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This thesis aims to examine the popularity of teahouse among the urban
population in southern Thailand and its role as a “public sphere” where social
interaction has widely taken place over the past three decades. As will be seen in this
study, while the conventional public sphere – from temples to mosques, customs to
rituals, and from social networking to other forms of traditional relationship – has
largely been weakened by the pervasive political centralization and the forceful
capitalist economy, the teahouse as a public sphere in modern society has become a
popular venue for socialization. It has not only played a key role in helping the urban
locals to build up and strengthen their social relationship but also helped promote the
so-called social “safety-net” through client relationship. Despite this, it must be
admitted that such a new form of public sphere i.e. the teahouse can only fulfill the
worldly needs of the individuals. Unlike other forms of traditional public spheres, the
teahouse offers very little in terms of spiritual gratification.
The present researcher has also found that the teahouse has helped reduced
the tension that was caused by the inequality in power distribution among the
individuals and from the central government to local agencies. Moreover, it has also
offered a vital channel for male teenagers to exert their identities as part of the rites of
passage and find the opportunity for future professional connection. Interestingly still,
the teahouse has helped preserve and perpetuate certain characters and qualities
attributed to the Southerners (generosity, big-heartedness and localism spring to
mind). Although the teahouse is a public sphere par excellence offering the equal
opportunity for people from all walks of life to socialize, it has still been very much
the “male domain” where women were excluded from the “public” or “male
prerogatives” issues.
As the current socio-political environment has been increasingly
unfavorable, if not hostile, to the traditional public spheres that were in line with the
locals’ way of life and customs, many of the modern public spheres are the product of
central government’s policy created to serve the national ideologies and agendas. The
teahouses,on the contrary, were created locally to serve the needs of the locals
themselves. From the venue for socialization and relaxation to channel for building up
client relationship outside state jurisdiction and exerting local beliefs and
characteristics, the teahouse has undoubtedly become an integral part of the social
fabric and way of life in Thailand’s southern urban centers today.
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กิตติกรรมประกาศ
เบื้องตนขอแสดงความเคารพและศรัทธาในพระบรมธาตุและแผนดินถิ่นเกิด
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แตกกอ พอไดเทาเทียมคนอืน่ ๆ วิถีแหงความเรียบงายและความพอดีคือวัตรปฏิบัติของทานทั้งสอง
เปนแบบอยางของหลานมาจนทุกวันนี้
ขอบคุณ “แม” ผูหญิงเกงที่สดุ ในจักรวาล ความเขมแข็ง อดทนไมเคยยีห่ ระฟูมฟายตอ
ชีวิตเปนตนแบบที่สําคัญยิง่ ในการดําเนินชีวิตของลูก
ขอบคุณ “ปวรวุฒิ ประภาวดี”(พี่โอม) ผูเปนทัง้ พี่และเพื่อน บางเรื่องบางอยางระหวาง
เราไมเคยตองเอื้อนเอยเปนคําพูด หากแตใชความเชื่อมัน่ ศรัทธาที่มีตอ กันเปนคําอธิบาย
ขอบคุณตา-ยาย และ พอ-แมลําดับสองของชีวิตคือนาๆ ทุกคน ทีท่ าํ ใหตระหนักถึง
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มนุษย I.T.ผูชํานาญการคอมพิวเตอรและควบคุมใหทุกอยางเรียบรอยเปนรูปเลมและ
นองแดนชล แสงสวัสดิ์ ชางภาพจําเปน
ขอบคุณคุณจิตตรัตน ภาณุฑัต (พี่กบ) - -ผูเปนโคชของชีวิต ที่เปนมากกวา พี่ เพื่อน
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ศาสตรแหง Anthropology และเปนสํานักAnthropology ที่ยา้ํ เตือนไมใหใหลหลงรอนวิชา คลั่ง
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Anthropology เหมือนไดเกิด 2 หน หนแรกคือเกิดจากทองแม และมาเกิดใหมมองเห็นโลกใหม
ครั้งที่ 2 เมื่อเรียน Anthropology ถาเปนเชนนัน้ อาจารยคือผูที่ตัดสายสะดือรอบที่สองใหพวกเรา
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ขอบพระคุณ ลุงประยงค รณรงค ที่ใจดีและมีเมตตาเสมอมา ที่สาํ คัญความมัน่ คง
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วา “indy” อยางแทจริง
ขอบคุณผูเปนมากกวากัลยาณมิตร “ปาหนัน หิมมินะ ” (ปน) - -ชวงชีวติ ที่เคยมีกนั
คือความทรงจําที่ไมเคยลืม…
ขอบคุณพี่วรกิจ สาธรพฤกษ (พี่กิจ) - -พี่ชายที่แสนดี,ปฏิมา หิมมินะ (นองเราะ) และ
พลพรรค Ag.mass ที่ชวยทําใหมองโลกนีง้ ายดายรูสึกสบายดีเสมอ
ขอบคุณเสมอสําหรับ อลิส จรูญศรีวัฒนา ทีพ่ ยายามชวยทุกทางเอาใจชวยเสมอมา
ขอบคุณกวนเพื่อน Anthropology ศิลปากร แพร ศิริศักดิ์ดําเกิง หนึ่งฤทัย หงษพงษ
อวบ มีแดนไผ ผูผจญน้าํ ตาและรอยยิ้มมาดวยกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งแพรผูหอบตํารามาใหถึงบาน
- - เราคงมีโอกาสไปกินซุปและดมยาหมองน้าํ ดวยกันอยางอิม่ เอมกับรสชาติและปลอดภัยกวาเดิม
ขอบพระคุณ อ.อาคม เดชทองคํา ทีช่ วยทวงติงชี้แนะคําแนะนําที่มปี ระโยชนตองาน
เปนอยางยิง่
ขอบคุณคุณ โกวิทย ผดุงรืองกิจ แหง National Geographic กับน้ําใจที่เทมาใหอยาง
เต็มเปยม
ขอบคุณพลพรรคและกวนในรานน้าํ ชาทุกคน(มาก…จนมิอาจเอยนามใครทานใด
ทานหนึ่ง)
ขอบคุณ “หนังสือ” (นวัตกรรมที่วิเศษและแสนมหัศจรรยที่สุดในโลก!) ทุกเลม,ทุกชนิด
คือเพื่อนของชีวิตและจิตวิญญาณที่ชวยไดทุกครั้งไมวา จะเปนชวงชีวิตในยามทุกขขมหรือรื่นรมย
ขอบคุณการงานที่ใหโอกาสในการเดินทางออกนอกกะลาไดพบปะรูจกั แผนดินและ
ผูคน ไดเขาใจและตระหนักความหมายของการมีชวี ิตอยู…
ขอบคุณ “ความวาง” และปรัชญาแหงการ “ปลอยวาง” ที่ชว ยสรางสมดุลใหชีวติ
เสมอมา และทายสุดขอบคุณ “ความยากลําบากทุกอยางในชีวิต” ทีท่ าํ ใหรูจักชีวิตดียิ่งขึ้น!
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมา
ในหัวเมืองทางภาคใต โดยเฉพาะในเขตเทศบาลหรือยานตลาดของชุมชนพบวามี
พื้นที่แหงหนึ่งที่ทําใหคนไดมาพบปะ ปะทะสังสรรคกันอยางสม่ําเสมอ คือพื้นที่ "รานน้ําชา" ราน
น้ําชาเปนสวนหนึ่งของชุมชนในภาคใตเปนระยะเวลาที่เนิ่นนานมาแลว ทั้งที่เมื่อพิจารณาในมิติ
ทางเศรษฐกิจของยุคบริโภคนิยม “น้ําชา” ไมไดเปนเครื่องดื่มที่บงบอกถึงฐานะ ไมไดเปนดัชนีชี้วัด
รายไดในการบริโภค ไมไดเปนอาหารหลักที่ขาดไมได หรือมองในแงพื้นที่รานน้ําชา ไมไดเปน
พื้นที่ที่สวยงาม มีการออกแบบตกแตงหรือมีเครื่องปรับอากาศ ชวยใหบรรยากาศรื่นรมยนาเขาไป
พักผอนหยอนใจแบบในศูนยการคา หาง รานหรือรานกาแฟชื่อดัง ตรงขาม “พื้นที่รานน้ําชา” กลับ
เปนพื้นที่เล็กๆ มีเพียงโตะ เกาอี้ ราคาถูก หนําซ้ําบางรานยังอับ รกรุงรัง แตกลับพบวา ทุกกลุม
เศรษฐกิจ ทุกกลุมอาชีพ ทุกชุมชน ไมวาจะเปนคหบดีในเมือง,นักธุรกิจ,พอคาหรือกระทั่งคนใน
ชุมชนชาวนา,ชาวสวน,ชาวประมงชายฝงทะเล ไมวาจะเปน เกลอเขา-เกลอเล ,ชาวนอก-ชาวเหนือ
ตางก็ใชพื้นที่รานน้ําชากันทุกหมูเหลา หรือเมื่อพิจารณาในมิติของกลุมชาติพันธุ ( Ethnic group)
"น้ําชา" ไมไดเปนอาหารที่บริโภคกันเฉพาะกลุม เพราะถึงแมวาภาคใตจะประกอบไปดวยกลุมคน
หลายชาติพันธุอาศัยอยูรวมกันไมวาจะเปนคนมุสลิม คนจีน คนพุทธ แตทุกกลุมตางก็เขามาใช
พื้นที่รานน้ําชาเปนที่พบปะเสวนากัน ทั้งยังพบวาในปจจุบันรานน้ําชาไมไดอยูในพื้นที่เฉพาะกลุม
ชาติพันธุใดชาติพันธุหนึ่ง หากกลับมีปรากฏในหลากหลายพื้นที่ ทั้งรานที่ตั้งอยูในใจกลางชุมชน
ใจกลางหมูบาน หรือในตลาดนัด ,พื้นที่สาธารณะในเมือง,ขางถนน พื้นที่รานน้ําชามีคนทุกชาติ
พันธุ ทุกวัย ทุกอาชีพเขามาใชพื้นที่เพื่อปฏิสัมพันธทางสังคม (Social interaction) ซึ่งกันและกัน
จากการสํารวจยังพบวาในชวงทศวรรษที่ผานมาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชมีรานน้ําชา
เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว
ทามกลางยุคสมัยทีว่ ัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติในภาคใต ไดกลายเปน "ตนทุน"
ที่สําคัญในการดึงดูดการทองเทีย่ ว พืน้ ทีช่ ายฝงทะเล,หมูเกาะตาง ๆ จึงกลายเปนพืน้ ทีท่ ี่ "ถูกเทีย่ ว"
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อยางหนัก โรงแรม,รีสอรท,สถานที่ตากอากาศเกิดขึ้นมากมาย พื้นทีข่ องชุมชนดัง้ เดิม ถูกเบียด
แทรกใหจาํ กัดและแคบลง วัฒนธรรมบริโภคนิยมไหลบาถมทับวัฒนธรรมเดิม (พิทยา บุษรารัตน
และ สมปอง ยอดมณี 2544 ) แตจากการสํารวจพืน้ ที่รา นน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ผูศึกษากลับพบวา พืน้ ที่ของ "รานน้าํ ชา" ยังคงเปนพืน้ ทีท่ ี่สามารถยืนหยัดแทรกตัวอยูทา มกลาง
ความหรูหรา โออาของอาคาร รานคา สิง่ กอสรางสมัยใหมไดดังเดิม ซึ่งนอกจากจะไมลดลงแลว
กลับพบวายังมีจํานวนเพิม่ ขึ้น
ในขณะที่สภาพสังคมเศรษฐกิจสังคม และการขยายอํานาจของรัฐสมัยใหมทาํ ใหพื้นที่
ที่เปนสาธารณะ พืน้ ที่ในการธํารงอัตลักษณของความเปนทองถิ่น พืน้ ที่ในการพบปะแลกเปลี่ยน
ขาวสารของผูค น เชนพืน้ ที่ในการแสดงมหรสพ ประเพณี พิธีกรรมการละเลนของทองถิ่นหรือระบบ
การพึง่ พาซึ่งกันและกันของคนในระดับทองถิ่นลดนอยลง ทัง้ ทีพ่ ื้นที่เหลานีเ้ ปนพืน้ ที่ในการสื่อสาร
กันเองของประชาชนในแนวราบระหวางกันและกัน เพราะขอมูลขาวสารที่ไหลถายเทระหวางกันใน
การสื่อสารชนิดนี้คือขอมูลขาวสารที่มีอยูในชีวิตจริง ปญหาจริง ความตองการจริงๆ ระหวางผูร ับ
สารและผูสงสารในระนาบเดียวกัน (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ 2542 : 22) นิธิ เอียวศรีวงศ ไดเสนอไววา
ในสังคมไทยนัน้ ความเปน “เมือง” เพิ่งพัฒนามาไดไมนาน รานกาแฟ∗ เปนสถาบันทางสังคมที่มี
ความสําคัญในชีวิตของเมือง รานกาแฟเปนรอยเชื่อมความสัมพันธของคนในละแวกเดียวกันที่มี
ความสําคัญ แมจะเปนสถานประกอบการเพื่อมุงเอากําไร หากมีความหมายมากมายเพราะมี
ความสัมพันธของมนุษยทหี่ ลากหลาย มีความรัก ความอาทร ความเปนกันเอง และการใช
สติปญญาเพือ่ ออกความเห็นเกี่ยวกับประเด็นปญหาทีถ่ อื วาเปนสวนรวม ดังนัน้ รานกาแฟจึงเปน
สถานที่แลกเปลี่ยนที่หลากหลายที่มนุษยมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อชีวิตที่อุดมสมบูรณ (นิธิ เอียวศรี
วงศ 2541 : 31-37)
รานน้าํ ชาจึงเปนพืน้ ทีท่ างวัฒนธรรมที่เต็มไปดวยความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง
ตอตานตอรอง และ ยอมรับผลิตซ้ําความหมายที่มีชีวติ ชีวา และกําลังเปดฉากทํา “สงครามวาท
∗

คําวา “รานน้ําชา” ที่ผูศึกษาใชนี้ อาจเทียบเคียงไดกับคําวา “ รานกาแฟ,สภากาแฟ” ที่นักวิชาการหรือ
สื่อมวลชนใช ซึ่งมีผูใหความหมายกวางแคบตางกัน แตความหมายในทางสังคมวิทยาที่ใชรวมกันคือ พื้นที่ที่
จําหนายเครื่องดื่มชา กาแฟ ที่มีคนในชุมชนทองถิ่นมาปฏิสัมพันธรวมกัน บอกเลาขาวสารตอกัน สื่อสารกันใน
ชุมชน นอกจากนี้ หากจะกลาวใหชัดเจนยิ่งขึ้น ผูศึกษาใชคําวา “รานน้ําชา” เพื่อบงบอกใหชัดเจนวาเปน
ลักษณะของ “สภากาแฟในภาคใต” ซึ่งเปนพื้นที่แหงการปฏิสัมพันธของคนใตที่อาจมีนัยยะที่หลากหลายและ
แตกตางไปจากทองถิ่นอื่นๆ
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กรรมที่ไมมีวนั จบ” ก็ไดเชนเดียวกัน ดังที่ พัฒนา กิตอิ าษา ไดกลาวถึงพืน้ ที่ของวัฒนธรรมสมัย
นิยม (popular culture) วา เปนพืน้ ทีห่ รือเปนสนาม ทีม่ ีประโยชนไมนอยในการคิดทบทวนและ
คนหาความหมายทางสังคมวัฒนธรรม อยางนอยก็ทาํ ใหเห็นภาพของการเคลื่อนไหว ตอสู ดิน้ รน
ไดมองเห็นความหมายหรือนิยามวัฒนธรรมที่หลากหลายที่เกิดขึ้นจากการบริโภค การแสดงออก
หรือการใหความหมายของประสบการณชีวิตประจําวันของคนในสังคม นอกจากนี้ในพื้นที่หรือ
สนามของวัฒนธรรมสมัยนิยมนี้เรายังอาจจะไดมองเห็นเสียงพูดและความพยายามของคนกลุมที่
เปนผูไมมีอํานาจหรือสิทธิ์เสียงในสังคมมากนัก มาตอรองหรือสรางความหมายของตนเองในการ
ตอตาน ขัดขืน หรือไมเห็นดวยกับฝายที่มีอํานาจมากกวา (พัฒนา กิติอาษา 2546 : 6-9)
ทั้งหมดนี้จึงเปนประเด็นที่ผูศึกษาสนใจเปนอยางยิ่งวากระบวนการ,กลไก หรือสิ่งใดกันที่สราง
ความหมายใหพื้นที่รานน้ําชา จนสามารถกลายเปนสวนหนึ่งในสังคมของชาวใตมาเนิ่นนานและ
ไดรับความนิยมอยูมากในขณะนี้
ความสําคัญของประเด็นที่ศึกษา
พื้นที"่ รานน้ําชา" ในชุมชนภาคใตนั้น เปนพืน้ ทีท่ ี่ผูคนใชเปนที่ปฏิสัมพันธ ปะทะสัง
สันท ปะทะคารม แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน ซึง่ อาจเทียบเคียงไดกับลักษณะของ "สภากาแฟ"
ในภาคอื่น ๆ และจากการศึกษาพบวาในชุมชนชาวใตนนั้ พบวา การบริโภค "น้ําชา" ของชาวใตสวน
ใหญไมไดเปนการบริโภคในครัวเรือน แตเมื่อตองการดืม่ ชาก็จะมาดืม่ ที่รานน้าํ ชาประจําชุมชน ซึ่ง
โดยมากตัง้ อยูใ นตลาดนัด หรือศูนยกลางการแลกเปลี่ยนซื้อขายของชุมชน แตเดิมกลุมคนที่นยิ ม
มารานน้าํ ชากันมากคือกลุมผูชาย และในชุมชนทีม่ ีรานน้าํ ชาปริมาณมากคือในชุมชนชาวจีนและ
ชาวมุสลิม ในชุมชนชาวจีนผูที่มาดื่มมักนิยมดื่มตอนเชาและคุยเรื่องธุรกิจการคา ในชุมชนมุสลิม
ผูที่นยิ มดื่มน้ําชาที่รานมักเปนกลุมผูชาย และเมื่อดื่มน้าํ ชาก็มกั คุยเรื่องสารทุกขสุขดิบ ขาวคราว
ความเปนไปในชุมชนและเรือ่ งของการทํามาหากิน สวนผูหญิงมุสลิมมักมาซื้อน้าํ ชาไปรับประทาน
ที่บาน ชุมชนมุสลิมทีม่ ีอาชีพประมงพืน้ บานตั้งชุมชนอยูริมฝง ทะเลก็นิยมดื่มชามากเชนกัน
จากการศึกษาโดยเขาไปสังเกตในชุมชนประมงชายฝงพบวาเมื่อกลับจากการทําประมงแลวกลุม
ผูชายมักแวะไปนั่งที่รานน้าํ ชากอนจะกลับบาน เพื่อคุยถึงเรื่องผลผลิตที่หามาไดจากทะเลและเรื่อง
การผจญภัยทีต่ ื่นเตนจากการออกทะเล ในชุมชนชาวนาและชาวสวนนัน้ รานน้ําชาอาจมีไมมาก
เทาในชุมชนชาวจีนและชาวมุสลิม แตจะมีลักษณะเปนรานที่ตั้งอยูใกลตลาดซือ้ ขายของชุมชน
หรือทีท่ ี่คนในชุมชนผานไปมาอยูเสมอ เชนที่ชงั่ ขายผลไม ที่ใกลจดุ รับซื้อน้ํายางพารา กลุมคนที่
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นิยมเขามาบริโภคก็มักเปนกลุมผูชายเชนกัน เมื่อเขามาแลวก็มักคุยกันเรื่องราคาผลผลิตที่ขายได
สารทุกขสุขดิบภายในชุมชน และทาทีของรัฐบาลที่มีตอ ผลผลิตทางการเกษตรของตน
ในขณะที่กระแสโลกเปน hyperspace สังคมไทยกําลังอยูในกระแสทุนนิยม ทีน่ ิยม
บริโภคสินคาจากบริษทั ขามชาติ ยุคที่คนเมืองมีความสัมพันธในแนวราบแบบชุมชนลดลง มีการ
แสวงหาอัตลักษณและตัวตนผานการบริโภค การชอปปง ผานพืน้ ทีเ่ ชนหางสรรพสินคาและชอปปง
มอลล รานกาแฟชื่อดังระดับโลกกําลังขยายสาขาไปทัว่ ภูมิภาคและไดรับความนิยมจากคนเมือง
มากขึ้นเรื่องๆ แตพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ที่ไมไดขายชามียหี่ อ ไมไดมีการ
ตกแตงรานอยางสวยหรู ไมมีการโฆษณาประชาสัมพันธใดๆ ยังคงเปนพืน้ ทีท่ ี่มคี วามหมายและ
ยังคงมีผูคนออกไปปฏิสัมพันธกนั อยางตอเนื่อง ดังนัน้ การที่รานน้าํ ชากลายเปนพืน้ ที่สว นหนึ่งใน
สังคมวัฒนธรรมภาคใตมาชานานและสามารถหยัดยืนอยูไดอยางสงาผาเผย ทามกลางยุคสมัย
โลกาภิวัฒนทกี่ ําลังมีวัฒนธรรมในการบริโภค รสนิยมแบบเดียวกัน เหมือนกันทัง้ โลก นั่นยอม
แสดงวาในนัยยะของการเขามาบริโภค เขามาใชพนื้ ที่ของรานน้ําชานาจะเปนพื้นทีท่ ปี่ ระจุไวดวย
"ความหมาย" (Code space) ที่ตอบสนองตัวตนของผูท ี่เขาไปใชประโยชนซงึ่ เปนคนใตไวไดอยาง
แนนอนเพราะถาไมสามารถตอบสนองไดคงไมกลายเปนพืน้ ทีท่ ี่กระจายไปทัว่ เขตเมืองไดมาก
ขนาดนี้ งานศึกษาชิน้ นี้จงึ พยายามหาคําตอบของ"ความหมาย" ที่วา นัน้ วาคืออะไร ประจุไวดวย
กลไก กระบวนการอยางไรบาง
จากการสํารวจงานศึกษาทางดานมานุษยวิทยาเรื่องพืน้ ที่ในเมืองในสังคมไทย
ผูศึกษาพบวาสวนใหญพนื้ ทีใ่ นเมืองทีน่ ักมานุษยวิทยาไทยใหความสนใจในการศึกษาหรือลง
ปฏิบัติการทางภาคสนามนัน้ สังเกตพบวาเปนการศึกษาคนเมืองและพืน้ ที่เมืองในกรุงเทพมหานคร
เปนสวนใหญ ซึ่งเมืองกรุงเทพมหานครนั้นเปนเมืองทีเ่ ปนคนนอกพืน้ ที่อพยพเขามาอยูอาศัยและ
ทําธุรกิจ เชนชาวจีน ซึง่ ไมใชคนในทองถิน่ ดั้งเดิม เปนตน หากแตคนในเขตเมืองของ
จ.นครศรีธรรมราช นั้นสวนใหญเปนคนในทองถิ่น จ.นครศรีธรรมราชดั้งเดิม หากเปนคนนอกที่
อพยพเขามาก็จะเปนคนจากตางอําเภอ ที่เขามาทํางานรับราชการหรือประกอบอาชีพ (ขอมูล
พื้นฐานดานสังคม ใน สรุปผลการทํางานป พ.ศ.2546 โดย เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
2546 :43-47) จากการสํารวจงานศึกษาทางดานสังคมวิทยาที่เกี่ยวกับเรื่องพื้นที่สาธารณะและ
ประชาสังคมไทยนั้น ก็มักเปนการนําเสนอแตดานของความสําเร็จ ความเขมแข็ง และการมีสวน
รวมอยางเทาเทียมของประชาชน พื้นที่สาธารณะและประชาสังคมที่ถูกกลาวถึงจึงอาจถูกทําให
เปนกระแสความคิดที่โรแมนติกของคนชั้นกลาง และอาจละเลยกลุมของคนชายขอบและกลุม
ผูหญิง
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ที่ผานมาการศึกษาเรื่ องพื้นที่ในการปฏิสัม พันธท างสั งคมในตางจั งหวัดหรือสว น
ภูมิภาคสวนมากเปนงานศึกษาทางดานสังคมสงเคราะห งานพัฒนาที่อยูอาศัย งานพัฒนาผัง
เมือง งานทางดานสาธารณสุขศาสตร แทบทั้งสิ้น งานทางดานมานุษยวิทยาเมืองที่ศึกษาเรื่อง
พื้นที่ในเมืองตางจังหวัด หรือในภูมิภาค มีอยูเปนจํานวนนอยมาก ในขณะที่งานศึกษาเรื่องพื้นที่ใน
เมืองตางจังหวัดมีอยูจํานวนนับชิ้นได แตกลับพบวาความเปลี่ยนแปลงและปญหาทางสังคมในหัว
เมื อ งเมื อ งต า งจั ง หวั ด เหล า นั้ น มี เ งื่ อ นไขต า งๆ ที่ ซ อ นทั บ กั น อย า งมากมายและอาจมี ค วาม
หลากหลายแตกตางไปจากการศึกษาเมืองในกรุงเทพฯ เพราะนอกจากปญหาเรื่องความยากจน
การอพยพยายถิ่น ความเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมและนิเวศวิทยา หรือการโถมทับของ
บริโภคนิยม ซึ่งลวนเปนประเด็นที่ปรากฏอยูอยางชัดเจนในงานศึกษาเรื่องเมืองในกรุงเทพฯ แลว
ประเด็นปญหาของพื้นที่ในเมืองตางจังหวัดยังมีเรื่องราวที่ซอนทับเปนนามธรรม บางครั้งไมอาจ
มองเห็นดวยลักษณะทางกายภาพ เชนความแตกตางทางความคิดความเชื่อจากสวนกลาง หรือ
การถูกจัดการดวย อํานาจ ความรู และวัฒนธรรมที่ถูกสั่งตรงจากสวนกลาง ดวยการเปลี่ยนทุก
อย า งใหอยู ในมาตรฐานเดีย วกันไปหมด หรือเปนเพีย งพื้นที่ที่ถูกประทั บตราแบบเหมารวมมี
ความหมายในเชิงลบเหลือแตเพียงการอยูในความเงียบและถูกจัดการอยางมีอคติกระทั่งใชความ
รุนแรง และปราศจากความรูความเขาใจจากรัฐและสวนกลาง ดังเชนสถานการณรุนแรงที่เกิดขึ้น
ใน 3 จังหวัดในภาคใต (ยะลา ปตตานี นราธิวาส) ตลอดป 2547 – 2548 ที่ผานมานี้
การขาดแคลนงานศึกษาทางดานมานุษยวิทยาเพื่อทําความเขาใจเรื่องการใชพนื้ ที่ใน
เมืองทีน่ อกเหนือไปจากกรุงเทพมหานครและหัวเมืองใหญๆในสวนภูมภิ าค ไมเพียงแตจะทําให
พื้นที่เหลานั้นถูกตีตราประทับ ในแบบใดแบบหนึง่ ทีห่ า งจากความเปนจริง พื้นที่เหลานั้นอาจถูก
ประดิษฐใหมดวยอํานาจ ความรู ตลอดจนมาตรการตางๆของภาครัฐ ที่อาจนํามาซึ่งพืน้ ที่ ที่เปน
เพียงที่อยูอาศัย หรือที่พบปะของพลเมืองที่เงียบงัน เปนเมืองทีน่ าอยูท างกายภาพแตไรซึ่งพลัง
ไรซึ่งชีวิตชีวา อํานาจ สิทธิและเสียงใดๆ ของคนในพื้นที่ ทายที่สดุ อาจกลายเปนพืน้ ที่แหงความ
รุนแรง เปนประชาสังคมที่เงียบงันสําหรับคนชั้นกลางที่เปนผูชายเทานัน้ เอง
ดัง นั้ น ในการศึก ษาพื้ น ที่ ร า นน้ํ า ชา ในเขตเทศบาล จ.นครศรี ธ รรมราช เรื่ อ งนี้ นั้ น
นอกจากจะเปนการทําความเขาใจถึงวิถีชีวิต บทบาทของพื้นที่สาธารณะที่มีตอเมืองแลว ผูศึกษา
ไดตระหนักวาภารกิจอีกดานหนึ่งของงานศึกษามานุษยวิทยาในเมืองไทยดังที่ อ.อานันท กาญจน
พันธุไดเสนอไว ก็คือ การมีสวนรวมดานการพัฒนาสังคม การคนหาสาเหตุของปญหาไปพรอมๆ
กับการสรางความเขมแข็งดานการจัดการ แกไข ปญหา พัฒนา ซึ่งจะมีสวนสําคัญในการผลักดัน
การเปลี่ยนแปลงนโยบายจากสวนลางของสังคม (อานันท กาญจนพันธุ 2541 : 45-46) แมจะ

6
ไมใชงานศึกษาดานลึกเกี่ยวกับประวัติศาสตร ชาติพันธุและความเชื่อทางศาสนาของคนในภาคใต
โดยตรงแตผูศึกษาหวังวางานศึกษาเรื่องนี้จะชวยเพิ่มทางเลือกทางวิชาการ ในการอธิบายสภาพ
สังคมวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะภาคใต ซึ่งเปนพื้นที่ หรือชุม ชนทองถิ่นที่มีปญหามากที่สุ ดใน
สายตารัฐบาลชุดนี้ไดบางแมเพียงสวนนอยก็ยังดี และหวังเปนอยางยิ่งวาความรูความเขาใจจาก
ขอมูลที่หลากหลายมากขึ้นเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมในภาคใตจะนําสันติสุขคืนมาในเร็ววัน
วัตถุประสงคในการศึกษา
1.เพื่อศึกษาวาพืน้ ที่รานน้ําชามีบทบาท หนาที่ อยางไรในสังคมเมืองนครศรีธรรมราช
2.เพื่อศึกษาวาทามกลางโลกยุคทุนนิยมและวัฒนธรรมโลกาภิวัฒน พื้นที่สาธารณะ
เชนรานน้าํ ชามีการปรับเปลีย่ นตัวเองใหเขากับยุคสมัยไดอยางไร
3.เพื่อศึกษาสังคมและวัฒนธรรมในยุคปจจุบันของภาคใตโดยเฉพาะเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชผานพืน้ ที่รานน้ําชา
สมมติฐานของการศึกษา
พื้นที่รานน้าํ ชา เปนพืน้ ที่สาธาณะที่คนในสังคมเมืองนครศรีธรรมราช ใชในการสราง
ปฏิสัมพันธกัน เพื่อตอบสนองการดํารงชีวติ ประจําวัน การตอสูดิ้นรนตลอดจนการพักผอนหยอนใจ
ของคนในเขตเมือง รวมถึงการแสดงออกถึงอัตลักษณกลุม
ขอบเขตของการศึกษา
เนื่องจากรานน้ําชา ที่กําลังเปนที่นิยมในหัวเมืองภาคใตนั้น มีจํานวนมากมายและ
กระจายอยูทั่วไปทั้งในเขตเมืองและชนบท หากทวาผูศึกษาเลือกจํากัดศึกษาเฉพาะรานน้ําชาใน
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชเปนหลัก เหตุที่เลือกเขตเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราชนั้น เพราะ
ในเขตเทศบาล จ.นครศรีธรรมราชไดชื่อวามีพื้นที่ของรานน้ําชาปรากฏอยูอยางหนาแนนที่สุด และ
มีความหลากหลายของรานน้ําชามากที่สุด อีกทั้งผูศึกษามีภูมิลําเนาเดิมอยูที่นั่น ทําใหสามารถ
เขาไปสังเกตการณอยางมีสวนรวมตามจารีตของนักมานุษยวิทยาไดโดยสะดวก
พื้ น ที่ รา นน้ํ า ชาในเขตเทศบาลเมื อ งนครศรี ธ รรมราชนั้ น มี ค วามหลากหลายของ
รูปแบบของราน มีทั้งพื้นที่รานน้ําชาที่มีอาหารเคียงและรสชาติชาแบบชาวจีน พื้นที่รานน้ําชาที่มี
อาหารเคียงและรสชาติชาแบบมุสลิม ยิ่งไปกวานั้นพื้นที่รานน้ําชาแบบมุสลิมยังกลายเปนตนแบบ
ของรสชาติ ชา สวนผสมชา ที่กลายเปนที่นิยมอยางแพรหลายของทุกชาติพันธุ ทั้งพุทธ มุสลิม
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และเปนที่นิยมของกลุมวัยรุน กลายเปนรานน้ําชากลางคืน ที่เปนพื้นที่ในการพบปะกันของวัยรุน
ผูชายอีกดวย
พื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชจึงอาจเปนภาพสะทอนที่ฉายใหเห็น
สภาพสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเขตเมืองภาคใตโดยภาพรวมไดในระดับหนึ่ง และเพื่อใหขอมูลมี
ความรอบดานมากยิ่งขึ้น ผูศึกษา ไดเก็บขอมูลบางสวนและสังเกตการณเพิ่มเติมในพื้นที่เขตเมือง
ของจังหวัดใกลเคียง เชน จ.สงขลา จ.กระบี่ จ.สุราษฎรธานี เพื่อมองหาลักษณะที่มีรวมกันและ
ตางกันของแตละจังหวัดใหมากขึ้น
ขั้นตอนของการศึกษา
ในระยะแรกผูศึกษาไมไดเลือกพื้นที่ใดพื้นที่รานใดรานหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเลือกศึกษา
ทั้งลักษณะของรานที่ตางกัน,เวลาของการเปดบริการที่ตางกัน,สถานที่ตั้งที่ตางกัน (ในเมือง-ใน
ชุมชน) ไมผูกติดอยูกับรานใดรานหนึ่ง เพื่อสังเกตและนํามาจําแนกลักษณะรวมที่พอมีของรานน้ํา
ชากอนเปนเบื้องตน หลังจากที่ศึกษาโดยการตระเวนนั่งรานน้ําชาหลายๆ รานเชนนี้เปนระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือน แลวจึงพบวาสิ่งที่ทําใหรานน้ําชาแตละรานมีลักษณะแตกตางกันอยางชัดเจน
ที่สุดคือ กลุมคนที่เขาไปในราน เพราะคนที่เขาไปในรานจะเปนขาประจํา และเลือกเขารานเพราะมี
เหตุผลใดเหตุผลหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ในรานมีกลุมเพื่อนและคนที่ตนรูจักเขาไป,ในรานมีคนที่สนใจ
ประเด็นเรื่องราวที่ตนสนใจ เชนเรื่องโพยหวย,เรื่องชองทางในการกูหนี้ยืมสิน หรืออาจจะประเด็น
การเมืองและอื่นๆ,ในรานมีสัญลักษณบางอยางที่สรางอัตลักษณรวมใหกับกลุมของตน เชนมีการ
เป ด เพลงที่ ต นชอบ,มี ก ารแขวนนกกรงหั ว จุ ก เสี ย งดี ที่ ต นสนใจ เหล า นี้ เ ป น ต น เมื่ อ สั ง เกต
ลั ก ษณะร ว มได ดั ง นี้ แ ล ว ผู ศึ ก ษาจึ ง เลื อ กเข า ไปสั ง เกตการณ อ ย า งมี ส ว นร ว ม (Participation
observation) ในรานที่มีประเด็นแตละเรื่องชัด เชนรานที่มีการบอกโพยหวย 1 ราน ,รานที่มีการกู
หนี้ยืมสิน 1 ราน ,รานที่เปนแหลงรวมของคนบาว 1 ราน เปนตน ซึ่งอาจกลาวไดวาการศึกษาใน
ระยะที่ 2 คือการศึกษาชีวิตของกลุมคนที่เขาไปใชพื้นที่ในรานน้ําชาตามลักษณะรวมนั้นๆ เพื่อ
สรางปฏิสัมพันธและใหไดขอมูลในเชิงลึกจากกลุมคนเหลานั้น ระยะที่ 3 ของการศึกษาคือการ
ติดตามวิถีชีวิตของกลุมคนที่เขามาใชพื้นที่ในรานน้ําชานั้นๆ ตามประเด็นที่แบงไวคราวๆ เชน กลุม
คนที่เขามาในรานที่มีการแทงหวย,ใบหวย,บอกโพยหวย กลุมคนที่เขามาในรานที่มีการกูหนี้ยืม
สิน,กลุมวัยรุนที่เขามาในรานกลางคืน โดยเมื่อมาถึงการศึกษาในขั้นนี้ผูศึกษาไดติดตามบุคคล
เหลานั้นไปสังเกตการณอยางมีสวนรวมยังพื้นที่สวนตัว (private sphere) เชน พื้นที่ที่บานของ
พวกเขา พื้ น ที่ ที่ พ วกเขาเลื อ กเข า ไปใช น อกเหนื อ จากร า นน้ํ า ชา เช น พื้ น ที่ ใ นส ว นราชการ
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ รวมถึงการติดตามไปยังสถานที่ที่พวกเขาออกไปหางานทําและพักผอน
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เชนตามกลุมวัยรุนไปเกาะสมุย,ติดตามคนขายน้ําชามากรุงเทพฯและเขาไปนั่งในพื้นที่ของราน
กาแฟอื่นๆ เปนตน การศึกษาในขั้นนี้อาจกลาวไดวาเปนขั้นสุดทายของการศึกษา เพราะกลุมคนที่
ถูกศึกษา เกิดความไวเนื้อเชื่อใจ และเปดโอกาสใหผูศึกษาซักถามขอมูลไดในระดับที่ลึกพอสมควร
ซึ่งทําใหผูศึกษาไดเขาใจถึงเงื่อนไขที่มาที่ไปและเหตุผลของกลุมคนที่ถูกศึกษาในการเลือกไปใช
เวลาสวนหนึ่งของชีวิตประจําวันในรานน้ําชาอยางตอเนื่อง ซึ่งขอมูลจากการศึกษาในวิทยานิพนธ
เรื่องนี้จะชวยสะทอนและอธิบายไดวาเพราะเหตุใดพวกเขาถึงไปรานชา และเปนสวนหนึ่งที่ชวย
ขยายพื้นที่รานน้ําชาใหดกดื่นอยูในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชดังเชนปจจุบัน
ขอจํากัดของการศึกษา
1.ด ว ยปริ ม าณของร า นน้ํ า ชาที่ มี จํ า นวนนั บ ร อ ยๆร า นในเขตเทศบาลจั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ผูศึกษาจึงไมอาจเขาไปในรานน้ําชาทุกรานไดครบ แตในชวงของการศึกษาขั้น
สํารวจผูศึกษาพยายามตระเวนเทียวเขาเทียวออกรานตางๆใหไดมากที่สุดและมาจําแนกกลุมของ
รานตามประเด็นที่เดนๆ แลวเลือกเขาไปนั่งในรานเหลานั้นซ้ําๆ เพื่อสรางปฎิสัมพันธกับกลุมคนใน
รานเปนลําดับตอมา ดังนั้นผูศึกษาจึงยอมรับวายังมีกลุมบางกลุม ในพื้นที่รานน้ําชาบางพื้นที่ ที่ผู
ศึกษาไมไดนําเสนอในรายละเอียด เชนกลุมที่เขามาใชเวลาวาง ในการฟงเสียงนกกรงหัวจุก,กลุม
มาเลน หมากรุ ก หมากฮอร ส ฯ เพราะกลุมเหลา นี้ต องการสมาธิ และไม ชอบใหผูศึ กษาเขาไป
ขัดจังหวะในการทํากิจกรรมเหลานั้น หรือพื้นที่รานน้ําชาที่เปนที่รวมกลุมของมุสลิมผูชายหลังจาก
การทําละหมาด ผูศึกษาไมไดเขาไปคุยอยางละเอียดนักเพราะคอนขางเปนพื้นที่ปด และมักคุยกัน
ในประเด็นที่เกี่ยวของกับเรื่องราวในคัมภีรอัลกุรอาน ผูศึกษาในฐานะผูหญิงชาวพุทธ ไมลึกซึ้งกับ
คัมภีรอัลกุรอาน จึงมีสถานภาพที่ไมเหมาะไมควรในการจวงจาบไปในพื้นที่คอนขางปดนี้
2.ดวยเพศสภาพของผูศึกษาเปนผูห ญิง ทําใหการศึกษาเรื่องพืน้ ที่รานน้าํ ชา ซึง่ สวน
ใหญเปนพื้นทีข่ องผูชาย ทําใหมีขอจํากัดบางประการทีผ่ ูศึกษาเขาไมถึงขอมูล เพราะบางเรื่องหรือ
บางสาเหตุ ผูศึกษามักไดรับคําตอบวา “ผูหญิงไมรูหรอก”,”ผูหญิงไมควรไป”,”ผูหญิงเขาไมได
อันตราย” ฯ ทําใหผูศึกษาไมสามารถตามศึกษาวิถีชวี ติ ของคนบางคนที่ผูศึกษาสนใจติดตามไดไป
ถึงเบื้องลึก เชน กรณีวิถีชีวิตของนักพนัน เปนตน
3.วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูศกึ ษาพยายามใชทวงทํานองการเขียน โดยการอางอิงคําพูด
จากการสัมภาษณ,พูดคุย ทัง้ เปนทางการและไมเปนทางการ เทาที่ไดบันทึกไวในสมุดบันทึก,เทป
คาสเซท หรือทบทวนจากความทรงจํา แนนอนวาผูศึกษาในฐานะ “ผูเขียน” ยอมเปนผูมี “อํานาจ”
ในการตัดทอน คัดเลือกคําพูด มาเรียบเรียง หากทัง้ นีท้ ั้งนั้นก็เพื่อใหผูอานไดศึกษาทําความเขาใจ
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ขอมูลเหลานัน้ ไดโดยงาย และเปนความพยายามของผูศึกษานําเสนอภาพความจริงในรานน้าํ ชา
ใหมากที่สุดเทานัน้ เอง
นิยามศัพทเฉพาะ
พื้นที,่ พื้นทีส่ าธารณะ* เปนพืน้ ทีท่ ี่มีความหมายกวางกวาองคประกอบทางกายภาพ
ของเมืองในดานการวางผังและการออกแบบเมือง หากยังครอบคลุมไปถึง พื้นทีท่ ี่มีมิตทิ างสังคม
และการเมืองของความเปนสาธารณะ (Public) และสัมพันธกับการแขงขัน การตอรอง และการ
ชวงชิงอํานาจในการเมืองของชีวิตประจําวัน เปนชุมชนทางการเมืองบนพื้นฐานของความแตกตาง
หลากหลาย ที่เชื่อมโยงกันไดดวยการพูดคุยในประเด็นสาธารณะที่เปนความสนใจรวมกัน และ
คุณสมบัติพื้นฐานในการจํากัดความพื้นทีส่ าธารณะคือ
การเปดกวางเขาถึงไดสําหรับทุกคน
( Hannah Arendt, อางใน สุธาริน คูณผล,2540)
รานน้ําชา เปนพืน้ ทีท่ ี่จาํ หนายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ นมสด มีทงั้ ทีม่ ีอาณา
บริเวณปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนทัง้ ในรูปแบบของรานคาที่อยูในอาคารพาณิชย อยูรวมกับสวน
หนึง่ ของบานของผูขาย รานทีว่ างขายบนรถเข็นริมถนนหรือในยานตลาด และมีโตะ เกาอี้ ไวให
ลูกคานัง่ ดื่ม,รานที่มหี ลังคาและลาดพื้นดวยซีเมนต คอนกรีต อยางถาวร เพื่อวางโตะเกาอี้ใหลกู คา
นั่งฯ ในรานมีการปฏิสัมพันธกันของกลุมคนอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และกลุมคนที่เขามาในราน
มักรูจักกัน เปนกลุมคนในชุมชน มาแลกเปลี่ยนขาวสารและสรางสัมพันธดานใดดานหนึ่งซึ่งกัน
และกัน อาจเทียบเคียงไดกบั บรรยากาศของรานที่ถกู เรียกหรือที่สื่อมวลชนนิยมใช วา “สภากาแฟ”
ในภาคอื่นๆ
ตาหนา เปนภาษาถิน่ ใตที่หมายถึง นิสัย เครื่องหมาย แบบอยาง รอยตําหนิ นิมิต
บงชี้ สันดานฯลฯ ดังที่มีสาํ นวนวา เอาตาหนาคือการเอาแบบ เอาอยาง ตาหนาตรงกับภาษามาลา
ยูวา Tanda (สุทธิวงษ พงศไพบูลย, อางถึงใน อาคม เดชทองคํา 2543 :71)
ชาวใน-ชาวนอก เปนการแบงกลุมคนภายใน จ.นครศรีธรรมราช โดยถือวา "ชาวใน"
คือกลุมคนที่ทันสมัยที่สุดอาศัยอยูในเมือง ซึ่งสวนมากเปนพวกเจานายและขาราชการ รวมถึงพวก
*

นักวิชาการหลายทานนิยมใชคําวา “ปริมณฑลสาธารณะ” เพื่อบงบอกถึงสภาวะซึ่งเปนนามธรรม เพราะคําวา
“พื้นที่” นั้นมีลักษณะที่ปรากฏทางกายภาพ ซึ่งอาจหมายถึงการแสดงออกมาเปนรูปธรรมอยางหนึ่งของ
ปริมณฑลสาธารณะเทานั้น แตในงานศึกษาชิ้นนี้ผูศึกษาใชคําวาพื้นที่ เพราะ รานน้ําชาเปนพื้นที่ที่ปรากฏอยาง
ชัดเจนทางกายภาพ ที่อาจสามารถทําใหผูอานอานแลวจินตนาการตามความคุนเคยไดงายกวาคําวาปริมณฑล
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บาวไพรที่เขามารับใชอาศัยอยูในเขตกําแพงเมืองเดิม กับกลุมที่อาศัยอยูในบริเวณ ต.ทาวัง ที่อยู
แถบถนนราชดําเนิน จากกําแพงเมืองลงมาทางใต สวน "ชาวนอก" คือกลุมคนที่อาศัยอยูในชนบท
ตั้งบานเรือนอยูตามที่ราบลุมริมฝงทะเลตะวันออก นอกตัวเมืองออกไป ตั้งแต อ.หัวไทร เชียรใหญ
ปากพนัง จนถึงทาศาลา สิชล และขนอม มีอาชีพทําไรทํานาและประมง ในอดีตเปนกลุมที่มีฐานะ
ทางคอนขางดีทั้งยังมีความสัมพันธกับตัวเมืองใกลชิดกวาชาวชนบทกลุมอื่นๆ
เกลอเขา-เกลอเล ปฏิสัมพันธระหวางกลุมคนใน จ.นครศรีธรรมราช "เกลอเขา" คือ
กลุมคนที่อาศัยอยูบริเวณที่ราบลุมเชิงเขา มีอาชีพทําสวนผลไม "เกลอเล" คือกลุมคนที่อาศัยอยู
บริเวณที่ราบลุมแมน้ําปากพนังและชาวประมงริมชายฝงทะเลอาวไทย มีอาชีพทํานาและทําการ
ประมง
คนบาว ในงานศึกษานี้ ผูศึกษาใชคําวา “คนบาว” เพื่อแทนคําวาเด็กวัยรุนผูชาย
และกลุมคนหนุม ที่มีชวงอายุประมาณ 15-35 ป วาคนบาวหรือเด็กบาว เพราะเปนคําที่คนใตนิยม
ใชเรียกเด็กวัยรุนผูชายและครอบคลุมถึงคนหนุมซึ่งยังไมมีครอบครัววา “บาว”
แนวคิดและทฤษฎีที่ใชในการศึกษา
งานศึกษาชิ้นนี้ไดใชแนวคิดเรื่องพื้นทีท่ ี่สาม(Third space) ,แนวคิดเรื่องความสัมพันธ
เชิงอุปถัมภ (Client relationships) และแนวคิดเรื่องกลุมทางสังคม มาเปนกรอบคิดในการศึกษาวิจัย
ซึ่งขอประมวลมาพอสังเขปดังนี้
แนวคิดเรื่องพื้นที่ทสี่ าม (Third space)
แนวความคิดเรื่องพื้นที่ที่สามนี้ เปนแนวความคิดที่อยูในทฤษฎีการศึกษาทางสังคม
วิ ท ยามานุ ษ ยวิ ท ยา เรื่ อ งพื้ น ที่ แนวความคิ ด เรื่ อ งพื้ น ที่ นี้ เ ป น ที่ ส นใจศึ ก ษากั น มากในกระแส
ความคิดหลังสมัยใหม (Postmodernism) โดยพื้นฐานดั้งเดิมความคิดเรื่องพื้นที่ไมไดถูกเปดโดย
การศึกษาทางดานสังคมศาสตร หากเริ่มตนโดยสายวิทยาศาสตร โดยเฉพาะวิชาเรขาคณิต ที่ใช
ศึกษาพื้นที่เชิงกายภาพในแงมุมของความจริงเชิงประจักษที่สามารถวัดความกวางความยาวได
วัดปริมาตรไดโดยอาศัยทฤษฎีทางคณิตศาสตร พื้นที่ในนัยยะเหลานั้นคือความวางเปลา เปนสิ่ง
บริสุทธิ์ที่ปลอดจากคุณคา ปราศจากการกระทําโดยอํานาจและการเมืองใดๆ การศึกษาเรื่องพื้นที่
ในเชิงสังคมศาสตรในระยะแรกๆ อาจเนนไปที่แขนงวิชาภูมิศาสตร ซึ่งมีหลายสายที่สนใจถึงวิธีคิด
ของคนที่มีตอพื้นที่ เชน การศึกษาในแนว ภูมิศาสตรพฤติกรรมนิยม (Behavioural geography)
กระนั้นก็ตามการศึกษาในแนวนี้ก็ยังมีรากฐานมาจากประจักษนิยม(Epiricism)ซึ่งนิยามพฤติกรรม
การใชพื้นที่จากมุมมองการเลือกที่เปนเหตุเปนผล ทําใหละเลยมิติของอํานาจ หรือโลกภายนอกที่
ส ง ผลต อ การรั บ รู ข องมนุ ษ ย นั ก ภู มิ ศ าสตร ที่ ไ ด อิ ท ธิ พ ลจากแนวคิ ด หลั ง สมั ย ใหม จึ ง เห็ น ว า
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จําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงมโนทัศนพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องพื้นที่ นักคิดและทฤษฎีหลัง
สมั ย ใหม (Postmodernism)จึ ง มองว า พื้ น ที่ เ ป น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ท างวั ฒ นธรรมที่ ป ระจุ ไ ปด ว ย
ความหมาย(Coded space) พื้นที่ทางกายภาพตางๆไมไดเปนเพียงวัตถุที่มีไวใหมนุษยเขาไป
จัดการเทานั้น หากการเขาไปใชพื้นที่ของมนุษยยังสะทอนความหมาย นัยยะ การจัดระเบียบ
ความสัมพันธในการอยูรวมกันระหวางคนกับคนอีกดวย นักสังคมศาสตรจึงใหความสนใจศึกษา
พื้นที่ในแงมุมตางๆเพื่อนํามาใชอธิบายสังคมวัฒนธรรมมนุษย ไมวาจะเปนการศึกษาพื้นที่ในมิติที่
สัมพันธกับอุดมการณ เชนลัทธิมารกซิสม (Marxist) พื้นที่ในมิติที่สัมพันธกับอํานาจ เปนตน
เมื่อการศึกษาเรื่องพื้นที่ในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไดขยายประเด็นขึ้นเรื่อยๆ
แตอยางไรก็ตามเมื่อทบทวนดูแลวนักสังคมวิทยาและนักมามานุษวิทยาพบวา แนวคิดทฤษฎีเรื่อง
พื้นที่ที่นํามาใชกันนั้นยังตกอยูในกรอบคิดแบบแบงขั้วตรงขาม (Binary opposition) เชน ทําให
อํานาจเปนพื้นที่ตรงขามกับการตอตาน เปนตน ทําใหผูศึกษาเฝาศึกษาแตการตอตานชนิดที่เปน
การปฏิเสธอํานาจอยางสิ้นเชิง ทําใหละเลยประเด็นอื่นๆ ที่มีอยูในพื้นที่ที่นอกเหนือจากเรื่องของ
การตอตานนั้น นักสังคมวิทยามานุษยวิทยาจึงพยายามพัฒนาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพื้นที่
เพื่อใหสามารถครอบคลุมและอธิบายพื้นที่ในสังคมมนุษยไดอยางเขาใกลความจริงมากที่สุด มโน
ทัศนเรื่องพื้นที่ที่สามจึงเกิดขึ้นเพื่อปฏิเสธที่จะอธิบายพื้นที่ในแงมุมใด ๆ ที่ตายตัว พืน้ ทีใ่ นมโนทัศน
นี้จึง เปน พื้ น ที่ แหง การศึก ษาที่ไม จําเปน ตอ งหลุดพนไปจากอํ านาจและการถูกกดขี่ หากเปน
การศึกษาพื้นที่ในมิติที่หลากหลาย เชน เปนพื้นที่ที่ปจเจกหรือกลุมคนสามารถประดิษฐคิดคน
รู ป แบบใหม ๆ ในการขบถ ในการสร า งความหมายให ตั ว เอง ด ว ยวิ ธี ยั ก ย า ยถ า ยเทพื้ น ที่
(Dislocation) ไดไมสิ้นสุด การตอตานอาจไมไดหมายถึงการโคนอํานาจเกาหรือแสดงออกซึ่ง
ความเปนปฏิปกษอยางชัดเจน แตอยูที่การเปดโอกาสใหปจเจกนิยามอัตลักษณใหมๆ ขึ้นมาโดย
ไมจํากัด การสรางอัตลักษณผสมผสาน (Hybrid identity) หรืออธิบายลักษณะความสัมพันธใน
พื้นที่นั้นๆ ไดอยางไมจํากัด ไมสรางเสนกั้นระหวางพื้นที่หากสะทอนใหเห็นการกระโดดไปกระโดด
มาระหวางพื้นที่ในระดับตางๆ เชนงานศึกษาของ สตีฟ ไพล (อภิญญา เฟองฟูสกุล 2542) ที่
ศึ ก ษาเรื่ อ งการรวมกลุ ม กั น ต อ สู ข องผู ห ญิ ง อั ล จี เ รี ย ในช ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ส องที่ อ าศั ย
สถานการณเฉพาะพลิกสรางความหมายและอัตลักษณในการแตงกาย การเลือกใชและไมใช
ผาคลุมหนาในการตอสูกับอํานาจของฝรัง่ เศสและอํานาจของผูชายมุสลิม เปนตน
เหตุ ที่ ผูศึ ก ษาได นํ า แนวความคิดนี้ ม าเปน กรอบคิ ดในการศึ ก ษาวิจั ย เพราะคิดว า
สอดคลองกับการอธิบายพื้นที่ในเมือง เชนรานน้ําชา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีอํานาจหลากหลายรูปแบบเขา
มาปะทะกัน ทั้งอํานาจบริโภคนิยมจากโลกาภิวัฒน อํานาจจากรัฐสวนกลาง อํานาจระหวางคนใน
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พื้นที่ระนาบเดียวกัน เชนระหวาง คนในทองถิ่นที่เขามาใชพื้นที่รานน้ําชาดวยกัน ก็ยังอาจยักยาย
ถายเทอํานาจ แปรเปลี่ยนบทบาทและอัตลักษณสลับไปสลับมากันไดตลอดเวลา เชนในกรณีของ
เจาหนี้-ลูกหนี้ ขาราชการชั้นผูใหญ-ขาราชการชั้นผูนอย จากการสังเกตพบวาไมมีใครมีอํานาจ
เหนือใครอยูตลอดเวลา แตจะมีเหตุเงื่อนใหสลับสับเปลี่ยนกันแสดงบทบาทถวงดุลอํานาจซึ่งกัน
และกั น อยู เ สมอหรื อ หากมองว า พื้ น ที่ ร า นน้ํ า ชาเป น พื้ น ที่ พื้ น ถิ่ น ที่ ต อ ต า นอํ า นาจของกระแส
โลกาภิ วั ฒ น แ ต ใ นความเป น จริ ง เราสามารถเห็ น คนในร า นน้ํ า ชาดู ฟุ ต บอลถ า ยทอดสดจาก
ตางประเทศ หรือรานน้ําชาเกือบทุกรานติด UBC เด็กๆ วัยรุนในรานน้ําชาฟงเพลงจาก Channel V
ดูกีฬา X-stream จากรานน้ําชาแลวไปรวมกลุมกันเลนสเกตบอรดกัน ใฝฝนที่จะไปหารายไดเสริม
ฝกภาษาอังกฤษ โดยการไปใชชีวิตที่เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี ซึ่งแสดงใหเห็นวาพื้นที่ในทองถิ่น
ไมไดตอตานพื้นที่โลกเพียงอยางเดียวหากยังเลือกรับ เลือกตาน เลือกตอรอง อยางมีพลวัต ผู
ศึกษาคิดวาการนําแนวคิดทฤษฎีเรื่องพื้นที่ที่สามนี้มาเปนกรอบคิดนาจะชวยอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นใน
รานน้ําชาไดในระดับหนึ่ง
แนวคิดเรื่องความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ( Client relationships)
โครงสรางความสัมพันธทางสังคมแบบอุปถัมภ เปนสิ่งพื้นฐานสําคัญประการหนึ่งที่
ผูวิจัยตองคํานึงถึงเมื่อศึกษาถึงโครงสรางสังคม หรือระบบความสัมพันธทางสังคมของไทย นั่น
คือ การที่สังคมไทยเปนสังคมที่มีระบบอุปถัมภเปนพื้นฐานของความสัมพันธที่มีมาแตเดิม ดังที่
ม.ร.ว. อคิน รพีพัฒน แสดงความคิดเรื่องระบบอุปถัมภไวใน โครงสรางสังคมไทยและปญหา
เกี่ยวกับเกษตรกรในการพัฒนาวา ลักษณะการรวมกลุมในสังคมไทยโบราณนั้น เปนการรวมกลุม
ในลั ก ษณะที่ ใ ช ค วามสั ม พั น ธ แ บบอุ ป ถั ม ภ เ ป น หลั ก เนื่ อ งจากโครงสร า งสั ง คมไทยนั้ น ให
ความสําคัญกับความแตกตางระหวางลูกพี่ – ลูกนอง หรือผูใหญ – ผูนอย สิ่งเหลานี้สําคัญที่สุด
ในการจัดองคกรของสังคมไทย ความสัมพันธระหวางบุคคลที่แตกตางกันในฐานะตําแหนงเปน
แบบแผนของความสัมพันธในการจัดระเบียบสังคม และตั้งอยูบนรากฐานแหงความไมเสมอภาค
ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน ความสัมพันธแบบอุปถัมภเปนความสัมพันธสวนตัวระหวางผูที่มี
ทรัพยากรแตกตางกัน ทั้งอํานาจการเมือง และสิทธิพิเศษทางสังคม โดยผูรับการอุปถัมภนั้น
คาดหวังวาจะไดรับการคุมครองทางการเมืองหรือสังคม อภิสิทธิ์ ความกาวหนาทางการงาน
ตําแหนงหนาที่ หรือเศรษฐกิจจากผูอุปถัมภซึ่งเปนผูที่มีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะสามารถใหสิ่ง
เหลานี้ได โดยทรัพยากรของผูอุปถัมภนั้นมีที่มาจากหลายแหง ที่สําคัญที่สุดคือยศ ตําแหนง
และความใกลชิด กับศูนยอํานาจ (อคิน รพีพัฒน 2523)
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ธีรยุทธ บุญมี (2533) มองวา ระบบอุปถัมภเปนการจัดระเบียบทางสังคมที่กําหนด
ลักษณะความสัมพันธเชิงแลกเปลี่ยนผลประโยชนระหวางคนสองฝาย ที่มีฐานะบทบาททาง
เศรษฐกิจและสังคมแตกตางกัน ความสัมพันธแบบอุปถัมภเปนความสัมพันธสวนตัวซึ่งผูอุปถัมภ
ใหความคุมครอง ชวยเหลือ ใหผลประโยชนแกผูรับการอุปถัมภ ซึ่งใหความจงรักภักดีและการ
บริการรับใชตอบแทน ลักษณะของความสัมพันธแบบอุปถัมภเปนความสัมพันธแบบตัวตอตัว มี
การแลกเปลี่ยนที่ไมสมดุล คือผูอุปถัมภมักอยูในฐานะที่จะใหวัตถุหรือบริการแกผูอื่นไดอยาง
สะดวกสบาย ทรัพยากรเหลานี้อาจจําเปนมากสําหรับการอยูรอดของผูรับการอุปถัมภ ซึ่งตอง
ตอบแทนและเกิ ด ความผู ก พัน ทางใจที่ ไม ส ามารถใชบุญ คุณ คืน ไดห มดเกิ ดมีมิ ติ แห ง อารมณ
ความรูสึกขึ้น ทั้งนี้ทั้งสองฝายตางตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คือผูอุปถัมภตองพึ่งพาผูรับ
อุปถัมภเพื่อรักษาสถานะทางสังคม โดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยูในอํานาจของตนเปนเครื่องมือใน
การสรางกลุมอุปถัมภ และผูรับการอุปถัมภตองการทรัพยากรที่จําเปนจากผูอุปถัมภ ลักษณะ
ความสัมพันธแบบอุปถัมภนี้จะไมแนนอนตายตัวเหมือนความสัมพันธอยางเปนทางการ แตจะ
ซับซอนหลากหลาย และยืดหยุนตางกันไปตามลักษณะสังคมในแตละชวงเวลา ทําใหระบบ
อุปถัมภสามารถปรับตัวไดยิ่งลักษณะการแลกเปลี่ยนมีขอบเขตกวางขวางทุกดาน ความสัมพันธก็
จะยืนยาว ฐานทรัพยากรของผูอุปถัมภ มีที่มาจากความรูความสามารถ การครอบครองปจจัย
ทางการผลิตซึ่งอาจจะเปนเงิน ที่ดิน หรือทรัพยสินตางๆ อํานาจหนาที่ในตําแหนงที่ครองอยู
ขณะที่ผูรับอุปถัมภมีฐานทรัพยากรคือ แรงงานและของกํานัล ใหแกผูอุปถัมภเปนการตอบแทน
แม ว า ความสั ม พั น ธ แ บบอุ ปถั ม ภ จ ะเป น สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น และดํ า รงอยู ใ นสั ง คมไทยมา
ยาวนาน แต ก็อ าจมี ก ารเปลี่ ย นแปลงในโครงสรา งของระบบอุ ปถัม ภไ ด เนื่ อ งจากป จ จัย 3
ประการ คือ การกอตัวของระบบราชการสมัยใหม การขยายตัวของเศรษฐกิจแบบพานิชยหรือ
ทุนนิยมอยางรวดเร็ว และการเกิดของพรรคการเมือง โดยลักษณะการแลกเปลี่ยนแบบอุปถัมภมี
แนวโนมเปลี่ยนแปลงหลายประการดวยกัน ไดแก การที่ระบบอุปถัมภทองถิ่นถูกคุกคามจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เนื่องจากกระบวนการพัฒนาประเทศไปสูความทันสมัย และจากการเขา
มาของอํานาจรัฐสวนกลางและอิทธิพลของเศรษฐกิจแบบพาณิชย ทําใหผูอุปถัมภยุคใหมจะมี
ทรั พ ยากรหรื อ อิ ท ธิ พ ลใหม ๆ ที่ แ คบลงและมี ลั ก ษณะเฉพาะตั ว มากขึ้ น ความสั ม พั น ธ จึ ง มี
ลักษณะเบ็ดเสร็จนอยลงและไมถาวรมากขึ้น การปฏิรูประบบราชการ การขยายตัวของเศรษฐกิจ
ทุนนิยม และการกอตัวของระบบพรรคการเมือง ทําใหผูนําทองถิ่นตองแขงกันชวงชิงทรัพยากร
จากภายนอกมาสรางและสนับสนุนกลุมหรือเปนเครื่องมือมากขึ้น ระบบอุปถัมภจึงมีลักษณะตัก
ตวงการใชประโยชนจากความสัมพันธในชวงสั้นๆ มากขึ้น ความสัมพันธมีลักษณะทางจิตใจ
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นอยลง การแลกเปลี่ยนเชิงวัตถุหรือการใชสอยเปนดานหลัก ไมเกิดความผูกพันทางจิตใจหรือ
อารมณความรูสึกมากนัก และความแตกตางทางสังคมที่มีมากขึ้น ทําใหกลุมอุปถัมภแบงเปน
ฝกฝาย มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และแตกตางหลากหลาย เปนพื้นฐานใหเกิดกลุม ผลประโยชนที่
ถาวรและมีลักษณะเชิงราบมากขึ้น การที่คนประกอบอาชีพอิสระมากขึ้นก็ทําใหไมคอยผูกพันกับ
ระบบอุปถัมภมากขึ้น เปนตน (ธีรยุทธ บุญมี 2533)
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภสวนใหญแมจะซอนอยูบนความสัมพันธแบบดั้งเดิม เชน
การเปนกลุมศาสนา กลุมเครือญาติ หรือกลุมที่มีรากฐานเชิงชาติพันธุ แตธรรมชาติของความไม
เท า เที ย มกั น ของความสั ม พั น ธ แ บบอุ ป ถั ม ภ ส มั ย ใหม นั้ น แตกต า งอย า งมากจากแบบดั้ ง เดิ ม
ความสัมพันธแบบอุปถัมภสมัยใหมถูกทําใหเหมาะสมหรือเบาบางลงผานอุดมการณเรื่องความ
เสมอภาคความรูสึกรวมในการเปนเจาของชุมชนเดียวกัน และการมีสวนรวมในพื้นฐานอยาง
เดียวกัน แมวาจะเปนความสัมพันธและมีการแลกเปลี่ยนที่ไมเทาเทียมกันอยางยิ่งก็ตาม
(ธีรยุทธ บุญมี 2533)
อย า งไรก็ ต ามการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู ศึ ก ษาได เ ลื อ กเอาแนวคิ ดเรื่อ งความสั ม พั น ธเ ชิ ง
อุปถัมถที่ นิธิ เอียวศรีวงศ มาใชเปนกรอบในการวิเคราะหเปนหลัก แมโดยพื้นฐานในคําอธิบายถึง
การดํารงอยูและบริบทในการกอเกิดระบบอุปถัมภในสังคมไทย นิธิ เอียวศรีวงศ ไดอธิบายไววา
เกิดจากเหตุและเงื่อนไขเชนเดียวกับที่คิดทานอื่นๆไดอธิบายไปตามที่ผูศึกษาไดยกมากลาวขางตน
แลว นั้น แตนิธิ ไดอธิบายตอไปวา ในสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคปจจุบัน อุดมการณของ
ความสัม พันธ เชิง อุปถั มภในปจจุบัน ไดเ สื่อมพลัง ลง เช นคนไมไดสํา นึกในบุญคุณสัมพัน ธใน
รูปแบบนี้อีกแลว หากแตอาศัยความสัมพันธในรูปแบบนี้เพื่อ “แลกเปลี่ยน” กับการไดมาซึ่ง
ทรัพยากรที่ตองการ ทางฝายผูอุปถัมภก็แทบจะไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับผูใตอุปถัมภ จึง
ยากที่จะรูสึกถึงความรับผิดชอบในความสัมพันธผูใหญผูนอยไดจริง เปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
ที่กระทําโดยการชั่ ง ตวง วัดผลประโยชนของกั น และกันเปนหลัก และมีแนวโนม ที่จะเขา ใกล
ความสัมพันธเชิงพาณิชย (นิธิ เอียวศรีวงศ 2543 : ญ)
แนวคิดเรื่องกลุมทางสังคม
ในทางสังคมวิทยานั้น กลุมคนคือคนจํานวนหนึ่งที่มีบรรทัดฐาน มีคานิยม และ
จุดมุงหมายหรือความตองการรวมกันหรือคลายคลึงกัน หรือมีความสัมพันธทางสังคมตอกันและ
กัน มี ปฏิ สัมพัน ธกั น เป นประจํ า ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ที่สํา คัญคือสมาชิ กของกลุม ตา งมี
ความรูสึกวาตัวเองเปนสมาชิกกลุมดังที่ Robert K. Merton ใหนิยามไววา กลุมทางสังคม
ประกอบดวยคนจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีความสัมพันธโตตอบกันตามแบบอยางที่ใชกันมานานในกลุม
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สมาชิกแตละคนมีความรูสึกวาตัวเองเปนสมาชิกกลุม และคนอื่นก็มองวาผูนั้นเปนสมาชิกของ
กลุมดวย กลุมจะเกิดขึ้นไดตองมีความสัมพันธเปนแบบอยางเปนเวลานานและมีการจัดระเบียบ
ทางสังคม (T.Schaefer and P. Lmm, อางถึงใน เติมศักดิ์ สุวรรณประเทศ 2521: 94) สวน
กลุมสมาคมนั้นเปนกลุมที่มีการจัดระเบียบทางสังคมหรือมีโครงสรางเปนทางการ
สวนใหญแลว นักสังคมวิทยาจัดประเภทของกลุมในลักษณะตางๆ กัน เชน การจัด
ประเภทกลุมโดยดูจากความสัมพันธทางสังคมที่มีตอกัน เปน 2 ประเภท คือ (1) กลุมปฐมภูมิ
หมายถึ ง กลุ ม ขนาดเล็ ก ที่ ส มาชิ ก มี ค วามใกล ชิ ด สนิ ท สนมกั น ทุ ก คนรู จั ก กั น เป น อย า งดี มี
ความสัมพันธเปนสวนตัว มีระยะเวลาของการติดตอสัมพันธกันเปนประจําหรือบอยครั้ง และมี
บทบาทสํา คัญในการขั ด เกลาทางสังคมและในการพัฒ นาบทบาทและสถานะทางสังคมของ
สมาชิก และ (2) กลุมทุติยภูมิ เปนรูปแบบกลุมขนาดคอนขางใหญที่เปนทางการของคนที่มี
ความสนใจรวมกัน มารวมกลุมกันเพื่อความมุงหมายบางประการ โดยเฉพาะดานหนาที่การงาน
มีลักษณะความสัมพันธที่เปนทางการผิวเผิน จึงมีปฏิสัมพันธแบบชั่วคราวหรือในระยะเวลาหนึ่ง
สมาชิกไมจําเปนตองรูจักคุนเคยหรือสนิทสนมกันมากอน (T. Schaefer and P. Lmm, 1995 :
146)
นอกจากนี้แลวก็มีการแบงประเภทกลุมโดยใชความสัมพันธระหวางกลุม เปนแบบใน
กลุม (In-groups) และนอกกลุม (Out-groups) หรืออาจแบงประเภทโดยระยะเวลาไดเปน กลุม
ชั่วคราว ซึ่งเปนกลุมที่รวมกลุมกันชั่วระยะเวลาหนึ่ง มีวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง เมื่อสําเร็จ
ตามวั ตถุ ป ระสงค ก็แยกย า ยกั น ไป และกลุม ถาวร เปน กลุม คนที่รวมกลุม กันตลอดไป อาจ
เนื่องจากมีเชื้อชาติเดียวกัน มีอาชีพเดียวกัน หรือมีความสนใจรวมกัน (T.Schaefer and P.
Lmm, อางถึงใน เติมศักดิ์ สุวรรณประเทศ 2521 : 100 )
Georg Simmel นักสังคมวิทยาเยอรมันไดศึกษารูปแบบกระบวนการของกลุมและ
การจั ด การทางโครงสร า ง ซิ ม เมลได อ ธิ บ ายถึ ง ลั ก ษณะและความสํ า คั ญ ของกระบวนการ
ปฏิสัมพันธภายในกลุม โดยพิจารณาจากจํานวนผูมีสวนรวมในกลุม เขามองวา ความสัมพันธ
แบบกลุมที่มี 2 คน (Dyadic) จะมีคุณลักษณะและรูปแบบของปฏิสัมพันธพิเศษเฉพาะตัวขึ้นอยู
กับสมาชิกเพียง 2 คนเทานั้น กลุมสองคนไมมีชีวิตที่เหนือความเปนสวนตัว ซึ่งสรางลักษณะการ
ควบคุมบังคับ และจะหายไปเมื่อขนาดของกลุมใหญขึ้น และกลุมขนาดใหญก็จะพัฒนารูปแบบ
ของปฏิสัมพันธเฉพาะขึ้นมา มีการแบงหนาที่รับผิดชอบ สรางกรอบทางสังคมที่สามารถบังคับ
ควบคุมสมาชิกเพื่อจุดประสงคของกลุมขึ้นมา สมาชิกแตละคนอาจถูกเอาชนะหรือครอบงําไดโดย
คนส วนใหญ ผ านกลยุท ธ ต างๆ เชน การแบงแยกแลวปกครอง เพื่อที่จะไดมีตํา แหนงและ
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ผลประโยชนที่เหนือกวา สมาชิกมีตําแหนงและสถานภาพตางๆ กัน ยิ่งกลุมใหญขึ้น การมีสวน
รวมของสมาชิกยิ่งออนแอลง
ซิมเมลพยายามแสดงใหเห็นวา แมผลประโยชนและจุดมุงหมาย ซึ่งกอใหเกิดการ
รวมกลุ ม กั น โดยเฉพาะระหว า งมนุ ษ ย จ ะแตกต า งกั น เช น ไร แต รู ป แบบทางสั ง คมของการมี
ความสั มพันธ เพื่อสนองตอผลประโยชนและจุ ดมุงหมายนั้น เปนอย างเดี ยวกัน การวิเคราะห
รูปแบบจึงนาจะเปรียบเทียบปรากฏการณ ที่มีเนื้อหารูปธรรมแตกตางกันโดยพื้นฐาน แตมีการ
จัดการทางโครงสรางคลายกัน เนื่องจากรูปแบบหรือโครงสรางสังคมนั้นฝงอยูในเนื้อหา และไม
สามารถเปนจริงในตัวมันเองได ทุกปรากฏการณสังคมมีองคประกอบทางรูปแบบมากมาย ทั้ง
การรวมมือและการแขงขันการอยูใตอํานาจและการใชอํานาจบังคับ ความใกลชิดและความหาง
เหิน (จามะรี พิทักษวงศ และ วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 2537 : 8 -10)
Ferdinand Tonnies นักสังคมวิทยาเยอรมันกลาวถึงสังคม 2 ลักษณะ คือ (1)
Gemeinschaft
ซึ่งหมายถึงชุมชนขนาดเล็ก หรือสังคมชนบท ที่สมาชิกมีพื้นฐานและ
ประสบการณชีวิตคลายคลึงกัน มีความใกลชิดและรูจักคุนเคยกัน สมาชิกอยูรวมกันแบบพึ่งพา
อาศัยกันแบบญาติพี่นอง มีความรูสึกรวมในชุมชนเดียวกัน ความสัมพันธทางสังคมเปนไปแบบ
สวนบุคคล ไมเปนทางการ การควบคุมทางสังคมกระทําผานรูปแบบที่ไมเปนทางการ เชน การ
ซุบซิบนินทา การแสดงออกทางกริยาทาทาง ฯลฯ และ (2) Gesellschaft หมายถึงลักษณะของ
ชุมชนหรือชีวิตในสังคมเมือง ที่คนสวนใหญตางเปนคนแปลกหนาของกันและกัน มีลักษณะ
ปจเจกชนที่ตางคนตางอยู ไมสนใจซึ่งกันและกัน ความสัมพันธระหวางกันถูกกําหนดโดยบทบาท
ทางสั ง คมที่ เ กิ ด จากหน า ที่ก ารงาน การควบคุม ทางสั ง คมอยูบ นรู ป แบบที่ เ ป น ทางการ เช น
ขอบังคับหรือกฎหมาย (T. Schaefer and P. Lmm, อางถึงใน กุลภา วจนสาระ 2547 )
Emile Durkheim อธิบายไวใน The Division of Labor in Society (กุลภา
วจนสาระ 2547) วาโครงสรางของสังคมขึ้นอยูกับระดับของการแบงงานเฉพาะดานในสังคม เมื่อ
พิจารณาในแงนี้สังคมจึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ
(1) ในสังคมดั้งเดิมหรือสังคมกอนสมัยใหมที่มีการแบงงานเฉพาะดานนอย จิตสํานึก
รวมของสังคมขึ้นอยูกับความผูกพันทางสังคมของกลุม ซึ่งหลอหลอมพฤติกรรมทางสังคมของ
สมาชิก ผานวิถีการดําเนินชีวิต ความเชื่อ คานิยม แบบแผนประเพณีที่ปฏิบัติรวมกัน มีการ
ชวยเหลือรวมมือกัน Durkheim เรียกวา Mechanical Solidarity (หมายถึงชุมชน หรือ
Community) ความผูกพันของคนในสังคมขึ้นอยูกับความสัมพันธทางเครือญาติที่ใกลชิดสนิท
สนม และแบบแผนการอบรมเรี ย นรู ที่ ค นในสั ง คมยอมรั บ ร ว มกั น รู ป แบบนี้ เ ปรี ย บเสมื อ น
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เครื่องจักร ที่สมาชิกแตละคนตางทํางานลักษณะเดียวกัน เชน ทุกคนตางตองทํามาหากิน สราง
บาน ทอผาเหมือนกัน การแบงงานเฉพาะดานอาจเปนไปโดยเพศหรือวัย เชน ผูหญิงมีหนาที่หุง
หาอาหาร ดูแลลูก จัดการภาระงานในบาน ผูชายรับผิดชอบกับการดํารงชีวิตและสรางความ
มั่นคงในโลกภายนอกบาน คนหนุมสาวเปนแรงงานและนักรบ สวนคนเฒาคนแกเปนปราชญของ
กลุม เปนตน
(2) ในสังคมสมัยใหมที่ซับซอนและมีเทคโนโลยีกาวหนาขึ้น มักจะมีการแบงงาน
เฉพาะด า นมากขึ้ น เช น กั น งานในลั ก ษณะที่ ต า งกั น ดํ า เนิ น ไปโดยผู ชํ า นาญเฉพาะที่ ต า งกั น
Durkheim เรียกวาสังคมที่สมาชิกผูกพันกันและกันบนพื้นฐานของการแบงงานเฉพาะดานนี้วา
Organic Solidarity (หมายถึงสังคมหรือ Association) ซึ่งมีความผูกพันทางสังคมอยูบน
พื้นฐานของการตอบสนองกันทางเศรษฐกิจและการพึ่งพาอาศัยกันเชิงวัตถุ จิตสํานึกรวมของ
สังคมแบบนี้อยูบนพื้นฐานของความจําเปนที่สมาชิกของสังคมจะตองพึ่งพากันและกัน โครงสราง
และระบบการทํางานของสังคมแบบนี้เปรียบเหมือนอวัยวะตางๆ ของสิ่งมีชีวิตแตละสวนทํางาน
ประสานกัน เพื่อใหสังคมทั้งระบบอยูได (T. Schaefer and P. Lmm, อางถึงใน กุลภา วจน
สาระ 2547)
Tom Douglas ไดอธิบายถึงกลุมและกระบวนการของกลุม โดยพิจารณาจาก
ลักษณะการเกิดของกลุมใน 2 ลักษณะ คือ กลุมตามธรรมชาติ (natural group) ที่ดํารงอยูใน
ชีวิตประจําวันของมนุษย เชน ครอบครัว กลุมเพื่อนฝูง กลุมทํางาน ฯลฯ และ กลุมที่ถูกสราง
ขึ้น (Created group) เพื่อจัดการกับสถานการณหรือเพื่อบรรลุจุดประสงคบางประการที่กลุมตั้ง
ไว ดูแกลสมองว าความเปนกลุมนั้นสามารถโนม นาวหรือมีอิทธิ พลต อพฤติกรรมของสมาชิก
สมาชิกตางตองปรับตัวเขาหากันและกลายเปนแบบแผนพฤติกรรมของกลุม มีการรวมมือกัน
ยอมรับบรรทัดฐาน คานิยมของกลุมรวมกัน Douglas มองกลุมเปนพลวัต คือมีความเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลง มีกระบวนการของกลุมเกิดขึ้นในแตละชวงเวลามีลําดับขั้นตางๆ กัน เริ่มตนตั้งแต
ระดับพื้นฐานที่เปนเพียงปฏิสัมพันธโตตอบระหวางกันและกัน ระดับที่มีโครงสรางซึ่งมีพัฒนาการ
ของกลุม มีโครงสรางทางสังคม และมีการกอตัวของกลุมยอย ระดับที่มีการเคลื่อนตัว ซึ่งมีการ
ตัดสินใจของกลุม มีจุดมุงหมายและเปาประสงคของกลุม และระดับที่มั่นคงเปนสถาบัน ซึ่งมี
การสรางบรรทัดฐาน คานิยมของกลุม มีแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมระหวางสมาชิก และกลุมมี
อํานาจเหนือสมาชิก
นอกจากนี้ Douglas ยังมองวา กลุมเปนทั้งเครื่องมือของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
หรือทัศนคติ เปนเครื่องมือสําหรับการสนับสนุนและสงเสริมการดําเนินชีวิต เปนแหลงทรัพยากร
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และเปนเครื่องมือสงเสริมกระบวนการเรียนรู
ในการศึกษากลุมตางๆ จึงควรพิจารณาถึง
กระบวนการและปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอพฤติกรรมของกลุม ซึ่งจะสะทอนเปาหมายของ
กลุ ม รวมถึ ง หน า ที่ ข องกลุ ม โดยศึ ก ษาแง มุ ม ต า งๆ ของกลุ ม และกระบวนการกลุ ม ได แ ก
ประเด็นเรื่องเวลา เนื่องจากความเปนกลุมตองการเวลาที่สมาชิกจะมาใชเวลารวมกัน เพื่อทํา
กิจกรรมบางสิ่งหรือสรางประสบการณและความทรงจําบางอยางรวมกัน ภาวะผูนําและการ
ตัดสินใจของกลุม ลักษณะของการปฏิสัมพันธ พัฒนาการ โครงสรางของกลุม วัตถุประสงคของ
กลุม บรรทัดฐานและคานิยม แรงยึดเหนี่ยวในกลุม ความเปนสมาชิกกลุม ทรัพยากรการกอตัว
ของกลุมยอย บรรยากาศและสภาพแวดลอมของกลุม กิจกรรมกลุม ฯลฯ
ในที่นี้ผูศึกษาไดเลือกเอาแนวคิดของ Tom Douglas มาใชเปนกรอบในการศึกษา
เพราะเมื่อพิจารณาจากลักษณะของการรวมกลุมในรานน้ําชาแลว พบวา ความเปนกลุมมีอิทธิพล
ตอคนที่เขามาในรานคอนขางมาก โดยเฉพาะ เรื่องของการปฏิสัมพันธ วัตถุประสงคของการ
รวมกลุมกลุม บรรทัดฐานและคานิยม แรงยึดเหนี่ยวในกลุม ซึ่งมีผลตอการเลือกปฏิบัติและ
วิถีทางในการดําเนินชีวิตของกลุมคนในรานน้ําชาเปนอยางมาก
กระนั้นก็ตามแนวทางการศึกษาเรื่องกลุมทางสังคมก็มีขอจํากัดบางประการเพราะ
สว นใหญแลว ก็ มั กจะเป นการแบ งกลุมออกในลั ก ษณะที่ เ ปน คูต รงขามกั น เสมอ นั้ น คือ การ
แบงกลุมเปน 2 ประเภท คือกลุมขนาดเล็กเปนกลุมตามธรรมชาติ มีความสัมพันธเปนสวนตัว
ใกลชิ ด สนิท สนม มี ค วามผู ก พัน ผ า นความสัม พั น ธ ท างเครื อ ญาติ มี ค วามรู สึก ร ว มในชุม ชน
เดียวกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดระเบียบและการควบคุมทางสังคมมีรูปแบบไมเปนทางการ
ขณะที่ลักษณะตรงขามก็คือ กลุมขนาดใหญที่ถูกจัดตั้งขึ้น มีโครงสรางความสัมพันธแบบเปน
ทางการ ปฏิสัมพันธทางสังคมเปนแบบชั่วคราวผิวเผิน มีการจัดระเบียบทางสังคมเปนทางการ
และมีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบใหแกสมาชิกตามความชํานาญเฉพาะดาน ความผูกพันทาง
สังคมอยูบนพื้นฐานของการพึ่งพาอาศัยกันและกันในทางเศรษฐกิจ กรอบคิดขางตนนี้ในแงหนึ่ง
จึงกลายเปนขอจํากัดในการศึกษาการรวมกลุม เนื่องจากในความเปนจริงแลว ลักษณะของกลุม
มีความแตกตางหลากหลาย มีที่มาซับซอนเกินกวาจะแบงแยกไดอยางเด็ดขาดวาเปนกลุมใน
ลักษณะหนึ่งลักษณะใด หากแตมีการผสมผสานและเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไปไดตามบริบททาง
สังคมเฉพาะตัวในแตละทองที่
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ทบทวนงานศึกษาและวรรณกรรมที่เกีย่ วของ
ทบทวนงานศึกษาเรื่องพืน้ ที่ในเมืองจากตางประเทศ
การขยายตัวในเมืองไมไดเกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น หากเปนปรากฏการณ
รวมที่เกิดขึ้นทั่วโลกในหลายทศวรรษที่ผานมา และไดสงผลตอแวดวงวิชาการ ประวัติศาสตร
รัฐศาสตร สถาปตยกรรม (ผังเมือง) ตางก็เพิ่มความสนใจในการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของ
เมือง หรือสังคมที่มีความซับซอน เปนที่นาสังเกตวานอกจากสังคมวิทยา ซึ่งไดใหความสนใจ
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ เมื อ งมาเป น ระยะเวลานานแล ว นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาซึ่ ง มี พื้ น ฐานอยู ที่ ก ารศึ ก ษา
เปรียบเทียบมนุษยในสวนตางๆของโลกในสังคมที่เรียบงาย ก็ไดเพิ่มความสนใจในการศึกษา
ความหมายของการแพรขยายขององคกรทางสังคมในรูปแบบที่ซับซอน (Basham 1978 : 9) จาก
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ทําใหนักมานุษยวิทยาตองตระหนักวาอีกไมนาน
จะไมเหลือชุมชนที่โดดเดี่ยวอยางสิ้นเชิงใหศึกษา ดังเชนเมื่อนักมานุษยวิทยาทําการศึกษาสังคม
ชาวนา กลับพบวา สมาชิกที่มีบทบาทสําคัญในชุมชนกลับไมอยูในหมูบานกลับไปทํางานในเมือง
หรือตางประเทศ และจะกลับมาพรอมสินคาและวิถีชีวิตแบบคนเมือง (Basham 1978 : 26)
สั ง คมวิ ท ยาเป น สาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาเรื่ อ งเมื อ งมาก อ นสาขามานุ ษ ยวิ ท ยา ทํ า ให
พัฒนาการของสาขามานุษยวิทยามีพื้นฐานมาจากงานของนักสังคมวิทยาในชวงทศวรรษ 19301940 เชนงานของ W.lloyd Warner ที่ศึกษาความเปนเมืองอุตสาหกรรมและโครงสรางสังคมใน
งานที่ชื่อ Yankee City หรือ Robert Redfield ที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทมาสูสังคม
เมือง (folk – urban continuum) ซึ่งตัวแบบของเขาเปนที่ถกเถียงกันมากในระยะหลัง ผลงาน
คลาสสิกอีกชิ้นหนึ่งในรุนนี้คือ Steeet Coner Society ของ Williiam Foote Whyte ที่ศึกษา
โครงสรางสังคมสลัมเชื้อสายอิตาเลียนที่เมืองบอสตัน (Sanjek 1990 : 151),(Basham 1978 :
11,13,16)
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 การศึกษาสังคมที่มีความสลับซับซอนโดยนักมานุษยวิทยา
ชาวอังกฤษ ถือเปนงานสําคัญงานหนึ่งของสถาบันวิจัยแอฟริกันอังกฤษ (British African
research) แตยังไมเปนที่แพรหลายในสหรัฐอเมริกา ชวงปลายของศตวรรษ 1960 จนถึงชวงตน
ทศวรรษ 1970 สาขามานุษยวิทยาเมืองจึงมีองคความคิดของตนเอง (Basham 1978 :27) แรง
บันดาลใจของงานชิ้นหนึ่งที่มีผลตอการกําเนิดขึ้นของมานุษยวิทยาเมืองในทศวรรษ 1960 คืองาน
ของ ออสการ ลิวอิส (Oscar Lewis) ที่ศึกษาวัฒนธรรมความยากจนในเมือง (Sanjek 1990 :
152)
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ด ว ยลั ก ษณะเฉพาะของการศึ ก ษาทางด า นมานุ ษ ยวิ ท ยาคื อ การศึ ก ษาวิ จั ย แบบ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participation observation) และการมองอยางเปนองครวม
(Holism) ประเด็นที่นักมานุษยวิทยาใหความสนใจในการศึกษาสังคมเมืองในระยะแรก (ทศวรรษ
1950-1970) คือความยากไรในเมือง การอพยพจากชนบทสูเมือง วิถีความเปนอยูในบานใกลเรือน
เคี ย งหรื อ หมู บ า นในเมื อ ง บทบาทและการปรั บ ตั ว ของสั ง คมอาสาสมั ค ร การยื น หยั ด ของ
ความสัมพันธแบบเครือญาติ การแตกตัวของบทบาททางสังคม และความสนใจในเรื่องชาติพันธุ
(Sanjek 1990 : 152) กลาวโดยสรุปคือประเด็นที่นักมานุษยวิทยายุคแรกใหความสนใจในเรื่อง
การศึกษาพื้นที่เมืองคือ การปรับตัวของผูอพยพจากสังคมชนบทหรือกลุมคนตางๆ ในเมืองเพื่อ
คนหาชองวางที่ทําใหตนเองสามารถเขาถึงทรัพยากรและดํารงชีวิตอยูได ซึ่งไดรับอิทธิพลจาก
สํานักชิคาโก (Chicago school) หรือมุมมองในเชิงนิเวศวิทยาเมือง (Urban ecological
perspective) (Low 1996 : 385) นักมานุษยวิทยาเมืองในยุคเริ่มแรกไมคอยใหความสนใจ
ความสําเร็จของคนชั้นนําในการปรับตัวกับวิถีชีวิตเมือง แตสนใจชุมชนชายขอบ หรือชุมชนที่ถูก
ละเลยในการศึกษา ดังนั้นการศึกษาการปรับตัวในสังคมเมืองจึงมุงประเด็นไปที่ความไมสมดุล
ของสังคมและความผิดปกติของบุคคล เชน ปญหาทางสังคม อาชญากรรม ขอทาน การเจ็บปวย
ทางจิต และสิ่งที่เรียกวา “วัฒนธรรมความจน” (Poverty Culture) (Basham 1978 :144)
เมื่อลวงมาถึงชวงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 ความสนใจเกี่ยวกับความยากไรและ
ความไมเท าเทียมแบบเดิมจะนอยลงไป เพราะมีประเด็นที่ไดรับอิท ธิพลมาจากความคิดหลัง
โครงสราง (Post-Structuralism) หรือ หลังสมัยใหม (Postmodernism) เชน ชาติพันธุในเมือง เพศ
สภาพ ผูหญิง การแยง ชิงการใหความหมายของพื้นที่ ซึ่งสัมพันธกับการเขาถึงทรัพยากรและ
คุณภาพชีวิตของเมือง สถาปตยกรรมและการวางผังเมือง รวมถึงเรื่องที่วัฒนธรรมและศาสนาใน
เมืองถดถอยลงเนื่องมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Sanjek 1990 : 152),(Low 1996 :
387-399) ปญหานานัปการที่เกิดขึ้นกับเมืองใหญ สงผลตอกระแสความตื่นตัวในการหาแนวทาง
พัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืน โดยเนนถึงมิติความสัมพันธระหวางชีวิต วัฒนธรรมกับการพัฒนา
ความเจริญทางวัตถุของเมือง ดังเชน งานเขียนเรื่อง The GAIA Atlas of Cities : New directions
for sustainable urban living ของ เฮอรเบิรต จีราเดต (Herbert Girardet) (ซึ่งแปลเปนภาษาไทย
ในชื่อเรื่องวา ทําเมืองใหนาอยู : วิสัยทัศน ยุทธศาสตรและความหวังสําหรับเมืองที่ยั่งยืน โดย
พิภพ อุดมอิทธิพงศ) Girardet มองวา โลกและเมืองกําลังปวยหนัก เขาเสนอใหมีการฟนฟูเมือง
แบบยุคกลาง ซึ่งเต็มไปดวยชีวิตชีวาขึ้นมาใหม เปนเมืองที่มีละแวกยาน พื้นที่สาธารณะและยาน
ใจกลางเมืองสําหรับผูคนไดทํากิจกรรม ไมใชสําหรับรถและถนนดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน
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นอกจากนี้ ในปลายศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 ในประเทศของโลกตะวันตกได
เกิดขบวนการเรียกรองพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ขึ้นจํานวนมาก เชน กลุมเคลื่อนไหวเพื่อ
เมืองสวยงาม (The city beautiful movement )ในสหรัฐอเมริกา กลุมเคลื่อนไหวเพื่อเมืองแหง
สวน (The Garden City Movement)ในอังกฤษ ซึ่งมีความคิดวาสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ดี
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษยและสรางสังคมที่พึงปรารถนาได ขณะที่นักผังเมืองหลัง
สมัยใหมหลายคนเสนอวา ความเปนเมืองทําใหพื้นที่สาธารณะหายไป และสิ่งที่หายไปพรอมๆกัน
คือ คุณภาพชีวิต ความมีชีวิตชีวาของเมือง และพื้นที่ทางการเมืองที่สรางความเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันของพลเมือง พื้นที่สาธารณะซึ่งเคยรุงโรจนมีชีวิตชีวาในอดีตไดหดหายไปกลายเปนพื้นที่
สวนตัว ที่ถูกนําไปใชประโยชนในเชิงการคา หรือไมก็ถูกออกแบบจัดวางอยางไรชีวิตชีวา
ในเมืองสมัยใหม โดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ไดเกิดพื้นที่สาธารณะชนิดใหม
ขึ้นแทนที่ เชนศูนยการคา หองโถง โรงแรม ลาน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของอาคาร สํานักงานตางๆ โดยมี
ความพยายามที่จะทําใหพื้นที่เหลานี้มีชีวิตชีวาขึ้นมา ดวยการออกแบบใหเหมือนอาเขต ถนนที่
สามารถเดินได สรางความคึกคักแบบตลาด เพราะกลุมเคลื่อนไหวเรียกรองเหลานี้มองวา พื้นที่
สาธารณะในยุคนี้เปนเพียงสถานที่หาความสําราญของปจเจกชนมากกวาที่จะมีหนาที่ในการเปน
ศูนยกลางการมีกิจกรรมรวมกันของคนในเมือง ผูใชพื้นที่ไมมีความผูกพันกับสถานที่และความ
ผูกพันซึ่งกันและกัน (สุธาริณ คูณผล 2540 : 168-179)
งานศึกษาของเจน จาคอบส (Jane Jacobs) ที่ศึกษาชุมชนเวสต วิลเลจ (West
Village)ในนิวยอรก และเวสตเอนด (West End) ในบอสตัน ตําหนินักผังเมืองวาออกแบบเมือง
อยางเปนสัดสวนและกําหนดหนาที่ของแตละสวนอยางตายตัวเกินไปทําใหพื้นที่สาธารณะไรชีวิต
จาคอบสเสนอวา ถนนเปนพื้น ที่สาธารณะที่สําคัญสําหรับการพบปะสังสรรคกันของผูคน แม
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นที่นี่ไมใกลชิด เชน คนในครอบครัวเดียวกัน แตไมถึงกับเปนความสัมพันธที่
ไมรูที่มาที่ไป (Anonymous) ขณะที่งานศึกษาของริชารท เซนเนทท (Richard Sennett) พูดถึง
ความสมดุลระหวางชีวิตสวนตัวกับชีวิตสาธารณะในเมืองวาเปนเรื่อง “ศิลปะในการสมาคมกับคน
แปลกหนา” (Public sociabillity) อันเปนสีสันของวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในเมืองชวงศตวรรษที่ 18 เปน
ตนมา จากนั้นเมื่อมีกระแสที่ใหความสําคัญกับความเปนปจเจกในศตวรรษที่ 19 พื้นที่สาธารณะ
ไดลดความสําคัญลงกลายเปนพื้นที่เสี่ยงภัย ลอแหลมตอศีลธรรมอันดี พื้นที่สาธารณะกลายเปน
ความหมายในเชิงลบ และการแสดงออกในพื้นที่สาธารณะก็เหลืออยูแตเพียงการอยูในความเงียบ
และการถูกลอบมอง (อัฐมา โภคาพานิชวงษ 2543)
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เมื่อประเด็นการศึกษาเรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) เริ่มเปนที่สนใจกันอยาง
จริงจังในชวงปลายของป 1980’s โดยเฉพาะอยางยิ่งงานศึกษาชิ้นสําคัญของ ยูรเกิน ฮาเบอรมัส
(Jurgen Habermas ) นักคิดคนสําคัญของแฟรงคเฟริทสคูล ที่ไดรับการกลาวถึงอยาง
แพรหลายเรื่อง “The Structural Transformation of Public Sphere” ซึ่งตีพิมพเปนภาษาเยอรมัน
ในป 1962 และเพิ่งแปลเปนภาษาอังกฤษในป 1989 ฮาเบอรมัส ไดกลาวถึงการกําเนิดของ
Bourgeois Public Sphere อันเปนประวัติศาสตรบทบาทของกระฎมพี (Bourgeois) ในอังกฤษ
ซึ่งมีความสําคัญกับการปฏิวัติประชาธิปไตย ฮา
ฝรั่งเศส และเยอรมัน ในชวงศตวรรษที่ 17
เบอร มั ส นํ า เรื่ อ งนี้ ม าอธิ บ ายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การใช พื้ น ที่
สาธารณะที่ เ ป น เสมื อ นพื้ น ที่ ข องการถกเถี ย ง วิ พ ากษ ต อ ตา น ต อสิ่ ง ที่ มีค วามอยุ ติธ รรมทาง
การเมือง
ฮาเบอรมัส ไดสืบคนพัฒนาการของ “พื้นที่สาธารณะ” โดยเริ่มตั้งแตยุคสมัยศตวรรษ
ที่ 17 ซึ่งสังคมยุโรปยังคงเปนสังคมแบบศักดินา พรอมๆกับที่ชนชั้นกระฎมพีเริ่มแตกหนอขึ้นมา ใน
สังคมยุ คนั้นมี แตส ถาบัน กษัตริ ย และสถาบั น ทางศาสนาเทานั้ น ที่มีอภิสิท ธิ์ในการเข า ถึง พื้ น ที่
สาธารณะในทางการเมือง (Public Sphere in political society) หมายความวา มีแตชนชั้น
กษัตริย ขุนนางชั้นสูงและพระเทานั้นที่มีอํานาจในการตัดสินใจตางๆที่เกี่ยวของกับสาธารณะ เชน
การออกกฎหมาย อํานาจในการครอบครองที่ดิน การผูกขาดความรู และอํานาจผูกขาดโฆษณา
เผยแพรความรูแกสาธารณะ เพื่อที่จะรักษาอภิสิทธิ์ในพื้นที่สาธารณะทางการเมืองของตน ชนชั้น
นํา เหล า นี้ ยั ง กํ า หนดอํ า นาจที่ จ ะใช ค วามรุน แรงปราบปรามคนกลุม อื่น ที่รุ ก ล้ํ า เข า มาในพื้ น ที่
สาธารณะดังกลาว เชน หากมีผูเขียนหนังสือคัดคานคําสั่งสอนทางศาสนา พระก็สามารถจะจับเขา
คุกไดเปนตน
ในระหวางชวงปลายศตวรรษที่ 17 ตอกับศตวรรษที่ 18 เริ่มปรากฏวามีการสราง
“พื้นที่สาธารณะ” ของคนกลุมใหมในสังคม ในมิติของผูกระทํา กลุมคนที่เขารวมในพื้นที่สาธารณะ
ไดแกพวกชนชั้นกลาง (พอคา ชางฝมือ) ขุนนาง ปญญาชน (แตเปนผูชายเกือบทั้งหมด) ที่มานัด
พบปะกันตามรานกาแฟ โรงเหลา ตลาด Salon (คลายๆหองรับแขกในบานผูมีฐานะ) พื้นที่เหลานี้
เปนเขตที่คอนขางปลอดจากอํานาจของกษัตริยและศาสนา เนื่องจากสังกัดอยูในภาคประชา
สังคม (Civil society) กิจกรรมที่กลุมบุคคลมากระทํารวมกันคือ การนัดพบปะกันอยางสม่ําเสมอ
เพื่อพูดคุยถกเถียงกันอยางมีอิสระเสรีและใชเหตุผลในเรื่องกฎหมาย การเมือง การปกครองตางๆ
ของรัฐ การโตแยงนี้จะเปนไปในหลักของความเสมอภาคเทาเทียม โดยมีบทบาทของสื่อมวลชน
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ประเภทหนังสือพิม พเปนศูนย กลาง กลาวคือ เรื่องที่จะพูดคุยกันในประเด็นของผลประโยชน
รวมกันที่สมาชิกแตละคนไดรับขาวสารมาจากหนังสือพิมพ หรือมาจากการอานหนังสือดวยกัน
ฮาเบอรมัส ระบุวา การขยายตัวของเทคโนโลยีการพิมพมีบทบาทสําคัญในการเกิด
พื้นที่สาธารณะ ซึ่งเริ่มจากการถกเถียงกันในเรื่องงานวรรณกรรม (Literary public Sphere) ไมวา
จะเปนที่หองรับแขก (salon) ของสาวสังคมสูงศักดิ์ในฝรั่งเศส หรือที่สภากาแฟ (Coffee House)
ในอังกฤษ หรือที่สมาคมโตะ (Table Societies) ในเยอรมัน และมีวิวัฒนาการตอเนื่องมาเปนพื้นที่
ที่ถกเถียงกันดานการเมือง เปนพื้นที่ที่ประชาชนแตละคนใชเหตุผลในการสรางวาทกรรมและเกิด
สิ่งที่เรียกวา ความคิดเห็นของสาธารณชน (Public Opinion) ขึ้นเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร
พื้นที่สาธารณะนี้เปรียบเหมือนเปนปริมณฑลกันชนสําหรับเจรจากันอยางมีเหตุผลระหวางรัฐกับ
พลเมือง อยางไรก็ตามฮาเบอรมัส เห็นวาในปลายคริสตศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะชวงหลัง ค.ศ.
1870 ซึ่งเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจอยางรุนแรงทั่วโลก รัฐไดขยายบทบาทเขาแทรกแซง
เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งขยายกลไกระบบราชการ เขาครอบคลุมแทบทุกมิติในวิถีชีวิตของพลเมือง
การแทรกแซงดังกลาวไดทําใหอํานาจการเมืองที่เปนทางการของรัฐเขามีอํานาจผูกขาด จนทําให
พื้นที่สาธารณะขาดความเปนอิสระ และสูญเสียความเปนประชาธิปไตยลง พื้นที่สาธารณะและ
พลังของภาคพลเมือง จึงถูกลดทอนบทบาทลงนับตั้งแตนั้นเปนตนมา ยิ่งไปกวานั้นฮาเบอรมัสยัง
ไดวิพากษวากลไกของระบบเศรษฐกิจเสรี ระบบทุนนิยมเปนตัวทําลายพื้นที่สาธารณะ ประกอบ
กับในชวงที่ฮาเบอรมัสไดทําการศึกษางานเรื่องนี้นั้น รัฐในสังคมตะวันตกมีแนวโนมที่จะเปนรัฐ
สวัสดิการที่อยูบนระบบทุนนิยมแบบรวมศูนย (Organized Capitalism) ทําใหพื้นที่สาธารณะเปน
สวนหนึ่งของรัฐไป รัฐเขามามีบทบาทในสวนของขอบเขตสวนตัว (Private realm) และการใช
ชีวิตประจําวันมากขึ้น
ความสําคัญของงานศึกษาของฮาเบอรมัสในเรื่องของ พื้นที่สาธารณะ หรือปริมณฑล
สาธารณะนี้ ไดเปดประเด็นใหมีการพูดถึงเรื่องของพื้นที่สาธารณะตามมามากมาย หลังจากที่งาน
ศึกษาเรื่อง“The Structural Transformation of Public Sphere” ของเขาไดรับการตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษ ในป ค.ศ. 1989 มีขอถกเถียงและวิจารณออกมามากมาย มีการตั้งขอสังเกตวา
ทํ า ไมหนั ง สื อ เล ม นี้ จึ ง เพิ่ ง ได รั บ การตี พิ ม พ เ ป น ภาษาอั ง กฤษห า งจากที่ พิ ม พ ค รั้ ง แรกเป น
ภาษาเยอรมันถึง 27 ป มีคําอธิบายที่นาสนใจตอบริบทของการตีพิมพในป ค.ศ. 1989 นี้วาเปน
เพราะในชวงนี้เกิดการบาโถมของกระแสบริโภคนิยม และลัทธิปจเจกนิยมในโลกตะวันตก อีกทั้ง
ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุโรปตะวันออกที่มีการลมสลายของลัทธิคอมมิวนิสต และ
การปราบปรามขบวนการเรียกรองประชาธิปไตยในสาธารณะประชาชนจีน ซึ่งหากพิจารณาใน
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แงมุมนี้ความสนใจหนังสือเลมนี้ในชวงเกือบ 3 ทศวรรษตอมา จึงเปรียบเสมือนเปนงานวิชาการที่
ชวย “รื้อฟนประชาสังคม” (Rediscovery of civil society) (Habermas 1992 : 442) ใหกลับมา
เปนประเด็นในการวิเคราะห รวมทั้งมีสวนกระตุนเราใหเกิดกระบวนการของภาคประชาชนในการ
พัฒนาประชาธิปไตยอยางกวางขวาง (Hill & Montage 2000)
อยางไรก็ตามงานของฮาเบอรมัส ก็ไดรับการวิพากษวิจารณคอนขางมาก Nergt &
Kluge ตั้งคําถามสําคัญวา “ปริมณฑลสาธารณะของกระฎมพี” เทานั้นหรือ ที่มีบทบาทในการ
พัฒนาประชาธิปไตยในโลกตะวันตก เนิรกและคลูกยังไดอางวาบทบาทของ “พื้นที่สาธารณะของ
ชนชั้นแรงงาน” (Working-class public sphere) ก็มีความสําคัญอยางมากตอการเปลี่ยนแปลง
สังคมในชวงปลายศตวรรษที่ 18 จนถึงกลางศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะการเรียกรองเรื่องสิทธิตางๆ
ตลอดจนการต อ ต า นการครอบงํ า ของกลไกระบบทุ น นิ ย มเกิ ด พื้ น ที่ ส าธารณะแบบต อ ต า น
(Counter- public sphere) (Kellner 2003 : 9, อางถึงใน สิริพร สมบูรณบูรณะ 2547) จึงเปนสิ่งที่
มีบทบาทสําคัญเชนกัน ซึ่งประเด็นเหลานี้ฮาเบอรมัส ไมไดใหความสนใจ
สวนแนนซี่ เฟรเซอร (Nancy Fraser) นักวิชาการสายแฟมินิสต วิจารณวาฮาเบอรมัส
ให ค วามสนใจวิ เ คราะห เ ฉพาะพื้ น ที่ ส าธารณะที่ มี เ ขตของผู ช ายเท า นั้ น การยิ่ ง เพิ่ ม ประเด็ น
ความสําคัญของพื้นที่สาธารณะเชนนี้ยิ่งกลับทําใหผูหญิงถูกปดกั้นอยูในสวนของพื้นที่สวนตัวมาก
ขึ้น หรือแมวาสังคมจะมีการถกเถียงในเรื่องสิทธิมากขึ้น แตการถกเถียงในเรื่องสิทธิของผูห ญิงกลับ
ไมไดถูกกลาวถึงเลย อยางไรก็ตามไรอัน (Ryan 1992) ไดเสนอวาในชวงที่พื้นที่สาธารณะตกต่ํา
นั้นผูหญิงไดเริ่มกาวเขามามีบทบาทมากขึ้น และเปนผูที่เขามาและรองเรื่องสิทธิตางๆ ไมวาจะเปน
เรื่ อ งสิ ท ธิ ส ตรี เรื่ อ งการศึ ก ษา ที่ พั ก อาศั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ดั ง นั้ น ผู ห ญิ ง จึ ง เป น กลุ ม ที่ มี
ขบวนการเคลื่อนไหวอยางชัดเจนและเขมแข็งในชวงที่พื้นที่สาธารณะ(ในแบบผูชาย)ตกต่ํา (Ryan,
อางถึงใน Kellner 2003 : 9, อางถึงใน สิริพร สมบูรณบูรณะ 2547)
อาจกลาวไดวาแมจะยอมรับถึงความหลากหลาย แตฮาเบอรมัสใหความสําคัญกับ
พื้นที่สาธารณะที่มี เพียงหนึ่งเดียว แตไมไดเ นนใหเห็น ถึงความแตกตางทางสังคม วัฒนธรรม
การเมือง ในเรื่องของชนชั้น เชื้อชาติ ชาติพันธุ เพศสภาพ ซึ่งลวนแลวแตทําใหพื้นที่สาธารณะไมได
นําไปสูความเห็นรวมกันจากหลักการของความเปนเหตุผลได ฉะนั้นงานของฮาเบอรมัสจึงไมได
สะทอนความเปนจริงของการดํารงอยูในพื้นที่สาธารณะ (Hill & Montag 2000 : 6, อางถึงใน สิริ
พร สมบูรณบูรณะ 2547)
อยางไรก็ตามงานศึกษาของฮาเบอรมัสก็ไดเปดพื้นที่ในการศึกษาเรื่องพื้นที่สาธารณะ
ใหแพรหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังชวยเปดประเด็นเรื่องของการมีสวนของประชาสังคม (Civil
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Society) ซึ่งเปนสวนสําคัญที่สามารถตรวจสอบสวนของภาครัฐ (Political Society) ได และกําลัง
เปนประเด็นที่ไดรับความสนใจอยูในวงวิชาการไทยในขณะนี้ดวยเชนเดียวกัน
นอกจากประเด็นเรื่อง พื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) ,ประชาสังคม (Civil
Society) เปนประเด็นในการศึกษาที่นักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ใหความสนใจศึกษาเปน
อยางสูงในยุคนี้แลว การศึกษาพื้นที่ในเมืองตามแนวความคิดหลังสมัยใหม (Postmodernism) ก็
เปนประเด็นในการศึกษาที่นักมานุษยวิทยาใหความสนใจมากเชนกัน เพราะแตเดิมแนวความคิด
กระแสหลักที่วาดวยวิถีชีวิตแบบเมือง (Urbanism as a way of life) ที่มองวาสภาพแวดลอมที่ถูก
สรางขึ้น (built environment) ของเมืองเปนสวนกําหนดเชิงนิเวศที่สงผลตอสํานึกความเปนปจเจก
ชน ความสั ม พั น ธ อั น หลากหลายของหน ว ยทางสั ง คม และสภาวะจิ ต ใจของผู ค น (Writh
1938/1980 : 1-24 อางโดย สิริพร สมบูรณบูรณะ 2547) แนวความคิดหลักเกี่ยวกับเมืองเชนนี้ถูก
วิจารณวาละเลยตอความสัมพันธเชิงอํานาจตอการสรางพื้นที่ที่หลากหลายของผูที่อยูในเมือง
แนวคิดใหมเกี่ยวกับเมือง (New urban theory) กลับมองวา ความสัมพันธเชิงอํานาจในโครงสราง
ของเมืองตางหากที่สงผลตอความสัมพันธในมิติอื่นๆ ของการดําเนินชีวิต (Simonsen 1991 :
417, อางถึงใน สิริพร สมบูรณบูรณะ 2547)
มิเชล ฟูโกต (Michel Foucault) นักคิดในแนวความคิดหลังสมัยใหม ไดเสนอใน
“Space, Knowledge, and Power” วา การที่รัฐเขามาจัดการสถาปตยกรรมในเมืองชวงศตวรรษ
ที่ 18 ในยุโรปนั้นแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่เมืองกับรัฐ การจัดการพื้นที่ใหเปน
แบบเมือง (Urbanism) เชน การเปนเมืองหลวง (Capital) ยาน (Square) หรือถนน (Street) ไมใช
เปนเพียงแคการแสดงอํานาจตอลักษณะทางกายภาพของอาคาร (Building) หากแตบงบอกวารัฐ
ทําการปกครองอะไรไดบาง นอกจากนี้ยังเปรียบไดกับการบงบอกถึงอํานาจของรัฐที่มีตออาณา
บริ เ วณปกครองทั้ ง หมด ซึ่ ง รัฐ สามารถปกครองด ว ยระบบสมั ย ใหมที่ เ ป น เหตุเ ปน ผลได (The
Government rationality) (Foucault 1984 : 239-242, อางถึงใน สิริพร สมบูรณบูรณะ 2547)
สถาปตยกรรมของพื้นที่ในความหมายของฟูโกต จึงไมใชการสรางพื้นที่ใหเกิดหนาที่ที่
เหมาะสมและตอเนื่องของสิ่งกอสรางหนึ่งๆ หากแตเปนวิธีการ (Method) ในการจัดความสัมพันธ
ของผูคนภายใตวาทกรรมชุดหนึ่ง เชน การแบงหองน้ําหญิงและชายออกจากกัน เทากับเปนการ
สรางความหมายในวาทกรรมเรื่องเพศสภาพผานพื้นที่ ฟูโกตเสนอวาพื้นที่ (Space) นั้นเปน
พื้ น ฐานในการแสดงของอํ า นาจ พื้ น ที่ เ ปน ที่ที่ ม นุษ ยส รา งความสั ม พัน ธรว มกั น และการเกิ ด
สถาปตยกรรมใหมๆขึ้นมาในแตละยุคนั้นมิไดหมายความวาเปนเพียงเรื่องของเทคนิคการกอสราง
ซึ่งเปนผลของวิทยาศาสตร หากแตยังรวมถึงกลวิธีในการแสดงถึงอํานาจในการปกครองของรัฐ
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และการจัดการสังคมอีกดวย (Foucault 1984 : 254 -255, อางถึงใน สิริพร สมบูรณบูรณะ
2547)
นอกจากนี้ยังมีงานศึกษาของ โคลด เอส. ฟสเชอร (S. Fischer 1975 อางถึงใน สิริพร
สมบูรณบูรณะ 2547 ) ที่นําเสนอเกี่ยวกับทฤษฎีวัฒนธรรมยอยของสังคมเมือง โดยมองวาในเมือง
นั้นมีหนวยของวัฒนธรรมยอยจํานวนมากมาย มีกลุมปฐมภูมิและมีแวดวงทางสังคมทีส่ มาชิกรูจ กั
มักคุนกัน กลุมคนที่อาศัยอยูในเมืองมีชีวิตอยูทามกลางโลกและสังคมที่มีความหมาย โลกทาง
สังคมนี้เปนโลกของกลุมบุคคลที่มีลักษณะเฉพาะรวมกันของสมาชิกกลุมที่มีความเชื่อมั่นและมี
พฤติ ก รรมคล า ยๆกั น หากทว า แตกต า งไปจากกลุ ม อื่ น ๆ ซึ่ ง โลกทางสั ง คมของกลุ ม คนที่ มี
ลั ก ษณะเฉพาะร ว มกั น ที่ ส มาชิ ก ของกลุ ม คนที่ มี ลั ก ษณะร ว มกั น นี้ เ รี ย กว า “วั ฒ นธรรมย อ ย”
(Subculture) ที่อยูในสังคมเมือง
อยางไรก็ตามวัฒนธรรมยอยมิใชเพียงแคการเกิดความขัดแยง หรือความตึงเครียดใน
สังคมเทานั้น แตละวัฒนธรรมอาจมีอิทธิพลตอกัน มีการกระจายแลกเปลี่ยนกัน ซึ่งจะพบวาใน
เมืองมีวัฒนธรรมยอยมากมายและหลากหลาย และผูคนมีโอกาสพบเห็นหรือเขารวมโดยทางตรง
และทางออมกับวัฒนธรรมตางๆ ได เปดโอกาสใหผูคนในเมืองไดสัมผัสกับความหลากหลาย จน
ในที่สุดเกิดเปนความซับซอนซอนกันอยูใตปจเจกบุคคลหรือกลุมคนนั้นๆ โดยเฉพาะ “วิถีชีวิตแบบ
เมือง” ทําใหเกิด “โมเสคของโลกทางสังคม” (Mosaic of social world) นั่นคือ กลุมบุคคลแตละ
กลุมก็มีแนวโนมที่จะเปนหนวยทางสังคมที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่สมาชิกจะมีความสัมพันธกัน
ภายในกลุมเปนหลัก มีความเชื่อและคานิยมของกลุม มีภาษาพูดเฉพาะกลุม และแสดงพฤติกรรม
ในแบบเฉพาะกลุม การเกิดกลุมนี้สามารถจําแนกไดคราวๆ 2 ทางคือ (1) เกิดจากผูอพยพเขามา
ในเมื อ ง ซึ่ ง ต า งก็ มี ภู มิ ห ลั ง ทางวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต า งกั น ติ ด ตั ว มา ทํ า ให เ กิ ด แวดวงสั ง คมที่
หลากหลายในเมือง (2) การกระจุกตัวของประชากรทําใหเกิดการจําแนกแตกตางทางโครงสราง
เชน กลุมละแวกบาน กลุมอาชีพ กลุมผลประโยชน กลุมที่มีความสนใจรวมกัน และสถาบันที่มี
ลักษณะพิเศษ ฯลฯ ซึ่งกลุมตางๆเหลานี้ มีแนวโนมที่จะสรางสภาพแวดลอมของตัวเองขึ้นมาจนใน
ที่สุดกลายเปน “วัฒนธรรมยอย” หรือ “โลกทางสังคม” ที่มีความหลากหลายขึ้นในเมือง ทั้งนี้อาจ
รวมไปถึงวัฒนธรรมยอยบางประเภท เชน วัฒนธรรมของกลุม “เบี่ยงเบน” ,วัฒนธรรมกลุม “แปลก
แหวกแนว” ,หรือวัฒนธรรมของกลุม “แหวกประเพณี” เปนตน (สิริพร สมบูรณบูรณะ 2547)
กลาวโดยสรุป ในแวดวงวิชาการตางประเทศ งานศึกษาดานมานุษยวิทยาเกี่ยวกับ
พื้นที่ของเมือง เริ่มตนจากการศึกษากลุมคนชายขอบ คนดอยโอกาส และในเมือง และขยายมาสู
การศึกษาเชิงนิเวศของเมืองในประเด็นของการสรางเมืองที่นาอยู การศึกษาเรื่องพื้นที่สาธารณะ
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และประชาคม และเมื่อแนวความคิดหลังสมัยใหม (Postmodernism) มีอิทธิพลมากขึ้น การศึกษา
เรื่องพื้นที่ในเมืองจึงขยายมาสูเรื่องพื้นที่ของอํานาจ ความรู และพื้นที่แหงการสรางความหมาย
พื้นที่แหงการสรางอัตลักษณ เพศสภาพ และศึกษาวัฒนธรรมยอยของคนกลุมตางๆ ซึ่งประเด็นที่
ศึกษาไดขายขอบเขตออกไปอยางกวางขวาง เพื่อพยายามอธิบายเรื่องราวของมนุษยในทุกๆดาน
ใหครอบคลุมมากที่สุดตามอุดมคติของศาสตรดานนี้
ทบทวนงานศึกษามานุษยวิทยาเมืองและพื้นทีส่ าธารณะในสังคมไทย
การศึกษาทางมานุษยวิทยาในสังคมไทย เริ่มมาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แต
กวาจะมีงานศึกษากลุมคนในเมือง ก็ลวงมาถึงป 2515-2525 (อานันท กาญจนพันธ 2541 : 3739) โดยเริ่มตนจากการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนคนยากไรและชีวิตของคนชายขอบในเมือง เชน
Bangkok Slum : Aspect of Social organization (Akin 1975) หรือภาคฉบับยอภาษาไทยในชื่อ
จุดเริ่มตนและจุดจบของสลัมแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ (อคิน รพีพัฒน 2537) สายสัมพันธทางสังคม
วัฒนธรรมและความรวมมือกันของชาวบานกรณีศึกษา ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพฯ (พรวิศิษฐ วรว
รรณ 2533) วิถีชีวิตคนในชุมชนชายขอบของสังคมเมือง : กรณีศึกษาคนคุยขยะในชุมชนกองขยะ
ชานเมือง (สิริพร สมบูรณบูรณะ 2536) วัฒนธรรมเด็กเรรอนในทองถนน (สมพงษ จิตระดับ 2540)
เด็กขางถนนยานหัวลําโพง (วันดี กริชอนันต 2544) ความชรา ภาพราง (Body Image) และการใช
ชีวิตในเมือง (สมรักษ ชัยสิงหกานนท (ไมระบุปที่พิมพ)เอกสารวิชาการลําดับที่ 24 ศูนย
มานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน)) ฯ เปดพรมแดนโลกของคนไรบาน (บุญเลิศ วิเศษปรีชา
2546) อาจกลาวไดวาการศึกษาทางมนุษยวิทยาเรื่องพื้นที่ในเมืองในระยะแรกและสวนใหญนั้น
เปนการศึกษาวิถีชีวิตของคนในเมือง โดยมุงประเด็นไปที่การดํารงชีวิต,การสะทอนภาพความจริง
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเหลานั้นเปนหลัก แมจะกลาวถึงพื้นที่ทางกายภาพบางแตประเด็นหลักที่นัก
มานุษยวิทยาเหลานั้นนําเสนอไมไดใหความสําคัญกับพื้นที่ทางกายภาพที่คนเหลานั้นเขามา
ปฏิ สั ม พั น ธ ห รื อ อิ ง อาศั ย อยู การศึ ก ษาพื้ น ที่ ท างกายภาพในเชิ ง ลึ ก มั ก เป น การศึ ก ษาของนั ก
ประวัติศาสตรและการศึกษาทางสถาปตยกรรมศาสตร (ผังเมือง) เปนตน
เมื่อกระแสความคิดแบบหลังสมัยใหม (Postmodernism) เขามามีอิทธิพลกับ
การศึกษาดานมานุษยวิทยาในเมืองไทย ในชวงทศวรรษที่ 90 การศึกษาทางดานมานุษยวิทยา
เมืองมีความประเด็นหลากหลายมากขึ้น (พิเชฐ สายพันธ 2543) นอกเหนือไปจากงานศึกษา
เฉพาะวิถีชีวิตของชุมชนที่ยากไรหรือคนชายขอบของเมือง เริ่มมีงานทางดานมานุษยวิทยาเมือง
หลายเรื่องที่สะทอนใหเห็นถึงเรื่องราวของกลุมคนในสถานที่ทางกายภาพสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง
ปฏิสัมพันธของคนในยานใดยานหนึ่ง ผลกระทบจากทุนนิยม บริโภคนิยมที่มีตอเมือง หรือการ
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เลือกเขาไปใชพื้นที่ทางกายภาพใดๆ เพื่อสื่อความหมายทางวัฒนธรรม,เพศสภาพในเมือง,การ
สรางอํานาจ ทั้งตอรอง ตอตาน และผลิตซ้ําความหมายบางอยางใหกับตนเอง เชน งานศึกษา
เรื่อง Places,Power and Discourse in the Thai Image of Bangkok (Richard A.O’ Connor
1990) Thai Urban Environment,in Symposiom on Environment and Culture with
Emphasis on Urban Issue. (Patya Saihoo 1993) งานศึกษาเรื่อง Urban Life and Urban
People in Transition (Paritta Chalermpow Koanantakoon 1993) The Banglumphu
District : A Portrait of Change in Inner Bangkok (Marc Askew 1993) กท.ชุมชนหายไปไหน
(นิธิ เอียวศรีวงษ 2532) แลดูผูคนในหางสรรพสินคา (สมรักษ ชัยสิงกานนท 2537) ศูนยการคากับ
การแพรกระจายวัฒนธรรมการบริโภค (วิริยะ สวางโชติ 2537) บาน : การเปลี่ยนแปลงแบบ
แผนการบริโภคบรรยากาศ (โอฬาร คําดี 2537) ,มิติความหมายกับการจัดการพื้นที่และตกแตง
ภายใน (นพพร ประชากุล 2538) วิถีชีวิตของชุมชนชาวสวนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลกับสังคมที่
กําลังเปลี่ยนแปลง (สิริพร สมบูรณบูรณะ 2538) ผลกระทบจากเมืองสมัยใหมที่มีตอระบบยาน
ของคนในกรุงเทพมหานคร (วิมลศรี ลิ้มธนากุล 2539) Shopping ความรัก ความเหงา กับชนเผา
เมือง (สมรักษ ชัยสิงกานนท 2543) วิถีชีวิตแบบเมือง: ทางเลือกที่ไมอาจเลี่ยง (วิไล วงศสืบชาติ
2539) เปลี่ยนกรุงเทพฯ ใหนาอยูในยุคโลกาภิวัฒน ใน บานของเรา : ทําเมืองไทยใหนาอยูและ
ยั่งยืน (ชัยวัฒน ถิระพันธ 2539)สังคมชานเมืองและวัฒนธรรมการบริโภค ในยุคหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ : ขอสังเกตเบื้องตน (วิริยะ สวางโชติ 2543) ทาวเฮาสกลางซอย : บทศึกษาพื้นที่ทาง
สังคมของบานสมัยใหม (สิริพร สมบูรณบูรณะ 2543) พื้นที่กับการพัฒนา (ไชยรัตน เจริญสิน
โอฬาร 2541) จินตภาพบางลําพู (พิเชฐ สายพันธ 2542) เซนเตอรพอยด กับ “Preteen” : การกอ
ตัวของวัฒนธรรมวัยแรกรุน (กุลภา วจนสาระ 2543) รานกาแฟ : ความหมายของวัฒนธรรมไทย
ยุคบริโภคนิยม (ศรินธร รัตนเจริญขจร 2543) เกย : ในฉากชีวิตแหงสีลมสถาน (พิเชษฐ สายพันธ
(ไมระบุปที่พิมพ)เอกสารวิชาการลําดับที่ 24 ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคกรมหาชน)) ชุมชน
ยานถนนพระอาทิตยกับกระแสการรื้อฟนเมืองนาอยู (อัฐมา โภคาพานิชวงษ 2543)
นอกจากงานศึกษาพื้นที่ในเมืองผานวิถีชีวิต วัฒนธรรมของคนเมือง ผลกระทบจาก
งานพัฒนาของรัฐและลัทธิทุนนิยม บริโภคนิยมที่มีตอชุมชนในเมือง อํานาจและการประกาศตัวตน
ในพื้นที่เมือง ดังที่กลาวมาทั้งหมดแลว ผูศึกษาคิดวางานศึกษาที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธเรื่องนี้
คือการศึกษาเรื่องพื้นที่ในเชิงสังคมวิทยา เรื่องพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere) และประชา
สังคม,ประชาคม (Civil society) เพราะเมื่อมีการกลาวถึงพื้นที่สาธารณะที่มีความเปนประชาคม ก็
มีการกลาวอางถึงพื้นที่สาธารณะทางการสื่อสารในชุมชนทองถิ่นเชน สภากาแฟ หรือ รานน้าํ ชาอยู
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เสมอ กล า วได ว า กระแสความคิ ดเกี่ ย วกั บเรื่ องพื้น ที่ ส าธารณะ และ ประชาคม นี้เ ป น กระแส
ความคิดที่นักวิชาการกําลังสนใจและใหความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเปนกระแสความคิดเชิง
การเมืองในการสรางอํานาจตอรองระหวางภาครัฐและภาคประชาชน ทั้งนี้เนื่องจากรัฐกําลังสราง
ระบบการเมืองการปกครองแบบรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและเปดโอกาสใหทุนนิยมสรางชองทาง
ทางการตลาดในการสรางวัฒนธรรมบริโภคนิยม ซึ่งผูที่ไดรับประโยชนคือคนเพียงสวนนอยของ
ประเทศ และสรางความเหลื่อมล้ําทางรายไดระหวางคนรวยกับคนจนใหขยายกวางขึ้นไปอีก
(เสกสรร ประเสริฐกุล,2547) ในชวงไมเกินทศวรรษที่ผานมาจึงปรากฏวามีงานศึกษาวิจัยเรือ่ งพืน้ ที่
สาธารณะและประชาสังคมออกมาอยางแพรหลาย เชน บทสํารวจพื้นที่สาธารณะ (สุธาริน คูณผล
2540) มองสื่อใหม มองสังคมใหม (กาญจนา แกวเทพ 2543) สภาวะและปริมณฑลสาธารณะใน
กรุงเทพมหานคร (สิริพร สมบูรณบูรณะ 2547) การสํารวจปริมณฑลสาธารณะในสังคมไทย :
พัฒนาและการดํารงอยู (ศุภลักษณ พรกุลวัฒน 2547) ประชาสังคม : พื้นที่สาธารณะของฉัน
(ประชาชน)ที่จะจัดการเอง (กฤษฎา บุญชัย 2542) ฯ ทั้งหมดนี้คืองานที่กลาวถึงพื้นที่สาธารณะ
หรือปริมณฑลสาธารณะ ซึ่งชวงหลังมีการอธิบายวา พื้นที่สาธารณะหรือปริมณฑลสาธารณะ จะ
เปนสวนหนึ่งในการวางรากฐานใหกับประชาสังคม ซึ่งจะเปนแนวความคิดในการชวยฟนฟูการมี
สวนรวมทางการเมืองเพื่อตอรองกับอํานาจของรัฐ แนวความคิดเรื่องประชาสังคมจึงเปนอีกหนึ่ง
กระแสความคิดที่มีผูสนใจศึกษากันอยางแพรหลาย เชน สังคมสมานุภาพและวิชชา (ประเวศ วะสี
2536) สังคมเขมแข็ง (ธีรยุทธ บุญมี 2536) ประชาสังคม : คํา ความคิด ความหมาย (อนุชาติ พวง
สําลีและวีรบูรณ วิสารทสกุล 2540) แนวคิด พัฒนาการ และขอพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย
(ชูชัย ศุภวงศ 2540) การเมืองพลเมือง (อเนก เหลาธรรมทัศน 2543) ประชาสังคมในมุมมอง
ตะวันตก : อานและสอนที่จอหน ฮอปกินส (อเนก เหลาธรรมทัศน 2543) ประชาสังคมกับสุขภาพ
(โกมาตร จึงเสถียรทรัพย 2544) การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง (อรุณีวรรณ นาศรี
2544) Civil Society (ธีรยุทธ บุญมี 2547) การดํารงอยูและผลกระทบของกระแสความคิดประชา
สังคม : ศึกษากรณีบานแพว จ.สมุทรสาคร (กุลภา วจนสาระ 2547)
อยางไรก็ตามการศึกษาเรื่องพื้นที่สาธารณะและประชาสังคมที่กลาวมาทั้งหมดนี้
สวนใหญจะเปนการศึกษาเชิงความคิดและทฤษฎีทางสังคมศาสตร รัฐศาสตร การเมือง และนิเทศ
ศาสตร มีงานศึกษาในเชิงมานุษยวิทยาไมมากนัก สิ่งที่สังเกตพบจากการศึกษางานดานพื้นที่
สาธารณะและประชาสังคมประการหนึ่งคือ มักเปนการนําเสนอภาพของการรวมกลุมของคนใน
ชุมชนในลักษณะตางๆ โดยเฉพาะการสะทอนเรื่องความสมานฉันท ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของชุมชน ความเชื่อถือไววางใจ และความกระตือรือรนของชุมชนตอการเขามามีสวนรวมใน

30
กิจกรรมทางสังคมตางๆ อันเปนภาพประชาสังคมในอุดมคติที่สวยงามและมีอุดมการณที่ควร
ผลั ก ดั น ให เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ระดั บ ของสั ง คมไทยเป น การนํ า เสนอภาพความสํ า เร็ จ ในการต อ สู
เคลื่อนไหวภาคประชาสังคม และความเขมแข็งของชุมชนในลักษณะตางๆ จนกลายเปนภาพ
ประทับและภาพแหงอุดมคติในการกอเกิดภาคประชาสังคม หากในงานศึกษาเหลานั้นไมคอยได
กลาวถึงปญหา อุปสรรค และการตอรอง การมีชวงชั้นแหงอํานาจและการตอตานภายในตลอดจน
ความลมเหลว,หรือภาพในแงลบของพื้นที่สาธารณะที่เกิดขึ้นจริง อํานาจและการตอรองที่งาน
ศึกษาเหลานั้นกลาวถึงมักเปนเสนตรงเกินไปคือการเปนคูตรงขามระหวางรัฐกับภาคประชาชน ทั้ง
ที่ความเปนจริงเราอาจพบเห็นการสรางประชาคมแบบคนชั้นกลางที่คนชั้นลางทีด่ อ ยกวาทัง้ ความรู
เวลา และโภคทรัพยไมเคยไดเขาถึงอยางแทจริง ,ความขัดแยงภายในพื้นที่สาธารณะนั้น หรือ
แมแตประเด็นที่เกี่ยวกับผูหญิงและคนชายขอบ เชน วัยรุน เกย เลสเบี้ยน คนพิการ คนไรบาน
กลับไมคอยถูกกลาวถึงในงานศึกษาพื้นที่สาธารณะและประชาคมดังกลาว
ขอสังเกตจากการศึกษาอีกประการหนึ่งก็คือ ในขณะที่แนวคิดเรื่องพื้นที่สาธารณะ
และประชาสังคมซึ่งมีรากฐานความคิดจากการศึกษาขบวนการของตะวันตก ที่พัฒนาจากการ
เติบโตของคนชั้นกลางในประวัติศาสตรและวัฒนธรรมทางการเมืองแตพื้นที่สาธารณะและประชา
สังคมไทยสวนใหญเชื่อมโยงกับชุมชนในระดับชาวบานหรือระดับรากหญาเปนสําคัญ ไมวาจะเปน
การรวมกลุมตอสูของกบฏผีบุญในภาคอีสาน (ดูรายละเอียดใน จับภาพ 6 ปรากฏการทาง
การเมืองอีสาน : จากกบฏผีบุญถึง สกยอ. นลินี ตันธุวนิตย 2539) ,การรวมกลุมของสหพันธ
ชาวนาชาวไรแหงประเทศ ไทย (ดูรายละเอียดใน บทวิเคราะหสหพันธชาวนาชาวไรแหงประเทศ
ไทย : เศรษฐศาสตรการเมืองวาดวยชาวนารวมสมัย กนกศักดิ์ แกวเทพ 2530) การวางระบบ
จั ด สรรทรั พ ยากรป า ไม แ ละที่ ทํ า กิ น และที่ ส าธารณะให มี ค วามสมดุ ล ในชุ ม ชนภาคเหนื อ (ดู
รายละเอียดใน เก็บที่โลงใหรากหญา นิธิ เอียวศรีวงษ 2543) การสรางประชาคมและสวัสดิการให
ชุมชนทองถิ่นใหเขมแข็งดวยตัวเองในภาคใต (ดูรายละเอียดใน คีรีวง : จากไพรหนีนายถึงธนาคาร
แหงขุนเขา พรพิไล เลิศวิชา 2531,คนกูทะเล พิศิษฐ ชาญเสนาะ 2537) โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคใตนั้นระบบจัดเครือขายและระบบความสัมพันธในการพึ่งพาซึ่งกันและกันตามความหมาย
ของประชาคมในยุคนี้นั้น มีปรากฏอยางเปนรูปธรรมมานานแลว เชน ธรรมเนียมการเปนเกลอกัน,
การกินงาน,กินวาน,ขาวหมอแกงหมอ,ดานเวรหรือดานเวียน,ซองานหรือซอมือ,การเลี้ยงน้ําชา
เปนตน ดังในงานศึกษาเรื่อง ภูมิปญญาทักษิณ ของ ดร. เอกวิทย ณ ถลาง เหลานี้คือการรวมตัว
ของชาวบานในอดีต ซึ่งเปนการรวมตัวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมีบทบาทสําคัญในการจัดการ
เรื่องราวสาธารณะในชุมชนตางๆ กอนที่จะเกิดกระแสความคิดประชาสังคมในเมืองไทยเสียดวย
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ซ้ํา หรือกระทั่งกลุมเพื่อนบาน กลุมเครือญาติ และกลุมอุปถัมถ ก็อาจเปนความหลากหลายของ
กลุมประชาสังคมแบบไทย ๆ ก็เปนได ในกรณีของพื้นที่รานน้ําชาก็เชนเดียวกัน จากการศึกษา
พบวาคนที่เขามาใชพื้นที่สวนใหญมักเปนชาวบานรานตลาดมากกวาจะเปนชนชั้นกลางที่มีความรู
มีอํานาจในการตอรอง เสนอญัติใดๆ ตอภาครัฐ
การศึกษาเรื่องพื้นที่รานน้ําชาในครั้งนี้ ผูศึกษาจึงหวังวาจะเปนการชวยขยายบริบทใน
การศึกษาเรื่องของพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่สาธารณะและประชาสังคมในแบบไทยๆ ดวยอีกทางหนึ่ง
และเปนการพยายามเขาใกลความจริงเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะในเมือง ประชาสังคมในเมือง ให
มากที่สุด เพื่อไมใหภาพของพื้นที่สาธารณะที่รูจักกันวาสภากาแฟหรือรานน้ําชา เปนการรวมกลุม
ของประชาสังคมที่มีอยูแตในอุดมคติ และเปนแนวคิดที่โรแมนติกของคนชั้นกลางจนอาจสราง
ความไขวเขวตอการสรางสรรคพัฒนาเมืองไดอยางแทจริง
วิธีการและระยะเวลาในการศึกษา
นอกจากรวบรวมและศึกษาขอมูลความเปนมาทางประวัติศาสตรของจังหวัดและผูคน
ในนครศรีธรรมราช ทั้งจากเอกสารและการสัมภาษณผูสูงอายุในทองถิ่น,นักวิชาการที่มีความรู
และหลั ก ฐานอื่ น ๆ แล ว ผู ศึ ก ษาได ใ ช วิ ธี ก ารศึ ก ษาตามจารี ต ของนั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาคื อ การ
สังเกตการณอยางมีสวนรวม (Participation observation) ซึ่งหมายถึงการใชชีวิตรวมกับสังคมที่
ตองการศึกษาเปนระยะเวลานาน เพื่อทําความเขาใจวัฒนธรรมและวิธีคิดของคนในสังคมนั้น
นอกจากนี้ ผู ศึ ก ษายั ง อาศั ย การสั ม ภาษณ ทั้ ง ที่ เ ป น ทางการและไม เ ป น ทางการ ทั้ ง อั ด เสี ย ง
สั ม ภาษณ และไม อั ด แต ใ ช วิ ธี จํ า แทน บั น ทึ ก ข อ มู ล ทั้ ง ต อ หน า ผู ถู ก ศึ ก ษาและกลั บ มาบั น ทึ ก
ภายหลังกลับจากภาคสนามแลว, เลือกทํากิจกรรมรวมกับกลุมคนที่ศึกษา เชน แทงหวย,สราง
ความสัมพันธทางการกูยืม,เดินทางไปทองเที่ยวกับกลุม,เขาไปใชพื้นที่อื่นๆนอกเหนือไปจากพื้นที่
รานน้ําชากับกลุมผูถูกศึกษา,สรางความสัมพันธเพื่อความคุนเคยสนิทสนมดวยการชวยเขียน
ปาย,ราคา ในราน,ชวยถายรูป,ชวยเฝาไข,นําเทป C.D. เพลงมาแลกเปลี่ยนกับกลุมของผูถูกศึกษา
และรวมสนทนาในเรื่องที่ผูถูกศึกษาสนใจ ตระเวนนั่งดื่มชาในรานตางๆและติดตามชีวิตผูถูกศึกษา
เปนระยะเวลาทั้งหมดประมาณ 15 เดือน คือราวเดือน เม.ย. 2546 ถึงเดือน ส.ค. 2547
โดยมีวิธีการในการศึกษาดังนี้ ในลําดับแรกผูศึกษาไดเขาไปศึกษาพื้นที่รานน้ําชาโดย
การ ไมไดเลือกพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งโดยเฉพาะ ไมผูกติดอยูกับรานใดรานหนึ่ง เพื่อสังเกตและนํามา
จําแนกลักษณะรวมที่พอมีของรานน้ําชากอนเปนเบื้องตน ดังนั้นผูศึกษาจึงเลือกที่จะใชวิธีการผูก
กับ “กลุมคน” มากกวาผูกกับพื้นที่ และพบวาการไปรานน้ําชาหลาย ๆ ที่ทําใหผูศึกษาทําความ
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เขาใจและคนพบลักษณะรวมบางประการจากพื้นที่รานน้ําชาเหลานั้น แตการศึกษาแบบนี้ แมจะ
ใหภาพกวาง แตก็มีขอจํากัด เพราะทําใหขาดความลึกในลักษณะรวมของการมีปฏิสัมพันธ เมื่อ
พอจําแนกลักษณะรวมของรานน้ําชาในภาพกวางไดแลว ชวงหลังของการศึกษาจึงปรับเปลี่ยนมา
เปนการผูกกับพื้นที่ที่เปนกรณีศึกษาที่ผูศึกษาเลือกจากรานที่มีกลุมคนและมีการปฏิสมั พันธเฉพาะ
กลุมมากขึ้นเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกอยางที่ตองการ
สําหรับวิธีการศึกษาภาคสนาม ซึ่งเปนกระบวนการวิธีเฉพาะของสาขามานุษยวิทยาที่
เรียกวา การสังเกตการณอยางมีสวนรวม ( Participation observation) หมายถึงการใชชีวิต
รวมกับสังคมที่ตองการศึกษา เปนระยะเวลานานเพื่อทําความเขาใจวัฒนธรรมและวิถีคิดของคน
ในสังคมนั้น ในทางมานุษยวิทยา กระบวนการและวิธีการรวบรวมขอมูลมีความสําคัญยิ่งตอผล
การศึ ก ษา ต อ การทํ า ความเข า ใจสั ง คมของผู ที่ ถู ก ศึ ก ษา เพราะข อ มู ล ที่ ไ ด รั บ ไม ไ ด ม าจาก
แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการเทานั้น หากตองอาศัยการ
ตีความ การปฏิสัมพันธและสรางความคุนเคยในภาคสนามอีกดวย (ดูรายละเอียดใน คนใน :
ประสบการณภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย 2545) ในการศึกษาเรื่องนี้ ผูศึกษาจึงยอมรับ
วา แมผูศึกษาจะมีพื้นถิ่นเปนคนนครศรีธรรมราชโดยกําเนิด มีครอบครัวที่เคยประกอบอาชีพเปด
รานน้ําชา วัยเด็กเติบโตมาในทามกลางบรรยากาศของรานน้ําชา และไดใชเวลากลับไปศึกษาเรื่อง
นี้แบบวิธีการสังเกตการณอยางมีสวนรวม อยูเปนแรมป ดังจารีตที่นักมานุษยวิทยาที่พึงปฏิบัติ
หากแตผูศึกษาตระหนักอยูเสมอวา ผูศึกษาเองไดละทิ้งถิ่นฐานบานเกิดมานานนับสิบๆป ตั้งแตใน
วัยที่เขามาเรียนระดับปริญญาตรีในกรุงเทพฯ ทํางานและใชชีวิตอยูที่อื่นที่ไมใชเมืองนครฯมาเปน
เวลานาน แมจะกลับไปเยี่ยมเยือนบางก็เปนชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น ดังนั้น “โลกทัศน” ที่มีอยูของผู
ศึ ก ษาอาจถู ก ทํา ให แปรเปลี่ย นไปตามวิถีชีวิ ตที่เ ปลี่ ยนไป ทั้ง จากสภาพสังคมเศรษฐกิจ และ
การศึกษา (ซึ่งผูศึกษาคิดวาเปนปจจัยหลักที่ทําใหกรอบการมอง “พื้นที่รานน้ําชา” เปลี่ยนไป)
ดังนั้นแมพยายาม “เขาใกล”,”เขาถึง” หรือพยายามจะอางอิงตัวเองวาเปน “คนใน” มากเพียงไร ผู
ศึกษายังคงใชชีวิตที่ขามไปขามมาระหวาง “คนใน” และ “คนนอก” (และอาจเปน “คนนอก” ที่มี
“แวน” ในการมองที่ตัดมาจากกรุงเทพมหานคร และการศึกษาในระดับมหาบัณฑิตอีกขั้นหนึ่ง) ผู
ศึกษาก็ตองจํานนยอมรับวา “ความจริง” ที่ผูศึกษาพยายามจะเขาใกลนั้นถูกตีความผานผู
ศึกษา,เลือกกลุมที่จะศึกษาตามผูศึกษา และเลือกเสนอเรื่องราวผานมุมมองของผูศึกษาเปนหลัก
(ซึ่งเปนทั้งนักศึกษาปริญญาโทและมีเพศสภาพเปนผูหญิง) ผูศึกษาจึงยังคงเปน “เด็กบานเราแต
ไปอยูกรุงเทพฯ” ไมใช “เด็กนครฯ” เปน “เด็กมานั่งรานน้ําชาเพื่อทํารายงาน,ทําวิทยานิพนธ ไมใช
คนที่มานั่งทอดหุยในรานน้ําชาอยางแทจริง” ในสายตาของกลุมคนในรานน้ําชา อยางไรก็ตามผู
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ศึกษาไมไดไปพบ ไปนั่ง และสัมภาษณ กลุมคนในรานน้ําชาเทานั้น หากยังตองอาศัยสายสัมพันธ
ความเปนเครือญาติ ความเปนคนในทองถิ่นเดิม ใหกลุมคนในรานน้ําชายอมรับ เขารวมเปนสวน
หนึ่งในสังคมของพวกเขา และ “บอกเลา” ,”เปดเผย” ขอมูลทั้งตั้งใจและไมตั้งใจ เพื่อใหได
ภาพเสมือนของ “พื้นที่รานน้ําชา” มากที่สุดเทาที่จะศึกษาได อนึ่งการศึกษาในครั้งนี้มิไดมีเจตนา
จะสรางอคติในทางลบแกผูใด ดังนั้นเพื่อปองกันความเสื่อมเสีย เดือดรอนอันเกิดจากการศึกษา
ของผูศึกษาในครั้งนี้ ในการกลาวนามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือชื่อรานน้ําชาใดๆ ในวิทยานิพนธ
เลมนี้จึงเปนนามสมมติทั้งสิ้น

บทที่ 2
สภาพทางสังคมเศรษฐกิจ ของนครศรีธรรมราช
พื้นที่สาธารณะและพื้นทีร่ านน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ในบทที่ 2 จะนําเสนอใหเห็นถึงสภาพทางกายภาพทั่วไปของนครศรีธรรมราช โดยมี
รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ โครงสรางพื้นฐาน เศรษฐกิจ กลุมชาติ
พั น ธุ ต า งๆ ระบบความเชื่ อ รวมถึ ง การแบ ง พื้ น ที่เ ขตเทศบาลนครศรี ธรรมราช ซึ่ ง ในสว นของ
เทศบาลนี้ จ ะกล า วถึ ง สภาพทั่ ว ไปของเทศบาล และลั ก ษณะการจั ด วางพื้ น ที่ ใ นเขตเทศบาล
ตลอดจนพื้นที่สาธารณะทางกายภาพในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูกึ่งกลางของภาคใต มีพื้นที่ 9,942,502 ตารางกิโลเมตร
เปนจังหวัดที่มขี นาดใหญเปนที่ 2 ของภาคใต รองจากจังหวัดสุราษฎรธานี และเปนอันดับที่ 16
ของประเทศ จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ จดจังหวัดสุราษฎรธานี ทิศใตจดจังหวัดตรัง พัทลุง และสงขลา ทิศ
ตะวันออกจดอาวไทย มีชายฝงทะเลรวมแลวยาวที่สุดในประเทศคือมีระยะทางถึง 225 กิโลเมตร
ทิศตะวันตกจดจังหวัดสุราษฎรธานีและกระบี่
ลักษณะภูมปิ ระเทศ
ภูมิประเทศของจังหวัดนครศรีธรรมราชมีจุดเดนคือมีสภาพหลากหลายลักษณะ ทําให
ประชากรมีอาชีพที่แตกตางหลากหลายกันไปตามลักษณะภูมิประเทศ มีทั้งที่ราบชายฝง ทะเล ที่
ราบลุมแมนา้ํ ปาเขา และที่ราบในหุบเขาและเชิงเขา ซึ่งพืน้ ที่ในจังหวัดอาจแบงออกตามลักษณะ
ภูมิประเทศไดเปนเขตใหญๆ เปน 3 เขตคือ
1.เขตที่ราบชายฝงทะเลตะวันออก ประชากรมีอาชีพทําการประมง ทําสวนมะพราว
และทํานา
2.เขตเทือกเขาตอนกลาง คือบริเวณทางแถบตะวันออกของเทือกเขานครศรีธรรมราช
ประชากรมีอาชีพทํานาและทําสวน
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3. เขตที่ราบตะวันตก คือบริเวณทางแถบตะวันตกของเทือกเขานครศรีธรรมราช ฝง
ตะวันตกและเทือกเขาภูเก็ต มีลักษณะเปนที่ราบเชิงเขาและที่ราบหุบเขา ประชากรมีอาชีพทําสวน
ยางพาราและทําเหมืองแร
ลักษณะภูมิอากาศ
จังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยูบนคาบสมุทร ระหวางละติจูด 8-9 องศา 19 ลิปดาเหนือ
ลองจิจูด 99 องศา 19 ลิปดา – 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก มีเทือกเขานครศรีธรรมราชพาด
ผานกลาง จึงมีภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน แบงออกเปน 2 ฤดูกาล คือ ฤดูรอน อยูระหวางเดือน
กุมภาพันธถึงเดือนเมษายน อากาศคอนขางรอนตลอดฤดู ฤดูฝน แบงออกเปน 2 ชวงคือ ชวงแรก
ระหว า งเดื อ นพฤษภาคมถึ ง เดื อ นตุ ล าคมมี ล มมรสุ ม ตะวัน ตกเฉี ย งใต พั ด ผา น แต เ นื่ อ งจากมี
เทือกเขานครศรีธรรมราชสูงชันเปนแนวกั้นทิศทางลม จึงมีฝนตกไมมากนัก ชวงที่สอง ระหวาง
เดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม ไดรับมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ พื้นที่ของ จังหวัดสวนใหญตั้งอยูทาง
ดานรับลมของภูเขาชวงนี้จึงมีฝนตกชุก
การปกครอง
เขตการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราช แบงเปน 21 อําเภอ 2 กิ่งอําเภอ 162
ตําบล 1,375 หมูบาน เทศบาล 3 แหง และสุขาภิบาล 21 แหง
จํานวนประชากรทั้งจังหวัดและการนับถือศาสนา
จากการสํารวจครั้งลาสุด เดือนกันยายน พ.ศ. 2547 จังหวัดนครศรีธรรมราชมีประชา
การทั้งสิ้น 1,539,256 คน เปนชาย 767,128 คน หญิง 772,128 คน (ที่มา : ที่ทําการปกครอง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 2547) นับวาเปนจังหวัดที่มีประชาการมากที่สุดของภาคใต ประชากรสวน
ใหญมีเชื้อชาติไทย มีเชื้อชาติอื่นปนอยูบาง เชน จีน มลายู อินเดีย ชาวจีนและอินเดียมักตั้งถิ่นฐาน
อยูในตัวเมือง มีอาชีพเปนพอคานักธุรกิจ สวนชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูสวนใหญจะอยูในชนบท
โดยเฉพาะแถบชายฝงทะเล และประกอบอาชีพประมง การนับถือศาสนานั้นมี
-ศาสนาพุ ท ธ ชาวนครศรี ธ รรมราชส ว นใหญ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ มี วั ด วาอาราม
มากมายจนไดชื่อวาเปนเมืองพระ นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายที่พบเห็น
ในจังหวัดนี้ ยังเปนเครื่องแสดงวาพุทธศาสนาเขามามีบทบาทและความสําคัญในเขตนี้มานาน
-ศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมเชื้อสายมลายูในนครศรีธรรมราชสวนใหญอาศัยอยูในเขต
อําเภอเมือง ปากพนัง ทาศาลาและหัวไทร
-ศาสนาคริ ส ต เคยมี ช าวยุ โ รปและอเมริ กั น มาเผยแพร ศ าสนาใน จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช แตก็ไมประสบผลสําเร็จมากนัก ผูที่นับถือศาสนาคริสตในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีจํานวนไมมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนประชากรของจังหวัดทั้งหมด
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-ศาสนาพราหมณ จากหลักฐานทางโบราณสถานที่พบในจังหวัดนครศรีธรรมราช
สันนิษฐานไดวาศาสนาพราหมณเคยเจริญรุงเรืองในเขตนี้มากอน ปจจุบันยังคงมีการประกอบพิธี
พราหมณอยูบาง แตการนับถือพราหมณนั้นเกือบจะหมดไปแลว

แผนทีท่ ี่ 1 แผนที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่มา: http://ccs.wu.ac.th/imm47/images/k2.gif (Online) Acessed 5 May 2005.
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โครงสรางทางดานวัฒนธรรมของคนนครศรีธรรมราช
ประเพณีพิธกี รรมทีส่ ําคัญในรอบป
สารทเดือนสิบเมืองนคร
งานบุญสารทเดือนสิบตรงกับวันแรม 14 ค่ํา และ 15 ค่ํา เดือน 10 (ประมาณปลาย
เดือนกันยายนถึงตนเดือนตุลาคม) ถือวาเปนประเพณีที่ยิ่งใหญสําหรับชาวเมืองนครศรีธรรมราช
ประเพณีสารทเดือนสิบนี้เกิดจากความเชื่อวาในบรรดาญาติพี่นองที่ไดลวงลับไปแลวนั้น ผูที่มีบาป
มีกรรมตองทนทุกข ทรมาน เปนเปรตอยูในอบายภูมิ พญายมบาลผูทําหนาที่ลงทัณฑในยมโลกจะ
ไดปลดปลอยเปรตเหลานี้ใหมาเยือนโลก เยี่ยมลูกหลาน พรอมทั้งรับกุศลที่ลูกหลานอุทิศใหเพียงป
ละครั้ง คือในวันบุญสารทเดือนสิบแรม 14 ค่ํา และ 15 ค่ํา เดือน 10 เมื่อถึงวันขึ้น 1 ค่ํา เดือน 11
ค่ํา ก็ตองกลับไปรับโทษทัณฑตามเดิม บรรดาผีเปรตเหลานี้ถาไมมีใครทําบุญให ตอนเดินทางกลับ
จะเก็บใบไมใส พกกลับไป แล วโปรยใบไมนั้นไปพลาง สาปแชงบุต รหลานและคนในตระกูลที่
เพิกเฉยไปพลาง ดังนั้นญาติพี่นองที่ยังมีชีวิตอยูจะตองยก หมรบ (สํารับ) อาหาร เพื่ออุทิศไปใหแก
ผีเปรตเหลานั้น โดยมีการแหหมรบไปถวายตามวัดตางๆ และหมรบตาตายที่จะมีการนําอาหารไป
วางตามใตตนไม เมื่อพระสวดบังสุกุลอุทิศสวนกุศลเรียบรอยแลวเด็กๆรวมทั้งผูใหญที่เฝารอก็จะ
กรูไปแยงอาหารเหลานั้น ดวยความเชื่อวาการกินอาหารเหลานั้นไดกุศลแรง พิธีนี้เรียกวา “ชิง
เปรต”
ประเพณีลากพระ
การลากพระ ชักพระ หรือแหพระเปนประเพณีนิยมที่รารับมาจากพราหมณ ซึ่ง
มักจะนําพระรูปพระอิศวรหรือําระนารายณ ออกมาแหแทนในวันสําคัญตางๆ ชาวพุทธรับ
รูปแบบการแหเขามาใช แตปรับใหเขากับตํานานทางพุทธศาสนา โดยยกเหตุขึ้นอางวา เมื่อ
ครั้งองคพระสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา ณ สวรรคชั้นดาวดึงสหรือ
ดุสิตเทพพิภพนั้น ไดเสด็จกลับมายังมนุษยโลกทางบันไดแกว ถึงที่ประตูเมืองสังกัสสะในวันเขา
ตรูวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 ตรงกับวันออกพรรษา พุทธบริษัทตางยินดี จึงอัญเชิญพระพุทธ
องคขึ้นประทับบนบุษบกที่ไดจัดเตรียมไว แลวแหแหนกลับไปยังที่ประทับ
ในเมืองนครเมื่อใกลวันออกพรรษาจะมีการตีเกราะเคาะตะโพน เรียกวาการ “ คุม
พระ ” เพื่อเตือนใหรูวาใกลจะถึงวันออกพรรษาแลว เทากับบอกไปดวยในตัววา วัดนั้นจะมี
การลากพระ ซึ่งชาวบานบางแหงเรียกวาการทําเรือพระและนมพระบางก็มี
งานประเพณีลากพระจะเริ่มขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 11 นอกจากจะมีการ
ทําบุญตักบาตรกันที่วัดแลว พิธีสําคัญอีกอยางหนึ่งคือ การสรงน้ําพระที่จะชักลากในวันรุงขึ้น
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ถึงยามกลางคืนจะมีงานเฉลิมฉลองดวยมหรสพมากมาย และมีการเทศนาธรรมตอนพระพุทธ
องคเสด็จกลับจากดาวดึงส
ในวันรุงขึ้นคือวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 มีการ “ ตักบาตรหนาลอ ” ตามที่ชาว
บานเมืองนครเรียกขาน ในวันนี้ชาวบานจะนําอาหารใสลงในบาตรที่เรียงกันไวบนเรือพระบริเวณ
ดานหนาพระลาก การตักบาตรหนาลอนี้นิยมตักบาตรดวย “ หอตม ” ซึ่งเปนขาวเหนียวผัดกับ
กะทิ หอเปนรูปสามเหลี่ยมดวยใบพอ (ใบกระพอ) ที่สอดมัดกันเองโดยไมตองใชตอกหรือเชือก
และ “ หอมัด” ซึ่งคลายกับหอตม ตางกันก็แคหอดวยใบจากหรือใบมะพราวออนเปนรูป
สี่เหลี่ยมผืนผายาวประมาณ 4-5 นิ้ว แลวใชเชือกเปนเปลาะๆ กอนนําไปตม
เมื่อตักบาตรเรียบรอยแลว ก็จะอัญเชิญพระพุทธรูปปางอุมบาตรขึ้นประดิษฐานบน
บุษ บกแล ว แหแ หนไปตามถนนหนทางในกรณี ล ากพระทางน้ํ า ก็ จ ะอั ญ เชิ ญขึ้ น ไปบนเรือ พระ
ดานหลังของพระพุทธรูปที่ใชแห เปนธรรมาสนที่พระภิกษุนั่ง ในบริเวณใกล ๆ กันก็เปนที่นั่ง
ของศิลปนพื้นบานและใชสําหรับวางเครื่องดนตรี อันมีทับ ตะโพน 1-2 ใบ หรืออาจจะมีอยาง
อื่นอีกก็ได
ประเพณีการใหทานไฟ
ประเพณีการใหทานไฟแมจะเคยถือปฏิบัติกันในหลายจังหวัด แตปจจุบันก็เหลืออยู
เพียงที่นครศรีธรรมราชแหงเดียวเทานั้น นับเปนพระเพณีที่นาสนใจและนาศึกษาอีกประเพณีหนึ่ง
ประเพณี ก ารให ท านไฟมั ก ถื อ ปฏิ บั ติ กั น ในเดื อ นอ า ยตอนเช า เพราะเป น ระยะที่
อากาศหนาวเย็น โดยที่เชื่อวาเปนการใหไฟเปนการถวายความอบอุนแดพระภิกษุสงฆทําใหเกิด
ความสุขสบายทั้งผูใหและผูรับ สันนิษฐานวาไดรับอิทธิพลมาจากอินเดีย ใน “ขุททกนิกาย
ชาดก”
นั้น มีกลาวถึงเศรษฐีนามวาโกสิยะผูสมบูรณดวยโภคทรัพย ทวาตระหนี่ถี่เหนียว
กระทั่งแมอยากกินขนมเบื้องเหลือเกินก็ยังไมยอมเสียเงินซื้อหา ไดแตเปนทุกขดวยความอยาก
จนภรรยารูเหตุจึงขันอาสาที่จะทําขนมเบื้องใหสามีเศรษฐีรับประทาน ชั้นแรกเศรษฐีโกสิยะไม
ยอมเพราะกลัวเปลืองตอเมื่อภรรยายืนยันวา นางจะไมยอมกินขนมเบื้องเองและจะปรุงขนม
เบื้องในที่ลับตาคน เศรษฐีโกสิยะจึงตอบตกลง
ครั้งกระนั้นพระพุทธองคประทับอยู ณ เชตุวันมหาวิหาร ไดทรงลวงรูถึงความตระหนี่ถี่
เหนียวของเศรษฐีโกสิยะ จึงรับสั่งใหพระโมคคัลลาน ไปแกนิสัยเศรษฐีโดยไปยืนสํารวมอยูตอหนา
สองสามีภรรยา ขณะที่กําลังทําขนมเบื้อง เศรษฐีและภรรยาคิดวาพระโมคคัลลานมาขอทานขนม
เบื้อง จึงแสดงอาการรังเกียจผลักไส พระโมคคัลลานจึงไดแสดงธรรมวาดวยประโยชนของการเปน
ผูให จนเศรษฐีและภรรยาเกิดเลื่อมใสในธรรมที่สดับ เปลี่ยนนิสัยจากผูไมเคยเปนผูให ถึงแกนิมนต
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พระโมคคัลลานไปฉันอาหารที่บานของตน แตพระโมคคัลลานไมรับและแนะนําวาใหถวายแดพระ
พุทธองคลําพระสาวกอีก 500 รูปแทน ทายที่สุดพระพุทธองคไดทรงสั่งสอนเศรษฐีและภรรยาจน
บรรลุธรรมชั้นโสดาบรรณ
ปจจุบัน วิธีใหทานไฟดังที่ชาวนครศรีธรรมราชถือปฏิบัติกันคือ พุทธศาสนิกชนพรอม
ใจกันไปวัด ชวยกันกอกองไฟแลวนิมนตพระมาผิงไฟเพื่อความอบอุน กองไฟนี้กอมากนอยบาง
ตามจํานวนพระสงฆที่นิมนตมาผิงไฟ นอกจากจะกอกองไฟแลว ชาวบานยังเตรียมขนมนมเนย มา
จากบานเพื่อถวายพระใหฉันระหวางผิงไฟ เชน ขนมเบื้อง ขนมครก ขนมกรอก ขนมจูจุน กลวย
แขก ขาวเหนียวกวน ขนมกรุบ ขาวเกรียบปากหมอ เปนตน
ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
การแหผาขึ้นธาตุ ถือเปนงานประเพณีสําคัญที่ปฏิบัติกันทุกป จะทํากันมาแตครั้งใด
นั้น ไมมีหลักฐานแนชัด แตปรากฏวาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหานภาลัยนั้น ได
อันเปนวันวิสาขบูชาอยูแลวทุกป และตอมาในรัชกาล
กระทํากันในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 6
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาจาอยูหัวไดกําหนดประเพณีแหผาขึ้นธาตุเพิ่มขึ้นเปน 2 วัน คือ
นอกจากวันวิสาขบูชาแลว ยังทําเพิ่มในวันขึ้น 15 ค่ํา เดือน 3 ซึ่งเปนวันมาฆบูชาอีกวันหนึ่ง และได
ถือปฏิบัติสืบมาจนทุกวันนี้
กอนถึงวันสําคัญดังกลาว ชาวนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกลเคียงจะพรอมใจกัน
รวมบริจาคทรัพยตามศรัทธา เพื่อนําเงินไปซื้อผามาเย็บรวมกันเปนผืนใหญ ครั้นถึงวันก็จะนําแถบ
ผานั้นไปพันโอบรอบฐานองคพระบรมธาตุ พระบรมธาตุเจดียที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุอันเปนที่
นับถือของชาวนครศรีธรรมราชและชาวใตทั้งมวล ความสําคัญคือพุทธศาสนิกชนเชื่อวาการทําบุญ
และกราบไหวบูชา ถาจะไดกุศลจริงตองปฏิบัติตอหนาพระพักตรของพระพุทธเจา และใกลชิด
พระพุทธเจาใหมากที่สุด เมื่อพระองคปรินิพพาน ก็มีสัญลักษณไดแกพระธาตุ เทากับเปนการ
กราบไหวบูชาตอหนาพระพักตร ชาวนครศรีธรรมราชจะนําผาไปบูชาพระธาตุเจดียดวยการโอบ
รอบองคพระบรมธาตุเจดีย ถือวาพระบรมธาตุเจดีย เปนเสมือนพระพุทธเจาเปนการบูชาที่สนิท
ใกลชิดกับพระพุทธองค
ประเพณีตักบาตรธูปเทียน
ถือเปนประเพณีที่เปนเอกลักษณของเมืองนครศรีธรรมราช และเปนประเพณีเกาแก
ตนแบบคูมากับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เปนสวนหนึ่งของพิธีถวายสังฆทานเนื่องในโอกาส
เขาพรรษา ณ วันแรม 1 ค่ํา เดือน 8 เมื่อถึงวันเวลาดังกลาว ชาวเมืองนครศรีธรรมราชตางพากันไป
ชุมนุมในวัดของตนพรอมทั้งนําเทียนพรรษา และเครื่องใชที่จําเปนไปถวายพระที่วัดดวย
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นอกจากประเพณีพิธีกรรมตางๆ แลว ชาวนครศรีธรรมราชยังมีธรรมเนียมปฏิบัติ
ดังเชนธรรมเนียมของชาวใตทั่วไป ดังที่ เอกวิทย ณ ถลาง ไดรวบรวมไวดังนี้ (เอกวิทย ณ ถลาง
2544 : 50 - 61)
ภูมิปญญาในการจัดเครือขายระบบความสัมพันธและการพึ่งพากันของชาวใต
ธรรมเนียมการเปนเกลอกัน
การไปมาหาสูดวยความจําเปนที่จะตองแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน ทําใหชาวบานตางๆ
ผูกไมตรีเปนมิตรกัน เรียกวา “เปนเกลอ” โดย “เกลอเขา” เปนเกลอกันกับ “เกลอเล” เปนตน ใน
การแลกเปลี่ยนผลผลิตดวยกันมิไดมีกฎเกณฑตายตัว แตเปนเรื่องของน้ําใจมิตรตอบแทนมิตร
ดวยการใชวิธีงายๆ เปนที่รูกัน เชน ชาวเขาขนผลไม ไดแก ทุเรียน มังคุด ลางสาด เงาะ จําปาดะ
น้ําผึ้ง น้ํามันยาง และของปาอื่นๆลงไปใหชาวนอกหรือชาวเลกี่ลําเรือ ชาวนอกชาวเลก็จะจัด
ขาวสาร กะป น้ําปลา กุงแหง ปลาเค็ม ฯลฯ ใหพอสมน้ําสมเนื้อกัน ไมเกี่ยงงอนเรื่องไดเปรียบ
เสียเปรียบ เพราะถือวาใหกันอยางเพื่อน
ในการผูกเกลอ จะมีผูอาวุโสของทั้งสองหมูบานเปนหัวหนาหรือตัวแทน แตความ
ผูกพันมิไดจํากัดเฉพาะใครคนใดคนหนึ่ง แตเปนระหวางชาวบานของสองหมูบานที่ไดพึ่งพาอาศัย
กันเปนประจํา นอกเหนือจากการผูกไมตรีแลกเปลี่ยนผลผลิตกันเปนประจําแลว เกลอยังพึ่งกันได
ทั้งหมูบานในเรื่องอื่นๆดวย ดังที่ชาวคีรีวงเลาวา ชาวนอกเอาวัวมาฝากใหชาวเหนือเลี้ยงในฤดูน้ํา
มาก เมื่อน้ําลดจึงเอาวัวไปคืน โดยชาวนอกใหขาวเปลือกเปนการตอบแทน และถาวัวของชาวนอก
ตกลูกระหวางที่เอามาฝากเลี้ยงที่คีรีวง ลูกวัวก็ใหตกเปนของชาวเหนือ วีการพึ่งพากันเชนนี้เปน
ธรรมเนียมที่ชาวบานตางชุมชนคิดขึ้นเอง
อนึ่งสืบเนื่องจากความจําเปนในการแลกเปลี่ยนผลผลิตกัน การเปนเกลอกันจึงไดมี
พัฒนาการมายาวนาน โดยธรรมเนียมปฏิบัติ ผูที่เปนเกลอกันมักอายุเทากัน มีลักษณะคลายคลึง
กัน แตตองไมมีความสัมพันธทางเครือญาติ การเรียกขานกันจะนิยมเรียกกันวา “หัวเกลอ” “อาย
เกลอ” หรือถาเปนหญิงก็เรียก “อี้เกลอ” ในสาระสําคัญก็คลายคลึงกัน กับความเปนเสี่ยวของภาค
อีสาน สุธิวงศ พงศไพบูลย ไดอธิบายลักษณะความสัมพันธของวัฒนธรรมการเปนเกลอกันไววา
ธรรมเนียมการเปนเกลอสวนมากจะกระทํากันตั้งแตเล็กๆ โดยพอแมของทั้งสองฝายจัดการให
เพราะตองการสานตอไมตรีของตนที่ผูกพันกันอยูกอนแลวแนนแฟนยิ่งขึ้น แตก็มีไมนอยที่คูเกลอ
เปนเกลอกันเอง เพราะไดรูจักมักคุนชอบพอกันเปนพิเศษ และมักจะทําการใหสัตยสาบานรวมกัน
เมื่อเปนเกลอกันแลว ทั้งคูเกลอและญาติทั้งสองฝายตางใหความรักใครผูกพันกันเสมือนญาติคน
หนึ่ง ใชคําสรรพนามเรียกผูที่มาเปนเกลอวา ลูก หลาน พี่นอง เสมอกัน สงเสริมใหไปมาหาสูและ
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ตางผูกพันเสมอดวยบุตรบุญธรรมหรือเขยสะใภ โดยเฉพาะคูเกลอนั้น ถา
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เกลอของตนเปนเกลอกับคนอื่นๆตอไปอีกก็จะตองรักใครนับถือเกลอคนอื่นๆของเพื่อนเสมอวาเขา
เปนเกลอของตัวแตไมเรียกวา “อายเกลอ” หรือ “อี้เกลอ” เวนแตจะไดขอเปนเกลอกันโดยตรงอีก
ชั้นหนึ่ง ซึ่งมีอยูไมนอยที่คูเกลอเดิมชักชวนใหเกลอคนอื่นๆของแตละฝายมาตกลงเปนเกลอกัน จน
บางรายมีเพื่อนเกลอรวมถึง สิบหรือยี่สิบคนก็มี มีคูเกลอจํานวนไมนอยรักใครกันมากถึงขนาดตาย
แทนกันได บางรายเมื่อคูเกลอไมอยูในวิสัยที่จะปรนนิบัติพอแมพี่นองของตนไดเพราะลมปวยถึง
พิการหรือตายลง เพื่อนเกลอรับเปนภาระแทนก็มี กรณีที่เพื่อนเกลอคูใดเกิดขัดแยงกันอยางรุนแรง
จนตองตัดขาดความเปนเกลอกัน เรียกการตัดขาดนั้นวา “หยาเกลอ”
ลักษณะความสัมพันธดังกลาวมีคุณคาสําคัญ เพราะเปนการขยายความสัมพันธให
กวางออกไปจากวงศเครือญาติของสังคม โคตรวงศจนกลายเปนเครือขายความสัมพันธทกี่ อ ใหเกิด
ความกลมเกลียวและพึ่งพากันไดอยางกวางขวาง ดวยธรรมเนียมลักษณะนี้คงจะชวยอธิบายได
ระดับหนึ่งวาเหตุใดคนภาคอื่นๆ จึงมองวาคนใตรักใครกลมเกลียวกัน เอาไหนเอากัน ถึงไหนถึงกัน
แมจะมาจากตางถิ่นกัน ทํานองเดียวกับที่คนทั่วไปมองวาคนอีสานมีความภักดีและผูกพันกับเครือ
ญาติและบานเกิดของตนอยางเหนียวแนน
วันนัด
วัฒนธรรมการมี “วันนัด” นิยมกันอยางแพรหลายทั่วภาคใต โดยเฉพาะในชนบท วัน
นัด คือวันที่จัดใหมีตลาดนัดขึ้นเฉพาะในวันที่กําหนดเพื่อเปนที่ชุมนุมซื้อขายที่มิไดตั้งอยูประจํา
โดยชาวบ า นในชุมชนละแวกใกลเ คียงกัน กํา หนดวัน และสถานที่ขึ้น เอง แบบหมุน เวีย นไปยัง
สถานที่ที่เหมาะสมจนครบทุกจุดแลวจึงยอนกลับมาจัดที่แหงแรกใหม หมุนเวียนอยูเปนเชนนี้
ประจํา ตลาดตามวันนัดเปนเครือขายที่จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตเองได
ในถิ่นนั้นๆ เปนสําคัญ รวมทั้งการหาซื้อของกินของใชที่จําเปนตางๆ วันนัดจะถูกกําหนดขึ้น ณ
บริเวณที่ใกลชุมชน มีจํานวนครัวเรือนมากพอสมควรและเปนแหลงที่สะดวกตอการเดินทาง จึง
มักจะไดแกบริเวณ “ใกลทาง” หรือ “ใกลทา” โดยถือหลักวาใหมีวันนัดหมุนเวียนไปทุกตําบล สวน
จะเปนวันนัดหนึ่งครั้งตอสัปดาหหรือสามวันครั้งหนึ่งก็แลวแตจะตกลงกัน มีตลาดนัดบางแหงจัด
เฉพาะฤดูกาล ทั้งนี้เพราะนอกฤดูกาลมีอุปสรรคตอการเดินทาง บางตลาดนัดจึงจัดขึ้นเฉพาะชวงที่
แหลงนั้นมีผลผลิตทางการเกษตรชุกชุมในฤดูกาลนั้นๆ เชน ตลาดนัดหนาผลไม ตลาดนัดในฤดู
เก็บเกี่ยว หรือทําการประมงไดผลดี
ในระยะหลังมานี้ตลาดนัดหลายแหงมีคนเขามาจัดการเพื่ออํานวยความสะดวกให
เชน ทําโรงรานใหหรือทําความสะอาดให โดยเรียกเก็บคา “หัวหลาด” อาจเปนสิ่งของหรือเงินก็ได
ตลาดนัดบางแหงคอยๆเจริญเติบโต เปนตลาดนัดขนาดใหญจนตองเพิ่มวันนัดถี่ขึ้น บางแหง
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เปลี่ยนมาเปนตลาดสดมีประจําทุกวัน แลวขยายเปนชุมชนคาขายขนาดยอมขึ้น เชน ตลาดนัดหัว
อิฐ ที่อําเภอเมือง นครศรีธรรมราช ตลาดนัดบานคลองที่อําเภอควนขนุน พัทลุง และตลาดนัดตน
ไทรที่อําเภอบาเจาะ นราธิวาส เปนตน
ชาวชนบทในภาคใตใช “วันนัด” เปนวันนัดหมายพบปะกันแทนการใชวันตามปฏิทิน
และบอยครั้งที่นักปกครองเลือกเอาวันนัดเปนวันพบปะประชาชนเพื่อชี้แจงขาราชการหรือจัด
กิจกรรมพัฒนาทองถิ่น ผูลงสมัครรับเลือกตั้งเปน ส.ส. ส.จ. ก็นิยมใชวันนัดเปนวันพบปะประชาชน
เพื่อหาเสียงเชนกัน วันนัดจึงสนองประโยชนเปนเครือขายติดตอสัมพันธกันระหวางคนจากชุมชน
ตางๆ ตามวิถีสังคมเกษตรกรรมในภาคใตที่มีพัฒนาการมายาวนาน และยังมีคุณคาเปนที่นิยมอยู
จนปจจุบัน
วันวาง
วันวางเปนประเพรีสําคัญของชาวภาคใตมาชานาน ตรงกับวันสงกรานตของภาค
อื่นๆแตมีธรรมเนียมปฏิบัติที่แตกตางกันออกไปหลายประการ วันวางเปนเวลาผลัดเปลี่ยนจากป
เกามาสูปใหม ของไทย ตรงกับชวงวันที่ 13-14-15 ของเดือนเมษายน ซึ่งตรงกับวันสงกรานต
นั่นเอง สําหรับในภาคใต วันวางมีธรรมเนียมปฏิบัติดังนี้
1. กอนวันสิ้นปเกาสองถึงสามวัน (ประมาณ 10-11-12 เมษายน) ทุกบานเรือนตอง
ทําความสะอาดบานของตนเองทุกซอกมุมทั้งในตัวบานโรงเรือนตางๆ และบริเวณบน ภาชนะของ
ใชตางๆ ก็ขัดทําความสะอาดหมดจด สําหรับบุคคล ก็ตัดผม ตัดเล็บ อาบน้ําชะระรางกายให
สะอาดเปนพิเศษ
2. คลอดระยะเวลาวันวาง 3 วัน ทุกคนจะหยุดทํามาหากิน งดการเสาะหาของกิน
ของใช เวนการสีขาวสาร เวนการออกหาปู หาปลา ลาสัตว หามอาบน้ําในแมน้ําลําคลอง หามตัด
เล็บตัดผม หามตัดรานตนไมกิ่งไม หามฆาสัตวบกสัตวน้ําทุกชนิด ไมกลาวคําหยาบคาย ดาใครๆ
ไมเฆี่ยนตีลงโทษสัตวหรือคน ไมขึ้นตนไม (ยกเวนคนทําตาลโตนด-มะพราว) ครั้งโบราณ แมแตโจร
ผูราย ก็ตองงดเวน การโจรกรรมในชวงวันวาง ตองปลอยสัตวเลี้ยง เชน วัว ควาย ใหกนิ ผักกินหญา
ตามสบาย ดังนั้นใครมีขาวในนาในไร มีสวนผักผลไม ก็ตองระวังรักษาเอาเอง เพราะถาปลอยสัตว
ไปกินพืชผักผลไมของใครก็จะไมมีการปรับไหมเรียกรองคาเสียหายกัน
3. คนทั้งหลายตองประกอบการกุศล ทําบุญทําทาน ตักบาตร ฟงเทศน สรงน้ําพระ
ปลอยนกปลอยปลา ใหทรัพยสินแกลูกหลาน
4. ตองรักษาอารมณใหแจมใสและแสดงกตเวทีตอผูใหญ มีการอาบน้ํา “สระหัว” แก
ผูเฒาผูแก จัดหาผาใหมไปใหทานนุงหมแลวขอศีลขอพรจากทาน
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5. นอกจากตักบาตรและถวายอาหารเพลแกพระที่วัด ซึ่งเปนวัดที่บรรพบุรุษเคยไป
ทําบุญบังสุกุลบัว (ที่เก็บกระดูกบรรพบุรุษ) แลว ที่นาสนใจคือทุกครอบครัวจะมัดรวงขาวที่จะ
นําไปทําขวัญขาวประจําลอมขาว โดยจะเลือกเอาขาวพันธุดีที่สุด มีผลผลิตสูงที่สุด คือขาวรวง
ใหญ เมล็ดขาวโตและดกคัดเลือกใหไดสามกํา ใชดายสีแดงมัดรวงขาวไวอยางสวยงาม จัดวางบน
พาน แลวนําไปประกอบพิธีทําขวัญขาวรวมกันที่วัด เรียกวา “ทําขวัญขาวใหญ” เพื่อเปนสิริมงคล
แกการทํามาหากินภายหนาสืบไป เมื่อผานพิธีกรรมแลวจะนําขวัญขาวนี้ไปเก็บไวบนลอมขาว
อยางดีที่สุด โดยถือเปนวัตถุมงคลอยางหนึ่ง ถือวาเปนที่สถิตยของแมโพสพ
6. มีการปลอยนกปลอยปลาเพื่อแสดงความเมตตาปรานี แกสัตวนกปลาที่นํามา
ปลอยมักตระเตรียมหามาลวงหนา ใครสามารถเสาะหามาไดจากแหลงที่สัตวนั้นตกอยูในสภาพ
ทุกขทรมาน เชน ปลาที่ตกคางอยูในหนองน้ําที่แหงขอด นกที่บาดเจ็บและไดรับการรักษาจนหาย
พรอมที่จะปลดปลอยใหมีอิสระได คนนั้นก็จะไดบุญกุศลมาก
7. มีพิธีสรงน้ําพระพุทธรูป ณ บริเวณวัด จากนั้นมีการสรงน้ําพระภิกษุ เจาอาวาส
และพระสูงอายุ แลวจึงอาบน้ําใหผูเฒาผูแก โดยเรียกการอาบน้ําใหพระและฆราวาสในวันวางวา
“สระหัววันวาง” ในการทําพิธีสระหัววันวางนี้จะทํา “เบญจา” ขึ้นดวยการแทงหยวกเปนลวดลาย
งาม ใตยอดเบญจาจะทําเปนหัวพญานาคใหพนน้ําออกมาเปนฝอยฝน โดยจากหัวพญานาคจะตอ
เปนทอยาวแตงเปนลําตัวพญานาคใหปลายหางสูงกวาหัว ที่ปลายหางมีทอน้ําตอมาจากใตทอง
เรือซึ่งวางไวที่สูงและหางจากเบญจาออกไป ลูกหลานญาติมิตรที่มารวมแสดงกตัญูกตเวทีทุก
คนจะเตรียมน้ําหอมโรยกลีบบัว กุหลาบ มะลิ มาเอง
วิธีสรงน้ํา แตละคนจะขึ้นไปรดน้ําลงในลําเรือ จนถวนทั่ว แลวจึงนิมนตพระภิกษุที่
อาวุโสสูงสุดขึ้นนั่งเหนือฐานเบญจา จากนั้นก็เปดน้ําจากลําเรือใหไหลมาตามลําตัวพญานาค
ออกมาโปรยปรายน้ําลงมาจากปากพญานาค เหตุผลที่ตองปลอยน้ําผานลําตัวพญานาคแทนการ
รดน้ํ า ด ว ยมื อ เพราะถื อ คติ ว า ผู ใ หญ ที่ เ ชิ ญ มาสระหั ว เป น ปู ชนี ย บุ ค คลมิ บั ง ควรที่ ผู น อ ยจะพึ ง
ละลาบละลวงไปรุมลอม ยกมือยกแขนครอมหัวครอมตัวทาน นอกจากนั้นยังเปนการแสดงออกถึง
ความเชื่อวาพญานาคเปนผูใหน้ําแกมวลมนุษยและพืชพันธุเปนนิมิตหมายของความรมเย็นเปนสุข
8. ในโอกาสวันวางนี้ ลูกหลานญาติมิตรที่ไปตั้งหลักฐานบานเรือนหรือไปทํามาหากิน
อยูไกลจากถิ่นกําเนิด จะตองมาทําบุญที่บานเดิมอยางคับคั่ง เปนการและสรางสายสัมพันธไวให
มั่นคงสืบไป
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9. เมื่อเสร็จพิธีตางๆแลวมีการเลนสาดน้าํ มีการละเลน เพลงบอก โนรา และกีฬา
พื้นเมืองตางๆเชนยิงสะบาแลกเชลย เลนแขงพุงเรือ การเลนสนุกสนานจะมีตอเนื่องกันไปสามวัน
สามคืนเด็กเล็กหนุมสาวไดรูจักกัน สนุกสนานกัน
คุณคาของประเพณีวนั วางอยูทที่ ําใหทุกคนมีโอกาสหยุดเวนจากพันธะการงาน ได
พักผอนหยอนใจ ไดแสดงความกตัญูกตเวที แสดงเมตตาธรรม คารวะธรรม เปนผลใหเครือญาติ
และมิตรสหายรักใครผูกพันกันยิง่ ขึ้น ในทางจิตใจ วันวางทําใหคนไดวางจากอารมณเศราหมอง
อารมณขุนของหมองใจตางๆ ใหเต็มไปดวยการใหอภัย เสียสละ เมตตาปรานีกนั และเมตตาตอ
สัตว สงผลใหชีวิตมีความสุข
กินงาน กินวาน ขาวหมอแกงหมอ ฯลฯ
วัฒนธรรมการพึ่งพาของภาคใต ชาวใตนิยมธรรมเนียมการกินเปนวิธีรวมแรงรวมใจ
ในการชวยเหลือเกื้อกูลกันใหงานที่แตละครอบครัว ทําเองไมไหวสําเร็จลุลวงไปได ทํานองเดียวกับ
การ “ลงแขก” ของภาคกลาง หากแตมีวกี ารจัดการที่หลากหลาย สุดแตเจาภาพจะมีความประสงค
อยางไร อุดม หนูทอง ไดประมวลวิเคราะหธรรมเนียมการกินอยางมีวัตถุประสงคของคนใตไวใน
สารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต พ.ศ. 2529 ดังนี้
1. กินงาน
บางแหงก็เรียกตางกันออกไปเปนการกินการ กินเหนียว ชวยงาน
หรือชวยการ
ซึ่งจะมีขึ้นเมื่อถือเปนงานสําคัญและเปนหนาที่ของญาติมิตรที่จะตองไปชวยเหลือ เชน งานศพ
บวชนาค แตงงาน และงานบุญตางๆ โดยชาวบานจะไปรวมกลุมและแบงงานกันทําตามถนัด การ
ชวยเหลือเชนนี้เปนไปโดยอัตโนมัติ เพราะเปนเรื่องของน้ําใจ เจาของงานไมตองบอกกลาว ขึ้นอยู
กับความผูกพันระหวางเจาภาพกับเพื่อนบาน จํานวนผูไปชวยงาน จึงสะทอนความกวางขวางและ
ยอมรับนับถือที่คนพึงมีตอเจาภาพ มีบางครั้งที่เจาบานเปนคนคอนขางใจแคบ แตคนก็ไปชวย
เพราะคิดถึงใจเขาใจเรา ถาไมมีใครไปชวยงานจะประสบปญหาอยางไร ขอนี้มีสวนเปลี่ยนนิสัยคน
ใจแคบใหหันมาชวยเหลือผูอื่นมากขึ้น
โดยธรรมเนียมเมื่อมีงาน เจาภาพจะตองเลี้ยงดูผูมารวมงานใหถวนหนา จะปลูกโรง
ครัวและโรงเลี้ยงขึ้นเปนพิเศษ ญาติมิตรที่สนิทจะชวยกันจัดหาของกินของใชไปชวย ใครมีมะพราว
มีผักปลา ผลไม ของใชตางๆ ก็จะขนเอาไปชวย งานและเปนแขกไปพรอมๆกัน การเลี้ยงดูจะมี
ตลอดเวลาและตลอดงาน

45
2. กินวาน
ตรงกับธรรมเนียม “ลงแขก” นั่นเอง คือเปนการวานเพื่อนใหมาชวยลงแขกทํางาน
อยางใดอยางหนึ่งโดยไมคิดคาแรง และไมมีเงื่อนไขวาจะตองใชแรงงานคืน มีแตเลี้ยงอาหาร
เทานั้น งานที่ออกปากใหผูอื่นชวยเปนงานหนัก เขาทํานอง “โบราณวาถาเหลือกําลังลากใหออก
ปากแขกชวยแบกหาม “ เชน งานหามเรือนจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง งานไถนา เก็บเกี่ยวขาว หาบ
ขาว ปลูกเรือน ขูดมะพราว เคี่ยวน้ํามันในเทศกาลเดือนสิบ เปนตน ในวันงานผูไปงานกินวาน
จะต อ งนํ า เครื่ อ งมื อ และอุป กรณไ ปด ว ย เช น ทํ า งานไถนาต อ งเอาวัว ควายและไถไป งานขู ด
มะพราวตองเอา “เหล็กขูด” (กระตายขูดมะพราว)ไป เวนแตงานบางอยาง เชน “วานซอมสาร” (ตํา
ขาวสาร) ผูไหววานตองเตรียมครกและสากไวใหพรอม
3. ขาวหมอแกงหมอ
เป น ธรรมเนี ย มเลี้ ย งแขกจากต า งถิ่ น ที่ เ ดิ น ทางมาเยี่ ย มเป น คณะ เช น คณะที่ ม า
ทอดกฐิน ทอดผาปา มาสงขาราชการที่ยายมาจากที่อื่นมาศึกษาดูงาน หรือเปนคณะนักกีฬาจาก
ตางถิ่น บางครั้งก็เปนการเลี้ยงแสดงความยินดีแกบุคคลในทองถิ่นที่ไดรับตําแหนง ไดรับเกียรติยศ
สูงขึ้น หรือเปนการสังสรรคกันในหมูคณะ
ชาวบานแตละครอบครัวจะจัดทําอาหารบานละหนึ่งอยางพรอมกับขาวหนึ่งหมอ
นํามารวมกันเลี้ยงแขก โดยกะใหพอแกจํานวนผูมารวมกินเลี้ยง การจัดเลี้ยงจัดตามวันเวลาที่นัด
หมาย เลี้ ย งเสร็ จ แล ว ต า งคนต า งเก็บ ของตนกลั บ ไป ในการจั ดเลี้ ย งไม มีก ารบั ง คับ กะเกณฑ
เพียงแตผูนําทองถิ่นบอกเลานัดหมายไปเทานั้น เปนการสรางความสามัคคีและแบงเบาภาระแก
ทุกๆครอบครัว ธรรมเนียมขาวหมอแกงหมอนี้ยังถือปฏิบัติกันทั่วไปในชนบท สวนในเมืองไดพัฒนา
ตอมาเปนการ “ออกรานอาหาร” โดยจัดเปนซุมๆ ไมใหอาหารซ้ํากัน แตในเมื่อการออกรานเปนภา
ระหนาที่ของหนวยงาน บางทีสมาชิกในหนวยงานก็ไมถือเปนธุระของตนมี นี้คือขอแตกตางอยาง
สําคัญจากการจัดขาวหมอแกงหมอของชาวบาน
4. ดานเวรหรือดานเวียน
เปนวิธีการสื่อสารของชาวบาน เพื่อแจงเวรรับผิดชอบทําอาหารถวายพระ โดยเขียน
ลงในกระดานแจงเวียนไปตามลําดับระหวางครัวเรือนทั้งหลายในชุมชนที่ไปวัดเดียวกัน เหตุผล
สําคัญคือ ในชนบทนั้น ชาวบานสวนใหญยากจนและมีภาระในงานไรนา ติดพันอยูเมื่อพระไป
บิณฑบาตก็มักจะไดแตขาวเปลา ไมคอยมีกับขาวใสบาตร ชาวบานจึงรวมมือรวมใจกันจัดเวร
ทําอาหารถวายพระขึ้น การแจงเวรจะใชกระดานทําเปนแผนปายขนาดหนึ่งฟุตครึ่งมีเชือกรอย
สําหรับหอยแขวน เขียนขอความวา “พรุงนี้แกงเวร” หมายถึงพรุงนี้ใหจัดทําอาหารถวายพระดวย
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ปายนี้มีหลายอัน แตละอัน จะสงไปถึงชาวบานกี่หลังคาเรือนก็ขึ้นอยูกับจํานวนพระในวัดและ
จํานวนหลังคาเรือน โดยจะเวียนไปถึงชาวบานทุกครัวเรือนตามบัญชีที่หัวหนาชุมชนทําไว การสง
ปายกระดานเวรจะสงไปตอนเย็น และแตละบานที่ไดรับกระดานเวรจะสงปายกลับไปยังวัดหรือ
หัวหนากลุมเวรพรอมกับทําอาหารในวันรุงขึ้นถาวันไหนวัดมีงานทําบุญจะงดสงกระดานเวร
ในวันนัน้ ธรรมเนียมปฏิบัตินี้เปนการแบงปนความรับผิดชอบอยางทัว่ ถึงทําใหทุกครัวเรือนมีสวน
ทํานุบํารุงวัดของพวกเขา ไดใกลชิดวัดสรางสํานึกรับผิดชอบรวมกัน
5. ซองานหรือซอมือ
เปนการแลกเปลี่ยนแรงงานระหวางกันของชาวบานที่มีอาชีพหรือภาระอยางเดียวกัน
งานที่ นิ ย มซองานกั น มั ก เกี่ ย วกั บ การทํ า ไร ทํ า นา ถางป า หรื อ ซ อ มสาร การซองานเป น การ
ผลัดเปลี่ยนกันทํางาน โดยมีเงื่อนไขวาจะตองใชแรงงานตอบแทนในจํานวนคนเทาๆ กันหรือ
มากกวา การคิดแรงงานกําหนดตางกันไปตามลักษณะงานเชน งานบางอยางคิดตามเวลา เปนตน
วา ผลัดกันซองานทํานาเก็บขาวฝายละสองถัง งานบางอยางคิดตามปริมาณงาน เชน ผลัดกันซอม
ขาวสารคนละสองถังเปนตน ถาแลกเปลี่ยนกันเปนคนหรือใชคนจํานวนนอย โดยเจาของงานถือ
เปนหนาที่ตองจัดอาหารเลี้ยงดูผูมาชวยซองาน การซองานชวยใหงานหนักกลายเปนงานเบา หรือ
งานที่ประดังเขามาเกินกําลังความสามารถก็จัดการใหลุลวงได อีกทั้งทําใหเกิดความสนุกสนาน
และเห็นอกเห็นใจกัน
6. เลี้ยงน้ําชา
เปนประเพณีสวนบุคคลจัดขึ้นเพื่อบรรเทาทุกขสวนบุคคลหรือครอบครัวอันเนื่องมา
จากการประสบเคราะหกรรมอยางหนัก หรือมีปญหาดานการเงินที่ไมสามารถแกปญหาตามลําพัง
ได เชนประสบอุบัติเหตุรายแรง เจ็บไขไดปวยอยางหนัก ไฟไหมบาน มีหนี้สินลนพนตัว เปนตน
เมื่อเกิดปญหาวิกฤติเชนนี้ เจาทุกขจะจัดงานเลี้ยงน้ําชาขึ้นเพื่อขอความชวยเหลือดานการเงินจาก
ญาติหรือเพื่อนบาน ธรรมเนียมนี้สันนิษฐานวามาจากคนจีน และมักจะทํากันในชุมชนที่มีการ
คาขาย เปนชุมชนเมือง มีการออกบัตรเชิญบอกกลาวเหตุผลกําหนดในการจัดเลี้ยงน้ําชาใหทราบ
สถานที่นั้นนิยมจัดเลี้ยงที่บานเจาภาพ ในการเลี้ยงน้ําชา กาแฟ ขนม และนิยมจัดตอนสายๆหรือ
ตอนบาย แขกที่มางานทุกคนจะมาดวยรูปญหา เขาใจและเห็นใจเจาภาพ เมื่อพบกันมักจะพูดคุย
ถึงเรื่องเคราะหกรรมที่เกิดขึ้น ใหกําลังใจ เห็นใจ และมอบเงินชวยเหลือตามอัตภาพ งานเลี้ยงจึง
จัดเพื่อแสดงน้ําใจจากผูไปงาน และแสดงความขอบคุณจากเจาภาพ การจัดงานเลี้ยงน้ําชาเชนนี้
ผูจัดถือวามีความจําเปนจริงๆ ที่ตองขอความชวยเหลือ ไมมีการจัดงานขึ้นเพื่อวัตถุประสงคแอบ
แฝงที่สอความเห็นแกตัวหรือมักได หากผูใดทําจะเปนที่รังเกียจและจะไดรับการติฉินอยางรุนแรง
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จากเพื่อนบาน ขณะเดียวกันถาจัดงานขึ้นแลวบอกเพื่อนบานไมทั่วถึงก็อาจถูกตําหนิจากผูที่ไมได
รับการบอกกลาว และถูกเพงเลงวาไมรักกันจริง คนรักกันจริงมีปญหาตองบอกกลาวกัน ยากดีมี
จนก็ตองชวยเหลือกันไปตามกําลัง งานเลี้ยงน้ําชาจึงเปนธรรมเนียมปฏิบัติที่แสดงออก ถึงความ
อาทรและเกื้อกูลกันยามยาก ผูจัดงานถือวาเปนหนี้บุญคุณตอแขกทุกคนและจะลืมไมได
สภาพสังคมเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
เนื่องดวยในงานศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดเลือกพื้นที่ศึกษาในเขตเทศบาล ผูศึกษาจึงใคร
ขอนําเสนอขอมูลอันเกี่ยวของกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจของเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
เพื่อใหสามารถเขาใจภาพของเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้
อางอิงจากเอกสาร สรุปผลการทํางาน พ.ศ. 2547 ซึ่งจัดทําโดยเทศบาลนครศรีธรรมราชดังนี้
สภาพทั่วไปของพื้นที่ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ปจจุบันเทศบาลนครศรีธรรมราช ตัง้ อยูในทองที่อาํ เภอเมืองนครศรีธรรมราช มีพนื้ ที่
ทั้งหมด 22.56 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลปากพูน
ทิศใต
ติดตอกับตําบลทาเรือ
ทิศตะวันออก
ติดตอกับตําบลปากพูน ตําบลปากนคร
และตําบลทาเรือ
ทิศตะวันตก
ติดตอกับตําบลโพธิ์เสด็จ ตําบลมะมวงสองตน และ
ตําบลนาเคียน
ภูมิประเทศ ภูมิอากาศในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ลักษณะภูมิประเทศ เทศบาลนครศรีธรรมราช โดยทั่วไปเปนที่ราบลาดต่ําลงไปทาง
ทิศตะวันออกมีคลองไหลผานตัวเมืองไปตามแนวทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก ไดแก คลองคูพาย
คลองสวนหลวง คลองปาเหลา คลองหนาเมือง คลองทาวัง เทศบาลนครศรีธรรมราชตั้งอยูบน
สันทรายในอาณาบริเวณที่มีลักษณะเปนที่ราบลุม อยูหางจากทิวเขาสูงทางดานทิศตะวันตก
ประมาณ 12 กิโลเมตร และหางจากฝงทะเลดานอาวไทย ทางทิศตะวันออก ประมาณ 13
กิโลเมตร ทางน้ําไหลในเขตเทศบาลจึงไหลออกไปทางทิศตะวันออกทั้งสิ้น
ลักษณะภูมิอากาศ เนื่องจากจังหวัด ตั้งอยูใกลเคียงกับเสนศูนยสูตรและคาบสมุทร
ซึ่งมีเทือกเขานครศรีธรรมราช อยูในเขตภูมิอากาศแบบมรสุมเมือง ภูมิอากาศในเขตเทศบาลจึงมี
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2 ฤดูคือ ฤดูรอน และฤดูฝน กลาวคือ ฤดูรอน อยูในชวงระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เดือน
เมษายน อากาศคอนขางรอนตลอดฤดูกาล อุณหภูมิสูงสุด 37.7 ต่ําสุด 17.1 สวนฤดูฝน
แบงเปน 2 ชวง คือ ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตก
เฉียงใต และตั้งแตเดือน พฤศจิกายน ถึงเดือน มกราคม ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออก
เฉียงใต อันเปนชวงที่ฝนตกหนาแนน มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย 2,247.94 มิลลิเมตร ตอป
ขอมูลพืน้ ฐานการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
โครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาล มีดังนี้
1. จํานวนหลังคาเรือนมีโทรศัพทใช
2. จํานวนหลังคาเรือนที่มีไฟฟาใช (100%)
3. จํานวนหลังคาเรือนที่มนี า้ํ ประปาใชในเขตฯ
4. จํานวนหลังคาเรือนที่มีโทรศัพทใชภายในเขตฯ
5. จํานวนโรงฆาสัตวในเขตเทศบาล
6. จํานวนธนาคารในเขตพืน้ ที่
7. จํานวนศูนยการคาขนาดใหญในเขต
8. จํานวนสถานที่ราชการในเขตพื้นที่
9. มีหนวยงานรับรองทุกข
10. โรงแรม
11. โรงรับจํานํา
12. สวนสาธารณะ
13. โรงสูบน้ําประปา

15,800 หลังคาเรือน
31,286 หลังคาเรือน
22,026 หลังคาเรือน
8,115 หลังคาเรือน
1 โรง
13 แหง
4 แหง
26 แหง
1 แหง
24 แหง
1 แหง
2 แหง
2 โรง

การคมนาคมภายในเขตเทศบาล
เทศบาลนครศรี ธ รรมราช มี ก ารคมนาคมที่ ส ะดวก ทั้ ง ทางคมนาคมทางบกคื อ
รถยนต รถไฟ และทางอากาศ โดยการคมนาคมทางบกนั้น มีสถานีขนสงบริการเดินทางระหวาง
จังหวั ดต อจังหวั ด และระหว างอําเภอภายในจั งหวัดแทบทุก อํ าเภอ มีคิว รถตู แท็ก ซี่บริก าร
ระหวางอําเภอและจังหวัด ทางรถไฟมีสถานีรถไฟขนาดใหญตั้งอยู ซึ่งเปนตนทางของขบวนรถไฟ
จากนครศรีธรรมราชถึงกรุงเทพฯ และจากกรุงเทพฯถึงสถานีขนสงนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยัง
มีขบวนรถไฟซึ่งวิ่งสายสั้นๆภายในจังหวัด และระหวางจังหวัดภายในภาคใตอีกดวย
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สวนการคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินพานิชย หางจากเทศบาลนครศรีธรรมราช
ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร มีการบริการเที่ยวบินทุกวัน
การคมนาคมในตัวเมืองนครศรีธรรมราช มีความสะดวก เพราะมีถนนสายหลัก และ
ตรอก ซอย เชื่อมโยงกันเปนสวนใหญโดยเปนถนนลาดยางแอสฟลทติดถนนคอนกรีต มีถนนสาย
หลักที่สําคัญไดแก ถนนราชดําเนิน รองลงมา ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนศรีธรรมราช ถนนศรี
ธรรมโศก และถนนกะโรม เปนตน
ระบบสาธารณูปโภค
มีการใหบริการดานไฟฟาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช มีผูใชบริการโดยรวมทั้ง
เทศบาล 31,286 ครัวเรือน ใหบริการครอบคลุมพื้นที่รอยละ 100 ของพื้นที่ทั้งหมด มีการ
ใหบริการในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกลเคียง รวมผูใชน้ําประปา 22,026 ครัวเรือน
การสื่อสารและโทรคมนาคม
มีการไปรษณียโทรเลข มีจํานวน 2 แหง
มีโทรศัพท ในเขตเทศบาลฯ มีชุมสายโทรศัพท จํานวน 2 ชุมสาย มีผูใชโทรศัพทจํานวน 15,800
ราย มีสถานีวิทยุกระจายเสียง ทั้งหมด 2 แหง คือ สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช, สถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขายวิทยุ
สื่อสารของเทศบาล มี 50 จุด มีหนังสือพิมพและเอกสารตางๆ จากสวนกลางวางจําหนายเกือบ
หนังสือพิมพเสรีราษฎร,
ทุกฉบับนอกจากนี้ ยังมีหนังสือพิมพทองถิ่นอีก 4 ฉบับ ไดแก
หนังสือพิมพเสียงราษฎร, หนังสือพิมพเมืองใต ,หนังสือพิมพทักษิณธุรกิจ สามารถรับสัญญาณ
โทรทัศนไดทุกชองจากสวนกลาง ทั้งหมด 6 สถานี คือ 3,5,7,9,11 และ Itv เกือบ 100% ของ
ครัวเรือนมีโทรทัศนใช นอกจากนี้ยังมีบริการเคเบิลทีวี UBC มีกลุมคนชนชั้นกลางเปนผูใชบริการ
มีผูใชบริการอินเตอรเน็ตประมาณ 1,500 ราย มีเฉพาะในกลุมคนชั้นกลาง
การจราจร
มีถนนสายหลักที่ตัดผานตัวเมือง คือ ถนนราชดําเนิน เริ่มจากตําบลทาแพ ผาน
กองทัพภาคที่ 4 เขาสูตัวเมืองผานยานชุมชน ตําบลทาวัง ตําบลคลัง และตําบลในเมือง ถึงสี่
แยกหัวถนน ซึ่งเปนชุมทางไปสูอําเภอและจังหวัดตางๆ ถนนราชดําเนินตั้งอยูตามแนวเหนือ – ใต
มีตรอก และซอยไปตามแนวทิศตะวันออก และตะวันตกซึ่งเปนถนน ตรอก และซอยที่เชื่อมโยง
กันไดกับถนนสายหลักอื่นๆ การจราจรใชถนนราชดําเนินเปนหลัก อันเปนเหตุใหการจราจรคับคั่ง
แออัด และทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ เนื่องจากจํานวนปริมาณรถยนตที่เพิ่มมากขึ้นอยาง
รวดเร็วประกอบกับเมืองนครกําลังอยูในชวงขยายตัวทางธุรกิจ เปนผลใหปริมาณการไหลเวียน
ของรถมีปริมาณ มากขึ้นเปนเงาตามตัว

ที่มา http://ccs.wu.ac.th/imm47/images/k2.gif(Online) Acessed 5 May 2005.
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โครงสรางทางเศรษฐกิจ
รายไดประชากรในเขตเทศบาลประชากรมีรายไดโดยเฉลี่ย 39,363 บาท ตอป
โครงสรางทางเศรษฐกิจของเมืองนครศรีธรรมราช ซึง่ สามารถแบงตามลักษณะการ
ประกอบอาชีพของประชากรดังนี้
1. กลุมพอคา จะอยูในยานการคาทาวัง และอาคารพานิชยติดถนนใหญ เชน ถนน
ราชดําเนิน ถนนศรีปราชญ ถนนพัฒนาการคูขวาง ถนนปากนคร ฯลฯ ซึ่งในกลุมนี้จะมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจดี และปานกลาง
2. กลุมขาราชการ / รัฐวิสาหกิจ จะกระจายอยูทั่วไปในบริเวณบานจัดสรรและ
ขาราชการ ตําบลในเมือง และกระจายอยูในตรอก ซอย มีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
3. กลุมอาชีพอิสระ กระจายอยูทั่วไป เชน ตามตึกแถวที่ไมมีการประกอบการคา มี
ฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง
4. กลุมผูใชแรงงานรวมถึงผูวางงาน จะอยูตามแหลงชุมชนแออัด ทายซอย
ดานหลังอาคารพานิชย ยานการคา มีฐานะทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา
จํานวนประชากรและการนับถือศาสนา
ประชากรในเขตเทศบาล มี
106,124
คน ชาย 51,101 คน หญิง
55,023คน จํานวนหลังคาเรือนในเขตพื้นที่ทั้งหมด 32,978 หลังคาเรือน ความหนาแนนของ
ประชากร ตอครัวเรือน 5 คน ตอ 1 หลังคาเรือน ประชากรถือศาสนาพุทธ รอยละ 86 นับถือ
ศาสนาอิสลาม รอยละ 13 นับถือศาสนาคริสต รอยละ 0.9 ของจํานวนประชากรทั้งหมดในเขต
เทศบาล นับถือศาสนาอื่นๆ รอยละ 0.1
พื้นที่สาธารณะทางกายภาพในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
สนามหนาเมือง
สนามหนาเมืองเปนสนามหญาซึ่งตั้งอยูหนาเมืองนครศรีธรรมราช และมีมาแตครั้ง
โบราณ ใชประกอบกิจกรรมตางๆของทางการบานการเมือง ตลอดจนกิจกรรมของชาวเมือง คาด
วาสรางขึ้นดวยอิทธิพลจากอารยธรรมผังเมืองตามแบบอินเดียโบราณ ที่มีสนามไวหนาเมืองไว
เพื่อเปนที่ประลองยุทธของฝายทหาร เปนที่ประกอบพิธีสําคัญๆ ที่ตองใชปริมณฑล มีศาลาไวให
ราษฎรไดพักผอน สําหรับผูที่เดินทางมาถึงในยามวิกาลและมิอาจเขาไปในตัวกําแพงเมืองได
เพราะประตูเมืองปด แตเดิมสนามหนาเมืองนครกวางใหญกวาปจจุบันมาก หากปจจุบันเมื่อมี
ถนนราชดําเนินตัดผาน สนามหนาเมืองจึงเหลือแตเพียงดานตะวันตกของถนน มีเนื้อที่ประมาณ
33 ไรเศษ

52
ในอดีตมีการใชสนามหนาเมืองประกอบกิจกรรมของบานเมืองและชาวเมืองมากมาย
เชนเปนสถานที่สรางพลับพลารับรองพระเจาแผนดินรัชกาลตางๆ,ใชฝกทหาร ประกอบพิธีกรรม
ตางๆ ใชเปนสถานที่ออกรานเฉลิมฉลองงานสาทรเดือนสิบ,การแสดงมหรสพสําหรับสามัญชน
เชน หนังตะลุง มโนราห ฯ (วิเชียร ณ นคร และคณะ 2521 : 582-585) ทั้งยังเปนตลาดนัดใหญ
ของชาวเมืองอีกดวย
ปจจุบันสนามหนาเมือง เปลี่ยนชื่อเปน “สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระนางเจา
สิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา” และใชประกอบพิธีกรรมที่เปนวันสําคัญตามกําหนดของ
ราชการเปนสวนใหญ เชน พิธีวันปยะมหาราช พิธีราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ า อยู หั ว สมเด็ จ พระนางเจ า พระบรมราชิ นี น าถ และกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม การ
ทองเที่ยว เชน ประเพณีแหหมรับ ฯ นอกจากนี้ยังใชเปนลานในการออกกําลังกาย,กิจกรรมแอโร
บิก,กิจกรรมกีฬาตานยาเสพติด เปนตน (สํานักการชาง เทศบาลนครศรีธรรมราช 2546 : 36)
ศาลาโดหก หรือ หลาโดหก
สัน นิษฐานว าสร างขึ้นในสมัย อยุธยา แต ไดมี การบูรณะหลายครั้ง ศาลาโดหกใน
สมัยกอนนั้นมีตนประดูใหญลอมรอบอยูหกตน เปนศาลาที่อยูทางประตูเมืองดานเหนือ ที่เรียกวา
ประตูชัยศักดิ์ แตชาวเมืองมักเรียกวาประตูชัยเหนือ เหตุที่สรางนอกประตูเมืองก็เพื่อใหราษฎรได
พักผอน หรือใหคนเดินทางไดเขามาอยูอาศัยหุงขาวหุงแกงกินกันเปนการชั่วคราวดังที่ทานเจาคุณ
วัดทาโพธิ์ไดกลาวไวในกลอนเพลงบอกของทานวา
“ศาลานีม้ ีเปนหลัก ที่สํานักประชาชน
ผูเดินหนไดหยุดอยู ทุกฤดูกาล”
เนื่องจากสรางตรงหนาเมืองและดวยจุดประสงคดังกลาวมา เนื่องดวยประตูเมือง
เปด-ปด เปนเวลา หากชาวเมืองออกไปนอกกําแพงเมืองแลวกลับมาชากวาเวลากําหนดปดประตู
เมือง ก็จะเขาเมืองไมได จึงอาศัยศาลาโดหกนี้เปนที่พักอาศัยหุงหาอาหารกินกันจนกวาจะรุงเชา
ใหประตูเมืองเปดเสียกอนจึงจะเขาเมืองได บางทีราษฎรที่อยูหางจากตัวเมืองก็ใชพักผอนหลับ
นอนในโอกาสที่มารวมงานสาทรเดือนสิบ หรืองานเทศกาลตางๆของเมือง (วิเชียร ณ นคร และ
คณะ 2521 : 537-540)
มัสยิด
นอกจากพื้นที่สาธารณะสําหรับชาวพุทธเชน วัดและแลวในเมืองนครศรีธรรมราชยัง
ปรากฏพื้นที่สาธารณะที่มุสลิมใชประกอบศาสนกิจ คําวา “มัสยิด” เปนภาษาอาหรับ หมายถึง
สถานที่ประหนึ่งบานของพระผูเปนเจา โดยเฉพาะมัสยิดดิลหะรอม ซึ่งเปนมัสยิดในนครเมกกะ
ประเทศซาอุดิอารเบีย ซึ่งมีอัลกะบะฮ ถือเสมือนเปนบานของอัลลอฮหรือพระผูเปนเจา มัสยิดจึงมี
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ความสําคัญสําหรับผูที่นับถือศาสนาอิสลามเปนอยางมากมุสลิมทั่วโลกถือวามัสยิดมีความสําคัญ
ตอชีวิตและรางกายเปนอยางมาก เพราะตองใชในวิถีชีวิตประจําวัน เฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช
แหงเดียวมีมัสยิดถึง 68 มัสยิด ในจํานวนนี้อยูในเขตอําเภอเมืองนครศรีธรรมราชจํานวนถึง 36
มัสยิด และอยูในเขตเทศบาลถึง 6 มัสยิดคือ
1. มัสยิดญาเมี๊ยะ
2. มัสยิดซอลาฮุดดีน
3. มัสยิดวัดคิด
4. มัสยิดปาขอม
5. มัสยิดบานสวนมะพราว
6. มัสยิดดอนนาแรก
มัสยิดทั้งหกนี้ มีที่สําคัญอยู 2 มัสยิดคือ มัสยิดญาเมี๊ยะ และมัสยิดซอลาฮุดดีน
มัสยิดญาเมี๊ยะนั้นเปนมัสยิดแหงแรกของเมืองนคร สรางมาตั้งแตกอนพ.ศ. 2435 และยังเปนศูนย
รวมในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของชาวมุสลิมมาจนปจจุบัน มัสยิดซอลาฮุดดีน แตเดิม
สรางในเขตวัดมเหยงค (แตเดิมเรียกวาสุเหรานอก) แตตอมาอาคารเรียนของ ร.ร.วัดมเหยงคไม
เพียงพอ มัสยิดซอลาฮุดดีนจึงยายไปสรางที่วัดทาชาง และเปนที่ประกอบศาสนกิจของพี่นอง
มุสลิมสืบตอมาจนปจจุบัน (วิเชียร ณ นคร และคณะ 2521 : 498-502)
พื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาล จังหวัดนครศรีธรรมราช
เพื่อใหผูที่ไมเคยไปเยือนเมืองนครศรีธรรมราชไดเขาใจสภาพของพื้นที่รานน้ําชา ไดผู
ศึกษาจึงขออนุมานในเบื้องตนวาบรรยากาศของรานน้ําชาก็มีลักษณะคลายคลึงกับ “สภากาแฟ”
ในความหมายของคนภาคอื่นๆ ดังที่ผูศึกษาไดกลาวอางไปแลวในการนิยามศัพทที่ใชในการศึกษา
วา รานน้ําชา ในที่นี้หมายถึง พื้นที่ที่จําหนายเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ นมสด มีทั้งที่มีอาณา
บริเวณปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนทั้งในรูปแบบของรานคาที่อยูในอาคารพาณิชย อยูรวมกับสวน
หนึ่งของบานของผูขาย รานที่วางขายบนรถเข็นริมถนนหรือในยานตลาด และมีโตะ เกาอี้ ไวให
ลูกคานั่งดื่ม,รานที่มีหลังคาและลาดพื้นดวยซีเมนต คอนกรีต อยางถาวร เพื่อวางโตะเกาอี้ใหลูกคา
นั่งฯ ในรานมีการปฏิสัมพันธกันของกลุมคนอยางสม่ําเสมอ ตอเนื่อง และกลุมคนที่เขามาในราน
มักรูจักกัน เปนกลุมคนในชุมชน มาแลกเปลี่ยนขาวสารและสรางสัมพันธดานใดดานหนึ่งซึ่งกัน
และกัน

54
แมบรรยากาศของรานจะคลายคลึงกับสภาพของ “สภากาแฟ” ในภาคอื่นๆ หากทวา
เมื่อผูศึกษาสอบถามจากผูขายทุกรานเครื่องดื่มที่คนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนิยมดื่มคือ
“ชา” มากกวากาแฟ ซึ่งจากการสอบถามและสัมภาษณพบวา ชามีราคาถูกกวากาแฟ ซึ่งตางจาก
กรุงเทพฯ ที่กาแฟมีราคาถูกกวาชา เพราะชาที่นิยมรับประทานใน จงหวัดนครศรีธรรมราชคือชาที่
นําเขามาจากประเทศมาเลยเซีย เปนชาผง ราคากิโลกรัมละประมาณ 200 บาท ซึ่งนับวามีราคา
ถูกและสามารถนําไปชงไดในปริมาณมาก และมีกลิ่นหอม รสฝาดจัด ตางจากชาผงที่นิยมขายใน
กรุงเทพฯ ชาผงชนิดนี้ตองสั่งซื้อจาก อ.หาดใหญ จ.สงขลา ซึ่งรานที่เริ่มตนนําชาเหลานี้มาชงขาย
เปนรานของชาวมุสลิม
พื้นที่รานน้ําชาในจังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มปรากฏตัวอยางชัดเจนเมื่อไร ไมมีบันทึก
ไวแนชัด แมจะมีบันทึกวาสังคมไทยมีการดื่มชามาตั้งแตสมัยอยุธยา (สุจิตต วงษเทศ 2544 : 222)
โดยรับมาจากวัฒนธรรมของชาวจีน หากทวาจากการศึกษาคนควาพบวา แตเดิมเครื่องดื่มชาและ
กาแฟนั้นเปนเครื่องดื่มของชนชั้นสูงในรั้วในวังไมปรากฏเปนเครื่องดื่มที่แพรหลายในหมูสามัญชน
จนกระทั่งมาถึงชวงที่สังคมไทยมีการปรับตัวตามอารยะในรัชกาลที่ 4 เปนตนมา จึงมีการรับเอา
วัฒนธรรมการดื่มชา กาแฟ ตามแบบตะวันตก โดยเฉพาะในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 เริ่มมีการ
ปรากฏตัวของรานชา กาแฟ ตามอยางตะวันตก เพื่อเปนที่พบปะพูดคุยของชนชั้นสูง (ศรินธร รัตน
เจริญขจร 2544 :22-28)
สําหรับในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นจากการสอบถามพบวา รานน้าํ ชาในยุค
ตนๆ เริ่มปรากฏอยางชัดเจนในสมัยรัชกาลที่ 5 เชนกัน โดยปรากฏอยูใ นยานตลาดของชาวจีน คือ
ยานตลาดทาวัง และในชุมชนของชาวมุสลิมคือยานตลาดแขก ซึ่ง
สามารถแบงพืน้ ที่รานน้ําชาตามกลมชาติพันธุและชาทีน่ ํามาชงไดใน 3 ลักษณะคือ
-รานน้ําชาแบบชาวจีนในยานตลาดทาวัง ซึ่งผูที่นิยมไปนั่งพบปะกันคือกลุมคนจีน
กลุมที่ทําธุรกิจการคาในยานทาวัง ลักษณะชาที่นํามาทานเปนชาที่นําเขามาจากประเทศจีน เปน
ชาใบ เมื่อทานไมนิยมใสนมขน แตในปจจุบันรานน้ําชาแบบคนจนก็กลับมาชงดวยชาแบบอิสลาม
จากมาเลยเซียและนิยมทานใสนมขนเชนกัน
-รานน้าํ ชาแบบชาวมุสลิม ซึ่งจะเปนรานน้ําชาทีม่ ักจะตั้งอยูบริเวณรอบๆมัสยิดในเขต
เทศบาล ลักษณะชาที่นาํ มารับประทานเปนชาทีน่ ําเขามาจากประเทศมาเลเซีย มีรสฝาด เปนชา
กากหรือทีพ่ อคาแมคาชาในเมืองนครเรียกวา “ชาผง” ,”ชามาเลย” เปนตน เมื่อนํามาดื่มนิยมใส
นมขน
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-รานน้าํ ชาของกลุมคนพุทธที่เปนพอคาแมคาในตลาดนัดหรือตามแผงลอยในยานการ
ขนสง เชนแผงที่ตลาดเย็น,แผงที่ตลาดหัวอิฐ,แผงที่ทา รถตลาดผีหบี ,ตลาดทาเรียน เปนตน
ลักษณะชาทีน่ าํ มาชงขายเปนชาผง ผสมสีจัดจาน ใสนมขนรสหวานจัด ขายในราคาถูกกวาชา
แบบมุสลิม พอคาแมคาชาในเมืองนครเรียกวา “ชาใสสี”,”ชาปลอม”,”ชาเทียม”,”ชากรุงเทพฯ” ฯ
อยางไรก็ตามในป 2531 เปนตนมาพบวารานชาแบบอิสลาม ซึ่งหมายถึงคนขายเปน
ชาวมุสลิม มีกรรมวิธีการชงตามสูตรเฉพาะของมุสลิม และเปนชาทีน่ ําเขาจากประเทศมาเลยเซีย
ไดรับความนิยมเปนอยางยิ่งโดยเริ่มจากรานที่อยูบ ริเวณที่เรียกวายาน “ตลาดแขก” และรานที่อยู
บริเวณที่ตั้งของมัสยิดตางๆ เพราะในชวงเดือนรอมฎอนรานเหลานี้เปดขายแทบทังวันทั้งคืน (ชวง
กลางวันขายลูกคาที่เปนคนพุทธ กลางคืนขายมุสลิม) อีกทั้งในรานดังกลาวไมมีการขายเหลาเบียร
ทําใหพอแมผปู กครองวางใจและอนุญาตใหลูกหลานออกมานั่งไดโดยไมหวง วัยรุนที่อานหนังสือ
ดึกดื่นหรือตองการออกมาเสวนากับเพื่อนๆ
ยามค่ําคืนก็มานัง่ ไดโดยไมถูกมองวาเสียหายหรือ
ประพฤติผิดแตอยางใด รานดังกลาวไดรับความนิยมมากในชวงป 2525 -2532 ไดแกรานที่ชื่อ บัง
มุด,รานบังฉะ,และรานไมมีชอื่ ที่อยูเชิงสะพานทาเรียน (จักร ยินทร 2546), (เอียด รัตภูมิ 2546),
(สมศักดิ์ ปราชิด 2546)
เมื่อรานในลักษณะดังกลาวไดรับความนิยมมากขึ้นทําใหลูกมือที่เคยเปนลูกจางใน
รานใหญๆ เหลานั้นหรือคนที่พอมีฝมือหรือวิชาจากการชงชาที่เคยไปรับจางในประเทศมาเลยเซีย
เริ่มมองเห็นชองทางในการขยับขยาย จึงแยกตัวออกมาตั้งเปนแผงลอยตามมุมตึกตางๆในยาน
การคาทาวังยามค่ําคืน เชนรานบังบาว ที่เปดขายยานทาวัง เพื่อรองรับวัยรุนและกลุมคนที่ทํา
ธุรกิจนากุง ที่ออกมาจากดิสโกเทคหรือวัยรุนที่พักผอนหลังการอานหนังสือดึกดื่นในชวงกลางคืน
รานบังบาวไดรับความนิยมสูงมากเพราะเจาของรานมีอัธยาศัยดี จําชื่อลูกคาไดแมนยํา และ
ทักทายลูกคาทุกคนอยางคุนเคย และสนิทสนมกับกลุมวัยรุน และทํากิจกรรมตามกลุมที่วัยรุน
สนใจ เชนการไปจับผามือสอง การเลนของ (หมายถึงไปเลือกซื้อสินคาที่วัยรุนนิยม) และเหนืออื่น
ใดคือลูกคาสวนใหญชื่นชอบในชารสชาติจัดจาน โรตีนุมอรอย และขาวมันแกงรสชาติเยี่ยมทําให
รานบังบาวไดรับความนิยมสูงมาจนถึงปจุบัน ซึ่งไดเปลี่ยนเปนรานขนาดใหญและเนนการขายและ
เข า มาบริ โ ภครสชาติ ม ากกว า นั่ ง พู ด คุ ย กั น ดั ง ในอดี ต ป จ จุ บั น ร า นบั ง บ า วได รั บ การเผยแพร
ประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ มากมาย และมีคนหลากหลายที่เขามาในราน ซึ่งเนนการบริโภค
รสชาติมากกวาการเขามาปฏิสัมพันธกันดังในอดีต (บาว หมัดหิม 2546)
จากรานน้ําชาของมุสลิม รานน้ําชายานตลาดแขกขยายมาสูทองถนนสองฟากฝงใน
เขตเทศบาลทั้ ง จากลู ก มื อ ร า นใหญ ๆ ในอดี ต มาจนถึ ง กลุ ม วั ย รุ น ที่ ร วมตั ว กั น มาเป ด ร า นเพื่ อ
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สนองตอบกลุมเพื่อนๆ และหารายไดพิเศษ สงผลใหพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ในปจจุบันมีมากถึงกวา 250 ราน (สํารวจเมื่อเดือน มี.ค.2546) มีทั้งรานที่เปดทั้งกลางวันและ
กลางคืน เปดเปนเพิงรถเข็น ขายเฉพาะบางชวงเวลาและเปดอยางถาวร
จากการศึ ก ษายั ง พบว า ร า นน้ํ า ชาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เป น จํ า นวนมาก คื อ ร า นที่ เ ป ด ขายใน
ชวงเวลากลางคืน (ตั้งแตเวลาประมาณ 18.00 น - 24.00 น.) ซึ่งเริ่มขยายปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ริมถนนสายหลักของเมือง และไมไดขยายเพิ่มขึ้นเฉพาะใน จ.นครศรีธรรมราช ยังพบพื้นที่รานน้ํา
ชาในลักษณะเดียวกันไมวาจะเปน ใน จงหวัดสงขลา, จงหวัดปตตานี,ยะลาฯ เฉพาะในเทศบาล
เมือง นครศรีธรรมราชนั้นจากการสังเกตพบวารานที่เปดขายในชวงกลางคืนดังกลาวไดรับความ
นิยมอยางมาก โดยเฉพาะรานของชาวมุสลิมที่มีลักษณะเปนรถเข็นและมีโตะเหล็กพับ เกา อี้
พลาสติก 4-5 ชุด มีของที่ทานแกลมคือโรตีชนิดตาง ๆ,ขาวมันแกง, มะตะบะฯ ที่ขายอยูริม ถ.ราช
ดําเนิน ซึ่งเปน ถนนสายหลักของเมืองเพียง 2-3 ราน แตในปจจุบันจากการสํารวจ ถนนในเขต
เทศบาล 3 สายหลักที่ขนานกันในเขตเทศบาล คือ ถ.ราชดําเนินมีประมาณ 30 ราน ,ถ.ศรีปราชญ
มีประมาณ 30 ราน, ถ.พัฒนาการคูขวางมีประมาณ 20 ราน เมื่อรวมกับรานในซอยแยกยอยตาม
ซอยตางๆพบวารวมมีรานประเภทดังกลาวปริมาณกวา 100 ราน ชวงปที่มีรานตางๆ เกิดเพิ่มขึ้น
มากคือประมาณชวงป 2535 จนถึงปจจุบัน และถึงแมวา ชนิดของชาที่ใช,สวนผสม,ราคา,ของที่
ทานคูกับชา ในแตรานจะมีลักษณะคลายคลึงกันแทบทุกรานก็ตาม แตกลับพบวาแทบทุกรานยังมี
ผูมาอุดหนุนอยางหนาแนน ชนิดของชาที่นิยมนํามาบริโภคคือ ชาซีลอนชนิดหมัก บดผสมกันทั้ง
กานและใบจนละเอียด (ภาษาคนชงชาเรียกวา “ชาหลัก”) นํามาผสมกับชาที่มีสีและกลิ่นตาม
ตองการ (ภาษาคนชงชาเรียกวา “ชารอง”) ชาหลักคือสวนผสมที่คนชงชาใหความสําคัญในการ
กําหนดรสชาติและเปนตนทุนที่สูงที่สุดในการขายน้ําชา ชาหลักที่ไดรับความนิยมในภาคใตใน
เวลานี้นําเขาโดยตัวแทนใหญใน จ.สงขลา น้ําชาที่ไดรับความนิยมวารสชาติ สี กลิ่น ถูกปากคือชา
ที่มีสวนผสมของ “ชารอง” เพียงเล็กนอย นิยมชงกับนมขนหวานและหยดตามดวยนมสดเมื่อชง
แลวจะมีสีสม มีรสฝาดเล็กนอย มีกลิ่นหอม รานน้ําชาตอนกลางคืนนิยมทานชาคูกับอาหารแบบ
มุสลิมคือ โรตี, มะตะบะ,ขาวมันแกง ฯ เมื่อรับประทานชาชงเสร็จแลวก็มักทาน “ชาเฉย” (น้ํารอน
ผสมใบชาชนิดอบแหง) เปนการปดทาย โดยทั่วไปรานขายชาจะบริการ “ชาเฉย” เมื่อลูกคากินชา
และของแกลมเรียบรอยแลวก็จะนั่งสนทนากันตอโดยดื่มชาเฉยที่ทางรานคอยบริการใหโดยไมคิด
มูลคา
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ประเด็นทางเศรษฐกิจก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่มีผลตอการเติบโตของพื้นทีร่ า นน้าํ ชาในหัว
เมืองภาคใต กลาวคือการลงทุนเปดรานน้ําชานั้นไมจําเปนตองใชตนทุนสูง ใชงบประมาณเพียง
หลักพันเพราะตนทุนหลักคือผงชาที่นํามาชงราคาประมาณกิโลกรัมละ 200 บาท ( 1 ก.ก. สามารถ
ชงกับน้ํารอนไดประมาณ 10ลิตร) ชงชา 1 ลิตร แบงขายไดประมาณ 12 แกว ราคาแกวละ 8-10
บาท เมื่อบวกรวมกับคานมขนหวานและนมสด,คาแกสในการตมน้ํา, คาเชาพื้นที่ (รวมคาไฟ, คา
น้ํา เฉลี่ยรานละไมเกิน 200 บาทตอเดือน) ซึ่งรวมตนทุนในการขายตอ 1 ลิตร ใชเงินลงทุน
ประมาณ 40 บาท หากขายไดหมด 12 แกว จะไดเงิน 96 บาท เทากับวาจะไดกําไรถึง 2 เทาตัว
ฉะนั้นในการลงทุนแตละครั้ง(ตอวัน) ทั้งหมดแลวไมเกินหลักพัน อาศัยฝมือทางการชงและมนุษย
สัมพันธของผูขายก็สามารถเปดรานชาได(แตลูกคาจะติดหรือไมเปนอีกเรื่องหนึ่ง) ราคาทีข่ ายก็เปน
ราคาที่จัดวาคนทุกกลุมสามารถเขามาบริโภคอยางไมเกินกําลัง กลาวคือชารอนแกวหนึ่งราคา
ประมาณ 8-10 บาท โรตีแผนละประมาณ 5-12 บาท (แลวแตสวนผสม) ทั้งเงื่อนไขในการลงทุน
และราคาในการบริโภคจึงเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่ทําใหรานชาขยายตัวอยางรวดเร็ว
ชวงเวลาที่รานชาชวงกลางคืนมีคนคับคั่งที่สุดคือชวงเวลาประมาณ 19.00 น. - 23.00
น. กลุมคนที่นิยมมาบริโภคชาในชวงกลางคืนคือกลุมวัยรุน ลักษณะของรานจะมีรถเข็นวางอยู
หนาร าน และมีโ ตะ เกา อี้ เป นเหล็กพับใหลู กคานั่งประมาณ 3-5
ชุด บางรานก็มี โต ะ วาง
โทรทัศน,เครื่องเสียงไวใหลูกคาฟงและชมไปดวย ซึ่งในงานศึกษาชิ้นนี้ผูศึกษาไดสะทอนขอมูลและ
ประเด็นนําเสนอไวเชนกันวาเพราะเหตุใด กลุมวัยรุน จึงเขามาใชพื้นที่รานน้ําชามากขึ้น
อนึ่งจากการศึกษาพบวาการเขามาในรานน้ําชาของคนใตไมไดเนนการกําซาบหรือ
ดื่มด่ํากับรสชาแบบ ”เซียนชา” ที่มุงกําซาบ รส กลิ่น และความลุมลึกทางดานจิตใจแบบวัฒนธรรม
จีนและญี่ปุน แตเปนการมุงเนนเขามา “การปฏิสัมพันธ” กันในรานมากกวาวัตถุประสงคอื่น
และในงานศึกษาชิ้นนี้มุงเนนในประเด็นของการปฏิสัมพันธกันของกลุมคนเปนหลัก
ซึ่งจากการสํารวจและสังเกตการณอยางมีสวนรวมพบวา ในการเขามาปฏิสัมพันธกันในรานน้ําชา
นั้นไมไดแยกตามกลุมชาติพันธุ หากกลุมคนที่เขามามีคละเคลากันไปทั้งชาวพุทธ,ชาวมุสลิมและ
ชาวจีน ชนิดของชาที่ดื่มก็เปนชามาเลยแทบทุกราน กลุมคนที่เขาไปในรานมักแบงประเภทตาม
ช ว งวั ย มากกว า คื อ ร า นในช ว งเวลากลางวั น และร า นที่ เ ป ด ขายในช ว งเวลากลางคื น จาก
การศึกษาพบวา
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1. รานน้าํ ชาที่เปดขายในชวงเวลากลางวัน (ตั้งแตเวลา 05.30 น.-19.00 น.
โดยประมาณ)
มักปรากกฎวามีกลุมคนที่เขามาบริโภคเปนกลุมชวงวัยที่มีอายุมากกวาชวงเวลาใน
กลางคืน คือมีอายุประมาณ 25 ปขึ้นไป กลุมคนที่เขาไปใชมีอาชีพที่หลากลายตั้งแตกรรมกร,
รับจางและขาราชการ,ธุรกิจเอกชน สําหรับกลุมวัยรุนที่มานั่งกันในชวงเวลากลางวันนั้นอาจพบ
วัยรุนชาย-หญิง (ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาอาชีวะที่มีตารางเรียนเปนภาคเชา-ภาคบาย) มากัน
เปนกลุมเพื่อรอเวลาเขาเรียนหรือหลังจากเลิกเรียน หรืออาจมาเปนคูบางประปราย
2. รานน้าํ ชาในชวงเวลากลางคืน (ตั้งแตเวลา 18.00น.-24.00 น.โดยประมาณ)
กลุมคนที่เขามาบริโภคมักเปนกลุมเด็กวัยรุน,นักเรียน,นักศึกษา ที่มีอายุโดยประมา
ตั้งแต 15 -35 ป อนึ่งจากการศึกษายังพบวากลุมคนที่เขาไปใชรานน้ําชาทั้งสองชวงเวลานั้นเปน
เพศชายมากกวาเพศหญิง โดยเปนเพศชายถึงประมาณ 90%
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาจึงไดแยกประเภทรานชา ที่ศึกษาตามวัตถุประสงค
ของกลุมคนในการเขามาปฏิสัมพันธกัน ซึ่งมีลักษณะรวมที่เดนชัด ที่ผูศึกษาจําแนกไวเปนแนวทาง
ในการศึกษาดังนี้
2.1. รานน้ําชาที่เปนพืน้ ที่สะทอนอัตลักษณของตัวตน ไดแก รานน้าํ ชาที่มกี ลุมคนเขา
มาใชเพื่อรวมกลุมในการพักผอน พูดจาตลก เสียดสี เลาเรื่องขําขัน และเปนชวงเปลี่ยนผานของ
วัยรุน
2.2 รานน้าํ ชาที่เปนพืน้ ที่ในการสรางเครือขายความมัน่ คงปลอดภัยในชีวิต เชน ราน
น้ําชาทีม่ ีการแทงหวยกันอยางหนาแนน และรานน้าํ ชาที่เปนพืน้ ที่ในการกูหนี้ยมื สิน รานน้ําชาใน
ฐานะของพืน้ ที่สรางเครือขายเชิงอุปถัมภ เปนตน
อยางไรก็ตามในความเปนจริงไมไดหมายความวาในพื้นที่รานน้ําชาแตละรานจะมี
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเพียงชนิดเดียว หากแตมีลักษณะของความสัมพันธในแตละราน มีความ
คาบเกี่ยว ผสมปนเปกันไป ไมไดตายตัวเปนลักษณะใดลักษณะหนึ่งโดยเฉพาะ การจําแนกนี้ เปน
เพียงการจําแนกเพื่อใหงายตอการศึกษาและการทําความเขาใจสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่รานน้ําชาอยางใกลเคียงความจริงมากที่สุดเทานั้นเอง
อนึ่ งสิ่ง ที่ผูศึกษาได รับการซักถามเสมอตั้ง แตก อนทํ าวิท ยานิ พนธเรื่ องนี้ และเปน
คําถามที่ผูศึกษาเองก็เคยบังเกิดความสงสัยอยูเสมอ คือ รานน้ําชาที่ดกดื่นกวา 250 ราน (สํารวจ
เมื่อเดือน มีนาคม 2546 โดยผูศึกษา) ที่แทรกตัวอยูในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชนั้นมี
พัฒนาการความเปนมาอยางไร เปนคําตอบที่จะไดกลาวถึงในบทตอไป

บทที่ 3
พัฒนาการความเปนมาของพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
พื้นที่รานน้ําชานั้น เปนพื้นที่ที่เกิดขึ้นในยานตลาด ชุมชน ดังนั้นหากจะศึกษาถึงความ
เปนมาการกอตัวของพื้นที่เชนรานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช จําเปนตองศึกษาถึง
พัฒนาการความเปนมาในการเกิดพื้นที่เชนนี้ในโลกขึ้นมากอนเพื่อจะไดเขาใจถึงพัฒนาการ ทีม่ าที่
ไปและเหตุผลในการกอตัวของพื้นที่รานน้ําชา ในบทนี้ผูศึกษาจะไดกลาวถึงพัฒนาการความ
เปนมาของการเกิดพื้นที่สาธารณะในสังคมโลก ,สังคมไทย และสุดทายคือพัฒนาการความเปนมา
ในการปรากฏตัวของพื้นที่รานน้ําชาจังหวัดนครศรีธรรมราชตามลําดับดังนี้
พัฒนาการการกอรูปของพื้นที่สาธารณะในสังคมโลก
งานศึกษาเรื่องประชาสังคมของธีรยุทธ บุญมี ( 2547) ไดเสนอถึงพัฒนาการในการ
กอรูปของพื้นที่สาธารณะไววาในชวงศตวรรษที่ 17-18 พื้นที่เพื่อแสดงอํานาจเหนือสาธารณะของ
ชนชั้นขุนนาง ไดแกปราสาทราชวัง โดยผานงานพระราชพิธี งานเลี้ยง เทศกาล ขบวนพาเหรด
ตางๆ เริ่มถูกแทนที่ดวยพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่ทางสังคมแบบใหม ของชนชั้นพอคา นายธนาคาร
นักอุตสาหกรรมชนชั้นกลาง ปญญาชน ประวัติศาสตรของภูมิศาสตรยุโรปอาจตางไปจากที่อื่นคือ
บริเวณที่พํานักและทํางานของกษัตริย ขุนนาง อันไดแกปราสาท พระราชวัง อยูเขตหนึ่ง บริเวณที่
พํานักและคาขายของพอคา ชางฝมือจะอยูอีกเขตหนึ่ง ซึ่งเดิมคือตลาดที่ขายสินคาอยูริมชายขอบ
อาณาเขตที่ดินของเจานาย ขุนนางและโบสถ แตตอมาขยายตัวขึ้นใหญโตกวาอาณาเขตของขุน
นาง จนเรียกวา เมือง (Towns) เมืองของพวกพอคา ชางฝมือเกิดใหมหรือเติบโตขึ้นมาในชวงกลาง
ของยุโรป ซึ่งเศรษฐกิจและการคาเริ่มขยายตัว เชนเมืองลอนดอน ปารีส อัมสเตอรดัม ออกซฟอรด
โคโลญจน ฮัมบูรก ยอรกเลียง บอรโดซ บรูคส เก็นทส เปนตน เมืองใหญๆ เหลานี้มักมีสมาคม
พอคา ชางฝมือ นักธุรกิจ การเงิน ซึ่งออกกฎระเบียบของตนเองได จนบางครั้งเกือบเปนเขตอิสระ
จากการปกครองของกษัตริยและโบสถ บางเมืองเชน มิลาน เวนิส ฟอเรนซ ก็มีฐานะเปนรัฐอิสระ
มาตั้งแตประมาณปลายยุคกลาง เนื่องจากเมือง (Towns) มีความมั่งคั่งมากขึ้นเรื่อยๆ อํานาจทาง
การเมืองก็มีมากขึ้นไปพรอมๆกัน โดยบางครั้งเมืองเปนพันธมิตรกับกษัตริยเพื่อถวงดุลอํานาจ
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กับศาสนจักร บางเมืองสามารถออกกฎหมายไดวาไพรติดที่ดินคนใดหากสามารถหลบมาอยูใน
เมืองไดครบ 1 ป 1 วัน ก็จะสามารถกลายเปนอิสระชนไดโดยอัตโนมัติ เปนตน เมืองจึงพื้นที่ของ
อํานาจที่กาวขึ้นมาทาทายกับพื้นที่อํานาจของวัดและวังมากขึ้นเรื่อยๆ (ธีรยุทธ บุญมี 2547 : 66-67)
ในชวงตั้งแตปลายยุคกลางระบบการแบงที่ดินแบบศักดินาเริ่มเสื่อมลง แตอํานาจของ
กษัตริยและการกอตัวของสํานึกความเปนชาติเริ่มเกิดขึ้น ศาสนจักรเริ่มแสวงความเปนพันธมิตร
กับเมืองของพอคานายธนาคารที่มั่งคั่งมีมากขึ้น มีการสรางโบสถวิหาร ในเมืองการคาเหลานี้ ตั้ง
โรงเรียนและมหาวิทยาลัยจํานวนมากขึ้น ในยุโรปซีกเหนือจะมีมหาวิทยาลัยปารีสเปนศูนยกลาง
สวนซีกใตจะมีมหาวิทยาลัยโบโลนญาเปนศูนยกลาง ในศตวรรษที่ 13 ออกฟอรด เคมบริดจ
Montpellier Salamanca และเนเปลส ก็เริ่มมีชื่อเสียงตามขึ้นมา ในชวงตนนักศึกษาจะจํากัดอยู
แตในวงนักบวช แตตอมาก็ขยายขึ้นสูลูกหลานพอคา ชางฝมือและชนชั้นสูง ประมาณวาปลาย
ศตวรรษที่ 15 ทั้งในฟอเรนซ และอังกฤษมีประชากรที่อานออกเขียนไดมากกวา 40% จึงนับเปน
องคประกอบสําคัญของการกอตัวเปน “ประชาสังคม” ขึ้นมาคานอํานาจกับรัฐของกษัตริยตอมา
นอกจากสถานศึกษา,มหาวิทยาลัยแลว ในเมืองยังมีศาลาวาการเมือง ที่ประชุม
สมาคมพอคา ชางฝมือ จตุรัสเมือง ตลาด โรงทานที่เปนทีพ่ บปะของผูคนเพื่อสนทนาแลกเปลีย่ น
ขอมูลขาวสารความคิดเห็นกัน ไดอยางเปดเผย ซึง่ เปนองคประกอบที่สําคัญของ“ประชาสังคม
“ และ “ปริมณฑลสาธารณะ” ดวย (ธีรยุทธ บุญมี 2547 : 68-70 )
นอกจากเมืองจะปรากฏพืน้ ที่สาธารณะในรูปแบบของมหาวิทยาลัย,ตลาด,และ
องคกรทางสังคมตางๆ แลว ธีรยุทธ บุญมี ไดเสนอวามีพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมๆปรากฏขึ้นคือ
หองรับแขก (Salon) สโมสร (Club) สมาคม (Society) รานกาแฟ (Coffee Shop) พื้นที่
สาธารณะใหมเหลานี้ เกิดขึ้นเพื่อทําหนาที่หลายดานดวยกันคือ การคานอํานาจกับกลุมตอรอง
อํานาจรัฐเดิม การสรางความคิดทางการเมืองใหม จนผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ยุโรปซึ่งเกิดขึ้นในชวงศตวรรษที่ 18 และประเทศอื่นๆ ในโลกก็เกิดขึ้นตามหลังมา นอกจากนีก้ ลุม
สังคมและภาคสาธารณะยังมีบทบาทในการสรางความคิดเรื่องวัฒนธรรม องคความรูใหม องค
ความคิดเรื่องศิลปะ มารยาท ประเพณี และความงามซึง่ แตเดิมเปนบทบาทของกษัตริย พระ หรือ
ชนชั้นเจานายใหมดวย กลาวโดยนัยยะสําคัญก็คือ กลุมประชาสังคมและภาคสาธารณะมีบทบาท
เปนตัวกลางและตัวนําความคิดในการปฏิวัติทั้งทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรมดวย ปจจัย
สําคัญที่สรางสรรคใหเกิดประชาสังคมคือ เกิดประเพณีการอานหนังสือ การขบคิดทางชีวิต สังคม
การเมืองที่ลึกซึ้งขึ้น สิง่ ที่เกิดตามมาคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณการอานซึ่งกัน
และกัน จนอาจกลาวไดวา กระฎมพี ชนชั้นกลาง ชนชั้นพอคา หัตถกรรมอุตสาหกรรมในยุค

61
ศตวรรษที่ 17-18 เปนกลุมแรกๆ ของโลกที่ไดสรางประเพณีการสรุปปญหาแกดว ยวาทกรรม
(Discourse) ไมใชการใชความรุนแรงหรืออาวุธ แตก็มีบอยครั้งทีก่ ระแสความคิดที่ถูกผลิตจาก
ประชาสังคมและภาคสาธารณะไปสูความรุนแรงได อาทิ การปฏิวัตอิ ังกฤษป 1688 การประกาศ
เอกราชของอเมริกา 1776 การปฏิวัติฝรั่งเศส ป 1789 การปฏิวัติของกลุมยังเติรกในตุรกีป 1908
การปฏิวัติในประเทศไทยในป 1932 เปนตน (ธีรยุทธ บุญมี 2547 : 70-71 ) อาจกลาวไดวาใน
ขณะที่กษัตริย ราชวงศ พระ ขุนนาง ยังใชพระราชวัง โบสถ วิหาร เปนที่แสดงออกซึง่ อํานาจเหนือ
สาธารณะ กลุมชนชัน้ กลาง พอคา กระฎมพีใหม ก็กาํ ลังสรางอํานาจสาธารณะ (Power of the
public) ใหมขึ้นในรูปความคิดทางการเมือง สุนทรียะใหมขึ้นโดยอาศัยหองโถงรับแขก (Salon) ซึ่ง
กลายเปนสวนจําเปนของสถาปตยกรรมประจําบานของพอคา นายธนาคาร ชนชัน้ กลางใหมทมี่ ่งั
คั่งและมีจํานวนมากขึ้นอาศัยรานขายกาแฟและช็อคโกแลต (Coffee house) ซึ่งเปนแฟชัน่ เกิดขึน้
มากมายตามเมืองใหญตางๆทั้งลอนดอน ปารีส เวียนนา เบอรลิน มิวนิก อัมสเตอรดัม กลาสโกว
เอดินเบะระ ฯลฯ (ธีรยุทธ บุญมี 2547 : 71)
ทั้งหมดนี้คือประวัติศาสตรทเี่ กี่ยวของกับการกอรูปของพืน้ ที่สาธารณะในโลก
ผูศึกษายกมาเพื่อใหไดเขาใจถึงความเปนมาในการกอรูปพื้นที่สาธารณะกอนที่จะมากลาวถึงการ
กอเกิดของพื้นที่สาธารณะในลักษณะของรานน้ําชาในสังคมไทยและสังคมเมืองนครศรีธรรมราช
อยางไรก็ตาม ธีรยุทธ บุญมีไดสรุปไววาลักษณะการเกิดพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยมีความ
แตกตางกับตะวันตก เพราะตะวันตกพื้นที่สาธารณะกําเนิดขึ้นโดยชนชั้นกลาง กระฎมพี ซึ่งมี
อํ า นาจสํ า คั ญ ในการเสนอทั ศ นะ ความคิ ด เห็ น จนมี อํ า นาจที่ ส ามารถผลั ก ดั น ญั ติ จ ากพื้ น ที่
สาธารณะกลายเปนนโยบายผลักดันรัฐไดอยางเปนรูปธรรม แตพื้นที่สาธารณะในประเทศไทยนั้น
มีมานานกอนอาณาจักรอยุธยาดวยซ้ํา พื้นที่สาธารณะของไทยนั้นมีมากมาย ไมวาจะเปนวัด
ศาลากลางบาน ฯ พื้นที่สาธารณะเหลานี้อาจไมไดกอตัวจากชนชั้นกลาง แตเปนพื้นที่ที่ชาวบาน
ซึ่งสอดคลองกับการวิเคราะหกับการ
คนชั้นลาง ใชประโยชนรวมกัน (ธีรยุทธ บุญมี 2547)
วิเคราะหคติที่เกี่ยวกับรัฐของประชาชนไทยจากวรรณกรรมปกษใตของ นิธิ เอียวศรีวงษ ทีว่ เิ คราะห
บริบททางประวัติศาสตรการเมืองของสังคมไทยระหวางรัฐกับราษฎรในภาคใตผานวรรณกรรม
พบวา หมูบานในภาคใตคอนขางมีอิสระในตัวเอง แตประชาชนก็มีความสํานึกถึงอํานาจที่อยูนอก
หมูบานออกไป อํานาจที่ประชาชนหวั่นเกรงนี้มีสองแบบคือ อํานาจทางการเมืองและอํานาจทาง
พลังลี้ลับ ซึ่งหมายถึง ความเชื่อเรื่องผี สวนอํานาจทางการเมืองนั้นเปนการหวั่นเกรงอํานาจของรัฐ
แบบจักรวาล ซึ่งเปนการเกณฑแรงงานหรือเกณฑสวย ประชาชนไมคอยยอมรับในอํานาจของรัฐ
แบบจักรวาล แตความสัมพันธกับรัฐแบบจักรวาลที่ปรากฏในงานวรรณกรรมมักหมายถึงความ
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เดื อ ดร อ น แต อ ย า งไรก็ ต ามรั ฐ แบบจั ก รวาล ก็ เ ป น ประโยชน ใ นแง ข องการป อ งกั น ข า ศึ ก จาก
ภายนอก (นิธิ เอียวศรีวงษ 2538 ) การที่หมูบานมีความเปนอิสระในการปกครองตนเอง และเปน
พื้นที่ที่อาจมีการกล้ํากลายของอํานาจรัฐบางก็ไมไดคงอยูอยางถาวรนอกจากการเกณฑแรงงาน
และสวยเชนนี้ การเกิดพื้นที่สาธารณะของไทยจึงเปนการเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองคนในชุมชนและ
เป น ที่ ต อ ต า นหลบหลี ก อํ า นาจรั ฐ มากกว า การสร า งมติ เ รี ย กร อ งรั ฐ แบบในตะวั น ตกซึ่ ง พื้ น ที่
สาธารณะเกิดจากความตองการเรียกรอง ปกปกรักษาผลประโยชนของชนชั้นกระฎมพี แตสําหรับ
สังคมไทยแตเดิมนั้นพื้นที่สาธารณะเปนการเกิดเพื่อตอบสนองคนในชุมชนดวยกันเอง เปนพื้นที่
สําหรับประกอบพิธีกรรมหรือตอบสนองการปฏิสัมพันธระหวางคนในชุมชนดวยกันเอง (ธีรยุทธ
บุญมี 2547) พื้นที่สาธารณะที่สําคัญของสังคมไทยในอดีตที่สําคัญยิ่งคือ วัด เพราะวัดเปนพื้นที่
สาธารณะที่รวมเอากิจกรรมหลายอยางของชุมชนเอาไว เชน ศาลาการเปรียญในภาคกลางนั้นเปน
ศาลาประชาคมซึ่งพระและชาวบานชวยกันดูแลเพราะเปนสมบัติขิงชุมชนไมใชกระทรวงมหาดไทย
บริเวณวัดยังใชเปนที่จัดงานฉลอง หรือใชหลบภัย ทั้งภัยที่มนุษยกอขึ้นหรือภัยจากธรรมชาติ
การเขาไปใชพนื้ ที่สาธารณะของคนไทยนัน้ ไมใชเปนเพราะพืน้ ที่นนั้ เปดใหเขาแตเปนเพราะพืน้ ที่
สาธารณะไดรวมเอากิจกรรมที่มีประโยชนและมีคุณคากับชีวิต (นิธิ เอียวศรีวงศ 2545 : 124-125)
นอกจากนีพ้ นื้ ที่สาธารณะในสังคมไทยอาจหมายถึงทรัพยากรที่ชุมชนเขามาใชรวมกันในลักษณะ
ของ ของหนาหมู ,ปาชุมชน ,แมน้ํา,ลําธาร หรือสิ่งสาธารณะประโยชนที่เอื้อตอการหาอยูหากินของ
ชาวบาน (อานันท กาญจนพันธ 2538)
วิธีคิดเกีย่ วกับการศึกษาเรื่องพื้นทีในคติไทย
อ.นิธิ เอียวศรีวงศ เสนอวา พืน้ ที่ในคติไทยไมเปนผืนเดียวกันโดยไรเสนแบง แตพนื้ ที่
ถูกแบงออกเปนสวนๆ โดยมีเสนแบงที่คอนขางชัดเจน แตละสวนของพื้นที่มีลักษณะที่แตกตางกัน
ดังนัน้ ในแตละพื้นที่จงึ มีกฎปฏิบัติไมเหมือนกัน เมื่อมนุษยลว งพนจากพืน้ ที่หนึ่งไปยังอีกพื้นทีห่ นึ่ง
มนุษยตองปฏิบัติตาม “กฎ” หรือ “ธรรม” อีกอยางหนึง่ มิฉะนั้นแลวอาจเกิดภยันตรายตางๆได
แมแตคณ
ุ สมบัติของสิ่งตางๆทั้งทีม่ ีชีวิตและไมมีชีวิตในพื้นที่ตางกันก็ไมเหมือนกันดวย เชน สัตวใน
ปาหิมพานตกบั สัตวในพืน้ ทีท่ ี่มนุษยมชี ีวิตอยูก็แตกตางกัน เสพอาหารและดํารงชีวติ ตางกัน
คนไทยอาจใหความหมายที่แตกตางกันของพื้นที่โดยผานทาง กฎเกณฑในการปฏิบัติกับ
แตละพื้นที่ เชน แตละพื้นที่อาจมี “ผี” คนละตัว มี”เจาที่” คนละองค มนุษยจึงตองมีวิธีปฏิบัติตอ
พื้นที่ในรูปแบบที่แตกตางกัน เชนตองแตงกายแตกตางกันไปตามพื้นที่ จากแนวความคิดดังกลาว
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นี้ อ.นิธิ เอียวศรีวงษ ไดนํามาอธิบายความชัดเจนในการแบงขอบเขตของพื้นที่ในคติไทยไดเปน 2
แนว คือ
-การแบงขอบเขตพื้นที่ในแนวระนาบ เชนการสรางขอบเขตทางพิธีกรรมเพื่อแยกสวน
ตางๆของพื้นที่ออกจากกัน ดังเชนในอุโบสถ,การผูกลูกนิมิตและตั้งใบเสมาลอมรอบอุโบสถ ,การ
จัดตําแหนงที่นั่งใหกับภิกษุ ฆราวาสจะตองไมนั่งเสื่อผืนเดียวกับภิกษุหรือตองปูอาสนะสงฆไว
เฉพาะที่นั่งของภิกษุ หมายความวาพื้นที่ที่ไมไดปูเสื่อหรือพรมคือการวางแนวเขตทางพิธีกรรมของ
สิ่งศักดิ์สิทธ และคนไทยก็เคารพตอแนวเขตนั้นอยางเครงครัด คนธรรมดาจะลวงล้ําเขาไปในเขต
ของภิกษุไมได สายสิญจนก็นิยมใชเปนแนวเขตแยกพื้นที่ในปริมณฑลพิธีและพื้นที่นอกปริมณฑล
พิธี หมอผีอาจผูกสายสิญจนขึ้นเปนวงแลวบริกรรมคาถา แยกพื้นที่สวนที่ทําพิธีนั้นออกจากพื้นที่
สวนที่ผีอยูได ผีจึงไมสามารถลวงล้ําเขามาในพื้นที่ที่ทําพิธีได หรือในการแสดงโขน ผูที่จะเขาไป
เลนในพื้นที่ซึ่งกําหนดขอบเขตไวชัดเจนจะตองแตงตัวใหตางจากปกติธรรมดา มิเชนนั้นก็ไมควร
ล้ําลวงเขาไปในพื้นที่การแสดงนั้น ทั้งนี้เพราะโขนเปนการแสดงที่ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่ของโขนจึงเปน
พื้นที่ซึ่งแยกสวนออกจากพื้นที่สวนอื่น
-การแบงขอบเขตพื้นที่ในแนวดิ่ง โดยมีการจัดของหรือคนใหอยูในพื้นที่ระดับต่ํา พื้นที่
ระดับกลาง และพื้นที่ระดับสูง การลวงล้ําเขาสูพื้นที่อื่นก็จําเปนตองเปลี่ยนตัวเองใหเขาสูกฎหรือ
ธรรมของพื้นที่ตางระดับเชนเดียวกัน อาทิ ผูหญิงและผูชายอาจอยูรวมกันในพื้นที่แนวราบได แต
ไมอาจอยูรวมในพื้นที่แนวดิ่ง เพื่อนชายที่สนิทกันอาจเลนหัวกันได แตผูหญิงเลนหัวผูชายไมได
แม แต ใ นยามปกติ ภ รรยาไม พึ ง ถู ก ศี ร ษะสามี เพราะถื อ วา ผูช ายบวชเรีย นได เท า กั บว า ผูช าย
สามารถเปลี่ยนตัวเองไปสูพื้นที่ในระดับที่สูงขึ้นได ผูชายจึงถือครองพื้นที่ในระดับทีส่ งู กวาผูห ญิงซึง่
ไมสามารถเปลี่ยนตัวเองได แมกระทั่งผานุงของผูหญิง เพราะเปนของผูหญิงจึงตองนําไปไวใน
พื้ น ที่ ร ะดั บ กว า ผ า ของผู ช าย,เด็ ก หรื อ คนที่ มี ส ถานภาพต่ํ า กว า เวลาเดิ น ผ า นผู ใ หญ ห รื อ ผู ที่ มี
สถานภาพสูงกวาตองคอมตัวลง เพื่อกําหนดพื้นที่สูงต่ําตามความเหมาะสมของคน
ดังนั้นในคติของไทย คนแตละคนอยูในพื้นที่ซึ่งมีขอบเขตทั้งในแนวระนาบและแนวตั้ง
เมื่อจะเขาสูพื้นที่อื่นตองเปลี่ยนสถานะหรือสภาพของตัวเอง ตั้งแตเรื่องเล็กๆนอยๆ เชนเปลี่ยน
เสื้อผาเครื่องแตงกายไปจนถึงการอาศัยพิธีกรรม
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การจัดวางพืน้ ที่ของเมืองภายใตคติแบบโลกภูมิ
การวางผั ง เมื อ งทั้ ง กรุ ง เทพมหานครและหั ว เมื อ งสํ า คั ญ ต า งๆ ในอดี ต ของเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต เกิดขึ้นดวยความคิดความเชื่อแบบโลกภูมิ ที่เชื่อวาเขาพระสุเมรุเปนศูนยกลาง
ของจักรวาล มีทิวเขาลอมรอบอยู 7 ชั้น ในระหวางทิวเขามีทะเลรูปวงแหวนสลับคั่นอยู พนทิวเขา
สุดทายออกไปคือมหาสมุทรทอดออกไป และในมหาสมุทรนี้มีทวีปอีก 4 ทวีป ตั้งอยูในทิศทั้ง 4
ยอดเขาพระสุเมรุเปนสวรรคชั้นสูง เปนที่อยูของบรรดาเทพเจา 32 องค และมีพระอินทรเสวยราชย
เหมือนพระราชา (ปรานี วงษเทศ 2543 : 56) การจัดวางผังของเมืองตางๆก็จําลองมาจากคตินี้
คือ มีพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริยหรือผูปกครองซึ่งเปนสมติเทพเปนศูนยกลางอัน
ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ศูนยกลางอันนี้คือเขาพระสุเมรุบนพื้นโลก มีกษัตริยหรือผูปกครองเปนเสมือน
ตัวแทนของพระอินทรซึ่งมีหนาที่ในการบริหารและพิธีกรรม อาจกลาวไดวาในวิธีคิดแบบโลกภูมิ
ในสังคมไทยนั้น วังและวัดคือสถานที่แสดงอํานาจสาธารณะ ซึ่งแสดงออกในรูปของงานพิธีตางๆ
มีกฎปฏิบัติที่แนนอนตายตัว หรือแสดงถึงสถานะที่สูงสงของผูปกครอง ประชาชนทั่วไปมีลักษณะ
เปนเพียงบุคคลสามัญ (Private person) เปนเพียงผูชม ผูดูเทานั้น อ.ธีรยุทธ บุญมี เสนอวา ใน
พื้นที่เชนนี้ ความเปนสาธารณะจะประกันอํานาจสถานะที่เปนทางการเสมอ บุคคลสามัญจึงไมมี
ความเปนสาธารณะหรือเหตุการณสาธารณะ (Public event) ไดนอกจากในสถานะผูชมเพื่อเปน
ตัวประกอบในงานเทานั้น (ธีรยุทธ บุญมี 2537 ก : 1) ศูนยกลางของเมืองจึงเปนสถานที่ของชน
ชั้นปกครอง หรือชนชั้นนําในสังคม โดยเฉพาะในเขตชั้นในของเมือง จะเปนสถานที่ที่รวมเอา
อํานาจ ความศักดิ์สิทธิ์ ไวอยางชัดเจน สวนในชั้นนอกรอบที่ผอนคลายจากกฎเกณฑจึงจะเปน
พื้นที่ของราษฎร สามัญชน ใชพบปะ ปฏิสัมพันธกัน เชน ยานตลาด ยานที่อยูอาศัยของคนชาติ
พันธุตางๆ เปนตน การเกิดรานน้ําชาหรือ “สภากาแฟ” ในสังคมไทยจึงมักเกิดขึ้นในยานตลาดที่
ราษฎรใชพบปะ และมีปฏิสัมพันธกัน มากกวาที่จะเกิดในชั้นในของเมืองดังที่กลาวไป
พัฒนาการของพื้นที่รานน้ําชาในสังคมไทย
จากการศึกษาพบวาการเกิดพื้นที่รานน้ําชานั้น เกิดขึ้นในยานตลาด ในเมืองไทยนั้น
โดยทั่วไปแลว เมื่อพูดถึงการดื่มน้ําชามักจะนึกถึงการดื่มน้ําชาที่บานตนเองหรือตามบานมิตร
สหาย ทั้งนี้คงเปนเพราะเมืองไทยไมมีรานน้ําชาอยางเปนทางการ คําวา “โรงน้ําชา ” ไดเบี่ยงเบน
เจตนาจากการเปนสถานที่ที่ละเลียดชารสดี กลายเปนอื่นไป เชนเปนรานที่มีการขายบริการทาง
เพศ ซึ่งรับแบบอยางมาจากรานน้ําชาในเมืองจีนเมื่อกลาวถึงรานน้ําชา หรือโรงน้ําชาเดิมในยาน
เยาวราชมักจะสื่อถึงนัยยะแอบแฝงดานนี้ไปมากกวาจะกลาวถึงการเสพกําซาบรสชา (เรืองรอง รุง
รัศมี 2544 : 87-89)
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การดื่มชานอกบานในเมืองไทย ยังคงมีสถานที่รองรับอยูบาง เชน เปนรานอาหาร
ประเภทขายขนมจีบ,ซาลาเปา หรือไมก็รานขายใบชายานเยาวราชบางราน ซึ่งเจตนาของผูขาย
นั้นอยูที่การขายใบชา ดังนั้นบรรยากาศจึงมิไดทําไวอยางมีกลิ่นอายเฉพาะเปนพิเศษ แมใน
รานอาหารจีนที่ขายขนมจีบ ,ซาลาเปาตามโรงแรมระดับสี่ดาวหาดาวของเมืองไทยจะมีน้ําชา
บริการ แตก็มิไดพิถีพิถันในเรื่องชามากเทาเรื่องอาหาร อาจเปนเพราะลูกคามิไดเรียกรองหรือ
พิถีพิถันในเรื่องรสชาติ “รานน้ําชา” จึงมักเปนรานเดียวกับรานกาแฟ ขายคูกันไปทั้งชาและกาแฟ
หรือที่รูจักกันดีในนามของ “สภากาแฟ” ตามบริบทของสังคมไทย*
ดังนั้นเพื่อใหเขาใจถึงบริบทในการเกิดพื้นที่รานชา ผูศึกษาจําตองศึกษาความเปนมา
ของพื้นที่รานกาแฟหรือ “สภากาแฟ” โดยคนควาจากงานวรรณกรรมควบคูกันไปดวย
มีบันทึกไววา คนไทยรูจักการดื่มชามาตั้งแตสมัยอยุธยา เพราะมีการติดตอคาขายกับ
ชาวจีน ชาวบานยุคอยุธยาดื่มน้ําชาตามอยางคนจีน แตของโปรดคือเหลา (สุจิตต วงษเทศ 2544 :
222) จากจดหมายเหตุของลาลูแบร ราชฑูต ฝรั่งเศส ไดเขียนถึงการดื่มชาของชาวสยามเมื่อสาม
รอยปมากอนวา ชาวสยามดื่มชาเพื่อการพักผอนหยอนใจ และใชการชงชาเลี้ยงแขกผูมาเยือน ชา
ที่ดื่มคือชาจีน และถวยดื่มชาแบบจีน แตก็มีดื่มกันเฉพาะในพระนครเทานั้นไมใชชาวสยามทั้ง
ประเทศ (สันต ท. โกมลบุตร 2510)
เมื่อมาถึงสมัยรัตนโกสินทรโดยเฉพาะในชวงตนรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3)
ที่ชีวิตทางสังคมไทยยังคงแบงแยกชนชั้นวรรณะอยู ภายในสังคมจึงประกอบดวยคนสองชนชั้น
คือชนชั้นสูงซึ่งไดแก กษัตริย เจานาย ขุนนางและมูลนาย และชนชั้นต่ําที่แบงเปนพวกไพรและ
ทาส ความแตกตางระหวางสองชนชั้นก็สามารถเห็นไดชัด ซึ่งนอกจากเรื่องการอธิบายความ
แตกตางดวยชาติกําเนิดแลว ลักษณะของความสามารถในการครอบครองวัตถุสิ่งของ ยังเปนตัว
บงชี้ถึงชั้นวรรณะไดอีกดวย เชน สิทธิในการครอบครองที่ดินของกลุมเจานาย และขุนนางที่แบง
กันไปตามระบบศักดินา, จํานวนคน( ไพรและทาส ) ที่เปนบริวารในครอบครอง, การแตงกาย
รวมทั้งความเปนอยู และรายละเอียดปลีกยอยในชีวิตประจําวันตางๆ ฯลฯ อยางไรก็ตามภายใน
ชนชั้นเดียวกันก็ยังแบงยอยลงไปอีก เชน กลุมของไพรยอมมีอิสระมากกวาทาส หรือกลุมชน
*

ดังนั้นในการคนควาขอมูลที่เกี่ยวกับ “รานน้ําชา” ผูศึกษาจําตองศึกษาผาน “รานกาแฟ” หรือ “สภากาแฟ”
ควบคูไปดวยดวยตามเหตุที่รานน้ําชาในเมืองไทยมักเปนรานเดียวกับรานกาแฟ ซึ่งตามบริบททางวัฒนธรรมที่ผู
ศึกษาไดศึกษาคือรานที่มีลักษณะของพื้นที่ในการพบปะแลกเปลี่ยนขาวสารของผูคนในชุมชน มีการสื่อสาร
ปฏิสัมพันธกันและปรากฏความสัมพันธของผูคนที่เขามาใชอยางชัดเจน ไมใชเปนลักษณะรานที่ปจเจกชนเขามา
โดยไมมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกัน
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ชั้นสูงก็ยังแบงเปนมูลนายระดับสูง มูลนายระดับลาง ซึ่งเจาขุนมูลนายแมจัดอยูในชนชั้นสูงของ
สังคม แตก็ไมสามารถเทียมกันไดกับกษัตริยหรือเจานาย ยกตัวอยางเชน ลักษณะการตกแตง
บานที่อยูอาศัยก็มีขอจํากัดทางชนชั้น ที่สามารถบงถึงเจาของบานไดวาเปนใคร ( ชัย เรืองศิลป
2517 : 83)
ชีวิตทางสังคมของคนไทยในชวงนี้มีเสนแบงทางชนชั้นที่ชัดเจน การดื่มชาและกาแฟ
ก็เปนเรื่องที่จํากัดอยูในรั้วในวังเทานั้น ชาวบานทั่วไปอาจไมเคยไดรูจักเลยก็เปนได
จากยุคตนดังกลาวนั้นแสดงใหเห็นวาระบบสังคมเขมงวดกับเรื่องชนชั้น และแบงแยก
การแสดงออกทางวัฒนธรรมของชนชั้นนั้นอยางชัดเจน ในชวงตอมาเปนชวงที่สังคมไทยมี
ความสัมพันธกับชาวตางชาติทั้งชาติตะวันตก และชาวจีนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะดานการคา
ซึ่งภายหลังสนธิสัญญาเบาวริ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 แลว การคาก็ดําเนินไปอยางเสรีมากขึ้น เปน
ผลใหระบบทุนนิยมหลั่งไหลสูสังคมไทย รวมทั้งระบบเงินตรา สินคา และคน ตางชาติตาง
วั ฒ นธรรม ก็ พ ากั น เข า มาไม ข าดสาย ในช ว งเวลานี้ อี ก เช น กั น ที่ ก ษั ต ริ ย ไ ทยได พ ยายาม
ปรั บ เปลี่ย นขนบหลายอย า ง และมี น โยบายปรั บ ปรุ ง ประเทศต า งๆ เพื่ อ ใหทั ด เที ย มอารยะ
ประเทศ เชน การใหขุนนางสวมเสื้อเขาเฝา การจางชาวตะวันตกมาสอนภาษาอังกฤษแกชาววัง
เปนตน เมื่อไทยอยูในระยะของการพัฒนาประเทศใหทันสมัยเชนนี้ ทําใหชาวตางชาติเห็นวา
การเขามาอยูและทําการคาในเมืองไทย มีความสะดวก ไมถูกกดขี่เหมือนกอน จึงพากันมา
คาขายและอยูอาศัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ชัย เรืองศิลป 2517 : 231–236)
การเขามาของชาวตางชาติ ซึ่งสวนใหญเขามาทําการคา และมีที่เขามาเผยแพร
ศาสนาดวยนั้น สิ่งที่ติดมากับกลุมคนตางชาติเหลานี้ดวยก็คือ วัฒนธรรม ไมวาจะเปนการแตง
กาย วิถีชีวิตความเปนอยู หรืออาหารการกิน และเปนที่มาของการเรียกรองสาธารณูปโภคตางๆ
เพื่อใหไดมาซึ่งวิถีชีวิตที่ตนคุนเคย การตัดถนนสายแรกๆ ในกรุงเทพฯ จึงเกิดขึ้นเพราะวัฒนธรรม
ตางชาติที่ติดเขามาสูสังคมไทย โดยเฉพาะเมื่อสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น การเรงพัฒนาประเทศให
ทันสมัยถือเปนสิ่งสําคัญทีเดียว ดังนั้นจึงพบวา วัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวตางชาติเปนของแปลก
ทันสมัย และสมควรเอาอยาง เพื่อจะไดเปนคนที่มีอารยะอยางนานาประเทศดังที่ผูคนในสมัย
นั้นๆเชื่อ ไมวาจะเปนเจานายหรือขุนนาง ดังที่ชัย เรืองศิลป บันทึกไววา สมัยรัชกาลที่ 5 เปน
ยุคที่วัฒนธรรมฝรั่งเขามาสูเมืองไทย ผูที่นําเขามามีทั้งฝรั่ง และคนไทยที่ไปศึกษาในตางประเทศ
สวนผูที่ตอนรับดวยความเต็มใจก็คือพวกชนชั้นสูง ดังเชนเวลาเรือเมลจากตางประเทศเขามาถึง
กรุงเทพฯ ผูที่ขึ้นไปซื้อของบนเรือกอน ก็คือพวกเจานายและพวกขุนนาง สินคาที่ขายคลองคือ
เครื่องแตงกายที่ทันสมัย เชน หมวก เสื้อนอก เน็คไท ฯลฯ กับของใชในบาน เชน ชอน สอม
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ผาเช็ดมือ ผาปูโตะ ฯลฯ อยางที่ฝรั่งใช หรือวิถีชีวิตประจําวันก็เปลี่ยนไปตามอยางฝรั่ง เชน
การสรางตําหนักแบบฝรั่ง และตกแตงโดยใชโตะ ตู เกาอี้ มีภาพถายหรือภาพเขียนติดที่ผนัง
แบบเดียวกับที่ฝรั่งนิยม หรือไมวาจะเปนการใชชอน สอม มีด และผาเช็ดมือในการกินอาหาร
หรือนิยมการยิงนกตกปลา ขับรถมา เจานายที่อยากทันสมัยก็ตองปฏิบัติตาม ฝรั่งชอบการเตน
ลีลาศ โดยมักนัดกันไปตามสโมสรหรือสถานกงสุล ทางราชการก็ตองทําตัวทันสมัยโดยเชิญฝรั่ง
มาลีลาศในงานพิธีบาง
วัฒนธรรมการดื่มชาฝรั่งและกาแฟจึงแพรหลายขึ้นกวาเดิม หากยังคงจํากัดอยูแต
เฉพาะในแวดวงคนชั้ น สู ง กลุ ม เจ า นาย ขุ น นางและข า ราชการ โดยการดื่ ม กาแฟนั้ น เป น
วัฒนธรรมที่รับมาพรอมกับวัฒนธรรมการกินอาหารเชาอยางฝรั่ง ( Breakfast ) เพื่อความสะดวก
และรวดเร็ว ทั้งนี้ก็เนื่องจากการเริ่มมีระบบราชการที่มีการประกอบอาชีพเต็มเวลาในสมัยรัชกาล
ที่ 5 ประกอบกับการกําหนดใหทุกกระทรวงมีสถานที่ทํางานของทางราชการที่แนนอน ความคิด
ในเรื่องพื้นที่และเวลาในหมูราชการและคนชั้นกลางจึงเปลี่ยนไป คือมีการแบงแยกระหวางสถานที่
ทํางานกับบาน และแยกเวลาทํางานกับเวลาวางออกจากกัน ดังนั้นความคิดเกี่ยวกับการใช
เวลาวาง จึงเปนสํานึกใหมที่ปจเจกมีอิสระที่เลือกใชเวลาวางนั้นอยางไร ดังปรากฏการณความ
สนใจตอการเลนกีฬา การสมาคมตามสโมสรตางๆ และที่รานกาแฟ (สมรักษ ชัยสิงหกานานนท
2538 (ข) : 68 )
รานกาแฟรานแรกที่ปรากฏการบันทึกไวนาจะเกิดชวงประมาณสงครามโลกครั้งที่ 1
หรือ เมื่อป พ.ศ. 2460 โดยมีชาวอเมริกันชื่อมิสโควเปนเจาของ ชื่อราน Red Cross Tea
Room ตั้งอยูบริเวณสี่กั๊กพระยาศรี เปดขายทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 – 18.00 น. โดยเปน
หนารานปกธงกาชาดบงวาเปนรานกาแฟการกุศล คือเจาของรานนํากําไรที่ไดไปบํารุงกาชาดฝาย
สัมพันธมิตร ซึ่งก็มีคนอุดหนุนกันมาก ทั้งเจานาย ขาราชการ และชาวตางประเทศ ลักษณะ
ผูคนที่มารานกาแฟก็คือคนชั้นกลางในสังคม ซึ่งนอกจากการไปพบปะสมาคมกันแลว การดื่ม
กาแฟเพื่อการกุศลก็ยังใหความรูสึกดีที่เพิ่มขึ้นดวย รานกาแฟมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็เมื่อเขาสูสมัย
รัชกาลที่ 7 โดยเหตุที่ชาวจีนแตจิ๋วเริ่มเขามาขายกาแฟบาง เพราะเห็นวาคนในเมืองไทยทั้งไทย
และเทศ ตางนิยมดื่มกาแฟกันมาก
โดยสรุปแลวการดื่มชาและกาแฟในชวงเวลานี้เปนวัฒนธรรมที่จํากัดอยูเฉพาะในหมู
ชนชั้นสูงและชนชั้นกลางของสังคม ชาและกาแฟเปนเครื่องดื่มที่แปลกใหม เปนของนอก การดื่ม
ชาและกาแฟจึงเปนการดื่มเพื่อเขาสังคม รวมทั้งการไปรานกาแฟคือการไดแสดงออกถึงความมี
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รสนิยม และเปนคนทันสมัย กลาวคือชาและกาแฟยังไมใชเครื่องดื่มในวิถีชีวิตของคนไทย ราน
ชาและกาแฟก็เปนพื้นที่เพื่อพบปะสมาคม หรือฟงดนตรีในกลุมคนเฉพาะดังที่กลาวแลว
ดังที่กลาวแลววารานกาแฟเริ่มมีเพิ่มมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7
ซึ่งในชวงเวลา
ดังกลาวระบบคิดและโลกทัศนทางสังคมของกลุมคนผูที่ไดรับการศึกษาจากตางประเทศ เริ่มกอ
ตัวและถูกถายทอดสูสังคมมากขึ้น รวมทั้งการเกิดขึ้นของกลุมชนชั้นกลางใหม ทั้งนายทุนพอคา
ชาวจี น ที่ เ ติบโตขึ้ น จากการคาและการศึก ษาและโดยเฉพาะกลุม ผูประกอบอาชีพ อิสระ เชน
นักหนังสือพิมพ หรือนักเขียนซึ่งไดรับการศึกษาในระบบใหม ไดเริ่มมีบทบาทในการถายทอด
ความรู ความคิด ผานขาวสารและวรรณกรรมที่ตอบสนองกลุมคนอยางแพรหลายขึ้น เนื่องจาก
รูปแบบการนําเสนอวรรณกรรมที่เปลี่ยนจากรอยกรองมาเปนรอยแกว และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธ
ตํานานหรือเนื้อหาที่เขาใจยากเปลี่ยนสูเรื่องราวชีวิตจริง เปนเหตุเปนผล และมีลักษณะที่ผูอานมี
สวนรวมกับเรื่องที่กําลังดําเนินไปได (ตรีศิลป บุญขจร 2542 : 11,16) หรือแมแตนวนิยายหรือ
เรื่องสั้นที่พิมพในสมัยหลัง แตผูเขียนเปนคนในยุคสมัยนั้นๆ ก็ทําใหเราไดเห็นภาพของสังคมใน
ชวงเวลานั้นได จากวิธีการเลาเรื่องที่สมจริงมากขึ้น เชน นักเขียนที่มีชีวิตอยูในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ก็จะเลาเรื่องในสมัยนั้นไดอยางเห็นภาพ เปนตน
นอกจากนี้รูปแบบในการบริโภคไดเกิดความเปลี่ยนแปลงไป ดวยความคิดในการมอง
วัตถุที่ตางจากเดิม กลาวคือแตเดิมวัตถุสิ่งของที่จะงาม และมีคุณคาไดนั้นตองเปนของเกาแก
เป น วั ต ถุ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ ที่ มี ค วามเป น มายาวนาน หรื อ สื บ ทอดมาหลายชั่ ว อายุ ค น ผู ที่
ครอบครองจึงเปนผูที่สามารถบอกไดวาเปนคนมีเชื้อสายตระกูลที่ดี ทวาสถานะทางชนชั้นที่เริ่ม
คลอนแคลนภายหลังการปกครองที่เปลี่ยนไป ทําใหเรื่องของสายสัมพันธ และชาติตระกูลถูกลด
ความสําคัญลง ความคิดที่มีตอวัตถุก็แปรไปนิยมสิ่งของใหมๆ การครอบครองวัตถุไมใชเพื่อ
ยืนยันถึงสายตระกูลเกาแก แตเปนการครอบครองเพื่อโออวดความทันสมัยและ แสดงออกใน
เรื่องรสนิยมมากกวา อีกทั้งลักษณะการบริโภคที่เคยเปนสวนตัว เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปก็
คอยๆ แพรมาสูสาธารณะ กลาวคือภายหลังสถานะของเจานาย เชื้อพระวงศทั้งหลายตกต่ํา
สภาพสังคมทั้งการปกครองและสภาพเศรษฐกิจแปรเปลี่ยนไป การครอบครองวัตถุหรือการบริโภค
สิ่งตางๆ ก็เปลี่ยนตาม การดื่มกาแฟจึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะแวดวงชนชั้นเดียวอีกตอไป การดื่ม
กาแฟเริ่ ม แพร ห ลายออกมานอกวั ง สู ก ลุ ม ชนชั้ น กลางใหม และกระจายสู ช าวบ า นในที่ สุ ด
จนกระทั่งรานชาและกาแฟกลายเปนสโมสรประจําชุมชนในเวลาตอมา
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รานชาและกาแฟในฐานะสโมสรประจําชุมชน
รานชาและกาแฟสวนใหญมักมีเจาของรานเปนชาวจีน แตเปนที่นิยมนั่งดื่มชาและ
กาแฟของคนไทยมิใชนอย ทั้งกลุมขาราชการที่ตองออกไปทํางานนอกบาน พอคาชาวจีนที่แวะ
คุยสังสรรค รวมทั้งเหลานักเขียน นักหนังสือพิมพ นักศึกษา หรือกลุมที่เรียกกันในสมัยนี้วา
ศิลปน ฯลฯ ดังที่จุรี โอศิริ นักพากยภาพยนตสมัยเปนขาวดําและใชฟลมขนาด 16 มม. เลาถึง
ชีวิตนักพากษของเธอในชวงนั้นวาตองวนเวียนอยูแถบโรงภามพยนตตางๆ และยังรําพันถึง
อาหารอรอยที่เธอไดเคยลิ้มลองไววา “ ขางโรงหนังศรีเยาวราชจะมีกวยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อวัวน้ํา
ใส.......โรงหนั ง เฉลิ ม กรุ ง ก็ ต อ งโรตี ม ะตะบะ......ตบด ว ยกาแฟขนมป ง ทาเนยที่ อ อนล็ อ กหยุ น
กาแฟฮอมหอม....”
(จุรี โอศิริ 2542:64) ซึ่งปจจุบันรานกาแฟออนล็อกหยุนยังเปดขายอยู
นับวาเปนรานกาแฟเกาแก ที่เคยเปนที่ชุมนุมของกลุมนักพากย ผูสรางหนัง หรือเหลาสายหนังที่
จะมานั่งคุยกัน โดยทุกวันนี้ไดเปนที่ชุมนุมของเหลานักเลนพระเครื่องที่มีใหเห็นเปนกลุมใหญ
ในชวงบายของแตละวัน สวนอาจินต ปญจพรรคนักเขียนที่มีชื่อเสียงโดงดังในปจจุบัน เลาถึง
สมัยที่เขาเปนวัยรุนซึ่งเปนชวงของสงครามโลกครั้งที่สองพอดีวา ที่ชุมนุมของกลุมวัยรุนสมัยนั้น
คือ รานกาแฟอุยหลี ซึ่งอยูแถวโรงพิมพไทยเขษม วัดราชบพิตร พวกเขาจะไปนั่งคุยกันถึงเรื่อง
นักประพันธ และมาคอยดูทหารญี่ปุนซึ่งบุกเขามาถึงพระนครแลวในเวลานั้น (อาจินต ปญจ
พรรค 2541 : 32 - 39 )
นอกจากเปนแหลงคาขายอยางดีแลว รานกาแฟก็นับไดวาเปนศูนยรวมขาวสาร
นานาชนิด เพราะนอกจากจะมีหนังสือพิมพใหอานฟรีแลว บรรดาผูคนที่มานั่งในรานกาแฟตางก็
พูดคุยกันในเรื่องสรรพเพเหระตางๆ โดยเฉพาะถาเปนรานกาแฟในชุมชนเล็กๆ ดวยแลว ไมวา
เรื่องใดถานํามาพูดในรานกาแฟแลว จะตองกลายเปนเรื่องราวที่รับรูทั่วถึงกันหมด ซึ่งแมแตโจร
ขโมย นักยองเบา ยังนิยมมาหาขาวในรานกาแฟ ดังที่หลวงเมืองแตงไวในบทความชื่อ “วิชาชีพ”
วา
“ ลุงถึกนักยองเบาสมัยสงคราม เปดเผยวา รานกาแฟทุกแหง
เหมาะทีจ่ ะไปนั่งฟงขาววาบานไหนมีอะไรดีๆ เคยมีแมคาหาบเร
ขายเครื่องในวัวตมไปจอดที่รา นกาแฟ เลาวาวันนี้บา นใหญ
ไมซื้อเพราะหมาไมสบาย มีคนถามวาทําไมรูวา เขาซือ้ ใหหมา
กิน แมคาบอกวารูเพราะเอาแตเนื้อกับน้าํ เติมน้าํ ปลามากๆ
ไมเอาผักกับพริก...ชาวบานมักพูดจริงเสมอ....หลังสงครามก็ยงั
ทําอยู ยองเขาบานที่คน 7- 8 คนนอนหลับอยู รุง เชาไปนั่งกิน
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กาแฟรานขางบานนั้น ฟงเขาโจษจันกัน พอแมยังไมแก ลูก
เปนหนุมสาว แตหลับเปนตาย ดากันเองลั่น.... ”
เมื่อกลาวถึงรานกาแฟในชนบทที่มีบรรยากาศเปนแหลงรวมขาว หรือที่พบปะสังสรรค
กันแลว อาจินต ปญจพรค นักเขียนผูมีชวงชีวิตวัยรุนอยูสมัยชวงสงครามโลกครั้งที่สอง ได
ถายทอดชีวิตผูคนชวงสงครามผานทางเรื่องสั้นกึ่งประวัติชีวิตของเขาเอง เพราะตัวละครในตลาด
ริมน้ําใน แมน้ํายามศึก ไวอยางมีชีวิตซึ่งฉากสําคัญของเรื่องที่มักเกิดขึ้นในรานกาแฟทําใหเห็นภาพ
บรรยากาศของ “สภากาแฟ” สโมสรของชุมชนเล็กๆอยางชัดเจน โดยเฉพาะในฐานะของพื้นที่แจง
ขาวที่มีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากจะรับรูขาวสารทางการแลว ขาวลับๆ ก็ยังหาฟงไดในราน
กาแฟนั่นเอง
เมื่อเขาสู พ.ศ. 2504 ประเทศไทยก็เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 โดยมี
สาระเนนที่การสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรม และสนับสนุนใหเอกชน
ประกอบธุรกิจไดเต็มที่ (สมภพ มานะรังสรรค 2544 : 97-98) นอกจากรานกาแฟในสมัยสงครามที่มี
บรรยากาศดังที่อาจินตบรรยายแลว ผูศึกษาจึงใครขอเสนอภาพของรานกาแฟในยานเมืองที่ตรง
กับยุคสมัยของการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งมีลักษณะเปนสถานที่ชุมนุมพบปะสังสรรคของชุมชน
เชนกัน ดังเชนรานกาแฟของยานบางลําพูที่ถูกถายทอดบรรยากาศผานทางนวนิยายรวมสมัยของ
รงค วงษสวรรค ซึ่งอาจสะทอนบรรยากาศของสภากาแฟในยุคพัฒนาไดในระดับหนึ่ง ณรงค วงษ
สวรรค นักเขียนรวมรุนกับอาจินต เขียนนิยายที่มีรานกาแฟเปนฉากสําคัญในเรื่อง บางลําภูสแควร
ซึ่งตีพิมพครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2505 ไดถายทอดชีวิตของผูคนหลากหลาย และยังสอดแทรกขอคิด
ตางๆ ผานพฤติกรรมของมนุษยปุถุชนธรรมดาที่มีทั้งดานดีและไมดี ในรานกาแฟ
รานกาแฟจึงเปนฉากสําคัญที่นักเขียนในสมัยหนึ่งนิยมใชเปนฉากเลาเรื่องไดอยางมี
ชีวิตชีวา ดวยบรรยากาศของรานขายกาแฟในสมัยนั้นเปนแหลงรวบรวมของขาวสารและผูคน
รานกาแฟจึงเต็มไปดวยความหลากหลายที่ พบเห็นได และสามารถเขาถึงได ดังในเรื่องแตง
ประเภทนวนิยายของมนัส จรรยงค เรื่อง สวัสดี ฒ.ผูเฒา ซึ่งมนัสบรรยายไววา
“ ...ทั้งหมูบานนีก้ ็มีรานสรรพสินคาอยูแตเพียงรานเดียวเทานั้น
มีกาแฟที่ถงุ ถูกแชแหง ตากลมไวจนกาแฟรสเปรี้ยวอยางแสน
จะขมขืนแตทงั้ ๆที่มนั มีรสเปรี้ยว คนก็ชอบเขาไปกินกัน เพราะ
มันเปนเหมือนสโมสร สถานที่คนจะไดไป “เสวนา จ พาลานัง”
กันทั้งหมูบา น เปนทั้งหอประชุมและสภาวิจัย เปนแกงคเปน
อะไรตอมิอะไรตามแตจะคิดกันไป” (น.69)

71
จากเรื่องสั้นดังกลาว ทําใหพบวากลุมคนในรานกาแฟมีหลากหลายขึ้น จากเดิมที่มี
เฉพาะกลุมขาราชการหรือกลุมชนชั้นสูงของสังคม ไดขยายสูชนชั้นกลางใหม โดยเฉพาะเหลา
ศิลปน นักคิด นักเขียน รวมทั้งชาวบานในชุมชนชนบท ลักษณะของรานกาแฟกลายเปนที่เชื่อม
ความสัมพันธุของผูคนเปรียบเสมือนสโมสรที่ใชพบปะสังสรรคพูดคุย และลักษณะของการพูดคุย
ในร า นกาแฟที่ มั ก มี ก ารพู ด ถึ ง เรื่ อ งของการบ า นการเมื อ งเข า มาเกี่ ย วข อ งด ว ย ประกอบกั บ
ระยะเวลาในการนั่งในรานกาแฟที่มักจะนั่งกันนานๆ หรือที่เรียกกันวา “นั่งแช” ซึ่งไดกลายเปน
ที่มาของคําวา “สภากาแฟ” ที่กลายเปนคําที่ติดอยูในสังคมวัฒนธรรมไทย โดยอาจเปนคําที่ใช
หมายถึงการประชุม พูดคุย ปรึกษากันเปนซึ่งอาจไมใชในรานกาแฟก็ไดในปจจุบัน
จากขอมูลในชวงเวลานี้สรุปไดวารานกาแฟเปนทัง้ สโมสรสําหรับชุมชน เปนสถานที่
ทําการคา และเปนแหลงของขอมูลขาวสารที่ดี การดืม่ กาแฟ และการนัง่ แชตามรานกาแฟเปน
วัฒนธรรมที่แพรหลายและนิยมกันในหมูช นชั้นกลางทัง้ เขตเมืองและชนบท ซึ่งประกอบไปดวย
นักเขียน ศิลปน ขาราชการ พอคา ผูน ําชุมชน และชาวบานทั่วไป
หลังจากที่รัฐมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจของชาติตั้งแตประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม แหงชาติ ในป 2504 เปนตนมา และเอารายไดประชาชาติเปนตัวชี้วัด อาจกลาวไดวา
เศรษฐกิจไทยก็เติบโตอยางตอเนื่อง ในอัตรารอยละ 10 ตอป ในชวง พ.ศ. 2531-2533 นั้น การ
เพิ่มจํานวนของชนชั้นกลางก็มีอัตราการเพิ่มจํานวนขึ้นอยางสม่ําเสมอ โดยดูจากอัตราการเพิ่ม
จํานวนผูประกอบวิชาชีพ และลูกจางพนักงานระดับบริหารสูงขึ้นอยางรวดเร็ว เชนในกรุงเทพฯ มี
อัตราการเพิ่มขึ้นของผูประกอบวิชาชีพจากรอยละ 21 ของประชากรในป 2518 เปนรอยละ 30 ใน
ป 2529 และนอกจากชนชั้นกลางจะมีจํานวนมากขึ้นในยุคของพลเอกเปรม ติณสูลานนท (25232530) แลว ยังมีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นดวย ชนชั้นกลางไดเขามารวมกําหนด
นโยบายเศรษฐกิจกับรัฐบาล เพื่อแกปญหาเศรษฐกิจรวมกันระหวางรัฐกับเอกชน (อเนก เหลา
ธรรมทัศน 2536 : 47-50) กลาวคือชนชั้นกลางเริ่มเขามามีอํานาจและบทบาททางเศรษฐกิจเพิ่ม
มากขึ้น จากนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศและเรงรัดอุตสาหกรรม นโยบาย
การคาเสรีทําใหมีสินคาใหมๆที่ตอบสนองความสะดวกสบาย ความทันสมัย เกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก รวมทั้ ง กาแฟและชาแบบสํ า เร็ จ รู ป ด ว ยเช น กั น โดยเฉพาะในป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ ร า นกาแฟ
กําลังขยายตัวอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในชวงป พ.ศ. 2541-2542 มีการเปดรานกาแฟทั้งเล็กและ
ใหญเกือบหกเทาตัว โดยเฉพาะการเขามาของสตารบัคส กาแฟยี่หอดังระดับโลกจากอเมริกา ที่ขา
มารวมแขงขันดวย ทําใหธุรกิจประเภทนี้นาจับตามองยิ่งขึ้น นอกจากนี้การปรากฏตัวของราน
กาแฟสตารบัคส ทําใหเกิดปรากฏการณแวดลอมอื่นขึ้นอีกมากโดยเฉพาะการแขงขันดวยวิธีการ
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ประชาสัมพันธของรานกาแฟแตละราน ซึ่งมีวิธีการที่นาสนใจคือการสรางและปรุงแตงความหมาย
ตางๆใหกับชื่อหรือยี่หอของรานกาแฟนั้นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งรานกาแฟสตารบัคสไดสราง “อัต
ลักษณ”,”ความหมาย“ หรือความแตกตางใหกับสินคาและทําใหผูบริโภคที่เขามาดื่มรูสึกวาตนเอง
มีอัตลักษณบางอยางที่บงบอกวาตนมีรสนิยม (ศรินธร รัตนเจริญขจร 2544)
สวนชานั้นแมไมเปนที่นิยมแพรหลายเทากาแฟ แตในรานขายกาแฟแทบทุกรานก็
มักจะขายชาคูไปดวย อยางไรก็ตามมักพบวาสวนใหญมุงขายกาแฟมากกวา เพราะกาแฟมีราคา
ถูกกวา และสะดวกกับการชงขายมากกวา อีกทั้งการชงกาแฟสะดวกและรวดเร็วกวาชา ใชเวลา
นอยกวาชา เพราะแมชาจะผลิตเปนชาซองสําเร็จรูปแตยังตองใชเวลาใหแทนนินในชาละลายเปนสี
เขม ในขณะที่กาแฟละลายไดทันทีที่คน
ที่ผูศึกษาเสนอไปทั้งหมดนี้จะพบวามีขอมูลที่กลาวถึงพื้นที่รานกาแฟชัดเจนกวาพื้นที่
รานชา ชาเปนองคประกอบรองของรานกาแฟ และเนนศึกษาในสวนของ “ราน” มิใชประวัติและ
พัฒนาการของเมล็ดพันธุชาและกาแฟ เพราะสิ่งที่ผูศึกษาตองการนําเสนอคือเรื่องของการใชพื้นที่
มิใชตัวผลิตภัณฑ การใชพื้นที่ในรานกาแฟ หรือ สภากาแฟตามขอมูลตางๆที่สะทอนไวคงพอทําให
มองเห็นภาพไดวา “พื้นที่” ที่มีความหมายกึ่งพื้นที่สาธารณะตามแบบฉบับของ “สภากาแฟ” นั้นมี
ความเปนมาอยางไร เพื่อชวยใหเราสามารถเขาใจถึงการปรากฏตัวขึ้นของพื้นที่รานน้ําชาในเขต
เทศบาล จ.นครศรีธรรมราชได
สรุป : พัฒนาการปรากฏตัวของพื้นที่สาธารณะเชนรานน้ําชาและสภากาแฟ
ในสังคมไทย
จากขอมูลที่กลาวอางมาทัง้ หมดในเบื้องตน สามารถสรุปใหเห็นถึงพัฒนาการในการ
เกิดพื้นที่รานน้ําชาในสังคมไทยไดดังนี้ มีบันทึกวาสังคมไทยรูจักเครือ่ งดื่มประเภทชาและกาแฟมา
ตั้งแตในสมัยอยุธยา โดยเฉพาะชานั้น เปนเครื่องดื่มทีน่ ิยมดื่มกันอยางแพรหลายในชนชัน้ สูง โดย
รับเอาวัฒนธรรมในการดื่มชามาจากชาวจีน และมีชาวจีนเปนผูคาสงใบชาเปนสําคัญ เมื่อถึงยุค
รัตนโกสินทร
สามารถแบงใหเห็นพัฒนาการการกอเกิดรานชาไดเปนยุคสมัยเพื่อใหเขาใจ
*
พัฒนาการไดงาย ดังนี้

*

อยางไรก็ตามการแบงเปนยุคสมัยนี้ผูศึกษาเปนผูแบงเอง และในความเปนจริงนั้นอาจมีการเหลื่อมซอนกันอยู
ของชวงสมัย และพัฒนาการในการเกิดรานชาก็มิไดเปนเสนตรงตามวันเวลาถึงขนาดนี้

73
ยุคชวงตนรัตนโกสินทร (รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 3) ชายังเปนเครื่องดื่มของชนชั้นสูงในรั้ว
ในวัง แมจะปรากฏวามีการปลูกกาแฟเพื่อสงออก ก็เปนการสงไปตางชาติแทบทั้งสิ้นยังไมปรากฏ
วาการดื่มชาจะแพรหลายในหมูสามัญชน
ยุคของการปรับตัวตามอารยะ (รัชกาลที่ 4 – กอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
2475) มีการปรากฏตัวของรานกาแฟและชาในสยาม เนื่องดวยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เมื่อมี
การทําสนธิสัญญาเบาวริ่งในสมัยรัชกาลที่ 4 แลว ก็สงผลใหระบบทุนนิยมหลั่งไหลสูสังคมไทย
มากขึ้น มีการเขามาของชาวตะวันตก จึงรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชาและกาแฟตามอยางตะวันตก
โดยเฉพาะในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 มีการปรากฏตัวของรานชา,กาแฟ เพื่อเปนที่พบปะพูดคุยของ
ชนชั้นสูงและชาวตางชาติ และเริ่มแพรหลายขึ้นตามลําดับ เมื่อเขาสูรัชสมัยของรัชกาลที่ 7 ระบบ
คิดและโลกทัศนทางสังคมของกลุมคนที่ไดรับการศึกษาจากตางประเทศเริ่มกอตัวและถายทอดลง
สูสังคมมากขึ้น สถานะทางชนชั้นเริ่มคลอนแคลนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมี
การเกิดกลุมชนชั้นกลางใหม การดื่มชาและกาแฟในชวงเวลานี้เปนวัฒนธรรมที่จํากัดอยูเฉพาะใน
หมูชนชั้นสูงและชนชั้นกลางใหมของสังคม หากทวาชาและกาแฟยังคงเปนเครื่องดื่มที่แปลกใหม
เปนของนอก การดื่มชาและกาแฟจึงเปนการดื่มเพื่อเขาสังคม รวมทั้งการไปรานกาแฟคือการได
แสดงออกถึงความมีรสนิยม และเปนคนทันสมัย
ยุคของการเปลี่ยนแปลง (หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 – หลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2) มีการปรากฏตัวของความหมาย “สภากาแฟ” แหลงรวมขอมูลขาวสารในชุมชนและ
พบปะกันของคนทุกชนชั้น
ยุคพัฒนาอุตสาหกรรม (หลัง พ.ศ.2500) รานชาและกาแฟในความหมายสถานที่ชุมนุม
พบปะสังสรรคของชุมชน,สถานที่ติดตอธุรกิจ, และเปนแหลงของขอมูลขาวสาร
ยุคขอมูลขาวสาร (ประมาณ พ.ศ. 2523 -ปจจุบัน) มีการปรากฏตัวของกาแฟและชา
สําเร็จรูป การดื่มชาและกาแฟมิไดเปนไปเพื่อการพบปะชุมนุม เสวนาเพียงอยางเดียว การเขาราน
กาแฟเปนการบริโภคเชิงสัญญะสนองตอบการคนหาอัตลักษณของปจเจกชน
อยางไรก็ตามการแบงแยกพัฒนาการตามยุคสมัยนี้ หากพิจารณาจากภาพปรากฏใน
สังคมไมไดเปนไปอยางชัดเจนและเที่ยงตรง หากยังอาจมีการเหลื่อมทับกันของวันเวลาและมี
ความคาบเกี่ยวของยุคสมัย หากทวาผูศึกษาจําเปนตองแบงพัฒนาการของการปรากฏตัวของราน
กาแฟเปนชวงยุคของเวลาตามลักษณะรวมที่ปรากฏชัดเจนเพื่อใหเขาใจภาพและวิวัฒนาการของ
การปรากฏตัวของรานชากาแฟไดงายขึ้นเทานั้นเอง
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จะเห็นวา ชาและกาแฟมีความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตของคนในสังคมโลกเปนอยางมาก
สําหรับสังคมไทยนั้นการรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชาและกาแฟเปนการรับผานทางวัฒนธรรมชน
ชั้นสูงของสังคม เริ่มแรกชาจะเปนเครื่องดื่มที่เปนสัญลักษณของเชื้อชาติจีน การดื่มชาและกาแฟ
ก็มิใชวัฒนธรรมที่แพรหลายในทันที รวมทั้งเสนแบงทางชนชั้นและขอกําหนดทางสังคมตางๆ
ทํ า ให ก ลุ ม คนในชนชั้ น อื่ น ไม เ คยได รู จั ก หรื อ ลิ้ ม ลองรสชาติ ข องชา จนกระทั่ ง ลั ก ษณะของ
ความสัม พัน ธ ท างสั ง คม และระเบี ย บที่ เคร ง ครั ดค อ ยผอ นคลายลงประกอบกั บในสมัย หลั ง
วัฒนธรรมในการบริโภคเริ่มแปรเปลี่ยนไป ไดมีการเปดรานขายกาแฟและชากันมากขึ้น ทําให
กาแฟและชาไดรับความนิยม เปนเครื่องดื่มที่ดื่มกันทั่วไปในชีวิตประจําวัน อีกทั้งวัฒนธรรมการ
นั่งแชดื่มกาแฟตามราน และการพูดคุย ปรึกษา วิจารณบานเมือง ยังเปนที่มาของคําวา “สภา
กาแฟ” อีกดวย ปจจุบันตลาดในยุคทุนนิยมมีรานชาและกาแฟใหเลือกหลากหลายยี่หอ รวมทั้ง
รานชาและกาแฟใหมๆ เปดบริการขึ้นมากมาย รานเหลานี้นอกจากจะมีการแขงขันกันสูงแลว ยัง
มีการแตงเติมความหมายใหกับกาแฟ หรือสรางคุณคาความสําคัญใหกับรานกาแฟเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะยานที่เปนแหลงรวมกลุมคน เชนหางสรรพสินคา อาจมีรานกาแฟใหเลือกนั่งพักได
มากมาย และชวง 6 ปที่ผานมานี้ ก็เปนชวงที่รานที่เปนรานแฟรนไชสโดงดังจากตางประเทศมา
เปดบริการในสังคมไทย ภายใตระยะเวลารวดเร็ว ทั้งยังไดกระจายไปยังภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในชวงป 2541-2542 มีการเปดรานกาแฟทั้งเล็กและใหญเพิ่มขึ้นกวา 60 แหง หรือ
เพิ่มขึ้นเกือบหกเทาตัวของป 2540 โดยในชวงระยะเวลาดังกลาว (ชวงป 2541-2542) มีการเปดตัว
ของรานกาแฟใหมๆ มากมาย ทั้งรานคอฟฟโซไซตี้ คาเฟเดอวิคตอง คอฟฟเวิลด โอบงแปง บานไร
กาแฟ หรือการขยายตัวของรานกาแฟที่มีอยูเดิม อาทิ แบล็คแคนยอน ยูซีซี ซูซูกิ ฯลฯ ทําใหตลาด
ธุรกิจกาแฟเติบโตอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะการเขามาของสตารบัคส กาแฟยี่หอดังระดับโลกของ
อเมริกาที่เขามาเปดตลาดในเมืองไทยดวย ทําใหธุรกิจประเภทนี้นาจับตามองยิ่งขึ้น (ผูจัดการ
รายวัน 15-16 ม.ค. 2543 : น.4) นอกจากนี้การปรากฏตัวของรานสตารบัคส ทําใหเกิด
ปรากฏการณแวดลอมอื่นขึ้นอีกมากโดยเฉพาะในแงของการประชาสัมพันธของรานกาแฟแตละ
ราน ซึ่งมีวิธีการที่นาสนใจคือการสรรสรางและปรุงแตงความหมายตางๆ ใหกับชื่อหรือยี่หอของ
รานกาแฟนั้นๆ (ศรินธร รัตนเจริญขจร 2544 : 43)
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พัฒนาการของพื้นที่รานน้ําชาในเขตเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองนครศรีธรรมราชก็มีการจัดวางผังเมืองภายใตคติความเชื่อแบบโลกภูมิ โดยมี วัด
พระมหาธาตุบรมหาวิหารซึ่งมีเจดียพระธาตุ เปนศูนยกลางของเมือง (ศรีศักร วัลลิโภดม 2540 :
87) ในเขตกําแพงเมืองประกอบไปดวยวัดวาอาราม และวังของเจาเมือง สวนบริเวณนอกเขตเปน
ยานการคาของสามัญชน และแหลงทําการเกษตรกรรม ศูนยกลางของเมืองนครศรีธรรมราชจึง
เปนสถานที่รวมของอํานาจ ความศักดิ์สิทธิ์ เขตชั้นในกําแพงเมืองจึงเปนแหลงของวัดสําคัญ และ
สถานที่พิธีกรรมตางๆ ธุรกิจการคาเปนกิจกรรมรองจึงตองอยูบริเวณชายขอบ ยานการคา,ตลาด
ฯ ในอดีตจึงเกิดขึ้นตรงบริเวณที่ถนนตัดกับคลอง หรือคลองตัดกับแมน้ํา นอกกําแพงเมือง เชน
ยานทาวัง, ยานทาแพ, ยานทาเรือ ฯ เปนตน พื้นที่ที่อยูนอกกําแพงเมืองจะมีลักษณะผอนคลาย
จากกฎเกณฑมากกวาพื้นที่ในเขตศูนยกลางของเมือง (กุลภา วจนสาระ 2544 : 31) พื้นที่ซึ่ง
หยอนจากกฎเกณฑเชนนี้ เปนพื้นที่ที่เปดโอกาสใหผูคนไดมาปฏิสัมพันธ ปะทะสังสันท ไมวาจะ
เปนการตอรองแลกเปลี่ยนสินคา ,การใชเวลาวาง,การมาทํากิจธุระ,การแสดงมหรสพ,การละเลน
พื้นบาน ฯ เชน ศาลาประดูหก,ตลาดหนาเมือง,ยานการคาทาวัง เหลานี้ลวนเปนพื้นที่ที่อยูนอก
ความขรึมขลังของวังและวัดในเขตศูนยกลางเมือง เพื่อใหเห็นภาพของพื้นที่สาธารณะในเขตเมือง
นครศรี ธ รรมราชได อย า งมี ลํา ดับ มากขึ้น ผู ศึก ษาจึ ง พยามจัด แบ ง พั ฒ นาการในการเกิ ด พื้น ที่
สาธารณะตามวันเวลาดังนี้
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชกอนอุดมการณชาตินิยม
(กอน ร.6 พ.ศ. 2454)
นิธิ เอียวศรีวงศ เสนอวาพื้นที่สาธารณะที่สําคัญยิ่งในสังคมไทยดั้งเดิมคือวัด ซึ่งเปน
พื้นที่ที่ราษฎรใชประกอบกิจกรรมไมใชเฉพาะกิจกรรมทางธรรมหากยังใชประกอบกิจกรรมทางโลก
เพราะวัดไทยในอดีตมีบทบาทตอชุมชนมากมายหลายสถานะ เชน เปนศาลยุติธรรม ภิกษุสามารถ
ประนี ป ระนอมให คู ขั ด แย ง ยอมความกั น ได ,เป น สถานศึ ก ษาเล า เรี ย น,เป น ที่ พั ก พิ ง ของคน
เดินทาง,เปนโรงพยาบาลเพราะพระสามารถเยียวยาผูปวยไดทั้งทางรางกายและจิตใจ,เปนสถาน
สงเคราะหผูตกทุกขไดยาก,เปนแหลงสวัสดิการชุมชน สําหรับใหคนมายืมเสื่อสาด เครื่องใชและ
ถวยชาม,เปนแหลงสันทนาการสําหรับดูมหรสพ บันเทิง ตามเทศกาลตางๆในชวงป (อาคม เดช
ทองคํา 2546 : 196) สําหรับเมืองนครศรีธรรมราชก็เชนกัน ไดปรากฏวัดจํานวนมากมาย ทั้งที่อยู
ในเขตกําแพงเมืองและนอกกําแพงเมือง เฉพาะในเขตเทศบาลปรากฏวามีวัดรางถึง 48 วัด และ
วั ด มี พ ระจํ า พรรษาถึ ง 30
วั ด ด ว ยกั น (แผนที่ เ ทศบาลเมื อ งนครศรี ธ รรมราช เทศบาล
นครศรีธรรมราช 2547) นอกเหนือจากวัดแลวพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยดั้งเดิมยังรวมถึงปา
ชุมชน,เหมืองฝาย.แมน้ํา,ลําธาร ที่ใชในการทํามาหากินรวมกันอีกดวย
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นอกจากพื้นที่สาธารณะเชนวัดและศาสนสถาน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติที่ใชใน
การทํามาหากินและดํารงชีวิตรวมกันแลว พื้นที่สาธารณะยังรวมถึงพื้นที่ที่ราษฎรใชพบปะทํา
กิจกรรมดานการคาขายแลกเปลี่ยนสิ่งของสินคา และเปนที่แสดงมหรสพ การละเลน หากแตเปน
พื้นที่สาธารณะที่ใชทํากิจกรรมตางๆปะปนกันอยูทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะคติความเชื่อ
เกี่ ย วกั บ โลกภู มิ นรก-สวรรค หรื อ ความเชื่ อ ทางศาสนายั ง คงมี อิ ท ธิ พ ลและเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ดํารงชีวิตของผูคนอยูมาก พื้นที่สาธารณะที่มีบทบาทสําคัญของเมืองนครศรีธรรมราชในยุคนี้ อาทิ
เชน สนามหนาเมือง ศาลาโดหก หรือ หลาโดหก ซึ่งพื้นที่สาธารณะในการพบปะกันของชาวเมือง
นครศรีธรรมราช (ในเขตเทศบาล) เดิมนั้นยังคงอิงอยูกับคติความเชื่อทางศาสนา ประกอบกับการ
คมนาคมที่ยังไมสะดวกพื้นที่ในการพบปะกันทางกายภาพก็ไมไดกระจายหลากหลายดังเชนใน
ปจจุบัน สภาพเศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชตั้งแตสมัยสุโขทัย จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน นั้น
ปรากฏวาราษฎรในเขตเมืองดํารงอยูโดยการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบยังชีพ คือการทํา
เกษตรเปนสําคัญ แมจะมีการคากับชาวตางชาติ เชน โปรตุเกส และ ฮอลันดา ก็เปนการคาที่
เกิดขึ้นเฉพาะชนชั้นสูงเปนสําคัญ ราษฎรไมสามารถเขาถึง (ประสิทธิ รุงเรืองรัตนกุล 2526)แม
หลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2398)จะสงผลกระทบทาง
เศรษฐกิ จ ต อ สภาพสั ง คมไทยโดยภาพรวม แต สํ า หรั บ ชี วิ ต ของชาวบ า นภาคใต ช ายฝ ง ทะเล
ตะวันออกก็ไมมีความเปลี่ยนแปลงมากนัก มีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอยางลาชา ยังมีลักษณะ
การผลิตเพื่อยังชีพ อิทธิพลของทุนนิยมยังไมสงผลกระทบตอชุมชนมากนัก (ศิรินทร บุญโสธร
สถิตย 2526)
อยางไรก็ตามเมื่อลุเขาสูรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ไดมีการจัดการปฏิรูปการปกครอง
ประเทศใหม เปนแบบมณฑล ตําแหนงเจาเมืองนครศรีธรรมราช ถูกยกเลิก อํานาจของสกุลเจา
นครหมดลง เมื องนครศรีธรรมราชถู กยุ บรวมกับหัว เมือ งอื่นๆและอยู ภายใตการปกครองของ
ขาหลวงเทศาภิบาล คือพระยาสุขุมนัยวินิต (ปน สุขุม) ทั้งยังมีการปฏิรูประบบราชการ มีการวาง
ระบบการศึกษาไปยังหัวเมืองตางๆในป 2435 ใน จ.นครศรีธรรมราช มีการจัดตั้งโรงเรียนหลวงแหง
แรกขึ้นในวันที่ 1 เมษายน 2441 ชื่อ “โรงเรียนสุขุมาภิบาล” ปจจุบันคือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
(วิเชียร ณ นคร และคณะ 2526 : 573)
ในสมั ย การปกครองเป น แบบมณฑลเทศาภิ บ าลนี้ ได มี ก ารพั ฒ นาลั ก ษณะทาง
กายภาพของเมืองอยางมากมาย ไมวาจะเปนการตัดถนนและขุดคูคลองเพิ่มขึ้นหลายสาย กลุมที่
เขามามีบทบาททางเศรษฐกิจแทนตระกูลเจาเมืองเดิมคือ กลุมนายทุนชาวจีน เพราะมีชาวจีนเขา
มาตั้งหลักแหลงทํามาคาขายในตัวเมืองมากขึ้น โดยยึดทําเลริมคลองทาซัก ทาโพธิ์ ทาวัง ซึ่งอยู
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ทางตอนเหนือของตัวเมืองเดิมแลวจึงขยายสูกิจการอื่นๆ ความสําคัญของการใชพื้นที่ในเมืองเริ่ม
ปรับเปลี่ยนจากในเขตกําแพงเมือง ออกมาในบริเวณดังกลาว ประกอบกับกิจการเหมืองแรและ
สวนยางในแถบมลายูและภาคใตของไทยกําลังเจริญรุงเรือง มีกุลีจากประเทศจีนเดินทางเขามา
ขายแรงงานในภู มิภาคนี้จํานวนมาก ทํา ใหจําเปนตองผลิตและจัดหาขาวเพื่อเลี้ยงคนงานใน
กิจการเหลานี้ การคาขาวและการทําโรงสีในนครศรีธรรมราชเติบโตอยางรวดเร็ว มีตระกูลของชาว
จีน หลายตระกู ล ที่ เ ข า มาควบคุ ม ธุร กิ จ การค า ของนครศรี ธ รรมราชไว ด ว ยการค า ขายกั บ ป นั ง
สิงคโปร และกรุงเทพฯ โดยไดรับการสนับสนุนจากทางรัฐสวนกลาง จนมีบรรดาศักดิ์กันถวนหนา
ไดแก ตนตระกูลลิมปชาติ,ตนตระกูลวิโรจนศิริ,อรรถวิภาคไพศาล,ตนตระกูลบวรรัตนารักษ,ตน
ตระกูลทิพยมงคล,ตนตระกูลลีละพันธ เปนตน โดยตนตระกูลเหลานี้มีความสัมพันธกันอยางแนน
แฟนทางธุรกิจและความเปนเครือญาติ รวมมือกันทําธุรกิจจนกระทั่งสามารถขยายกิจการไปหลาย
ดานทั้งโรงสีขาว เหมืองแร เรือเดินทะเล หางขายเครื่องจักรกล ตลอดจนเปนตัวแทนขายน้ํามัน
บุหรี่ เหลา เบียรมาตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจกลาวไดวานายทุนชาวจีนเหลานี้มีสวนใน
การผลักดันนครศรีธรรมราชเขาสูการคายุคใหม ดวยกิจการคาขายและเขามามีบทบาทในการ
พั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยเฉพาะการสร า งถนนและขุ ด คู ค ลองต า งๆ ซึ่ ง ทํ า ให ช นบทที่ ห า งไกลและ
ศูน ย ก ลางของจั งหวั ดตอถึง กั น อยางสะดวกขึ้น (บัญชา พงษพานิช และ ปาริช าต เรืองวิเศษ
2537 :37-50)
กระนั้นก็ตามการขยายการคาพาณิชยก็ไมไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวบานในเมือง
มากนักเพราะชาวบานยังคงประกอบอาชีพเกษตรเปนสําคัญ เพราะการคาและธุรกิจสวนใหญเปน
การดําเนินการโดยชาวจีนดังกลาว หากทวาพื้นที่ของเมืองเริ่มขยายมาสูทางทิศเหนือ และยาน
การคาตางๆ เริ่มมีความสําคัญมากขึ้น โดยเฉพาะยานทาวังกลายเปนศูนยกลางการคาและธุรกิจที่
สําคัญของเมืองนับจากนั้นมา และกลายเปนพื้นที่แหงการปฏิสัมพันธใหมๆขึ้น โดยเฉพาะการ
ติดตอทางธุรกิจ การคาขาย
และแมวาในสมัยรัชกาลที่ 5 จะเริ่มมีการกอรูปของรัฐชาติไทย ผานการเปลี่ยนแปลง
ระบบการปกครองแบบราชการ และสงผานความเปน “ชาติ” จากรัฐสวนกลางผานระบบ
การศึกษาหากทวาแนวคิดเรื่องชาติยังไมมีบทบาทสําคัญแตอยางใด (ธีรยุทธ บุญมี 2546 : 99101)
สําหรับ จ.นครศรีธรรมราชนั้นการทําพิธีกรรมทางศาสนา การละเลนตางๆ ชาวบาน
ยังคงใชพื้นที่สาธารณะคือวัด,สนามหนาเมือง และมัสยิด ดังเดิม ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ที่
ราษฎรใชทําประเพณีราษฎร (Little Tradition) และใชพักผอนหยอนใจซึ่งจะสัมพันธกับการทํามา
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หากินในรูปแบบของการละเลนตางๆ และสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อทางศาสนา (ดูรายละเอียด
เพิ่มเติมใน การละเลนและพิธีกรรมในสังคมไทย, ปรานี วงษเทศ 2526 : 225 - 324) ประเพณีใน
ที่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชนิยมทําในพื้นที่สาธารณะเชน วัดและที่สนามหนาเมือง อาทิ ประเพณี
ใหทานไฟ,ประเพณีกวนมธุปายาสยาคู,ประเพณีแหผาขึ้นธาตุ,ประเพณีสารทเดือนสิบ , ประเพณี
ลากพระ ฯ สวนการละเลนและกีฬาที่นิยมเลนกันใน จ.นครศรีฯ เชน หนังตะลุง, มโนราห, กาหลอ,
เพลงบอกฯ เปนตน
พื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชหลังสมัยอุดมการณชาตินิยม
ดังที่กลาวไปแลววาเดิม พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองนครศรีธรรมราชที่ผูคนใชพบปะ
กันยังคงอิงอยูกับประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อทางศาสนา การจัดวางพื้นที่ยังคงอิงอยูกับคติ
แบบโลกภูมิ คือในเขตวังจะเปนที่เครงครัดไปดวยกฎระเบียบและประเพณีปฏิบัติ สวนนอกเขตวัง
จะผอนคลายจากกฎเกณฑและมีพื้นที่สาธารณะของราษฎรทั้งที่ใชในการละเลนตามพิธีกรรม
ทองถิ่น แมจะมีการปฏิรูประบบการเมืองการปกครองและมีการกอรูปแนวคิดเรื่อง “ชาติ” แลวก็
ตามกระนั้ น การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วก็ ไ ม ไ ด ส ง ผลกระทบต อ การใช พื้ น ที่ ส าธารณะในเมื อ ง
นครศรีธรรมราชมากนัก
รัชกาลที่ 6 เปนพระมหากษัตริยพระองคแรกที่ไดใชอุดมการณชาตินิยมสรางความ
เปนชาติอยางจริงจัง ชาตินิยมของพระองคเปนแบบ aristocratic ในแนววัฒนธรรมชนชั้นสูงแบบ
วิ ก ตอเรี ย คื อ ส ง เสริ ม วรรณกรรม การเขี ย นนิ ย าย เรื่ อ งสั้ น หนั ง สื อ พิ ม พ หน า ที่ พ ลเมื อ งชาติ
มารยาทผู ดี สมบั ติ ผู ดี ทรงอาศั ย กรมพระยาดํ า รงราชานุ ภ าพนํ า อดี ต มารั บ ใช ก ารสร า งชาติ
โดยเฉพาะในลักษณะเปนประวัติศาสตรรุงเรืองวีรกรรมเกาแก อันอาจหาญของกษัตริย ความคิด
เรื่องชาติและอุดมการณชาตินิยม มีแรงกดดันไปสูลัทธิความเทาเทียมกันภายในตัวเอง จากเหตุผล
หลักๆวาทุกคนลวนเปนสมาชิกของชาติ มีแผนดินเกิด ภาษา วัฒนธรรมเหมือนกันหมด และทําให
คนในชาติรูสึกถึงความเปนเจาของชะตากรรมรวมกับการมีเปาหมายเดียวกันคือความกาวหนา
ของชาติไดงาย (ธีรยุทธ บุญมี 2546 : 102-107) จึงอาจกลาวไดวาในสมัยรัชกาลที่ 6 คนไทยเริ่ม
ถูกหยาขาดออกจากบริบทที่แทจริงของตน ไมวาจะเปนบริบททางภูมิศาสตร ประวัติศาสตรหรือ
ทางวัฒนธรรม ในรัชสมัยของพระองคมีการกําหนดใหราษฎรไดรับการศึกษาภาคบังคับ โดยเริ่ม
ประกาศใชในป2486ในการปฏิรูปการศึกษาของพระองคไดกอตั้งชนชั้นขาราชการ (Bureaucratic)
ที่มีความรูความสามารถ หากทวาชนชั้นขาราชการที่ไดรับการศึกษาใตแผนใหมของรัชกาลที่ 6
เปนชนชั้นกลางที่ไมมีความผูกพันใดๆ กับคนไทยธรรมดา ที่ทํามาหากินกับดิน,น้ํา,วัว,ควาย หรือ
ตลาดสด (ไมเคิล ไรท 2547 :8)

79
กระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475 และหลังจากนั้นมีจอมพล ป.
พิบูลสงคราม (แปลก ขีตตะสังคะ) เปนนายกรัฐมนตรี ลําดับที่ 3 ของประเทศ (2481-2487) ได
สืบตอเจตนารมยแบบชาตินิยมตอเนื่องจากสมัยรัชกาลที่ 6 หากใชแนวคิดชาตินิยมแบบประชา
นิยม (Popular nationalism) แตไมไดเปนชาตินิยมแนวพื้นบาน(Folk) แบบที่เยอรมันใช หากแต
เปนแบบ New nationalism high culture คือตัดสิ่งที่เปนพื้นบานบางอยาง เชน กินหมาก นุงผาถุง
และเอาสิ่งใหมซึ่งเปนวัฒนธรรมใหม เชน รําวง ชุดไทย การใสหมวก ฯ มาครอบลงไป (ธีรยุทธ บุญ
มี 2546 :107)นอกจากนี้จอมพล ป.ยังสรางอุดมการณความเปนชาติจากชาติพันธุ โดยการเปลี่ยน
ชื่อประเทศสยามเปนประเทศไทย ในป 2482 ,มีการประกาศเลิกบรรดาศักดิ์,การลดบทบาทของ
สระ,พยัญชนะ และปรับเปลี่ยนการสะกด,การันต,มีการสั่งยกเลิกประเพณีดั้งเดิมของชาวบานและ
บังคับเรื่องการแตงกายตามแบบตะวันตก นโยบายทางวัฒนธรรมของจอมพล ป. อาจสรางพื้นที่
วางทางวัฒนธรรม(Cultural Space) .สรางความยืดหยุนทางชนชั้นในสังคม แตในขณะเดียวกันก็
อาจเปนความรุนแรง ในแงของการสรางวัฒนธรรมปลอม (Artification Culture) ของรัฐเพือ่ ทําลาย
วัฒนธรรมที่แทจริง (Real Culture)ของประชาชนสวนใหญ (ไมเคิล ไรท 2547 : 8,114)
นโยบายของจอมพล ป.ที่สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชนในภาคใตคือ นโยบาย
การผสมกลืนกลาย (Assimilation) ชาวมุสลิมโดยรัฐไทย โดยจอมพล ป. ไดออกประกาศรัฐนิยม
12 ฉบับในการกําหนดวิถีชีวิตประจําวันของผูคน ใหประชาชนหันมานับถือศาสนาพุทธ ในป
2484 ชาวมุสลิมถูกหามเรียนคัมภีร อัลกุรอานรวมทั้งภาษาอาหรับและภาษามลายู หรือคํา
ประกาศรัฐนิยมฉบับที่ 10 ป 2485 เรื่องการแตงกายของประชาชนชาวไทย ที่บังคับใหประชาชน
แตงกายตามแบบตะวันตก หามสวมหมวกแบบอิสลามและหามสตรีใชผาคลุมศีรษะ ซึ่งกอผล
สะเทื อ นต อ ชาวมุ ส ลิ ม เป น อั น มาก ทั้ ง ยั ง มี ก ารควบคุ ม โรงเรี ย นและหลั ก สู ต รการสอน มี ก าร
สอดแทรกวิชาศีลธรรม จนเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดความขัดแยงทางการเมืองขึ้นในป 2491 ที่
เรียกวา กบฏดูซงญอ (อิมรอน มะลุลีม 2538 : 106-109) แมใน จ.นครศรีธรรมราชจะปรากฏความ
ขัดแยงรุนแรงเชนใน4จังหวัดภาคใตแตนโยบายดังกลาวก็สรางความไมพอใจใหกับราษฎรชาว
มุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราชเชนกัน
เมื่อถึงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรีไดพยายามสรางนโยบายใน
การพัฒนาประเทศใหเปนอุตสาหกรรมอยางแทจริง มีการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 1 ในป 2504 ไดดึงคนไทยในภูมิภาคตางๆ ซึ่งยังคงมีความรูสึกนอยเนื้อต่ํา
ใจในการดูหมิ่นดูแคลนทางชาติพันธุอยู ใหเขามามีสวนรวมในกระบวนการทํางาน การแลกเปลีย่ น
ติดตอสื่อสารทางวัฒนธรรม โดยมีการขยายถนนหนทาง การสื่อสาร โทรทัศนวิทยุ และโครงสราง
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พื้นฐานรองรับ คนในชนบทถูกฉุดเขาสูแนวคิดผนวกรวม (Assimilation )อยางเขมขน (ธีรยุทธ บุญ
มี 2546 : 108) ในภาคใตมีการเปลี่ยน “ปอเนาะ” ซึ่งเปนสถาบันทางศาสนาของชาวมุสลิม เปน
“โรงเรียนราษฎรสอนศาสนาอิสลาม” ใหแกไขหลักสูตรแบงนักเรียนเปนระดับชั้น เพื่อสอนวิชา
ภาษาไทยและเพิ่มวิชาทั่วไป (อิมรอน มะลุลีม 2538 : 116-118) การกระทําดังกลาวเทากับวาเปน
การเปลี่ยนปอเนาะจากสถาบันทางศาสนาที่รัฐไมอาจเขาไปยุงเกี่ยวเปนสถาบันทางการศึกษาทีร่ ฐั
เปนผูกําหนดมาตรฐาน กําหนดหลักสูตร ศีลธรรมและจริยธรรมซึ่งวางอยูบนรากฐานทางศาสนา
และวัฒนธรรมแบบพุทธ
นั่นหมายความวา “พื้นที่สาธารณะ” ไมวาจะเปนมัสยิด หรือ ปอเนาะ ที่เคยผอน
คลายจากกฎเกณฑอํานาจจากฝายปกครอง และเปนพื้นที่ในการปฏิสัมพันธกันเปนพื้นที่ที่คนเขา
ไปประกอบศาสนกิจเพื่อสรางความสมบูรณใหกับชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม ของชาวมุสลิมใน
ภาคใต หรือกระทั่งชาวมุสลิมที่อยูในเมืองนครศรีธรรมราช กลับถูกอํานาจของรัฐจากสวนกลางเขา
ไปกล้ํากลาย ลดทอนความอิสระ โดยการสรางกฎระเบียบไปควบคุมผานทางหลักสูตรทางการ
ศึกษาและระเบียบกฎเกณฑอันวาดวยการเปดโรงเรียนเอกชนและกําหนดคุณสมบัติของครูผูสอน
นอกจากอุดมการณชาตินิยมจะสงผลตอพื้นที่สาธารณะของชาวมุสลิม แลวยังสงผล
กระทบตอการใชพื้นที่สาธารณะของชาวเมืองนครศรีธรรมราชที่นับถือศาสนาพุทธเชนกัน ป 2475
โดยเฉพาะพื้นที่สนามหนาเมืองที่เคยเปนพื้นที่เปดโลงอิสระและเปดโอกาสใหชาวบานไดแสดง
วัฒนธรรมราษฎรไดเต็มที่ กลายเปนพื้นที่ที่ถูกจัดการภายใตเทศบาล ตามพระราชกฤษฎีกาการ
จัดตั้งเทศบาลในป 2478 พื้นที่ในเขตเทศบาลจึงอยูในการปกครองของเทศบาลเปนสําคัญ (พระ
ราชกิจนุเบกษา เลมที่ 52 หนา 1687 ลงวันที่ 10 ธ.ค. 2478 อางถึงใน เทศบาลนครศรีธรรมราช,
2546 : 15-20) มีการออกประกาศ กําหนดระเบียบในการเขาไปใช โดยใชในงานที่จัดขึ้นโดย
ราชการเปนสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อรัฐบาลภายใตการปกครองของ จอมพล ป. ไดออก
ประกาศระเบียบวาดวยวันสําคัญตางๆของชาติ โดยยึดเอาวันสําคัญของสวนกลางเปนมาตรฐาน
ไมวาจะเปนวันสําคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย และวันสําคัญของศาสนาพุทธ (กําพล จําปาพันธ
2546 : 41-46) สนามหนาเมืองจึงกลายเปนพื้นที่แสดงถึงอุดมการณชาตินิยมอยางเต็มรูปแบบนับ
จากนั้นมา เพราะไดกลายเปนลานประกอบพิธี พระราชพิธี และงานประเพณีที่กําหนดโดยรัฐ
สวนกลางเปนสวนใหญ แมกระทั่งชื่อ “สนามหนาเมือง” ที่มีนัยยะทางประวัติศาสตรของเมือง ก็ถกู
เปลี่ยนเปน สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติพระนางเจาพระบรมราชินาถ 60 พรรษา ในปจจุบัน
ประกอบกับการเผยแพรอุดมการณของรัฐชาติผานสถาบันการศึกษา การศึกษาภาค
บังคั บกํ าหนดหลัก สูตรการเรียนการสอน ที่สรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางวัฒนธรรม
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แบบเรียนจึงเสนอวัฒนธรรมที่ถือวาเปนของไทย ทั้งที่ในแบบแผนที่นําเสนอนั้นเปนอิทธิพลของชน
ชั้นกลางในภาคกลางเปนสวนใหญจึงเทากับเปนการครอบงําวัฒนธรรมอยางหลีกเลี่ยงไมได
โดยเฉพาะในแงของความเชื่อความศรัทธาตอศาสนา แบบเรียนไมไดพยายามสืบตอพุทธศาสนา
แบบโบราณในแงของของมิติทางจิตใจแตเนนคุณคาของศาสนาที่มีตอสังคมและชาติบานเมือง
เปนสําคัญ (นิธิ เอียวศรีวงศ 2538) พิธีกรรมการละเลนที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดความเชื่อทาง
ศาสนาของคนทองถิ่นจึงไมใชพิธีกรรมที่สําคัญและไดรับการตอกย้ําเทากับพิธีกรรมหลวงของรัฐ
สวนกลาง ในแงนี้มีผลทําใหคนรุนใหมในเขตเทศบาลไมไดใหความสําคัญกับพื้นที่สาธารณะของ
เมืองในฐานะที่ชวยพยุงความคิดความเชื่อดังในอดีต
พ.ศ. 2504 เมื่อรัฐประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายใต
อุดมการณการมุงไปสูความทันสมัย และใชรายไดประชาชาติ เปนดัชนีชี้วัดความอยูดีกินดีของ
ประชาชน การทําเกษตรแบบยังชีพของภาคใต เชน ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง ก็มุงเนนมาเปน
การทําเกษตรแผนใหมในเชิงพาณิชยและอุตสาหกรรม อันมีการนําเขาเทคโนโลยีการผลิตแบบ
ใหม ใชระบบเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกพืชพาณิชย ใชทั้งปุยเคมี ยาปราบศัตรูพืช เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร และการกอสรางโครงสรางพื้นฐานขึ้นรองรับ เชน เขื่อน ถนน เปนตน (เจิมศักดิ์ ปน
ทอง 2534) ลักษณะการคลี่คลายขยายตัวทางเศรษฐกิจหรือ “การหาอยูหากิน” ของชาวบานใน
ชุมชน ภาคใตที่เคยถูกกําหนดดวยสภาพภูมิศาสตร แบบ เกลอเขา-เกลอเล และเปนการผลิตเพื่อ
ยังชีพที่มีลักษณะพึ่งตัวเองไดสูง มีดุลยภาพของชีวิตกับธรรมชาติรอบตัว ไดรับผลกระทบโดยตรง
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ มีการสรางวัฒนธรรมในการบริโภคแบบใหมขึ้น ชุมชนเมืองกลายเปน
ศูนยกลางของสินคาสมัยใหม ความสัมพันธแบบดั้งเดิมระหวางผูคนลดนอยลง เนนการใหคุณคา
กับวัตถุมากกวาจิตใจ (สถาพร ศรีสัจจัง 2534)
เขตเทศบาลนครฯ ก็ มี ก ารปรั บ ขยายตั ว เพื่ อ อํ า นวยความสะดวกต อ การพั ฒ นา
เศรษฐกิจ มีการพัฒนาการคมนาคมขนสง มีการตัดถนนสายรองที่ขนานไปกับถนนราชดําเนิน
เพิ่มขึ้นคือ ถนนศรีปราชญ,ถนนหลังวัดพระมหาธาตุ,ถนนพัฒนาการคูขวาง เพื่อขยายตัวรองรับ
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น โดยเฉพาะสองขางทางของถนนราชดําเนินมีพื้นที่สําคัญทางเศรษฐกิจ
ตางๆ เกิดขึ้นมากมาย เชนตลาด (ตลาดทามา,ตลาดหนาเมือง, ยานตลาดทาวัง, ยานตลาดเย็น,
ตลาดเสาธงทอง,ตลาดทาแพ ฯ) ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกิดขึ้นเพื่อภายใตระบบคิดแบบบริโภคนิยมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจเปนสําคัญ พื้นที่แหงการปฏิสัมพันธจึงเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนคาขายในเชิงธุรกิจ
การคาเสียเปนสวนใหญ ในขณะเดียวกัน พื้นที่แหงความผอนคลายจากระเบียบกฎเกณฑและ
การเมืองการปกครองกลับลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งวัดและมัสยิดกลายเปนสถาบันที่รัฐ
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สวนกลางมุงเนนใหเปนพื้นที่ในทางธรรมเพียงดานเดียว อีกทั้งวัดและมัสยิดกลายเปนพื้นที่ที่ถูก
แยกขาดจากเรื่องทางโลก เพราะมีสถาบันทางสังคมอื่นๆ เชน โรงเรียน สถาบันครอบครัวเชิงเดี่ยว
เขามาทําหนาที่แทนดวยอีกสาเหตุหนึ่ง และเมื่อโลกไดกาวสูกระบวนการโลกาภิวัฒน ซึ่งเปน
กระบวนการที่กาวขามอํานาจความ เปนรัฐและพรมแดนของรัฐไปสูความผูกพันในขอบเขตทั่วโลก
ซึ่งไมไดมีเพียงมิติเศรษฐกิจเพียงดานเดียว หากแทรกซึมไปในทุกมิติ โดยเฉพาะโลกาภิวัตนดาน
เทคโนโลยี ขอมูล ขาวสาร คือการเกิดวิทยุกระจายเสียงในป 2444 โทรทัศนในป 2491 ดาวเทียม
สื่อสารในป 2503 คอมพิวเตอรบุคคลในป 2513 โทรศัพทมือถือและอินเตอรเนทในป 2539
เทคโนโลยีเหลานี้ทําใหเครือขายของขอมูลขาวสารเชื่อมโยงกันไดทั้งโลก นอกจากจะมีโลกาภิวฒ
ั น
ดานข อมูลแลวยั งเกิดโลกาภิวั ฒ นท างด านวัฒนธรรม มีการก อตัวของวัฒนธรรมประชานิย ม
(Popular culture) ในชวงทศวรรษ 1970 คือ การขยายตัวอยางกวางขวางของสินคาเกี่ยวกับการ
บันเทิง ดนตรี ภาพยนตร คอนเสิรต เครื่องแตงกาย รองเทา เสื้อผา ฯ สินคาทางวัฒนธรรมเหลานี้
ขยายไปทุกชนชั้นและเปนวิถีชีวิตขงคนรุนใหมไปในที่สุด (ธีรยุทธ บุญมี 2546 : 125 -126)
พื้น ที่ แห ง การปฏิ สัม พั น ธในเมื องของคนนครศรี ธรรมราชก็ ข ยายไปเปน พื้ น ที่แห ง
วัฒนธรรมประชานิยมเหลานี้ คนหนุมสาวรุนใหมเริ่มใหคากับสถานที่พบปะกันที่โรงภาพยนตร
เชน วิกแกรนด (ยานตลาดทามา) วิกดาว (ยานสถานีรถไฟ) วิกวิโรจน,วิกอินทรา พื้นที่สาธารณะ
เดิมเชน วัดและมัสยิด คลายความสําคัญลงไป ดังเชนที่มีผูใหสัมภาษณกับผูศึกษาดังนี้
“เมื่อกอนรุนเรานัดพบกันที่วัด ที่หนาเมือง (สนามหนาเมือง) เวลามีงานไอไหรๆ ทีก็
ไดพบกัน ไดแลหนังลุงแลโนรา หนุกนิ นอกจากพบกันตามงานตางๆ แลวเรายังพบกันที่วิกหนัง
(โรงภาพยนตร) ตามวิกหนังนี่วัยรุนเต็มหมด เพราะนอกจากไปแลหนังกันแลวยังไปจีบสาว ไปฟง
เพลงจากตูเพลงกัน” (บรรจบ ธาตุราม 2546)
“นอกจากถารอ (รอคอย) งานเดือนสิบ (ประเพณีสารทเดือนสิบ) ที่มีงานฉลองกัน 10
วัน 10 คืนที่หนาเมือง แลว พวกงานอื่น เชนงาน งานคัดเลือกทหาร งานแกบนของคนรวยๆ ที่เขา
เอาหนังลุง โนรา มาเลน เราก็ไดออกไปเที่ยว ไปแหลงกันหนุก ” (สมพร อินทอง 2546)
ดั ง ที่ ก ล า วไปแล ว ว า อุ ด มการณ ช าติ นิ ย มและการศึ ก ษา สั ง คมและเศรษฐกิ จ ที่
เปลี่ยนไป ลวนสงผลตอพื้นที่สาธารณะแหงการปฏิสัมพันธกันของผูคน โดยเฉพาะอยางยิ่งในแง
ของวัฒนธรรม อิทธิพลของโทรทัศน เขามามีบทบาทอยางสูง ดังที่ อ.รังสรรค ธนะพรพันธุ เรียกวา
“โทรทัศนานุวัตรของวัฒนธรรม” (Televisionnalization of culture) โทรทัศนเปนเครื่องมือของ
ระบบจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม (Cultural Imperialism) โทรทัศนเปนเครื่องจักรกลสําคัญใน
การถายทอดวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต วัฒนธรรมการแตงกาย วัฒนธรรมการบริโภค ขอสําคัญ
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ยิ่งคือบทบาทและอิทธิพลในการเผยแพรลัทธิบริโภคนิยม (รังสรรค ธนะพรพันธุ, 2546) การเขามา
มีบทบาทของโทรทัศนทําให พื้นที่ในการพบปะกันของคนบริเวณโรงภาพยนตรลดความสําคัญลง
ไป โรงภาพยนตรใน จ.นครศรีธรรมราชเริ่มคลายความคึกคักลงอยางมากโดยเฉพาะในยุคที่พล
เอก ชาติชาติ ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี โรงภาพยนตรใน จ.นครศรีธรรมราชปดตัวเองลงไป
มาก เชน โรงภาพยนตรคิงส,โรงภาพยนตรดาว,โรงภาพยนตรแกรนดฯ เนื่องดวยคนนิยมดูโทรทัศน
ที่บานมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเทศบาลมีจํานวนหลังคาเรือนที่มีไฟฟาใชถึง 100%
(เทศบาลนครศรีธรรมราช, 2546:25) แมการเขามาของโทรทัศนจะทําใหพื้นที่โรงภาพยนตรซบเซา
ลงไป แต สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบโดยตรงต อ การเข า มาของโทรทั ศ น คื อ ประเพณี พิ ธี ก รรมและ
การละเลนที่ดึงใหคนออกมาพบปะกันในพื้นที่สาธารณะเชน สนามหนาเมืองไรความหมายไปมาก
เพราะโทรทัศนไดดึงเอามหรสพซึ่งอยูในพื้นที่สาธารณะเขามาเปนพื้นที่สวนตัว และทําใหเรา
สามารถชมมหรสพไดโดยที่ไมตองมีปฏิสัมพันธกับใคร (นิธิ เอียวศรีวงษ 2547 : 5)
การปรากฏตัวของพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
แมไมมีขอมูลปรากฏชัดเจนวารานน้ําชารานแรกในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
คือรานใด เพราะรานน้ําชาเกาแกมีทั้งในยานของชุมชนมุสลิม ชุมชนชาวจีน ดังที่ไดกลาวไปแลววา
สยามรับอิ ทธิ พลในการดื่มชามาจากชาวจี นมาตั้ง แต สมัยอยุธยา แตนิยมดื่มในชนชั้น สูงเปน
สวนมาก หากแตในสังคมภาคใตนั้นกลับรับเอาอิทธิพลในการดื่มชาจากชาวมลายูเปนสวนใหญ
โดยเฉพาะจากชาวมาเลย เนื่องจากมีการติดตอเชื่อมโยงกันทางศาสนามุสลิม และไดรับเอา
อิทธิพลการดื่มชามาจากมาเลเซีย ซึ่งมาเลเซียรับเอาวัฒนธรรมการดื่มชามาจากอังกฤษและ
อินเดีย ซึ่งนิยมดื่มชาแบบใสนม ไมใชดื่มชาใบแบบจีน ดังนั้นรานชาที่ปรากฏในยุคแรกเริ่มของ
เทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นมีสองแบบคือ รานชาแบบมุสลิม ซึ่งตั้งอยูในยานชุมชนใกลมัสยิดนิยม
ดื่มชาใสนม ควบคูไปกับอาหารแบบมุสลิม เชน มะตะบะ,ขาวมันใสแกงและอาจาด สวนรานชา
แบบจีนนั้นก็มีมานานแลวเชนกัน ปรากฏตัวครั้งแรกในยานชาวจีน คือบริเวณยานทาวัง ซึ่งเปลี่ยน
ผูคาไปเรื่อยๆหลายเจา จนมาถึงรุนลูกหลานในปจจุบัน อยางไรก็ตามชาแบบจีนนั้นไมเปนที่นิยม
เทากับชาแบบมุสลิม ปจจุบันรานชาของคนจีน ตลอดจนชาในยานตลาดตางๆที่ชงขายโดยคน
พุ ท ธ ก็ หั น มาชงและใช ช าแบบมุ ส ลิ ม เป น ส ว นใหญ คื อ ใช ช าใบจากมาเลเซี ย และชงใส น ม
เปลี่ยนไปก็เพียงอาหารที่ทานเคียงกับชา ถาเปนรานในยานคนจีนก็จะขายอาหารแบบจีน เชน ติ่ม
ซํา มาทานแกลมชาเปนตน สวนรานชาที่ขายโดยคนพุทธนั้น นิยมนําขนมที่ปรุงจากขาวเหนียวมา
ทานคูกับชา เชนขาวเหนียวหนากุง ขาวเหนียวดํา ขาวเหนียวเหลือง กระทั่งขาวตมมัดเปนตน (มุด
หมัดหิม 2547) ในยุคกอน ร.6 เปนตนมา รานน้ําชาในพื้นที่เทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นมีปรากฏ
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เฉพาะในยานชุมชนยานละรานสองรานเทานั้น เชนในยานชาวจีนก็มีรานไวเปนที่พบปะสนทนา
ธุรกิจตลอดจนเรื่องสัพเพเหระเพียงรานสองราน ในยานมุสลิมก็มีรานตั้งอยูเฉพาะจุดที่อยูใกล
มัสยิด เพื่อเปนที่พบปะขณะรอไปทําศาสนกิจ (มุด หมัดหิม2547) หากทวาในยุคหลังอุดมการณ
ชาตินิยม (ร.6, จอมพล ป.) เปนตนมา เริ่มมีการเพิ่มขึ้นของรานน้ําชา อันเนื่องมาจากการคลายตัว
ลงของพื้นที่สาธารณะเดิม เชน วัด,สนามหนาเมือง หรือการเขามาควบคุมมัสยิดของรัฐบาลกลาง
ก็ส ง ผลให ช าวมุ ส ลิ ม ออกมาวิ พ ากษ วิ จ ารณ รั ฐ บาลและพบปะพู ด คุ ย กั น ในร า นน้ํา ชามากขึ้ น
โดยเฉพาะในชุมชนมุสลิม และจากนั้นรานน้ําชาเริ่มปรากฏตัวมากขึ้นในยานชุมชน ในตลาดนัด
ใกลมัสยิด(มุด หมัดหิม 2547) อาจเนื่องจากรานน้ําชาปราศจากกฎเกณฑและอํานาจรัฐทั้งยังเปน
แหลงกระจายขาวสารที่สําคัญ มีหนังสือพิมพใหคนอาน ดังที่มีผูใหสัมภาษณแกผูศึกษาวา
“บางทีเขามากินน้ําชาแกวนึง นั่งกันครึ่งวัน มันอานหนังสือพิมพแลวเวียนกันอยูพัน
นั้นแหละ วิจารณนูวิจารณนี่ กินชาแกวนึงแตกินน้ํารอนกันคนกาได (กินน้ําชากันคนละแกวแตกิน
น้ํารอนกันคนละกาได)” (บุหงา ขาวยิน 2546)
หรือเมื่อโรงภาพยนตรกลายเปนพื้นที่ปฏิสัมพันธแหงใหม รานน้ําชาก็ไปปรากฏตัวอยู
ในละแวกนั้นเชนกัน
“แถววิกหนัง วิกแกรนด วิกคิงส วิกไหรๆ ก็มีรานน้ําชาเพแหละ เขาไปนั่งแหลงนั่งคุย
กันกอนแลหนังแลวออกมาหยอดเพลงฟงกันมั่งก็มี” (วัง หลังราม 2546)
เมื่อโรงภาพยนตรคลายบทบาทลงเพราะมีสื่อโทรทัศนเขามาแทนที่ จึงเริ่มมีรานน้ําชา
กลางคืน ที่เปดขางถนนยานทาวัง ขึ้นมา โดยรานน้ําชาที่เปดในลักษณะนั้นจะนําโทรทัศนมาวาง
ใหคนที่มาดื่มชาไดชมและวิพากษวิจารณไปดวย ในยุครัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุนหะวัณ ยังมี
ปรากฏการณ ที่ น า สนใจที่ เ กิ ด ขึ้ น ในภาคใต คื อ การขยายตั ว ของการทํ า ธุ ร กิ จ นากุ ง กุ ล าดํ า
นครศรี ธรรมราช เปน จังหวั ดที่มีการทํา ธุรกิจกุงกุลาดํามากที่สุด นับจากกรมประมงไดมีการ
เพาะเลี้ยงกุงกุลาดําสําเร็จในป 2527 และพัฒนาการทํานากุงเปนการเลี้ยงแบบหนาแนน
(Intensive Cultural) สงผลใหคนใน จ.นครศรีธรรมราชหันมาทําธุรกิจนากุงกันอยางแพรหลาย
ภายใตการสนับสนุนอยางเต็มที่จากอธิบดีกรมประมงในขณะนั้น คือนายปลอดประสพ สุรัสวดี
ถึงกับกลาววา “การทํานากุงใหกําไรและผลประโยชนยิ่งกวาการคายาเสพติดดวยซ้ํา ลงทุนเงิน
หมื่นไดจับเงินเปนลาน” (วารสารแลใต 2535 :23-24) ถนนจากเขตเทศบาลเริ่มพัฒนาปรับปรุง
เพื่อรองรับธุรกิจนี้อยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการปรับปรุงการคมนาคม เชน ถนนสายเทศบาล-ปาก
นคร,ถนนสายเทศบาล-ปากพนั ง,ถนนสายปากพนัง -หัวไทร ธุรกิจนากุงที่เ ฟอ งฟูม าพรอมกับ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม รถยนตและการคมนาคมที่สะดวกสงผลใหคนงาน,ผูประกอบธุรกิจนากุง
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เดินทางเขามาจับจายใชสอยในตัวเมืองกันอยางสะพัด โดยเฉพาะในชวงเวลากลางคืนที่เคยเงียบ
เหงา ปรากฏวามีรานน้ําชากลางคืนเกิดขึ้นอยางมากมาย ดังคําสัมภาษณ
“หวางหั้นตามใจอีขาย โหมนากุงมั่ง โหมขายที่รวยมั่ง ออกมาเที่ยวกัน เทีย่ วเสร็จไมที่
ไปไหนก็มานั่งกันรานน้ําชา บางทีก็มาพบกัน มาแหลงกันเรื่องเลี้ยงกุงนิ เขาวารายไดดีหวาคาผง
เสียลาว รถกระบะโหมนากุงนี่จอดเปนแถวเลยนิหนารานบัง มีทั้งเด็กวัยรุน ทั้งคนใหญกลายเปน
“เถาแกนากุง” กันหมด” (บาว ชาราว 2546)
แม ใ นป จ จุ บั น ธุ ร กิ จ การทํ า นากุ ง จะซบเซาและคลายความนิ ย มลงไป หรื อ เมื่ อ
เศรษฐกิจของประเทศประสบกับภาวะวิกฤตที่เรียกวา “ฟองสบูแตก” ในป 2540 แตปรากฏวาราน
น้ําชาทั้งกลางวันและกลางคืนในนครศรีธรรมราชก็มิไดลดนอยลง หนําซ้ํากลับเพิ่มขึ้น อันเนื่อง
ดวยคนหนุมสาวที่ประสบกับภาวะตกงานกลับมาประกอบอาชีพนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการเปดราน
น้ําชากลางคืน เปนรถเข็นและมีโตะ,เกาอี้ 4-5 ชุดไวบริการ เปนการลงทุนที่ไมมากนัก อีกทั้งลูกคา
ที่เขามาบริโภคน้ําชาก็มิไดลดลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ เพราะอาจกลาวไดวาการบริโภคน้ําชา
เปนการบริโภคสินคาราคาถูกและไมสงผลกระทบตอจํานวนเงินในกระเปามากนัก ดังที่มีผูให
สัมภาษณดังนี้
“ในชวงเศรษฐกิจตกต่ํารานน้ําชาเพิ่มขึ้นมากลาวเพราะคนหมายตางคอีไปเทียวนั่ง
รานอาหาร หมายตังคอีไปเที่ยวไหนมากๆ ไกลๆ ก็มานั่งกันที่รานน้ําชานี่แหละ น้ําชาแกวไมถึง 10
บาท ไดพบเพื่อน ไดแหลงหรอยกันเหมือนเดิม ไมคุมหวาไปอื่นเฮอะ” (ในชวงเศรษฐกิจตกต่ําราน
น้ําชาเพิ่มขึ้นมากไปอีก เพราะคนไมมีเงินจะไปเที่ยวนั่งรานอาหาร ไมมีเงินไปเที่ยวไหนมากๆไกลๆ
ก็มานั่งกันที่รานน้ําชานี่แหละ น้ําชาแกวละไมถึง 10 บาท ไดเจอเพื่อน ไดมาพูดคุยกันสนุก
เหมือนเดิม) (บาว ชาราว 2546)
กลาวโดยสรุปจะเห็นไดวารานน้ําชาไดกลายมาเปนพื้นที่สาธารณะที่ปรากฏตัวขึ้น
อยางชัดเจนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชในยุคหลังอุดมการณชาตินิยมเปนตนมาและ
ขยายเพิ่มมากขึ้นดวยเงื่อนไขทางดานการเมือง,เศรษฐกิจและวัฒนธรรมดังที่ไดกลาวมาแลว
โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษที่ผานมาบรรยากาศรานน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ยังคงคึกคักและเพิ่มปริมาณขึ้นอยางรวดเร็ว เหตุใด“พื้นที่รานน้ําชา” มีความหมายยิ่งสําหรับคน
ในเมืองนครศรีฯในยุคนี้ “พื้นที่รานน้ําชา” สนองตอบและแฝงฝงเรื่องราวอะไรเอาไว ผูศึกษาจะได
กลาวถึงในตอไป

บทที่ 4
ความหมายในพื้นที่ “รานน้ําชา” ของคนเมืองนครศรีธรรมราช
เมื่ อ พื้ น ที่ ส าธารณะเดิ ม ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ คติ ค วามเชื่ อ ประเพณี พิ ธี ก รรมของเมื อ ง
นครศรีธรรมราชเชน วัด มัสยิด และ สนามหนาเมืองฯ เริ่มคลายบทบาทความสําคัญลง เริ่ม
ปรากฏพื้ น ที่ ส าธารณะในรู ป แบบใหมๆ ที่ส อดคลอ งไปตามการเมือ งการปกครองและสภาพ
เศรษฐกิจ ประกอบกับการรับเอาวัฒนธรรมในการบริโภคชาและกาแฟตามแบบตะวันตก “พื้นที่
รานน้ําชา” จึงปรากฏตัวขึ้นมาอยางมากมาย โดยมีบทบาทในแงของการเปนพื้นที่แหงการ
ปฏิสั ม พัน ธ กัน ของผู คนในท องถิ่น และทวีจํานวนเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่ งปจจุบัน ซึ่งในปจจุบัน
สามารถจําแนกตามกลุมคนที่เขาไปได 2 กลุมคือ รานที่เปดในชวงเวลากลางวันมักเปนรานของคน
ในวัยผูใหญและรานที่เปดในชวงกลางคืนคือรานของคนในวัยรุน กระนั้นก็ตามภาพลักษณที่มีตอ
รานน้ําชาไมวาจะเปนรานกลางวันหรือรานกลางคืน ตางก็มีความเห็นแตกตางกันไปดังทัศนะตางๆ
ที่สะทอนผานผูศึกษาเอง อาทิ
“ไมมีเรื่องอีทําแลวเหอะ ถึงมาทําเรื่องนี้ รานน้ําชาอีมีไอไหร ที่นั่งของพวกพางลาง
โหมขี้ครานทั้งเพ” (ไมมีเรื่องจะทําแลวหรือ ถึงมาทําเรื่องนี้ รานน้ําชาจะมีอะไร ที่นั่งของคนเกเร
พวกขี้เกียจทั้งนั้น)
“เลือกเรื่องทํานากลัวเกิน ไตรไมทําเรื่องอื่น รานน้ําชายิงกันทุกวัน ตีกันทุกคืน ไปนั่ง
วังหลังใหดีหิดแหละ เราอยูโรงบาล มีคนไขถูกหามเขาโรงบาลกลางค่ํากลางคืนมาจากรานน้ําชา
ประจําเลย” (เลือกเรื่องทํานากลัวเกินไป ทําไมไมทําเรื่องอื่น รานน้ําชายิงกันทุกวัน ตีกันทุกคืน
เวลาไปนั่งระวังหลังใหดีนะ เราอยูโรงพยาบาล มีคนไขถูกหามเขาโรงพยาบาล กลางค่ํากลางคืน
มาจากรานน้ําชาประจําเลย)
“รานน้ําชากลางคืน เด็กวัยรุนนั่งเพ มียิงกันประจํา แหลงขัดคอกันหิดมันยิงกันแลว
เด็กสมัยนี้ใจรอน ไมใชเหมือนสมัยกอน นาขี้ขลาด” (รานน้ําชากลางนั้นเด็กวัยรุนนั่งทั้งนั้น มียิงกัน
เปนประจําเพราะพูดจาไมถูกหูกันนิดเดียว เด็กสมัยนี้ใจรอน ไมเหมือนสมัยกอน นากลัว)
“อีมีไหร รานน้ําชา ที่นั่งของโหมคอการเมือง มาวิจารณๆเพื่อน ทําหัวหมอ หรอยๆ
แลวบัดวานไป” (ไมมีอะไรมากหรอก รานน้ําชาก็คือที่นั่งของพวกสนใจการเมือง มาวิจารณคน
อื่นๆ ทําหัวหมอ สนุกๆ แลวสะบัดกนไปก็เทานั้น)
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“โหมสามลอ โหมรถเครื่อง โหมเลนนกกรง ทั้งเพที่นั่งรานน้ําชา หมายงานหมายการ
ไปนั่งขี้ครานอยูหั้นแหละ” (พวกถีบสามลอรับจาง ขับมอเตอรไซครับจาง เลี้ยงนกกรงหัวจุก ทั้งนั้น
ที่นั่งรานน้ําชา ไมยอมทํางานทําการ จึงไปนั่งขี้เกียจที่รานน้ําชา)
“ดีจัง ที่ทําเรื่องนี้นาอิจฉา ไดนั่งกินกาแฟ ทอดหุย สังเกตคน นาสบายใจจัง”
“เลือกทําเรื่องยากเกินไปแลว เปนผูหญิง ไมเหมาะเลย”
“ผมก็เคยไปนั่งนะ รานน้ําชาที่นคร นารักดี ชารสชาติดี แตไมเห็นมีบรรยากาศแบบที่
คุณเลาเลยนี่นา โมรึเปลา?”
“ดีสิ ทําเรื่องนี้ เขากระแส Nostalgia เลยนี่ ทาทางจะโรแมนติกนาดู”
“ตอนนี้ เ ราอยู น ครฯ ดีจั ง มีไกดกิ ต ติม ศั ก ดิ์แ ลว ชว ยบอกร า นน้ํ า ชาบรรยากาศดี ๆ
นารักๆ นานั่งที่สุดมาใหเราสักรานสิ…”
ฯลฯ
คํากลาวขางตนเปนสวนหนึ่งของทัศนะอันหลากหลายทั้งจากสังคมจากภายนอกและ
สังคมในตัวเมืองนครศรีฯ ที่มีตอพื้นที่เล็ก ๆ ที่เรียกกันวา “รานน้ําชา” บางคนก็ใหทัศนะวาไมนา
ศึกษาเรื่องนี้เพราะไมมีประโยชนโภชนผลอันใดกับใคร บางก็คิดวายากเกินไป บางก็คิดวาพื้นที่
เล็ก ๆ แหงนี้นาศึกษาเปนอยางยิ่ง สรุปก็คือมีทั้งเสียงที่คัดคานและเห็นดวย แตสิ่งที่ผูศึกษาคิดวา
นาสนใจคือทัศนะที่แฝงอยูในคํากลาวเหลานั้น สังคมทั่วไปก็มีมโนภาพเกี่ยวกับรานน้ําชาแตกตาง
กันไป อยางไรก็ตามผูศึกษาไดจําแนกทาทีของทัศนะเหลานั้นอยางหยาบๆ ไดดังนี้คือ
-รานน้ําชาในฐานะของพื้นที่แหงความไรสาระ ไมมีแกนสาร คือ เปนพื้นที่พบปะกัน
ของคนชั้นลาง เชน คนถีบสามลอ,คนขับมอเตอรไซครับจาง,กรรมกรรายวัน กระทั่งพวกเลนการ
พนันขันตอ เปนตน
-รานน้ําชาในฐานะพื้นที่อันนากลัว หรือพื้นที่แหงตนเหตุในการกอเหตุความวุนวาย
ของวัยรุน คือ เปนพื้นที่ที่เด็กวัยรุนเขาไปใชเพื่อแสดงอัตลักษณ แสดงอาการตอตาน และบงบอก
ถึงชวงเวลาที่เปลี่ยนผานของชีวิตที่กําลังจะผานพนวัยเด็กไปสูวัยผูใหญ
-รานน้ําชาคือสถานที่พบปะของพวกนิยมวิจารณการบานการเมือง คือรานน้ําชาใน
ฐานะ “สภากาแฟ” หรือ “พื้นที่สาธารณะ” ที่คนมาขบคิดเรื่องความเปนไปในประเทศชาติ,สังคม
และชุมชนของตน ซึ่งสวนใหญเปนการมองตามทัศนะของการสรางเมืองใหนาอยู หรือการรณรงค
ใหคนมีชีวิตเพื่อสาธารณะเปนตน
-รานน้ําชาในฐานะของรานกาแฟเล็กๆ โรแมนติก ชวนฝน ตามสมัยนิยม คือ รานน้ํา
ชาที่เกิดขึ้นคลายรานนมสด,รานกาแฟเล็กๆที่กําลังไดรับความนิยมจากคนชั้นกลางในเขตเมือง
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ตางๆ เปนรานที่มีหนังสือไวใหอาน มีเพลงคลอเบาๆ และมีกาแฟหรือชาหลากหลายยี่หอและ
รูปแบบใหเลือกดื่ม
แตจากการศึกษาภาคสนาม ผูศึกษากลับพบวา ภาพของพื้นที่รานน้ําชาที่สังคมมอง
อยางประทับตายตัว (Stereotyped) ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ หรือเชนนี้ เปนเพียงความจริงบางสวน
หากทวาในพื้นที่แคบๆของรานน้ําชา ยังอัดแนนและประจุไปดวยความหมายและเรื่องราวแหงการ
ปฏิสัมพันธของผูคนหลากหลายรูปแบบ เพราะรานน้ําชาที่เมืองนครฯไมไดเปนรานน้ําชาในฝน
สําหรับนักทองเที่ยวหรือคนในทองถิ่นอื่นที่ผานไปเยี่ยมเยือน ไมไดเปนเพียงพื้นที่ที่แสดงความ
“หัวหมอ คอการเมือง” ของคนใต หรือเปนพื้นที่ชนวนเหตุแหงการกอการราย อยางที่หลายคนมอง
ทา ที ที่ มี ตอ ร า นน้ํา ชาด ว ยมโนทั ศน ไ มกี่ แ บบทั้ ง ในแบบมองโลกในแงร า ยและในแง ดีดั ง กล า ว
นอกจากจะสร า งความเข า ใจที่ ไ ม ถู ก ต อ งต อ คนในพื้ น ที่ แ ล ว อี ก แง มุ ม หนึ่ ง อาจหมายถึ ง การ
พยายามนําอํานาจความรูมาจํากัดนิยามสรางความเปนอื่น แปลกแยกแตกตางใหรานน้ําชาเปน
พื้ น ที่ ส าธารณะที่ แ ปลกปลอมจากพื้ น ที่ อื่ น ๆ หรื อ กระทั่ ง สร า งประเพณี ป ระดิ ษ ฐ (Invent
Tradition) แหงการปฏิสัมพันธขึ้นมาใหมจากมุมมองของบุคคลที่มีอํานาจมากกวาวาดเหตุการณ
ขึ้นซึ่งอาจไมใชภาพที่คนในพื้นที่คุนเคยหรืออยากจะใหเปน อยางไรก็ตามจากการเขาไปศึกษา
พบว า แม ร า นน้ํ า ชาจะมี ค วามหลากหลายแตกต า งกั น ไปตามกลุ ม คนที่ เ ข า ไปใช แต ก็ ยั ง มี
ลักษณะรวมที่เดนๆ ดังนี้
รานน้ําชาในฐานะพื้นที่ของคน “หัวหมอ สะตอสามัคคี”
“…คนใต ตื่นเชานั่งรานน้ําชา รวมสนทนาปญหาในประจําวัน
เปนคอกาแฟของแทและขาประจํา และที่สําคัญนั้นเปนคอการเมือง
…นั่งซดกาแฟ แลวเถียงกันเรื่องการเมือง อยาเที่ยวขัดเคืองแหลงใหมันเขาใจ
แลกเปลี่ยนปรึกษา หูตาสวางไสว ปญหาขอใดตองแกใหตรงประเด็น
ครุนคํานึง ความฝนดูดพนควันยา พอกิแลทา สาอี้อยูไดไมนาน
ชีวิตชาวใตแลไปแลวนาสงสาร เปลี่ยนกี่รัฐบาล ก็ยังซมซานเฉกเชนเดียวกัน…”
จากเนื้อเพลง “คอการเมือง”
คํารอง :ทํานอง พีชพงษ พิทักษ
วงดนตรี สะพาน ชุด “คอการเมือง” วางจําหนายประมาณ พ.ศ. 2540-2541
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ในขณะที่รานกาแฟแบบโรแมนติก (ฮิมิโตะ ณ เกียวโต,คํา ผกา หรือลักขณา ปนวิชัย
ใชคําวา “รานกาแฟดัดจริต”),รานกาแฟสตารบัคส หรือรานกาแฟที่เปนตราสินคาจาตางประเทศ
กําลังเปนที่นิยมอยางสูงในสังคมตามหัวเมืองใหญ ๆ เชน เชียงใหมและกรุงเทพฯ หากทวาพื้นที่
แหงเหลานั้นกลับเปนรานที่เกิดจากบุคคลภายนอกทองถิ่นเขามาดําเนินกิจการ หรือมีขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความตองการของคนภายนอกที่อพยพเขามาตั้งถิ่นฐานในทองถิ่น ซึ่งเมื่อผูบริโภคเขาไป
ในรานดังกลาวแลวจําเปนตองเรียนรู “วัฒนธรรม” หรือวิธีปฏิบัติตัวในพื้นที่นั้น โดยไมมีระเบียบ
หรื อ คํ า ประกาศอื่ น ใดเขี ย นติ ด ไว แต ผู ที่ เ ข า ไปเรี ย นรู จ ากการสั ง เกต ทดลอง และเกิ ด เป น
ประสบการณ เชน การใชเวลานั่งอยูในรานเปนเวลานานๆ หลายๆชั่วโมง เปนสิ่งทีก่ ระทําไดโดยทุก
คนรับรูรวมกัน แมจะมองดูคลายเปนบรรยากาศที่เรียกวา “สภากาแฟ” คือผูคนที่เขามาจะมานั่ง
คุยกันเรื่องสัพเพเหระตางๆ หากทวาในบรรยากาศของรานกาแฟดัดจริต,รานกาแฟสตารบัคสนั้น
กลับไมมีใครสนใจใคร ตางคนตางมา บางก็มาอานหนังสือ บางก็นําคอมพิวเตอรแลปทอปมา
ทํางาน หรือพูดคุยกันภายในโตะเทานั้น ไมมีความหมายของความเปนชุมชนหรือการสังสรรค
ระหวางผูคนในละแวกเดียวกัน ดูภายนอกเหมือนไมมีใครใสใจใคร ทวาในพฤติกรรมภาษากายที่
เรียกวา ไมใสใจใคร และเปน “โลกสวนตัว” นั้นกลับเปนเสมือนระเบียบชุดหนึ่งที่พึงปฏิบัติหากมี
บางอยางแปลกออกไปจากเดิม เชน มีคนแตงตัวดวยเสื้อผาที่รกรุงรัง หรือเดินมาหยิบของขามโตะ
เปนตน (ฮิมิโตะ ณ เกียวโต 2546 :250-256, ศรินธร รัตนเจริญขจร 2544 )
ลักษณะของวิธีปฏิบัติเชนที่เรียกวาการสรางโลกสวนตัวในรานกาแฟเชนนั้น อาจ
ปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในกรุงเทพฯ หรือในหัวเมืองใหญเชนเชียงใหม ซึ่งเปนพื้นที่ของเมืองที่
คนมาจากหลากถิ่นและหลายพื้นที่ ไมมีความคุนเคยตอกัน ไมรูจักเครือญาติวานวงศตระกูลกัน
ซึ่งตางจากพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช แมจะมีลักษณะทางกายภาพที่
แสดงถึ ง ความเป น เมื อ ง แต เ ป น เมื อ งที่ พั ฒ นามาจากความสั ม พั น ธ ข องความเป น ชนบท มี
วัฒนธรรมทองถิ่น และความสัมพันธของผูคนยังคงยึดโยงอยูกับความสัมพันธแบบดั้งเดิมคือ การ
นับเครือญาติ การถือพวกถือพอง ทั้งยังปรากฏนิสัยและบุคลิกภาพ ดังที่ รศ.ชวน เพชรแกว ได
ศึกษาและสรุปไววา แมคนใตจะมีความเปนชาวบานเหมือนคนในภาคอื่นๆ แตบุคลิกลักษณะ
เดนๆของคนในภาคใต ดังนี้
- ชาวภาคใตสวนใหญพูดจาโตตอบตรงไปตรงมา โผงผาง ไมถนอมน้ําใจ หรือรักษามารยาทใน
การพูดกับคูสนทนา
- เจรจาโตตอบเฉียบแหลม ฉับไว มีเหตุผล ไมยอมรับอะไรงายๆ
- ใฝใจศึกษาหาความรู
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- ชอบแสดงตนวาเปนคนกวางขวาง
- มีน้ําใจกวาง กลาไดกลาเสีย ,มีความเฉียบขาด
- รักศักดิ์ศรีพิทักษพวกพองและเครือญาติ
- รักความเปนอยูงายๆไมกระตือรือรน
- ไมรูจักอดออม และประมาณการใชจาย
- ชอบทําตัวเปนหัวเรือใหญ หรือเปนนักเลง
- คํานึงถึงประโยชนเฉพาะหนาและเอาตัวรอด
- รักสนุก เกียจคราน
- ชอบรวมกลุม
- การทํางานจะผูกพันอยูกับตัวบุคคล
- ธรรมเนียมการถือที่สูง-ที่ต่ํามีนอย
- ใจบุญสุนทาน
- รักและผูกพันกับถิ่นกําเนิด ฯลฯ (ชวน เพชรแกว 2534 :103)
นอกจากนี้ในงานศึกษาและงานวิจัยหลายๆ งาน ชี้ใหเห็นวา อัตลักษณหรือตัวตน
ความเปนคนใต นั้นมีเหตุและปจจัยจากสภาพแวดลอม ประวัติศาสตรทางสังคม การเมือง และ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคม (Socialization) ที่ลึกและยาวนาน ทําใหคนใตมีบุคลิกลักษณะตาง
ไปจากคนภาคอื่น อันเปนเหตุใหถูกตัดสิน ประทับตราวาเปนพวก "หัวหมอ สะตอสามัคคี คบ
ยาก" ,"ดุ" ,"ดื้อรั้น","ปกครองยาก","ชอบรบนาย" ฯ
แมโลกยุคปจจุบันจะสงผลให ความเชื่อ บุคลิกลักษณะตางๆ ที่เปนลักษณะเฉพาะ
ดัง นี้ อาจผ อนคลายลงไปมากและไมปรากฏชัดเจนดัง ในอดีต ด ว ยเงื่อนไขจากการเมื อ งการ
ปกครองและอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน กระนั้นก็ตาม ผูศึกษาพบวาบุคลิกลักษณะเฉพาะ
บางอยางยังอาจปรากฏใหเห็นอยูบางในพื้นที่สาธารณะเชนรานน้ําชา
จากการศึกษาพบวาในพื้นที่ของรานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครฯนั้น มีลักษณะ
บางอยางที่แตกตางจากรานน้ําชาในกรุงเทพฯและเชียงใหม ดังที่มีผูเสนอไปนั้น คือ รานน้ําชา ใน
เขตเทศบาลเมืองนครศรีฯ (หรือกระทั่งพอจะอนุมานไดถึงรานน้ําชาโดยทั่วไปของภาคใตเลย
ทีเดียว) เกิดจากคนในทองถิ่น ทั้งผูขายและผูซื้อสวนใหญเปนคนในพื้นที่ การจัดราน ไมไดมี
ระเบียบตายตัว การจัดวางโตะ เกาอี้ ไมไดเนนความหรูหราหรือความเปนสวนตัว สวนใหญเปน
โตะเกาอี้ที่พับไดและเคลื่อนยายสะดวก เมื่อเขามาในบริเวณรานไมมีการเชื้อเชิญจากคนขาย คน
ซื้อตองหาโตะ เกาอี้ วางเอาเอง และสวนใหญ เมื่อเขามาในรานแลวสังเกตพบวาลูกคาสวนใหญก็
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มักเริ่มตนสอดสายสายตาไปรอบ ๆ เพื่อมองหาผูคนที่พอรูจักมักคุน และไปนั่งรวมอยูดวยกัน บาง
คนเมื่อนั่งแลวก็อาจโยกยายเปลี่ยนไปนั่งขามโตะ กับโตะนั้นโตะนี้ไปทั่ว ผูขายก็เขามาทักทายดวย
ประโยคสั้นๆ หวนๆวา “เอาไหร?” (จะดื่มอะไร) จากนั้นก็อาจสนทนากันถึงเรื่องอื่นๆที่ไมเกี่ยวของ
กับการแนะนํารสชาติของชา กาแฟ แตอาจเปนการพูดถึงเรื่องขาวคราวในชุมชน หรือ เหตุการณที่
เกิดขึ้นภายในราน ดวยคารมที่เผ็ดรอน ขบขัน เสียดสี หรือเปรียบเทียบ ชิงไหวชิงพริบกันแทบทุก
ประโยคเชน ครั้งหนึ่งผูศึกษาไปที่รานน้ําชาแหงหนึ่งกับเพื่อนซึ่งไมไดชื่อวิทย แตผูขายเรียกทักทาย
เพื่อนของผูศึกษาวา “วิทย” ทุกคํา ผูศึกษาจึงสอบถามเพื่อนวาทําไมเขาถึงเรียกชื่อวิทย เพื่อนตอบ
วาพอของเขาชื่อ “วิทย” และคนขายก็รูจักสนิทสนมกับพอของเพื่อนคนนั้นเชนกัน
บางครั้งคนขายก็กระเซาเยาแหยลูกคาขาประจําบางรายวา “วันนี้จะกินน้ํารอนกีก่ า”
“กลับบานไปเยี่ยวเหลืองออยหมายละ” ซึง่ แฝงนัยยะวานั่งนาน กินน้าํ ชาแกวละ 8 บาท แตดื่มน้าํ
รอนซึ่งผสมใบชาหลายๆ แกว
รานน้ําชาในพื้นที่ที่ผูศึกษาเขาไปศึกษานั้นไมมีบรรยากาศของการไปนั่งคนเดียวเพื่อ
อานหนังสือหรือทํางานแบบรานกาแฟตามสมัยนิยม ชวงตนของการศึกษาผูศึกษายังไมมีกลุม ไม
มีความคุนเคยกับใคร จึงมักจะพกหนังสือไปอานเพื่อแกเบื่อ ตามความเคยชินจากการเขาราน
กาแฟที่ ก รุ ง เทพฯ แตก ลั บ พบว า การกระทํ า ดัง กล า วกลายเป นความแปลก หรือนา สงสารใน
ความหมายของการ “หมายเพื่อน” (คือ ไมมีเพื่อน) มักจะเจอคําถามวา “พันปรือมานั่งคนเดียวละ
นอง?” (ทําไมมานั่งคนเดียวละนอง)
“อานไหนนักหนาละหนังสือ อีสอบแลวเฮอะ” (อานหนังสือจังเลย จะสอบแลวหรือ)
“มานั่งไมแหลงไหรกับใคร นาเห็นดูเวอะ” (มานั่งไมพูดจากับใครนาสงสารจัง)
“ปรือมานั่งหวังเหวิดอยูพันนี้ละ” (ทําไมมานั่งเงียบเหงาอยูอยางนี้ละ)
จนกระทั่งครั้งหนึ่งเมื่อวางเวน จากการชงน้ําชาแลว ผูขายบางรานมักมานั่งเปนเพื่อน
ผูศึกษา เพราะคิดวาการนั่งนิ่งเฉย ไมมีประเด็นสนทนา โตตอบอยางเผ็ดรอนหรือขําขัน เสียดสี ชิง
ไหวชิงพริบไดเทาทันบุคคลอื่นนั้น “ไมปญญา” “เภา” ซึ่งมีนัยยะครอบคลุมวาไมฉลาด ไมสูคน ไม
เทาทันคนอื่น และเมื่อคําถามสําคัญที่ผูศึกษามักถูกถามคือ
“เปนลูกเตาเหลาใคร”?
“บานอยูที่ไหน”?
“รูจักกับใครบาง “? (ในเขตเทศบาลนครฯนี้)
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เมื่อระยะแรกของการศึกษาผานไป และคนในรานชาบางกลุมเริ่มคุนหนา อีกทั้งรูจัก
วาผูศึกษาเปนลูกเตาเหลาใคร มาทําอะไรที่นี่ จึงเริ่มมีการหยอกลอ พูดคุย จึงมีความเปนกันเอง
และไดเชื่อมโยงความสัมพันธแบบนับญาติวงศวานเครือกัน หรือกระทั่งการรูจักคนคนเดียวกัน ก็
สามารถสรางความไวเนื้อเชื่อใจบอกเลาพูดคุยขอมูลอยางเปนกันเองใหเกิดขึ้นได สิ่งเหลานี้ลวน
สะทอนใหเห็นวาการนับถือพวกพอง การสรางความไวเนื้อเชื่อใจกันดวยการนับญาติหรือผูกมิตร
ผูกเกลอยังคงมีอยูแมในนครศรีธรรมราชแมวาทองถิ่นจะแปรสภาพมาเปนเมืองแลวก็ตาม
สําหรับบรรยากาศในรานน้ําชานั้นพบวาการลุกจากโตะหรือที่นั่งของตนเพื่อไปพูดคุย
กับคนอื่น การนั่งยกแขงยกขา หรือพูดจาทะลึ่งตึงตัง ดวยถอยคําที่ไมสุภาพ เอะอะ โวยวาย เปน
บรรยากาศที่แสนสามัญ จะเปนใครหรือแตงตัวแบบใดมาก็ไมใชเรื่องที่นาสังเกตหรือมีแตกตางจน
นาจับตามอง และการพูดจา ชิงไหวชิงพริบกันดูเปนเรื่องที่นารื่นรมยเปนพิเศษสําหรับบรรยากาศ
ในรานน้ําชา
เชน ในเดือน ส.ค. 2546 หลังจากที่สื่อมวลชนรายงานขาววาในตอนกลางดึกถึงย่ํารุง
ของคืนที่ผานมานั้น สามารถมองเห็นดาวอังคารไดดวยตาเปลา เชาวันถัดมาบรรยากาศในรานน้ํา
ชามีการพูดคุยถึงเรื่องนี้กันอยางคึกคัก แตละคนก็มาบอกเลาวาตนออกมาดูดาวอังคารและลวน
ยืนยันวามองเห็นดาวอังคารกันอยางชัดเจน ทั้งที่ในพื้นที่ภาคใตนั้นนักวิชาการจากทองฟาจําลอง
แจงวาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน
“พันปรือมั้งละเติ้น แลกคืน เห็นกับเขามั่งเหอะดาวอังคงอังคาร” ผูพูดคือลุงจบ (นาม
สมมติ) มีอาชีพขี่สามลอรับจางทักทายผูที่เขามาใหม ซึ่งเปนเจาหนาที่อัยการระดับสูงในจังหวัด
“เห็นแหละ ชัดแจว เลย หนาบานผมเลย ออกมาแลแลกตี 3 เห็นไฟแวบๆๆดวงแดง
แจ” อัยการตอบ
ลุงจบ “อิ หกหมายเลา” (โกหกรึเปลา?)
อัยการ “หกไตรละ ชัดเจนเลยนิ” (โกหกทําไมละ เห็นชัดเจน)
“มั่วแลวเติ้น เขาบอกถึงเห็นกาเห็นไมชัด แลวถึงเห็นก็เห็นแสงเรืองๆไมใชสีแดง สี
(มั่วหรือเปลา เพราะเขาบอกวาหาก
ออกเหลืองๆ โดะ ที่เติ้นเห็นนั้นสาอีเปนผีกลาแลวมึ๊ง”
มองเห็นก็เห็นไมชัด ไมมีทางเห็นเปนสีแดงเพราะจะเห็นเปนแสงเรืองๆ ที่คุณมองเห็นนั้นสงสัยจะ
เปนผีซะละมั้ง”)
หลังจากนั้นทั้งวงก็หัวเราะกันอยางราเริง
จากบทสนทนาขางตนสิ่งที่นาสนใจอาจไมไดอยูที่คําพูดตลกขบขัน เกทับกัน แตผูขาย
ไดเลาใหผูศึกษาฟงวา คุณลุงจบนั้น แมจะมีอาชีพถีบสามลอรับจาง แตมักสนใจเรื่องขาวสาร
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บานเมือง และพูดจาทันคน ตอใหคนที่มีความรู มีตําแหนงหนาที่การงานที่ใหญโตอยางไรก็พูดคุย
ไมสนุกเทาลุงจบ และบอกใหผูศึกษาสังเกตวาแมฝายตรงขามเปนถึงขาราชการระดับสูง มีความรู
ก็สามารถถูก “ตอกกลับ” ไดอยางไมเปนทาเชนกัน การพูดจาทันคน มีวาทะฉลาดเฉลียวในการโต
กลับ และมีมุกตลกขบขัน ประชด เสียดสี คือความสามัญที่มีสีสันที่สามารถพบเจอไดในรานน้ําชา
ทุกราน อาจกลาวไดวาทุกครั้งที่พบเจอกัน ทุกครั้งที่นั่งรวมโตะน้ําชากัน ในวงนั้นจะตองมีการ
พูดจาชิงไหวชิงพริบกันทุกวินาทีเลยทีเดียว แตคารมที่ใชนั้นถาคนภาคอื่นๆ หรือไมใชคนในทองถิ่น
อาจฟงแลวไมเขาใจ ไมขํา และไมตระหนักรูวาความหมายเสียดแทงอยางไร อาทิครั้งหนึ่งมีเพื่อน
ของผูศึกษามาเยี่ยมและผูศึกษาได พาไปนั่งในรานน้ําชา ฟงการสนทนาแลวผูศึกษารูสึกตลกมาก
แตเพื่อนกลับไมรูสึกอะไรเลย เรื่องเลาในรานน้ําชาเชานั้นมีดังนี้
ชายคนที่ 1 “แลกวากูไขไปอนามัยมา หมอบอกวาใหกินอาหารใหถูกหลักรางกายกูไม
คอยดีแลว” (เมื่อวานกูไปที่อนามัยมาหมอบอกวาใหกินอาหารใหถูกหลักรางกายกูไมคอยดีแลว)
ชายคนที่ 2 “ เหนื่อยหวาเดิมแหละมึ๊งทีนี้” (เหนื่อยกวาเดิมละซีมึงคราวนี้)
ชายคนที่ 1 “เออแหละ ทําปรือดีละแลนก็ไมมีใหหลักแลวนิ” (ใชแลวเพราะตัวแลนไม
มีใหไลดักอีกแลว)
ความหมายของบทสนทนานี้คือชายคนที่ 1 ตองการเลาวาหมอที่อนามัยแนะนําให
รับประทานอาหารใหถูกหลักอนามัยเพราะสุขภาพของเขาไมคอยดีแลว แตเมื่อชายคนที่ 2 พูด
ตอบกลับมาวาตองเหนื่อยกวาเดิม เพราะในนัยยะของคําวา “หลัก” ของคนใตคือ “วิ่งไลตอน” ชาย
คนที่ 1 ก็ชิงตอบกลับไปแบบประชดอยางทันกันวา ใชเพราะสัตวที่คนใตนิยมกินเพื่อบํารุงสุขภาพ
ยามเจ็บไขไดปวยคือตัวแลน และการจับตัวแลนนั้นอาจตองวิ่งไลจับ
ความหมายที่ซอนทับอยูหลายชั้นในบทสนทนาที่ขําขันนี้คือ
- ชายทั้งสองคนตางก็รูดีวาหมอหมายถึงอะไร และตองทําอยางไร แตตองการพูดจาใหขบขันกัน
และลอเลียนความหมายของ “คํา” ที่ถูกกําหนดจากสวนกลาง ทั้งที่ในความเปนจริงสิ่งที่ถูกสงมา
จากสวนกลางนั้นอาจไมไดใหความหมายหรือใหความสําคัญกับสิ่งที่คนทองถิ่นเขาใจกัน
- ชายคนที่ 1 รูทันวาชายคนที่ 2 ตองการประชด จึงพูดจาประชดกลับไปใหเหนือกวา โดยยกเอา
“แลน” ซึ่งเปนสัตวที่คนทองถิ่นรูจักดีมาลออีกชั้น ซึ่งอาจเปนการนําเอาอํานาจที่อยูเหนือกวา และ
ถูกสรางใหศิวิไลซกวามาลอเลียนจนคลายความขรึมขลังลงไปได
หรือครั้งหนึ่งเมื่อผูศึกษามีความสนิทสนมกับเจาของรานน้าํ ชาแหงหนึ่ง และเมือ่ ลูก
ของเจาของรานตองเขาพิธีรบั ปริญญา เจาของรานไดไหววานใหผูศึกษาขึน้ มาทําหนาที่ถา ยรูป
ใหกับครอบครัวของตน เมือ่ เสร็จจากงานแลวผูศึกษาและครอบครัวนั้นมีโอกาสไปทานอาหารใน
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หางสรรพสินคาใหญแหงหนึง่ และในหางแหงนัน้ ก็มีรานกาแฟชื่อดังตั้งอยูดวย ผูศ ึกษาจึงชักชวน
ใหคนขายน้าํ ชาคนนัน้ มาลองชิมกาแฟชื่อดังนัน้ และเมื่อทานกาแฟเสร็จแลวและทราบราคาของ
กาแฟนั้นแลว เจาของรานน้าํ ชาไดนาํ ไปเลาตอที่นครฯวา
“…เราไปกินกาแฟแกวเทาฝาหอย หรอยก็ไมหรอย ไมไดแรงอกไหรนิ แตแกวเกือบ
รอย แตคนกรุงเทพฯเขากันจัง เขาไปไมแหลงไหรกับใคร มันนั่งแนงกันพันนั้น แหละ อานหนังสือ
มั่ง ทําคอมพิวเตอรมั่ง กูแลๆแลวคนกรุงเทพนิไมรูโมหรือวาปญญากันแน แตกูวาโมนิ ใหเพื่อน
หลอกขายอยูได กาแฟไหรละแกวนึงแพงวาเนื้อโลนึงเสียเลา…” (เราไปกินกาแฟแกวเทาฝาหอย
อรอยก็ไมอรอย ไมถูกใจเลย แตราคาแกวละเกือบรอย แตคนกรุงเทพฯเขากันเยอะมาก เขาไปก็ไม
พูดอะไรกัน นั่งกันนิ่งๆ บางก็อานหนังสือ บางก็ทําคอมพิวเตอร กูดูๆแลวคนกรุงเทพฯนี่ไมรูวาโง
หรือฉลาดกันแน แตกูวาโงมากกวา เพราะใหเพื่อนหลอกขายอยูได กาแฟอะไรแกวหนึ่งราคาแพง
กวาเนื้อหนึ่งกิโลเสียอีก…)
สิ่งที่ผูศึกษาพบเจอจากการศึกษาในภาคสนามอีกอยางหนึ่งคือ เมื่อขาราชการใดยาย
มาหรือกําลังจะยายออกไปจากพื้นที่ ทุกคนจะตองมาปรากฏตัวและแจงขาวในรานน้ําชา ละแวก
นั้น เพื่อสรางความคุนเคย กับคนในพื้นที่ และบางครั้งก็มีการ “วัดใจ” หรือตัดสินนิสัยคนกันอยาง
คราวๆ โดยมีรานน้ําชาเปนมาตรฐาน ไมวาจะเปนการสังเกตจากการนั่งรานน้ําชา,หรือเคยเลี้ยงน้ํา
ชาคนอื่นหรือบางหรือไม จากถอยคําที่ผูศึกษาไดรับการบอกเลาทั้งจากเจาของรานและสมาชิกใน
รานน้ําชา ไดกรุณาเลาใหฟง อาทิ
“หลัดเปด แลกมาใหมๆ ทําเค็ก มารานน้ําชาไมหอนแหลงกับใคร”
(ปลัดเปด เมื่อตอนที่มาอยูใหมๆ ทําเปนหยิ่ง มานั่งรานน้ําชาไมเคยพูดกับใครเลย)
“จาวิทย ชาติแลกมาอยูใหมๆ สากลัวเพื่อนอีวาเภา ถูกเลี้ยงน้ําชาเพื่อนเชื่อเคาไวจังหู
จนเงินเดือนไมเหลือเมียดา เกือบอียายหนีเลยนิ”
(จาวิทย เมื่อตอนยายมาอยูที่นี่ใหมๆ เกรงวาเพื่อนจะมองวาไมเจง หรือไมจริงใจ เลีย้ ง
น้ําชาคนเพื่อนๆติดหนี้ที่รานไวเยอะมาก จนเงินเดือนแทบไมมีเหลือ โดนเมียดาจนเกือบจะยายหนี
ไปแลว)
“ไอเคว็ด คบไดที่ไหนเลา น้ําชาสักแกวก็ไมหอนเลี้ยงเพื่อน”
(อายเคว็ด เปนคนคบไมไดเพราะไมเคยเลี้ยงน้ําชาใครสักแกว)
“เราถึงหมายไหร ไหรไมไหรก็เคยเลี้ยงน้ําชาเพื่อนมั่งแหละสักแกวสองแกว”
(ถึงเราจะจน อยางนอยเราก็เคยเลี้ยงน้ําชาเพื่อนบางสักแกวสองแกว)
“โหมนะวัว นะเบอร เลี้ยงประจําเลย บางทีมันเลี้ยงทัง้ รานเลยนิโหมน”ี้
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(พวกนักพนันวัวชน พวกเลนหวย บางครั้งที่ชนะ ก็เหมาเลี้ยงคนในรานหมดทั้งรานก็
เคย)
“คั น เราตั้ ง ใจอี เ ลี้ ย งแล ว มาเที่ ย วจ า ยตางค เ ล า พั น นี้ เราไม ช อบฮั้ น ทํ า พั น นี้
หมายความวาปรือ” (ถาเราตั้งใจจะเลี้ยงน้ําชาแลว ยังจะมาจายสตางคอีก เราไมชอบ ทําอยางนี้
ไมใหเกียรติกันเลย”
คําบอกเลาเหลานี้ผูศึกษาไดยินอยูเสมอ ทั้งจากการซักถามและคําบอกเลาของผูรวม
โตะ,และจากผูขาย รวมทั้งไดประสบการณตรงกับตัวเอง เชนครั้งหนึ่งขณะที่ผูศึกษามารานน้ําชา
ตามปกติ และเมื่อทานเสร็จและสนทนาเรียบรอยแลวก็จะลุกไปจายเงินกับผูขายตามปกติ ก็พบวา
มีคนจายเงินใหเรียบรอยแลว ซึ่งก็คือคนที่ถูกหวยในงวดนั้นนั่นเอง หรือกระทั่งผูขายบางรานเมื่อ
ทราบวาผูศึกษาเปนนักศึกษามาทําวิทยานิพนธ และมานั่งที่รานเปนประจําก็ออกปากวา มานั่ง
เฉยๆโดยไมตองทานอะไรก็ได หรือไมก็ปฏิเสธการรับเงินจากผูศึกษา เพราะคิดวาเงินเล็กๆ นอยๆ
ไมจําเปนเทาการรูจักกันและเปนการสิ้นเปลืองสําหรับผูศึกษาหากตองมานั่งทุกวันและจายเงินทุก
วันแมจะเปนเงินจํานวนนอยนิดก็ตาม
“มาเสียตังคทําไหรละ…เรามาเรียนหนังสือนิ ถามาทํางานหาตางควาไปอยาง”
(ตองเสียเงินไปทําไมในเมื่อมันเปนการเรียนหนังสือ ถามาทํามาหากินนั่นก็เปนอีกเรื่องหนึ่ง)
ดังนั้นในรานน้ําชาจึงแทบไมสามารถพบวัฒนธรรมแบบ “อเมริกันแชร” ไมมีการตาง
คนตางจาย แตจะมีคนใดคนหนึ่งที่นั่งรวมโตะเปนคนจายแทนคนอื่นทั้งโตะ อาจสลับสับเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปแลวแตโอกาส แตสวนใหญคนที่มีหนาที่การงานสูงกวา มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีกวามักเปนคนที่จายบอยกวาคนอื่นๆ และเมื่อผูศึกษาไดลองเปรียบเทียบลักษณะการจายเงิน
แทนกัน หรือเลี้ยงกันในรานอาหารอื่นๆ ที่ไมใชรานชา ก็เปนไปในลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะ
รานอาหารหรือผับบารตอนกลางคืนนั้น นักทองเที่ยวหรือวัยรุนในเมืองนครศรีฯไมนิยมวัฒนธรรม
แบบอเมริกันแชรเอาเสียเลย
รานอาหารประเภทผับและภัตตาคารชื่อดังในยานหางสรรพสินคาโรบินสัน เลาใหผู
ศึกษาฟงวาที่รานมีการ “วางมือถือทิ้งไว” เปนประจํา พรอมกับไดเปดลิ้นชักใหดูจะเห็นมือถือวาง
เรียงรายอยูในลิ้นชักดังคําบอกเลา การวางมือถือทิ้งไวนี้มิไดหมายถึงการลืม แตเปนเสมือนการ
จํานําของ กลาวคือเมื่อกลุมคนเขามารับประทานอาหารและดื่มในรานแลว ตองมีใครคนใดคน
หนึ่งเปน “เจามือ” บางครั้งที่เจามือไมมีเงินพอก็ยังไมนิยมอเมริกันแชร แตจะรักษาหนาไวดวยการ
วางทรัพยสินที่มีคาไวเปนประกัน เชน โทรศัพทมือถือ,นาฬิกา ฯ เมื่อมีเงินจึงจะมาจาย พี่ชัค (นาม
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สมมติ, อายุ 39 ป) เจาของรานอาหารผูซึ่งเคยเปดรานน้ําชามากอนและจบการศึกษาระดับสูงจาก
มหาวิทยาลัยชื่อดังในภาคเหนือบอกกับผูศึกษาวา
“คนบ า นเรา เด็ ก บ า นเรา ไม เ อาหรอกถ า ต อ งมานั่ ง แชร ตั ง ค กั น ไม เ หมื อ นเด็ ก
กรุงเทพฯเคาหรอก บานเราตองมีคนใดคนหนึ่งรับหนาที่เลี้ยง ไมมีการมานั่งหารกันวาใครจาย
เทาไร ใครใจใหญก็โดนจายบอยกวาคนอื่น จายกันจนเบื่อ หลบหนาเพื่อนๆไปเลยก็มี แลวจริงๆ
นะ ไอคนที่ไมควักรอยวันพันปมันก็ไมควักอยูอยางนั้น คนที่จายก็จายไป บางทีก็สงสารเลยเพราะ
ไอพวกที่จองจะกินฟรีมันมากกวาพวกที่ชอบจาย คนที่จายรับภาระหนักเขาบางทีก็แกปญหาโดย
การไมเขารานไปเลย พอไมมีคนจาย ไอพวกที่จองกินฟรีก็ไมเขา อยางนี้คนขายแย เพราะไมมีคน
เขาราน เจงกันมาหลายรานแลวกับปญหานี้ พี่ไมเขาใจเลย ทําไมไมชวยกันจายก็ไมรูจะไดกินกัน
อยางสบายใจไมตองมานั่งคํานึงวาตังคมึงตังคกู ชวยกันออกสบายใจจะตาย”
สิ่งที่เกิดขึ้นดังผูศึกษายกมาบางสวนนี้ ไดสะทอนใหเห็นวารานน้ําชาไดกลายเปน
พื้นที่ ที่ตอบสนองโลกทัศนบางประการของความเปน ทองถิ่นนิยม แบบคนใต ดั งที่อาคม เดช
ทองคํา ไดเคยศึกษาไวในหัวเชือกวัวชน ถึงวัฒนธรรมยอยบางประการของคนใต หรือที่เรียกวา
“ตาหนา” จนเปนบุคลิกเฉพาะทั้งที่พึงประสงคและไมพึงประสงค อาทิ การไมไววางใจใครงายๆ จะ
วางใจเมื่อทราบเทือกเถาเครือญาติเสียกอน การชิงไหวชื่นชมคนที่พูดจาเฉลียวฉลาดชิงไหวชิงพริบ
ในการโตเถียงไดทันทวงที และไมยอมเสียเปรียบใครงายๆ นับถือคนมีน้ําใจและใจนักเลง หนา
ใหญ ใจโต รักพวกพอง
ทวาสิ่งที่ผูศึกษาสนใจตอไปคือในเมื่อสภาพสังคมเศรษฐกิจทั้งของโลกและประเทศ
ไทยไดปรับเปลี่ยนมาเปนฐานคิดแบบเศรษฐศาสตร “ทุนนิยม” ตรรกะการคิดแบบ “ใหฟรี” แบบ
“เหมาเลี้ยง ,แบบ “จายทั้งราน” เหตุใดจึงยังอยูในระบบคิดของคนในนครศรีธรรมราชไดตอไป อีก
ทั้งการวางระบบการจัดการทองถิ่นโดยอํานาจรัฐผานทางการเมืองการปกครองไดเขามามีบทบาท
อยางสูง ขายใยของความสัมพันธแบบเครือญาติและการนับพวกพอง นับเกลอ หรือการควานหา
คนรูจักเพื่อเปนหลักในการเชื่อมสัมพันธกันนั้นยังคงความสําคัญอยางไร เหตุใดบุคลิกและทาที
เชนนี้ทําไมถึงยังคงปรากฏอยางชัดเจนและไดรับการสืบทอดและผองถายซึ่งสามารถสังเกตพบได
ในพื้นที่รานน้ําชา ภายหลังเมื่อใชเวลาอยูในพื้นที่นานยิ่งขึ้นทําใหผูศึกษาไดคนพบเหตุผลที่ชวย
อธิบายทําใหความสงสัยนั้นคลายลงไปไดดังนี้
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เครือขายความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ( safety net ) ในรานน้ําชา
ดังไดกลาวไปแลววาการเขามาใชพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
นั้นผูศึกษาสังเกตพบวา ผูที่เขามาไมไดตองการมานั่งดื่มด่ํากับรสชาติชา หรือมาหาความผอน
คลายในเชิงปจเจกแบบในรานกาแฟที่กําลังไดรับความนิยมในหัวเมืองอื่นๆ หากการเขามาในพืน้ ที่
รานน้ําชาคือการเขามาเพื่อมุงสรางปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นๆ ทั้งทางตรงและทางออม ทางตรงคือ
มากับคนรูจัก เพื่อพูดคุยกับคนที่รูจักกันอยูแลว ทางออมคือมาสรางความรูจักใหมๆ ใหเกิดขึน้ ผาน
ทางการนับ การดองกันจากคนรูจักที่มีรวมกัน เมื่อนั่งรานไหนแลวก็จะ “ติด” รานนั้น เมื่อสอบถาม
จากบุคคลที่มานั่งรานเดิม ๆ วาเหตุใดถึงเลือกมานั่งในรานนั้นๆ ผูศึกษาไดรับคําตอบวา
“คนรูจักเราอยูรานนี้เพ”
“เพื่อนเราอยูรานนี้เพ”
“เราหนิดกับคนขายรานนี้”
นอกจากจะมุงหวังมาหาคนที่รูจักเพื่อปฏิสัมพันธกันแลว เนื้อหาในการปฏิสัมพันธใน
รานน้ําชานั้นลวนเกี่ยวของกับ “ความจน” เพราะพื้นที่แหงนี้เปนสถานที่ใหความหวังอยางยิ่ง
สําหรับคนบางกลุม โดยเฉพาะคนที่อยูในสภาวะของ “ความจน” หรืออาจเปนคนจนอยางแทจริง
ในพื้นที่รานน้ําชาก็เชนกันเราอาจพบเห็น “วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับความจน” นี้ไดไมยากนัก เพราะใน
พื้นที่แหงนี้เต็มไปดวย ความหวังเรื่อง “หวย” ความหวังเรื่อง “การกูยืมเงินทอง” และที่สําคัญเปน
สถานที่หลักหมายที่พันแนนของ “พันธะแหงหนี้สิน”
นิธิ เอียวศรีวงศ เสนอวาแตเดิมในสังคมไทยนั้นมอง “ความจน” เปนเรื่องของบุญทํา
กรรมแตง หากในโลกยุคปจจุบันสาเหตุแหงความยากจนมาจากสาเหตุสําคัญ 2 ประการคือ 1.
การจัดการทรัพยากรที่รวมศูนยของภาครัฐ และ2.คนที่ถูกกีดกันออกไปจากการใชทรัพยากรไมมี
อํานาจตอรอง (นิธิ เอียวศรีวงศ 2544 : 8-12 ) ยิ่งไปกวานั้นยังอาจพบวากระแสบริโภคนิยมที่
ครอบงําสังคมอยางกวางขวาง ก็มีสวนทําให “ความจน” ถูกผลิตซ้ําเพิ่มมากขึ้นในความหมายของ
การถือครองวัตถุ (คณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2544)
ในพื้นที่รานน้ําชา จึงเปนพื้นที่หนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมในการบริโภค,วัฒนธรรมความจน
และการสราง Safety net ในรูปแบบใหมๆ ขึ้น ดังจะสะทอนผานกรณีตอไปนี้
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มหกรรมการแทงหวยในรานน้ําชา
เมื่อ “ความรวย” และ “เงิน” คือคําตอบที่คนในโลกยุคบริโภคนิยมคิดวาสามารถ
บันดาลใหเกิดความมั่นคงใหชีวิต ทําใหใครๆตางก็ดิ้นรนที่จะไปครอบครองหรือเขาถึงสองสิ่งนี้ แต
ในกรณีของคนที่ไมมีโอกาสในการเขาถึงทรัพยากร หรือกําลังอยูในภาวะลําบากยากจน เชน
คนทํางานรับจาง,ขาราชการชั้นผูนอย,คนขี่มอเตอรไซครับจาง,เกษตรกรที่ฝากชีวิตไวกับความไม
แนนอนของราคาผลผลิต ซึ่งเปนลูกคาของรานน้ําชากลางวันในสวนใหญนั้น ตางสรางความหวัง
ใหมๆ ที่จะบันดาลความมั่นคงใหชีวิตไดดวยความฝนวาจะเปนคนร่ํารวย เพียงชั่วขามคืน จากการ
แทงหวย
ในพื้นที่รานน้ําชาแทบทุกแหงในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช มีการพูดถึงเรื่องการ
แทงหวยกันเสมอ ไมมากก็นอย คนที่เขามาในรานน้ําชาบางก็มาฟงขาวเรื่องตัวเก็ง บางก็มาหา
โพยบางก็มาแจงขาววางวดนี้มีใครถูก ใครโดนกิน จากการสัมภาษณกลุมคนที่เขามานรานชา
พบวาพบวาสามารถหวยโดยใชเงินแทงตั้งแตหลักหนวยตั้งแต 1 บาท ซึ่งหากแทงถูกจะได
คาตอบแทน 550- บาท และหากแทงเกิน 10 บาทจะแถม 10 ละบาท เชน หากแทง 10 บาทก็จะ
ถือวาแทง 11 บาท หากแทง 20 บาท ก็จะถือวาแทง 22 บาท คนที่แทงหวยเริ่มแทงกันตั้งแต 1
บาท ไปจนถึงหลักหมื่น คนที่แทงหลักหมื่นมักจะเปนคนที่เปนพอคา หรือบอกวาไปไดเลขหวยล็อค
มา
การแทงหวยเปนไปอยางคึกคักในรานน้ําชาที่วางขายตอนกลางวัน (05.30-19.00 น.)
ซึ่งกลุมคนที่เขาไปในรานคือกลุมผูใหญวัยทํางาน ที่มีอายุ 25 ขึ้นไป ผูที่เขามาในรานน้ําชาตอน
กลางวันสามารถจําแนกไดตามระยะเวลาดังนี้
ตอนเชาตรู (06.00 – 09.00 น. โดยประมาณ)ผูที่เขามาในรานสวนใหญคือ คนทํางาน
รับจาง อาทิ ขับรถสองแถว ขับรถรับสงแมคาในตลาดนัด คนขี่มอเตอรไซครับจาง,คนถีบสามลอ
รับจาง และขาราชการระดับลางในจังหวัด
ตอนกลางวัน (09.00-13.00 น.) ผูที่เขามาในรานคือ คนทํางานประจําโดยทั่วไป เชน
ขาราชการชั้นผูนอย,ขาราชการชั้นผูใหญ ,พนักงานบริษัท หาง ราน ของเอกชน รวมทัง้ เด็กนักเรียน
อาชีวศึกษาที่เรียนเปนภาค คือ ภาคเชา ภาคบาย ภาคค่ํา เปนตน ในตอนแรกผูศึกษาเขาใจวา
ผูขายน้ําชาเปนคนขายหวยไปดวยในตัว แตความจริงไมไดเปนไปดังนั้น คนขายหวยก็คือลูกคาคน
หนึ่งในราน ที่แวะเวียนเขามา โดยมีคนขายเปนคนชวยอํานวยความสะดวกใหการซื้อขายหวย
เปนไปอยางเรียบรอยโดยไมคิดมูลคาหรือหักเปอรเซนตแตอยางใด ลูกคาอาจฝากซื้อหรือจดเลขที่
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จะซื้อไวโดยฝากไวกับพอคา,แมคา รานชา เมื่อคนขายหวยมาก็จะสั่งให การซื้อขายไมไดเปนการ
จายเงินสด แตเปนการซื้อเชื่อ จะจายเงินเมื่อหวยออกแลวหรือหากไวเนื้อเชื่อใจกันมาก สําหรับคน
“เครดี” (หมายถึงมีเครดิตดี เปนที่เชื่อถือได) ก็สามารถติดคางเงินไวไดหลายงวดแลวคอยชําระใน
คราวเดียว
ในรานขายน้าํ ชากลางวันนั้น การซื้อขายหวยอาจถือวาเปน “กิจกรรม” ที่สรางสีสนั ให
รานชาเลยทีเดียว รานใดทีไ่ มสามารถเปนแหลงรับฝาก ซื้อ ขาย หวยไดถือไดวา “กรอย” เลย
ทีเดียว เมื่อทีผ่ ูศึกษาไดสอบถามจากเจาของรานชาถึงเรื่องนี้ก็ไดคําตอบดังนี้
“ไมถือวาผิดเหรอที่มกี ารซื้อขายหวยกันในราน” ผูศึกษาถาม
“ผิดอะไรละ เราไมไดคา คนอื่นเขามาซื้อกันในรานเราเอง เราไมไดทาํ ไหรผิดทีน”ิ
“แลวนาย (ตํารวจ)ไมมาดัง มากวนมัง่ เหอะ”
“กวนไหร ทัง้ นายทัง้ ใครๆก็เมื่อซื้อกันเพ ไดเลขไหรมา พระที่ไหนใบมาก็มาบอกมา
แลกกันที่นี่แหละ”
“แลวเคยมีการถูกจับกันในรานมัง่ หมายละ”
“มีแหละ…ชวงที่คําสัง่ ออกมากๆ นายกามาจับกันมั่ง แตลุงไมเกี่ยวอยูแลวลุงไมได
ขายทีเลา แตชวงไหนทีน่ ายกวนมากๆ รานเราก็ซบไปเหมือนกัน คนมันไมสมู า สากลัวอีถกู จับ
แตแหลงไหรละ บางทีคนเขาไมใชมันอีตงั้ ใจมากินน้ําชาทีละ มันอีมาแหลงกันเรื่องเบอรนิ อีมา
ฝากแทงเบอรกันนิ รานไหนไมมีคนแหลง คนแทงเบอรกนั หมาเชื่อมั้ย”
เมื่อผูศึกษาพูดถึงการซื้อขายและแทงหวยกันในรานชานัน้
หลายคนแนะนําใหไป
สังเกตการณทรี่ านของลุงวัง (นามสมมติ) เพราะวากันวาเปนรานทีม่ ีสีสนั ที่สุดสําหรับมหกรรมการ
แทงหวยในรานชา
หวย : ฝนของคนอยากรวยในรานชาลุงวัง
รานชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชสวนใหญ ไมติดชื่อราน แตลูกคาจะรูจัก
กันดวยการเรียกชื่อคนขาย หรือชื่อสถานที่เปนหลัก เชน รานบังหมัด,รานกะนี,รานหลังพระธาตุ,
รานหนาจรัส,รานหนาจวน ฯ เหลานี้เปนตน รานน้าํ ชาลุงวังก็เชนกัน เปนรานที่ไมมีชื่อ แตตั้งอยูใ น
ยานตลาดหลัง ร.ร.วัดพระมหาธาตุ แตเดิมเรียกยานนีว้ า “ตลาดทาชี” เปนยานตลาดนัดเกาทีม่ า
ขายสินคากันทุกวันจันทร พุธ ศุกร แตในปจจุบนั ตอนเชาๆ (ตั้งแตตี 5 จนถึง 8 โมงเชา)จะมีสนิ คา
มาวางขายทุกวัน
รานลุงวังไมไดเปนเพิง รถเข็น แตเปนทัง้ รานและเปนบานของลุงไปดวยในตัว มี
ลักษณะเปนตึก รูปทรงโบราณ ตั้งอยูติดถนนหลังวัดพระมหาธาตุ เปดขายชาแบบมุสลิมมาตัง้ แต
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ป 2517 แตเดิมบานหลังนีเ้ ปนของพี่ชาย แตตอมาพี่ชายของลุงไปประกอบอาชีพอื่น ลุงจึงมาเชา
ทํารานน้ําชาตอ แตกอนที่จะเปดรานเปนหลักแหลงอยางนี้เคยขายน้าํ ชาเปนแผงลอยรถเข็นอยูใน
ตลาดทาชีมากอน รานลุงจบมีลักษณะพิเศษทีโ่ ดดเดนกวารานอื่น ๆ คือ ที่ผนังรานมีกระดาน
ขนาดใหญเทากระดานดําในโรงเรียนเปนโพยใบหวยติดอยูอยางเปดเผย เขียนไวดวยลายมือที่
สวยงาม
ซึ่งลุงวังบอกวาคนที่รับอาสาเขียนคือนาสมชายซึ่งเปนชางฝมือที่เขียนโปสเตอร
ประชาสัมพันธภาพยนตรเกา นาสมชายมาเขียนใหทุกเชาทีว่ าง และเขียนอยางตัง้ อกตั้งใจดวย
ลายมือบรรจงอันสวยงาม โพยใบหวยนี้มีลกั ษณะเปนคํากลอนบาง,เปนตัวเลขบาง,เปนคําผวน
บาง แตละคํา,แตละประโยคจะบอกแหลงที่มาที่ไปอยางชัดเจน วาไดมาจากที่ไหน อาทิ มาจากวัด
ดอนตรอ,มาจากกระบี,่ มาจากตรัง เปนตน
แมจะมีการใบหวยกันอยางเปดเผย แตลุงวังบอกวาตนเองไมไดตองการสนับสนุนใหมี
การแทงหวย จึงใหนาสมชายเขียนคําเตือนสติพวกทีเ่ ลนหวยไวขางๆ กระดานดวย โดยจะเปนคติ
เตือนใจไมใหงมงายหรือแทงหวยจนขาดความยั้งคิด และสอนใหขยันหมั่นเพียรในการทํามาหากิน
นอกจากจะเปดเผยอยางเต็มใจวารานน้ําชาแหงนี้มกี ารซื้อขายและใบหวยกันอยาง
คึกคักโดยการติดโพยหวยไวอยางเปดเผย
เมื่อเขาไปในรานสามารถมองเห็นไดชัดเจนแลว
บรรยากาศในยามเชาของรานลุงวังยังเอ็ดอึงไปดวยการรายงานความเคลื่อนไหวของตัวเลขตัวเก็ง
หวย ไมตางจากตลาดหุนในเมืองกรุงเทาไรนัก
เมื่อผูศึกษาถามลุงวังวาไดโพยเหลานั้นมาไดอยางไร และเชื่อถือไดแคไหน ลุงวังบอก
วาบางครั้งก็มกี ารโทรศัพทมาบอกกันที่รา น และจากการไปสังเกตการณทําใหผูศกึ ษาไดพบวาเปน
เชนนัน้ จริงๆ เพราะบางครั้งขณะที่ชงชาอยูน ั้นเมื่อมีเสียงโทรศัพทดังขึ้นลุงวังจะไปรับ และจด
ขอความใสกระดาษยุกยิก ๆ เพื่อเตรียมไวใหนาสมชายมาจารึกไวในกระดานตอไป สวนจะเชื่อถือ
ไดแคไหนนั้นก็แลวแตคนเชือ่ ใครจะเลือกเชื่อของใครก็ตามแตใจ
บางครั้งผูศึกษาก็พบวาประโยคใบหวย,ตัวเลข,สัญลักษณตา งๆ นัน้ ก็มาจากสมาชิก
ในรานเปนคนนําเขามาบอกเลา ประกาศตอๆกันไป
ครั้งหนึง่ ผูศึกษาเห็นวามีรถกระบะคันหนึง่ มาจอดหนาราน และมีผูหญิงคนหนึง่ ลงมา
จากรถอยางรีบเรง และไมไดสั่งชาหรือเครื่องดื่มใดๆ มาดื่ม นอกจากแวะบอกใบหวย และเลขเด็ด
ที่ไดมา ดวยอารามรีบรอน และรีบขึ้นรถตอไป
ลุงวังเลาใหฟง วาที่นี่เหมือนเปนศูนยกลางการใบหวย ใครอยากบอกเลขเด็ด,อาจารย
ดีที่ไหนก็มาบอกกลาวกัน
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“บางทีก็ถกู บาง ผิดบางตามเรื่องตามราว บางทีถูกคนทีถ่ ูกกาเหมาเลีย้ งคนทั้งรานก็มี
หนุกกันนิ ถามีคนถูก ถาถูกกินกันมากๆก็ซึมกันไปเหมือนกัน บางทีหนุกๆ ก็เหมารถไปหาอาจารย
ดังกันจังหวัดโนนจังหวัดนีก้ ม็ ี พลอยรถกันไปก็ยงั แลกเลขกันไปกันมาหนิดกันเอง พอหนิดกันเราก็
คุนกัน บอกขาวกัน ใครเจ็บไขไมบายก็ไปเยี่ยมไปแลกัน บางอาทิตยลุงปดรานเลยนิ ไปงานศพ
ลูกคาขาประจํา” ลุงวังเลาใหผูศึกษาฟงดวยอารมณสนุกสนาน
เมื่อผูศึกษาถามวาทําไมรานของลุงจึงกลายมาเปนศูนยขาวของการใบหวยอยางนี้ มี
การเริ่มตนเปนมาอยางไร ลุงวังบอกวาเริม่ ตนจากการที่ตนสังเกตเห็นวาคนที่มานัง่ ในรานนิยมคุย
กันเรื่องอะไรบาง เมื่อพบวาแทบทุกคนมีจุดสนใจรวมกันอยูอยางหนึง่ คือเรื่องของ “หวย” ลุงจึง
นํามาเปนประเด็นสนทนา พูดคุยกับลูกคาไปเรื่อยๆ เมื่อคุยกันถูกคอก็เริ่มมีคนบอกเลขเด็ด
แรกเริ่มลุงก็อาศัยการบอกตอแบบปากตอปาก แตบางครั้งเมื่อยุงกับการชงชา,กาแฟ ลูกคามาถาม
จากลุง ทําใหไมสะดวกในการทํางาน เมื่อมีเวลาวางลุงจึงเขียนไวในกระดาษแปะติดไวขางฝา ใคร
สนใจก็จดตอกันไป ซึง่ ขณะที่ผูศึกษาไปศึกษานั้นพบวาที่รานของลุงทุกโตะมีเศษกระดาษฉีกเปน
แผนไวอยางเรียบรอย พรอมกับปากกา ตอนแรกผูศึกษาเขาใจวาเอาไวใหลูกคาจดรายการสั่ง
อาหาร จึงเขียนแลวนําไปสง ปรากฏวาทุกคนในรานพากันอมยิม้ ลุงวังจึงบอกผูศึกษาวาแตไมไดมี
เพื่อจดรายการสั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม แตเอาไวบริการใหลูกคาจดคําใบหวย,จดตัวเก็ง ฯ
นานวันเขากระดาษแผนเดียวเริ่มไมพอ เมื่อมีแผนกระดานลุงจึงเอามาติดไวขา งฝา
พอดีนาสมชายซึ่งมีบา นอยูใกลๆมีฝมือทางการเขียน มีลายมืออันสวยงาม ลุงจึงวานมาเขียน นา
สมชายก็รับคําดวยความเต็มใจ และปฏิบัติภารกิจในการเขียนกระดานใบหวยดวยความเต็มใจมา
นับสิบๆปแลว
เมื่อผูศึกษาถามลุงวังวาไมกลัวตํารวจจะมาจับหรือลุงวังจึงถามกลับวา
“แลวลุงทําผิดไหร ไมไดคา ไมไดขายเบอรเลย เขามาคุยกันเฉยๆ แลวลุงก็บริการให
เขาเทานัน้ ผิดกันเหอะ ไมผดิ เลยแลวอีมาจับลุงในขอหาไหร ลองจับลองแลถิ…”
เมื่อผูศึกษาถามวามีเคยมีการจับกุมการซื้อหวยเถื่อนกันในรานลุงบางหรือเปลา ลุงวัง
ตอบวา “ไมมีที่มาจับในราน เพราะในรานนี้ไมไดมาซื้อมาขายกัน มาแหลงมาบอกเลขกันเทานัน้
จึงไมผิดไหรใหใครจับกันที แตถาเขามาสืบ มารูกนั ทีน่ ี้มาใครซื้อใครขาย แลวไปจับกันที่อื่นนัน้ มี
ประจํา”
ตนป พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนระยะเวลาที่รัฐบาลภายใตการนําของ พ.ต.ต. ทักษิณ ชินวัตร
เริ่มประกาศนโยบายการปราบปรามหวยเถื่อน ซึง่ ตรงกับชวงเวลาทีผ่ ูศึกษาลงไปศึกษาภาคสนาม
พอดี ผูศึกษาพยายามสังเกต รวมทัง้ สอบถามกับลุงวังวาสมาชิกและผูคนทีน่ ิยมมาดู มาบอกเลา
ตัวเก็ง เลขเด็ด และการเขียนโพยหวยในรานของลุงวังซบเซาลงหรือไม จากการสังเกตพบวาทุก
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อยางยังคงเหมือนเดิม ลุงวังยังเลาเพิ่มเติมวาสมาชิกและลูกคาในรานไมลดลงแตอยางใด การใบ
หวยยังคงดําเนินไปอยางปกติ แตมีเสียงวิพากษวิจารณเรื่องการปราบปรามหวยเถื่อนอยางหนาหู
ทั้งที่เห็นดวยและไมเห็นดวย แตเรื่องที่นาํ มาวิจารณหรือบอกเลากันฟง สวนใหญจะเปนประเด็น
ที่วา มีเจามือหวยคนใดบางทีโ่ ดนยึดทรัพย มีใครบางทีห่ นีไปเมื่อโดนขึ้นบัญชีเปนผูม ีอิทธิพล และ
ถูกขึ้นบัญชีเปนคนขายหวยเถื่อน
“โกชาแกหนีไปเลยนิ ขาววาแกหลบไปอยูกรุงเทพสักพัก แลพอนายซาๆเรื่องนี้แกวา
คอยลงมาใหม”
“นาถองแหละลําบากเพราะเสียงวาถูกยึดทรัพยเหม็ดฉาด ฮายทําไดแตตัวเล็กๆ ตัว
ใหญๆนั่งอยูในโรงพัก ในศาลากลางมันจับกันไมไดมั้ยกูวา”
“จามาโนน ลําบากหวาเพื่อน ลูกแกเรียนกรุงเทพฯเพ แกอีทําปรือ รายไดหลักมาจาก
แกขายเบอรนแิ หละ แตแกถูกเลิกเด็ดขาดเพราะเขาเอาจริง แกขี้ขลาด ถูกปลดออกจากตํารวจ
แลวอีลําบาก เรื่องลําบากไมเทาไร แกวาพี่นองแกบอกใหเลิกดีหวาบัดสีคนถาถูกไลออกกับเรื่องนี้
นี้เห็นวาเที่ยวแลนยืมดอกเพื่อนกันนาเห็นดูแลวนิ”
การวิพากษวิจารณสวนใหญจึงไมไดอยูที่ประเด็นเห็นดวยหรือไมเห็นดวยกับนโยบาย
ปราบหวยเถื่อนของรัฐบาล แตเปนการวิจารณภาวะและสภาพที่สง ผลกระทบกับคนในชุมชนของ
ตน ทัง้ ที่เปนคนขายหวยและคนซื้อหวย เมื่อผูศึกษาสอบถามวาเมือ่ รัฐประกาศนโยบายนี้แลวจะ
เลิกซื้อหวยกันหรือไม ทุกคนตอบวาไมเกีย่ ว จะยังซื้อเหมือนเดิม ถาซื้อใตดินไมไดก็ซื้อบนดิน
ดังนัน้ หารซื้อขายหวยนั้นจะทํากันใตดินบนดิน ไมมีผลอะไรกับพวกเขา เพราะพวกเขาจะยังคงซื้อ
หวยเผื่อรวยตอความหวังกันดังเดิม
พันธะแหงหนี้สินในรานน้ําชา
อ.นิธิ เอียวศรีวงษ เสนอวา การกูหนี้ยมื สินเปนความจําเปนอยางหนึง่ ใน “วัฒนธรรม
ความจน” (นิธิ เอียวศรีวงษ 2541 ) จากการเขาไปสังเกตการณอยางมีสวนรวมของผูศึกษา พบวา
ในพืน้ ที่รานน้าํ ชาเปนแหลงสําคัญในการปฏิบัติการสําหรับกิจกรรมแหงการกูยมื นี้ ผูศึกษาขอละ
ประเด็นเล็กนอยในการเปนหนี้สนิ จากการ “เชื่อ” คาน้าํ ชาระหวางคนซื้อและคนขายชา เพราะการ
ติดคางคาน้าํ ชา การลงบัญชีไวจายเมื่อมีเงินนั้นถือเปนเรื่องที่สําคัญเล็กนอยกวาการเขามาเพื่อหา
“เจาหนี”้ และ “ลูกหนี”้ ในการ “ยืมดอก” (ยืมเงินแบบคิดดอกเบี้ย ทัง้ รายวันและรายเดือน) ของ
ผูคนในรานชา นอกจากเรื่องหวยแลว รานน้าํ ชายังเปนเสมือน “ธนาคารคนจน” ใหคนไรเครดิตใน
สถาบันการเงินที่เปนทางการอีกดวย
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รานพีส่ ุ : ธนาคารคนจนในรานน้าํ ชา
รานพี่สเุ ปนรานชาแบบแผงลอย ตัง้ อยูในบริเวณสนามหนาเมือง ในสวนที่เปนสนาม
เด็กเลนเดิม ติดกับคลองทีเ่ ปนคูเมืองเดิม เปนการจัดที่ใหของเทศบาล ในบริเวณเดียวกันมีรา น
ขายชาหลายราน แตรานพี่สขุ ายขาวแกงควบคูไปดวย ฟากคูเมืองตรงกันขามกับรานพี่สุ เปนทีท่ าํ
การของสํานักงานการไฟฟาประจําจังหวัด (ปจจุบันยายทีท่ ําการไปแลว) สวนฟากทางทิศเหนือ
ของรานคือสนามหนาเมือง ถัดจากสนามหนาเมืองคือสถานีตาํ รวจประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช
ลูกคาของรานบริเวณนี้จงึ มีทั้งเจาหนาทีก่ ารไฟฟา,เจาหนาที่ตํารวจ,เด็กพาณิชย (เพราะมี ร.ร.
เอกชนชื่อ พานิชยการนครศรีธรรมราช อยูห างออกไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 เมตร) รานพี่
สุเปดขายทัง้ ขาวแกงและชาตั้งแต 06.30 – 17.00 น. โดยประมาณ ทุกวันจันทร-ศุกร หากมีงาน
หรือวาระพิเศษ ที่สนามหนาเมือง เชนการคัดเลือกทหาร,งานเดินสวนสนามวันสําคัญตางๆ ฯ พี่สกุ ็
จะมาเปดรานเพื่อหารายไดเพิ่มอีกขึ้น พี่สจุ ะมีผูชวยสองคน คือสามีซึ่งประกอบอาชีพขับรถรับจาง
และลูกนองผูห ญิงที่มาชวยลางจานลางแกวอีกหนึง่ คน
แตเมื่อลูกคาเขามาเปนจํานวนมากๆ
ทํางานไมทนั นองสาวและนองเขยของพี่สซุ ึ่งทํางานรับราชการอยูในตัวจังหวัด ก็จะมาชวยอีกแรง
หนึง่
เพราะญาติๆที่รับราชการหรือทํางานอยูในเขตเมืองจะมารับประทานอาหารที่รา นพี่สุเปน
ประจําอยูแลว รานพี่สจุ ึงคับคั่งไปดวยบรรดาขาราชการ,ตํารวจ,เด็กพาณิชย และลูกคาขาจรที่ผาน
มาทางสนามหนาเมือง
ผูศึกษาซึง่ มักอาศัยฝากทองอาหารเชาไวที่รานที่สุ เพราะติดใจในรสชาติอาหาร และ
มีความสนิทสนมผานทางเครือญาติกับพี่สอุ ยูแลวและบางครั้งเวลาทีพ่ ี่สุยุงเหยิงและเสิรฟอาหาร
ไมทัน ผูศึกษาจึงอาสาเปนพนักงานเสิรฟ ใหพี่สุอีกแรงหนึ่งจึงสรางความคุนเคยกับรานน้ําชาของพี่
สุไดโดยสะดวก
เมื่อวางเวนจากภาระการงานพี่สุ (ซึ่งเปนผูหญิง) ก็มักมานั่งรวมโตะรับประทาน
อาหารกับผูศึกษาเลาใหฟงถึงปฏิสัมพันธระหวางตนกับบุคคลที่เขามาในรานอยูเสมอ พี่สุเองนั้นมี
ฐานะปานกลาง แตพี่สุเลาวาเครือญาติทั้งทางฝายของตนและสามีคอนขางมีฐานะ ญาติทางฝาย
พี่สุนั้นสวนใหญรับราชการกันแทบทุกคน สวนญาติทางฝายสามีก็ประกอบอาชีพตัดเย็บ ขายสง
เสื้อผาแหลงใหญใน อ.เชียรใหญ รานคาและแมคาในละแวกเดียวกันกับพี่สุมักตั้งวงเลนแชรกัน
เพื่อเปนทุนสะสมไวใชยามเดือดรอน นอกไปจากนั้นพี่สุยัง “ปลอยดอกรายวัน” ใหกับแมคาใน
ละแวกเดียวกัน การปลอยดอกรายวันที่พี่สุหมายถึงคือการปลอยเงินกูและเรียกเก็บดอกเบี้ย
รายวัน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10-15 คนที่กูดอกรายวันสวนใหญเปนแมคาหาบเร แผงลอย หรือ
กรรมกรรับจางในละแวกนั้น โดยมีกติกาในการสงคืนดังนี้ สมมติวากูยืมเงินไปจํานวน 100 บ.
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จะตองนํามาจายคืนในเวลา ๕ วัน ในอัตราเงินตนวันละ 20 บาทและดอกเบี้ย 10 บาท (รวมเปน
วันละ 30 บาท) ไมใหขาดทุกวัน หากขาดจะตองเริ่มนับจํานวนเงินตนในอัตราเริ่มตนใหมอีกครั้ง
การกูยืมดอกรายวันเริ่มตั้งแต 100 บาทไปจนถึง 5,000 บ. สวนดอกรายเดือน (คือการจาย
ดอกเบี้ยเปนงวดตอเดือน) มักจะเริ่มตั้งแตหลักพันบาทไปจนถึงหลักแสน
ผูศึกษาถามจากพี่สวุ ามีการเบี้ยวเงินกันบางหรือเปลา พี่สุบอกวามีแตไมบอย สวน
ใหญคนทีเ่ บี้ยวคือคนที่อพยพไปจากพื้นที่ แตสวนใหญหากเปนคนที่ไมคุนเคย ไมรหู ัวนอนปลาย
ตีน พี่สุก็ไมปลอยดอกใหอยูแลว ผูศึกษาจึงถามตอวาคนที่มากูยมื ดอกรายวันนั้นขาดสงเงินบาง
หรือเปลา พีส่ ุตอบวาสวนใหญไมคอยมี ผูศึกษาจึงถามไปตามความเขาใจวาของตนวา “เปน
เพราะเขากลัวดอกเบี้ยสูงใชมั้ย” พี่สุตอบวา “อาจมีสวน แตจริงๆ แลวเหตุผลหลักที่ไมมีใครกลา
เบี้ยวนั้นเปนเพราะกลัววาหากเบี้ยวแลว ปากตอปากบอกตอกันไป คราวหลังหากเดือดรอนขึ้นมา
ก็จะไมมที ี่กูยมื อีก เพราะคนหาเชากินค่าํ อยางนีจ้ ะไปกูที่ไหนได ไมมีหลักฐานพอหรอกธนาคง
ธนาคารนะ” เพราะตองการรักษาแหลงเงินกูเอาไวคนจนจึงมีความซื่อสัตยสูงมากในกระบวนการ
กูยืมรายวัน
นอกจากจะ “ปลอยดอก” ใหกับกรรมกร หาบเร คนหาเชากินค่ําแลว ที่รานพี่สุยงั มี
การปลอยดอกรายเดือนอีกดวย การปลอยดอกเบี้ยรายเดือนทีพ่ ี่สหุ มายถึงคือการปลอยเงินกูและ
เรียกเก็บดอกเบี้ยรายเดือน ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 10-15./เดือน คนทีก่ ูดอกรายเดือนสวนใหญมี
ฐานะกวาพวกที่ยืมดอกรายวัน เปนขาราชการ (ทั้งระดับลาง-กลาง-สูง) พนักงานในบริษัทหางราน
รวมทัง้ เจาของกิจการ โดยมีกติกาในการสงคืนดังนี้ สมมติวากูย ืมเงินไปจํานวน 100 บ.จะนําเงิน
ตนมาจายคืนในเวลาใดก็ได แตเมื่อครบกําหนด 30 วันจะตองนําดอกเบี้ยมาสง 10 หรือ 15 บาท
ตามอัตราดอกเบี้ยที่ ตกลงกันเมื่อแรกยืม การกูยมื แบบนี้มักกูยมื เงินในปริมาณมากกวาดอก
รายวัน โดยทัว่ ไปมักยืมกันในหลักพันขึ้นไป และในการกูยืมมีการทําสัญญากูยืมไวเปนลายลักษณ
อักษรทางนิติกรรมอยางสมบูรณ และมีขอ ตกลงกันวาจะเขียนในสัญญานิติกรรมเปนเงินจํานวน 2
เทาของการกูย ืมจริง เชน ถากูยืม 10,000 บาท ก็จะเขียนในใบสัญญาเงินกูเปนเงิน 20,000 บาท
เพื่อเปนหลักประกันไมใหคนกูเบี้ยว และถาหากคนกูเบีย้ วหากมีการฟองรองจะไดคุมคาเสียเวลา
และคาฟองรอง และเผื่อไวเปนคาบริการทางนิติกรรมของผูใหยมื
พี่สุบอกวาลําพังรายไดของพี่สุเองนั้นไมพอสําหรับเอามาปลอยดอกใหใครกูยืม หากที่
นํามาปลอยนัน้ เปนเงินทีว่ านวงศเครือญาติฝากมาใหทาํ พี่สุเองก็กนิ กําไรที่เขาหักใหรอยละ 5 พอ
เปนรายไดขึ้นมาบาง คนที่มากูยืมเงินทีร่ านพี่สกุ ็มักทราบกันวาเงินที่พี่สนุ ํามา “ปลอยดอก” นั้น

105
เปนเงินจากวงศเครือญาติของพี่สุ โดยเฉพาะนองสาวและนองเขยทีร่ ับราชการ ที่มารานพี่สุเปน
ประจํานัน่ เองที่เปนเจาของเงิน
นองสาวพี่สุรับราชการในหนวยงานของรัฐแหงหนึง่ และมีสามีรับราชการเปนตํารวจ
การมีญาติเปนตํารวจนี้ชวยใหพี่สุสามารถปลอยดอกไดสะดวกยิง่ ขึ้น เพราะหากเกิดการเบี้ยวเงิน
ขึ้น นองเขยของพี่สุจะชวยทวงหนี้ใหอกี ทางหนึ่ง และแมวาจะไมมีการขู ฟองรอง หรือสรางความ
รุนแรงแตประการใด หาก “บารมี” ในความเปนตํารวจของนองเขยพี่สกุ ็จะชวยใหบรรดาลูกหนี้ตรง
ตอเวลาและการปลอยดอกในตระกูลของพี่สุทาํ ไดอยางสะดวกยิง่ ขึ้น
ลูกหนี้ที่มาอาศัยเงินกูในรานพี่สุ เปนคนหลายระดับดวยกัน แตสวนใหญพี่สุบอกวา
นิยมปลอยดอกเบี้ยรายเดือนใหขาราชการมากกวา เพราะขาราชการมีหลักฐานที่มั่นคง และมี
รายไดที่แนนอน เมื่อผูศึกษาถามวาระหวางขาราชการกับกรรมกร คนทํางานรับจางใครมีความ
ซื่อสัตยตรงตอเวลาในการชําระหนี้มากกวากัน พี่สุตอบวา
“ไมตางกัน เหมือนกันหมด หวางอีจายไดเลื่อนแลวเลือ่ นเลา ผลัดแลวผลัดเลา ดีวา
ไดทน(ชื่อนองเขย) ชวยเรง ยิ่งราชการยิง่ หนีดหี นักหนา พอสิ้นเดือนแลวหายหนากันเหม็ด หวางอี
มาจายปาเขาไปวันทีเ่ ทาใดไมรู เขาไปกลางเดือนก็มี เผลอๆ โหมจายรายวันรับผิดชอบดีหวา
ราชการเสียเลา” (ไมตางกัน เหมือนกันหมด กวาจะจายเลื่อนแลวเลื่อนเลา ผลัดแลวผลัดเลา
ดีกวาไดทน(ชื่อนองเขย) ชวยเรง ยิ่งเปนขาราชการยิ่งหนีกนั ดีนกั หนา เมื่อถึงสิน้ เดือนแลวหาย
หนาไปกันหมด กวาจะมาจายปาเขาไปวันที่เทาไหรก็ไมรู เขาไปกลางเดือนแลวก็มี เผลอๆ พวก
จายรายวันรับผิดชอบดีกวาขาราชการเสียอีก)
ในวังวนของภาวะหนี้สนิ นี้ผศู ึกษาพบวามีสิ่งทีน่ าสนใจอยูอยางหนึ่งคือ การแบงแยก
สถานะ ความแตกตางระหวางเจาหนี-้ ลูกหนีน้ ั้น ไมไดปรากฏออกมาทางพฤติกรรมที่นอบนอมและ
ใหความพินอบพิเทากับเจาหนี้แตอยางใด คนที่เปนขาราชการระดับสูง ไมวาจะเปนหัวหนางาน
ของนองสาวพีส่ ุหรือผูบังคับบัญชาที่มยี ศสูงกวาของนองเขยพี่สกุ ็ยงั มากูยืมเงินจากลูกนอง หรือ
แมคาเชนพี่สุโดยไมถือวาเปนการเสียหนาแตอยางใด เพราะพี่สุและนองๆก็ยังคงแสดงทาทีเคารพ
และใหเกียรติกับผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาดังเดิม ดังที่ผูศึกษาสังเกตพบไดจากการเลือกปฏิบัติ
ตอบุคคลเชนนั้นตางจากลูกคาคนอืน่ ๆ เชนการจัดโตะเกาอี้ใหนงั่ เปนในทําเลที่ดกี วาคนอื่น การ
คอยซักถามหรือคอยบริการน้ําดื่มและของหวานอยางตอเนื่อง
ระหวางที่ผูศึกษากําลังศึกษาภาคสนามอยูนนั้ ครั้งหนึง่ พี่สุมีอาการเจ็บปวยและตอง
ผาตัดนิ่ว และจําตองปดราน พี่สุไดชักชวนใหผูศึกษามาเฝาไขเพราะลูกๆของพี่สมุ าเรียนหนังสือที่
กรุงเทพฯกันหมด สามีกจ็ ําเปนตองขับรถรับจางทุกวันมิฉะนั้นจะขาดรายได ผูศึกษาจึงรับอาสาทํา
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ดวยความเต็มใจ และคิดวาเปนโอกาสอันดีที่จะไดสังเกตปฏิสัมพันธในพืน้ ที่อนื่ ๆ โดยเฉพาะใน
โรงพยาบาลซึง่ เปนพืน้ ทีท่ ี่มลี ักษณะเปนทางการ
ปรากฏวาการเขารับการรักษาของพี่สุนนั้ ไดรับการอํานวยความสะดวกเปนอยางดีไม
วาจะเปนจากเจาหนาทีท่ ี่เกีย่ วของกับการติดตอจองหองพัก,จากพยาบาลประจําหอง แมกระทัง่ วัน
กลับก็ไดรับการลัดคิวในการคิดเงินคารับการรักษาและจายยาในเวลาที่รวดเร็ว ทั้งนี้เปนเพราะทัง้
นองสาวและนองเขยของพี่สรุ ูจักกับเจาหนาที่ในโรงพยาบาล และผูบงั คับบัญชาของทัง้ สองซึง่ รูจกั
กับเจาหนาที่ในโรงพยาบาลก็ไดโทรศัพทไปฝากฝงใหเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวกดวยอีก
ทางหนึ่ง การใชพื้นที่ในโรงพยาบาลก็ไมไดปฏิบัติตามกฎระเบียบเครงครัด เชน การกําหนดเวลา
เฝาไข หรือการเยี่ยม ไมไดมีผูใดปฏิบัติตาม หากพยาบาลเปดโอกาสใหเขา-ออกไดอยางสะดวก
ยกเวนเวลาทีห่ มอเดินมาตรวจไขเทานั้น ญาติผูเฝาไขของคนปวยมักมากันหลายคน ทั้งที่
โรงพยาบาลกําหนดใหเฝาไดคนเดียว แตบางรายก็อาศัยนอนกันใตเตียงผูปวยบาง นั่งหลับโดยฟุบ
กับเตียงผูปว ยบาง และบริเวณดาดฟาของโรงพยาบาล ในยามค่ําคืนก็แปรสภาพเปน “ทีน่ อน”
ของบรรดาญาติๆ โดยนําเสือ่ และผาหมมาจากบานพรอมดวยยากันยุง หรือบางรายก็นํามุงมากาง
และนอนกันอยางเปนเรื่องปกติ ทางโรงพยาบาลก็ไมไดเขมงวดแตประการใด ญาติของผูปวยตาง
พูดคุยทักทายกัน และฝากฝงใหชว ยดูแลผูป วยแทนกันและกันเมื่อตนติดธุระ ซึ่งผูศกึ ษาไดถามพีส่ ุ
วารูสึกดีหรือรําคาญบางหรือไมกับบรยากาศอันพลุกพลานเชนนี้ พี่สบุ อกวาไมรูสึกรําคาญ รูสึกดี
ที่ไมเงียบ และญาติผูปวยแตละเตียงก็มักมีเรื่องเลาตลก ๆ ชวนขําขันเพลิดเพลินดี ถาตองไปอยูใน
หองเงียบๆ คงนากลัว
ดังนัน้ สิ่งที่นา สนใจอีกประการหนึง่ ก็คือบรรยากาศในหองรวมของโรงพยาบาลจังหวัด
นครศรีธรรมราชนัน้ คึกคักและมีเสียงพูดคุยกันอยางอึดอึง เพราะคนไขในแตละเตียงจะมีญาติมา
เฝาไขกันอยางอุนหนาฝาคัง่ ในกรณีของพีส่ ุ นอกจากบรรดาญาติที่แวะเวียนกันมาไมขาดสายแลว
บรรดาลูกคากระทั่งลูกหนี้กย็ ังมาเยี่ยมพี่สอุ ยางสม่ําเสมอ ลูกหนี้ทยี่ มื ดอกรายวันบางคนสูอุตสาห
ซื้อผลไมราคาแพงเชน สมฟรีมองตจากหางสรรพสินคามาเปนของฝาก ลูกหนีท้ ี่เปนขาราชการบาง
รายนําเงินใสซองมาให พี่สบุ อกวามีจํานวนเทากับคางวดดอกขอในแตละเดือนเลยทีเดียว (เชน
ตองสงดอกเดือนละ 500 ก็ใสเงินในซองใหพี่สุ 1,000 บาทเลยทีเดียว แมพี่สุจะอิดออดไมยอมรับ
เพราะเกรงใจ แตผูใหกย็ ืนยันวาไมเปนไรขอใหไดชวยในการรักษาพยาบาล และวันที่พี่สุออกมา
จากโรงพยาบาลนัน้ หลายคนที่เกีย่ วของกับพี่สุในรานชา ไมวา จะเปนลูกคา,ลูกหนี้ ตางมาชวยกัน
ขนของอยางขมีขมัน อีกทัง้ พาพี่สุไปทานอาหารที่รานอาหารกอนจะกลับบานอีกดวย
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การกูหนี้ยมื สินกันโดยผานการใชพนื้ ที่รา นน้าํ ชานัน้ ปรากฏใหเห็นอยูเ สมอ หลังจากที่
ไดเขาไปศึกษาในพืน้ ที่ระดับหนึง่ จนคุนเคยกับกลุมคนในรานน้ําชาแลว ครั้งหนึง่ ลูกจางที่รับจาง
ลางแกวในรานชาแหงหนึง่ ซึง่ ผูศึกษามีความสนิทสนมดวยชื่อ “พี่นิด” ซึ่งเปนผูหญิงหนาตาคมคาย
อายุประมาณ 35 ปก็ออกปากหยิบยืมเงินจากผูศึกษา และเปนประสบการณแหงกระบวนการกู
หนีย้ ืมสินที่เกิดขึ้นกับผูศึกษาโดยตรง
พี่นิด : กับวังวนแหงหนี้สนิ จากลัทธิบริโภคนิยม
พี่นิดมีความสนิทสนมกับผูศึกษาเพราะพี่นดิ เปนลูกจางทีร่ ับจางลางแกวในรานน้าํ ชา
ของพี่สุ ซึ่งผูศ ึกษาเขาไปในพืน้ ที่รา นน้ําชาแหงนี้อยางสม่ําเสมอ ประกอบกับพีน่ ดิ เปนคนชางพูด
พูดจาฉะฉานและชางคุย ชางซักถาม และชางนินทารอบรูเรื่องคนอื่นในรานน้าํ ชาไปหมดผูศึกษา
จึงอาศัยพี่นิดเปนแหลงขอมูลสําคัญ พีน่ ดิ มักถามผูศึกษาวาทํางานอะไร เรียนอะไร รายไดเทาไร
ตอเดือน เมื่อทราบวาเปนนักศึกษาปริญญาโท พีน่ ิดก็บอกวาผูศึกษา “รวยแคนได” (หมายถึงรวย
ในระดับทีน่ าพอใจ) เมื่อวางจากการทํางานหรือหลังจากที่เก็บรานเสร็จเรียบรอยแลวพีน่ ิดมักชวนผู
ศึกษาไปเดินตลาดหรือเดินหาง ตลาดของพีน่ ิดคือตลาดขายเสื้อผามือสอง พีน่ ิดเปนคนชอบ
แตงตัว และมักใหผูศึกษาชวยเลือกเสื้อผาใหเพราะบอกวา “เด็กมาจากกรุงเทพฯตาดี” และเมื่อไป
ในหางพี่นิดมักไปหยุดดูที่รา นขายโทรศัพทมือถือ พีน่ ิดบอกกับผูศกึ ษาวาอยากมีโทรศัพทมือถือ
พกบางจะไดดโู กเก และไวติดตอธุระการงาน เพราะนอกจากจะรับจางลางแกวในรานน้ําชาพีส่ ุ
แลว พี่นิดยังมีอาชีพรับจางทั่วไป กลาวคือผูคนที่มารานน้ําชา อาจจะเปนขาราชการหรือคนทีม่ ี
ฐานะมักวาจางพีน่ ิดไปเก็บกวาดบาน,ซักผา,รีดผา,หรือรับจางอืน่ ๆ จิปาถะ ในทัศนะของผูศึกษา
แลวพี่นิดเปนคนขยันมาก เพราะรับจางทํางานไมหยุดเลย พีน่ ิดเลาใหฟง วาตองตืน่ ตั้งแตตี 3 เพื่อ
ไปเก็บกวาดและลางจานที่รา นอาหารประเภทผับบาร จากนั้นเมื่อเสร็จงานประมาณตี 5 ก็อาจ
รับจางไปจายกับขาว,ซื้อของใหเจาของราน เมื่อเสร็จจากตลาดประมาณ 6 โมงเชา พี่นิดจะมากอ
ไฟ ตมน้าํ ตระเตรียมโตะเกาอี้ที่รานพี่สุตอ เวลาพักผอนของพี่สุคือชวงบายๆ ที่ซาคนแลว ผูศึกษา
มักเห็นพี่นิดนัง่ ฟุบหลับกับโตะอยางนาสงสาร พี่นิดเลาใหฟง วาบางเสาร-อาทิตย ซึง่ เปนชวงเวลาที่
หยุดงานจากรานพี่สุแลว ถาไมตองไปซักรีด ลางบานใหใครพี่นิดยังไปรับจางเปนกรรมกรกอสราง
โบกปูน ขนดินบางตามแตใครจะวาจาง พี่นิดมีพาหนะเปนรถมอเตอรไซค คอยวิง่ ไปวิ่งมารับจาง
ทํางานไปเรื่อยๆ สามีของพี่นิดเปนกรรมกรกอสรางที่เพิ่งพนคดีออกมาจากคุก พีน่ ิดเรียกวา “พี่
คลาว” พี่คลาวเปนคนเงียบขรึมและเอาการเอางาน ทาทางสุภาพเรียบรอยจนผูศึกษานึกไมออกวา
พี่คลาวเคยผานคดีอะไรมากอน และไมกลาซักถามจากพี่นิด กอนจะมาใชชีวิตดวยกันในชุมชน
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แออัดแหงหนึง่ ในตัวเมืองนครฯนั้น พีน่ ิดเคยมีสามีมากอนและมีลูกติดมาแลว 1 คน เมื่อมาอยูกัน
กับพี่คลาวพีน่ ดิ ก็มีลูกดวยกันอีก 2 คน
ผูศึกษาเคยไปเยี่ยมบานพี่นดิ พบวายานทีพ่ ี่นิดอยูน นั้ เปนชุมชนแออัดใกล ๆ กับ
โรงพยาบาลประจําจังหวัด หากตองเขาไปในซอยที่คดเคี้ยวซับซอน และคอนขางเปลี่ยว คนทั่วไป
มักหลบเลีย่ งที่จะสัญจรผานทางสายนี้เพราะคิดวาเปนพื้นที่ทนี่ ากลัว แตเดิมยานนีเ้ ปนพืน้ ที่รกราง
ผูคนที่อพยพมาอยูสวนใหญถูกไลที่มาจากชุมชนแออัดเดิมยานตลาดสดเทศบาลคูขวาง เมื่อเมือง
พัฒนาขึ้นยานนั้นกลับเปนหางรานคาและหมูบานจัดสรร ชุมชนแออัดแหงนัน้ จึงคอยๆ อพยพมา
อยูในยานนี้ดว ยคําบอกเลาของผุบุกเบิกในระยะแรกแบบปากตอปาก ตั้งแตป 2526 เปนตนมา จน
คอยๆ ขยายเปนชุมชนที่ใหญขึ้น และเทศบาลจึงไดเขามาจัดสรรน้าํ ไฟใหในป 2530 ผูคนสวน
ใหญก็มีอาชีพรับจางทั่วไป เปนกรรมกรกอสรางบาง รับจางตามรานอาหารเชนพี่นดิ บาง แตสวน
ใหญคอยรับงานจางจาก ส.ท.(สมาชิกสภาเทศบาล) ทานหนึง่ ชื่อ นิวัติ ส.ท. นิวัติมีบทบาทกับ
ผูคนในยานนีม้ ากเพราะบานของ ส.ท.ซึง่ เปนบานหลังใหญอยูตนซอย บานทีพ่ ี่นดิ อยูก็ไดรับการ
บริจาคไมและกระเบื้องสวนหนึง่ มาจาก ส.ท. เมื่อเทศบาลจัดงาน หรือมีงานจัดสวน,เลี้ยงโตะจีน
ฯลฯ ส.ท. ก็มักจะมาจางคนในชุมชนแหงนี้ไปทํางาน คนในชุมชนแหงนี้จงึ ใหความเคารพนับถือกับ
ส.ท. เปนอันมาก ยิง่ ไปกวานั้น ส.ท. ยังมีธุรกิจในการผลิตน้ําดื่มสงขายในเขตเทศบาล ส.ท. จึงมัก
วาจางใหคนในชุมชนเปนพนักงานสงน้ําตามบานในตรอกซอกซอยตางๆ เมื่อไปสงน้ําในเขตบาน
จัดสรร เจาของบานก็มกั วาจางใหคนสงน้ําเหลานัน้ ทํางานตอไป เชน จัดสวน ตอเติมบาน เดิน
สายไฟ เปนตน งานรับจางเล็กๆ นอยๆ เชนนี้จึงสรางรายไดใหกบั คนในยานนีไ้ ดอยางตอเนือ่ ง
เชนกัน
ที่บานของพี่นดิ นั้นอาศัยอยูร วมกันทัง้ หมด 5 คน คือพอของพี่คลาว ซึง่ เปนอัมพาต
และมีพี่นิดคอยดูแล ปอนขาวปอนน้ํา พี่คลาว,พีน่ ิดและลูกๆ อีก 3 คน ลูกๆ ของพีน่ ิดเรียนหนังสือ
ในโรงเรียนเทศบาลในระดับชั้น ป.6, ป.1 และอนุบาลหนึง่ ตามลําดับ แมวา จะทํางานจนแทบไมมี
เวลาพักแลวพีน่ ิดบอกผูศึกษาวารายไดก็ยงั ไมพอกับรายจายอยูดี เพราะพีน่ ิดมีรายไดจากรานพี่สุ
วันละ 100 บาท (รวมอาหารสามมื้อ และถาวันไหนทีม่ ีขาวแกงเหลือพี่สุก็จะแบงใหพนี่ ิดติดกลับ
บานไปเสมอ) รวมกับรายไดจากการลางจาน เก็บกวาดหลังผับบารเลิกอีก 150 บาท รวมรายไดวัน
ละ250 บาท วันเสาร-อาทิตย พี่นิดยังมีรายไดจากการรับจางซักรีดเสื้อผาและรับจางเก็บกวาด
บานอีกประมาณ 300 บ. เฉลี่ยพี่นิดมีรายไดตอเดือน เดือนละตกประมาณ 3,000 บ. พี่คลาวสามี
พี่นิดมีรายไดจากอาชีพกรรมกรกอสรางเดือนละประมาณ 3,000 บาทเชนกัน รวมสองคนมีรายได
เลี้ยงครอบครัว6,000 บาท/เดือน แตพนี่ ดิ ตองผอนรถมอเตอรไซค,ที.วี.,พัดลม,ตูเสื้อผา,รวมทัง้ สิ้น
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ประมาณ 4,000 บาท และตองสงเงินเปนคาดอกเบีย้ รายวันอีก วันละประมาณ 50 บาท และเสีย
คาใชจายในการสงลูกไปโรงเรียนอีกวันละ 50 บาท รวมคากับขาวและรายจายจิปาถะรายวันตอ
เดือน 4,500 บาทเปนเงิน ดังนัน้ รายจายตอเดือนของพีน่ ิดจึงอยูท ี่ 8,500 บาทโดยเฉลี่ย แตพี่นิด
และพี่คลาวมีรายไดรวมที่แนนอนเพียง 6,000 บาท ดังนัน้ พีน่ ิดกับพีค่ ลาวจึงมักหาหนทางในการ
หารายไดเสริมโดยการรับจางจิปาถะ เชน ทําสวน,เก็บกวาดบาน,ตอเติมบาน ใหขาราชการที่มา
นั่งรานพี่สุอยูเสมอ กระนัน้ ก็ตามครอบครัวของพีน่ ิดจึงตกอยูในวังวนแหงดอกเบีย้ และหนี้สนิ ที่ดิ้น
ไมหลุด
โดยเฉพาะชวงไหนที่พี่คลาวไมมงี านยิง่ ตองกูยมื ดอกเบี้ยรายวันมาหมุนเงินประทัง
ครอบครัว แตพี่นิดก็บอกผูศ ึกษาวาโชคดีที่พี่คลาวไมกนิ เหลาหรือเลนการพนัน พีน่ ิดเปนคนชอบ
ของสวยๆงามๆ และอยากใหบานสวยงามนาอยูอยางที่เห็นในที.วี. ครั้งหนึง่ พีน่ ิดจึงไปยืมดอกเบี้ย
รายวันเพื่อนํามาผอนซื้อตูใสเสื้อผา
และพี่นิดไดขอรองใหผูศึกษาชวยรูดบัตรเครดิตเพื่อซื้อ
โทรศัพทมือถือให โดยสัญญาวาจะผอนสงบัตรเครดิตเอง ดวยความเกรงใจผูศึกษาจึงจัดการให
และพี่นิดก็ชาํ ระเงินบัตรเครดิตอยางไมบดิ พลิ้ว แตอยางไรก็ตามพีน่ ิดไดกําชับผูศ ึกษาไมใหบอก
คนอื่นๆในรานน้ําชาโดยเด็ดขาดและใหเหตุผลในการมีเงินซื้อโทรศัพทมือถือวา “ถูกหวย” เมื่อพี่
นิดไมอยูคนในรานน้าํ ชาก็มักนินทาพีน่ ิดวา “โอรด” (มีนัยยะวาทําอะไรเกินตัว ชอบโชว) “ติดตางค
เพื่อนหยอมแหยมแลวยังอีสรางมือถือเลา” (เปนหนี้เยอะแยะ ยังจะมีหนาไปซือ้ มือถืออีก) แตผู
ก็ลวนแลวแตมี
ศึกษาสังเกตพบวาคนที่วิจารณเรื่องการซื้อโทรศัพทมอื ถือของพีน่ ิดนั้น
โทรศัพทมือถือและเปนลูกหนี้รานพี่สุบาง กันแทบทุกคน
ลาสุดเมื่อผูศึกษากลับไปภาคสนามอีกครัง้ ในเดือน ต.ค. 2547 พบวาพี่สุไปทํางาน
กอสรางกับพีค่ ลาวและพี่คลาวตกนั่งรานสงผลกระทบกระเทือนทางรางกาย ยังไมสามารถทํางาน
ได พี่นิดจึงเปนแรงงานหลักของครอบครัว
อยางไรก็ตามนอกจากเปนแหลงแหงความหวังของคนจนในวัฒนธรรมจนๆ ของหวย
และหนี้สนิ แลว “พื้นที่รานน้าํ ชา” ตอนกลางวัน ยังเปนพื้นที่แหงกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ อีกหลาย
ประการเชน เปนพืน้ ทีเ่ ลนหมากรุก และแหลงพูดคุยเรื่องนกกรงหัวจุก แหลงนัดพบกันของวัยรุนที่
เรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือนักเรียนในระดับมัธยมทีแ่ อบหนีออกมานอกโรงเรียน ในชวงเวลา
ของการเรียนการสอนเปนตน หรือพืน้ ทีแ่ หงการพูดคุยเรื่องราวสรรพเพเหระตามคิวรถ,ตลาด ที่
สําคัญรานน้ําชาที่เปนแผงลอยในยานคิวรถและตลาดยังเปนแหลงกระจายขาวเรื่องแชร,หวยและ
การกูยมื อยางเปดเผย
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ดังที่ไดกลาวไปแลววาในชวง 10 ป ที่ผานมานี้ พื้นที่รานน้าํ ชาที่ปรากฏเพิ่มขึ้น
มากมายอยางเห็นไดชัดคือพืน้ ที่รานน้ําชาที่เปดขายในชวงเวลากลางคืน (ตั้งแตเวลาประมาณ
18.00 น.-24.00 น.) จากการสํารวจพบวารานน้าํ ชาที่เปดขายในชวงเวลากลางคืน เฉพาะใน
เทศบาล อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชนั้น มีปริมาณกวา 100 ราน จากการสํารวจ ถนนในเขต
เทศบาล 3 สายหลักที่ขนานกันในเขตเทศบาล คือ ถ.ราชดําเนินมีประมาณ 30 ราน ,ถ.ศรีปราชญ
มีประมาณ 30 ราน,ถ.พัฒนาการคูขวางมีประมาณ 20 ราน เมื่อรวมกับรานในซอยแยกยอยตาม
ซอยตางๆแลวจึงมีปริมาณกวา 100 ราน ที่ผูศกึ ษาจําเปนตองใชคําวาประมาณเพราะมีรา นทีม่ ี
ความผันแปรคือเปดขายเปนชวงๆ เชนทําแลวหยุดไป แลวกลับมาทําใหมเปนตน จากการสังเกต
พบวารานที่เปดขายในชวงกลางคืนดังกลาวไดรับความนิยมอยางมาก จากกลุมวัยรุนผูชาย ซึ่ง
กวา 80 ราน ลูกคาที่เขาไปเปนกลุมวัยรุนผูชายถึงประมาณรอยละ 90
วัยรุนเปนคําทีเ่ พิ่งปรากฏขึ้นในเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยรับแบบมา
จากตะวันตก(ธีรยุทธ บุญมี 2537 : 1) และวัยรุน นั้นมักมีการสรางวัฒนธรรมยอยของตนเอง
เพื่อแทนความหมายในชวงเปลี่ยนผานของวัย (กุลภา วจนสาระ 2544)
วัยรุน-คนหนุมเพศชาย (ที่ผูศึกษาใชคําวา “คนบาว” )ในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
ก็ ไ ม แ ตกต า งวั ย รุ น ของโลกและเมื อ งหลวง ที่ มี ก ารสร า งพื้ น ที่ เ พื่ อ แสดง“วั ฒ นธรรมย อ ย”
(Subculture) ของตนเอง ดวยการใชพื้นที่เล็กๆ ริมถนนในรานน้ําชาตอนกลางคืน ในการสรางทีอ่ ยู
ที่ยืน ตําแหนงแหงที่ของตน ฝาดาน แหกกฎ ประทวง ประกาศ ภาวะความไมใชเด็กและไมใช
ผูใหญ(รุนเกา) ของคนบาวจํานวนมากในนครศรีธรรมราช เชนกัน จากการศึกษาพบวาพื้นที่ราน
น้ําชาในตอนกลางคืนนั้นเปนพื้นที่เพื่อแสดง “วัฒนธรรมยอย” (Subculture) ของวัยรุนผูชายเปน
สวนใหญ สิ่งที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมยอยของวัยรุนชายที่สังเกตงงายที่สุดคือ รานน้ําชาเปน
สถานที่พบปะพูดคุยพูดจาทะลึ่งตึงตังผาน “ศัพทและคําบางคํา” ที่กําหนดขึ้นมาและรูความหมาย
ในกลุมยอยของตน เชน สบู หมายถึงคนที่ทําอะไรไมดี ไมเกง เหละแหละ ไมไดเรื่องเภา หมายถึง
คนเหลวเปว ไมนาคบ ไมมีความสามารถ แกง หมายถึง ตองการจะไปมีเรื่องหรือทําราย เชือน
หมายถึง ไรสติ บา ฯลฯ
เหลานี้คือการสรางภาษาเฉพาะกลุมดังที่เด็กวัยรุนในเมืองกรุงใชคําวา เริ่ด กิบ๊ เก
จาบ เดิรนฯ แตวัยรุนในเขตเทศบาลเมืองนครฯ อาจตองตอตานสองกระแสคือตอตานทั้งศัพทของ
ผูใหญและตอตานความเปนเมืองกรุง สรางความเปนทองถิ่นนิยม (Localism) ไปดวย จึง
บัญญัติศัพทเหลานี้ขึ้นมาเอง นอกจากการใชภาษาซึ่งนิยมพูดภาษาถิ่นใตแลว วัยรุนผูชายยังนิยม
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มารานน้ําชาเพื่อปฏิเสธสถานะความเปนเด็กและกฎของครอบครัว เชน เวลากลางคืนไมควรออก
จากบาน หรือมารานน้ําชาเพื่อนัดพบปะกับกลุมเพื่อน เอาเทปเพลงหรือซี.ดี.เพลงใหมๆ มาแนะนํา
กัน,พูดถึงเรื่องกางเกงยีนสและเสื้อผาที่ไปจับจายมาไดจากตลาดขายของมือสอง,นัดกันมาเลน
สเกตบอรด,ซิ่งมอเตอรไซค ,คุยเรื่องผูหญิง ฯ ทั้งหมดนี้เปนการสรางความหมายในการรวมกลุม
เพื่อประกาศวัฒนธรรมยอยของตนไมตางจากวัยรุนของเมืองทั่วโลก พื้นที่เล็กๆในรานน้ําชาได
กลายเป น พื้ น ที่ ใ นการสร า งความหมาย,ต อ รอง,สร า งโอกาสให ต นเองในท า มกลางกระแส
โลกาภิวัฒนอยางนาสนใจดังกรณีศึกษาตอไปนี้
รานน้ําชาของหมีด : พื้นที่ในการสรางความหมายใหคนบาว
รานน้ําชาของหมีดตั้งริมถนนราชดําเนิน อยูหนาวัดวังตะวันตก ยานทาวัง เปนรานที่
เปดขายตอนกลางคืน ตั้งแตเวลา 19.00 น.-24.00 น. มีลักษณะเปนรถเข็นและมีโตะเหล็กพับ
เกาอี้พลาสติด 5-6 ชุด มีของที่ทานแกลมคือโรตีชนิดตางๆ,ขาวมันแกง,มะตะบะ,ขาวหมกไก และ
เมื่อตนป 2547 หมีดไดทําเมนูพิเศษเพิ่มคือ “เบอรเกอรเนื้อ” อาจกลาววารานหมีดเปนรานที่ “คน
บาว” นิยมมานั่งมากที่สุดในบรรดารานน้ําชากลางคืนดวยก็วาได คนขายหลักคือ “หมีด” ซึ่งเปน
หนุมมุสลิมอายุ 27 ป นอกจากหมีดจะเปนคนชงชาและฝดโรตีเปนหลักแลวยังมีผูชวยคอยเสริ์ฟ
และชวยชงยามลูกคาเขารานมากๆ คือพี่ชาย 1 คน และนองชาย 1 คน มะของหมีดจะมานั่งคุมอยู
ด ว ยทุ ก คื น เพราะมะจะเป น คนเก็ บ เงิ น มะเป น ผู ห ญิ ง มุ ส ลิ ม อายุ ป ระมาณ 60ป แต ท า ทาง
กระฉับกระเฉงคลองแคลวและคุยสนุก สวนปะนั้นรับราชการ เปนคนเครงศาสนามาก และไมคอย
ออกมาคาขายกับครอบครัว รานหมีดจะมีที.วี.ติดตั้ง UBC ยิ่งวันไหนที่มีฟุตบอลนัดพิเศษรานก็จะ
ยิ่งคึกคักมากกวาปกติ นอกจากที.วี.แลวยังมีเครื่องเสียงตั้งอยูดวย รานขายน้ําชาตอนกลางคืนจะ
มีอุปกรณสองอยางนี้คือ ที.วี.และเครื่องเลนซี.ดี.ตั้งคูรานแทบทุกราน ขณะที่ขายก็จะเปดใหลูกคา
ดู และเปดแผน ซี.ดี. เลนเพลงซึ่งสวนใหญเปนเพลงสากลรวมสมัย เชนเพลงแรป,เพลงปอบ ควบคู
ไปดวย ผูศึกษาไดถามหมีดวารานหมีดรับแทงบอลดวยหรือไม หมีดตอบวาไมรับและบอกกับผู
ศึกษาวารานไหนในเมืองนครฯที่รับแทงบอล ซึ่งมีอยูรานเดียวเทานั้น คนที่มานั่งดูบอลรานอื่นๆ
อาจโทรไปแทงกับคนที่อยูในรานนั้นและไมไดหมายความวารานที่เปดใหลูกคานั่งดูบอลจะเปน
รานที่รับแทงบอล ตามนัยยะเดียวกับรานลุงวังที่เปนแหลงกระจายขาวเรื่องหวยและติดโพยหวย
หมีดจบการศึกษาระดับ ป.ว.ช. จากสถาบันอาชีวศึกษาของเอกชนในจังหวัด และ
กําลังศึกษาตอในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีฯ ชวงเวลากลางวันของบางวัน
หมีดจะไปเรียนหนังสือ สวนกลางคืนก็จะมาเปดรานน้ําชา หมีดบอกวาตนเปนคนมุสลิมที่ไมเครง
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นัก แตถาเลี่ยงไดก็จะไมทําผิดกฎ เชนการดื่มสุรา หมีดเรียนรูการชงชาเอาเองจากที่บาน แตการ
ทําโรตีและอาหารอยางอื่นนั้นอาศัยเรียนแบบครูพักลักจําจากบังที่จางมาเปนคนฝดโรตีในตอน
แรก เมื่อทําชํานาญแลวจึงทําเอง (ซึ่งจากการสอบถามรานอื่นๆ ก็อาศัยการเรียนรูวิธีชงชาและการ
ทําโรตีดวยวิธีเชนเดียวกับหมีดเหมือนกัน) บังที่ฝดโรตีในตอนแรกก็ไดเรียนรูมาจากการไปรับจางที่
มาเลเซียเชนกัน วิชาชงชาและฝดโรตีจึงผองถายกันมาเปนทอดๆ อยางนี้ โดยไมมีการสอนอยาง
เปนกิจจะลักษณะและถาไมจําเปนก็ไมบอกกัน อาศัยครูพักลักจํากันเอาเองเชนนี้
เมื่อถามวาเหตุใดรานหมีดจึงเปนที่นิยมของ “คนบาว” หมีดบอกสั้นๆวา “เปนเพราะ
ผมเพื่อนเยอะมั้ง”
แตจากการสังเกตผูศึกษาพบวาหมีดเปนคนอัธยาศัยดี ชางพูด ชอบพูดจาหยอกลอ
ทักทายลูกคาอยางสนุกสนานและนําเพลงฝรั่งใหมๆ มาแนะนําลูกคาอยูเสมอ ทั้งยังชอบแนะนํา
ลูกคาแตละโตะใหรูจักกันอีกดวย ซึ่งทั้งหมดนี้อาจเปนบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวที่เชื้อเชิญลูกคาให
เขามาในรานของหมีดอยางตอเนื่อง ที่สําคัญคือผูศึกษาพบวากลุม “คนบาว” ที่แวะมาที่รานทินนัน้
สวนหนึ่งมักมาจากการไปทํางานที่เกาะสมุย,เกาะพงัน,ทะเลแถวกระบี่,เกาะลันตา ฯ โดยหมีดมัก
เรียกรวมๆวา “โหมเกาะหมุย” (พวกเกาะสมุย) “โหมเกาะหมุย” นี้จะไดรับการยอมรับและชื่นชม
เปนพิเศษ กลุมคนหนุมพวกนี้เปนคนนครศรีฯ แตไปทํางานเปนบารเทนเดอรบาง,เด็กเสริฟบาง ฯ
ที่เกาะสมุย บางคนเมื่อไปอยูนานๆ มีชองทางก็ไดเปนเจาของกิจการโดยเปดเปนบารเล็กๆ อยูริม
ชายหาด เมื่อมีโอกาสก็จะชักชวนเพื่อนๆ ในรานน้ําชาไปทํางานดวย คนบาวเหลานี้สวนใหญมี
ฐานะทางบานที่ไมร่ํารวย และเรียนในสายอาชีวะศึกษา จบระดับ ปวช.บาง ปวส. บาง เมื่อจบแลว
ไมนิยมหางานทําในกรุงเทพฯดังคนในภาคอื่นๆ ก็มักไปรับจางตามสถานที่ทองเที่ยวดังกลาว
หากวั ย รุ น ในเมื อ งหลวงหรื อ กลุ ม วั ย รุ น ที่ มี ฐ านะมี โ อกาสในการแสวงหาตั ว ตน
ทองเที่ยวในตางประเทศเพื่อฝกภาษากลุมคนบาวที่มีโอกาสนอยเหลานี้ก็ใชชองทางในการไป
สถานที่ทองเที่ยวเหลานี้ในการหาประสบการณในการทํางานและเรียนภาษา คนบาวกลุมนี้จึง
สนทนาภาษาอังกฤษไดและชอบฟงเพลงฝรั่ง บางกลับมาก็ทําผมทรงเดดล็อกบาง ไวผมยาวแบบ
พวกฮิปปบาง หมีดเองก็เคยผานประสบการณเชนนี้มาเหมือนกัน
“เมื่อกอนตอนยังเพิ่งขึ้น เวลาปดเทอมผมหนีแมไปเที่ยวเกาะหมุย เกาะงันประจํา ไป
อยูรานพี่เอย ไดแหลงหรั่ง แรกๆ เราไมชิน อยูไปมันไดเอง พี่เอยหัดใหเชคคอกเทล ก็ไดวิชามาพอ
หาตังคได หรั่งมันชอบก็ใหทิปเราทีมากๆ เราก็พอไดเอามากินมาใช ไมพักขอมะ แตมะแกไมชอบ
ใหผมไปกลัววาผมอีไปกินเหลา ลองยาพันนั้นแหละ แตผมไมเอาอยูแลวเรื่องพันนั้น วันกอนผมหนี
ไปเที่ยวฟูลมูนที่เกาะงัน มะไปตามเลย ไปคนเดียวเลยนิแก หรอยแหละมะผม ผมเห็นแกแลวเห็น
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ดู เลยกลับมาพน…” (เมื่อกอนตอนที่ยังเพิ่งเปนวัยรุน เวลาปดเทอมผมหนีมะไปเที่ยวเกาะสมุย
เกาะพงันประจํา ไปอยูรานพี่เอย ไดพูดภาษาฝรั่ง แรกๆเราไมชิน อยูไปมันไดเอง พี่เอยหัดใหเชคค
อกเทล ก็ไดวิชามาพอหาตังคได ฝรั่งชอบก็ใหทิปเราคราวละมากๆ เราก็พอไดเอาเงินมากินมาใช
ไมตองขอจากมะ แตมะแกไมชอบใหไป กลัววาผมจะไปกินเหลา ลองยาอะไรอยางนั้น แตผมไม
เอาอยูแลวเรื่องอยางนั้น วันกอนผมหนไปเที่ยวฟูลมูนปารตี้ที่เกาะพงัน มะตามไปเลย แกไปคน
เดียวเลย เจงมากมะผม ผมเห็นแกแลวสงสารเลยกลับมา…)
มะของหมีดเสริมใหผูศึกษาฟงวา
“มะตามมันไปเลยนิ ถามขาวมันจากเพื่อน เห็นเขาวามันไปเกาะงัน ของใจ ไปถึงที่
เลย ฮายมีแตคนเมาเพ หรั่งมันเมาเหลา มันเมายากันจังหูหมด นอนกันพานนิ เราของใจลูก ไป
ตามกลับมาเลย หมีดหวางขึ้นมันดื้อใชไดเลย นี่ใหญแลวยังชั่วรูจักทํางานทําการ แตก็ยังตองคุม
ไมงั้นมันเอาตังคไปเที่ยวฉาด”
(มะตามมันไปเลยแหละ ถามขาวคราวจากเพื่อนๆ ของหมีด เห็นเขาวามันไปเกาะพ
งัน เปนหวง ตามไปถึงที่เลย โธ มีแตคนเมาทั้งนั้น ฝรั่งมันเมาเหลา มันเมายากันเยอะแยะไปหมด
นอนกันเกะกะ เราก็เปนหวงลูก ไปตามกลับมาเลย หมีดระหวางที่เพิ่งเปนวัยรุนมันดื้อใชไดเลย นี่ดี
ขึ้นแลวโตแลวรูจักทํางานทําการ แตก็ยังตองคุม ไมงั้นมันเอาเงินไปเที่ยวหมด)
นอกจากหมีดแลวเพื่อนๆ ในกลุมของหมีดทุกคนลวนแลวแตเคยไปลองใชชีวิตและ
ประสบการณที่เกาะสมุยกันทั้งนั้น และคนที่ไดรับการชื่นชมมากเปนพิเศษคือคนที่สามารถมีแฟน
หรือภรรยาเปนฝรั่ง เพราะจะเปนชองทางในการทํามาหากินคือรวมลงทุนกับแฟนเปดบารหรือ
รานอาหารที่เกาะสมุย หรืออพยพไปตั้งถิ่นฐานยังประเทศของแฟน แตสวนใหญมักอยูไมไดตอง
กลับมาเมืองไทยแทบทุกคน มีรุนพี่ที่เคยอยูในกลุมของหมีดหลายคนที่มีวิถีชีวิตเยี่ยงนี้คือ มา
นั่งรานชา-รูจักกับรุนพี่หรือเพื่อนที่มีชองทางที่เกาะสมุยหรือสถานที่ทองเที่ยวทางทะเลอื่นๆในเขต
ภาคใต-จากบานไปใชชีวิตอยูที่นั่น-สรางครอบครัวกับคนตางชาติ-ทํากิจการลงทุนรวมกัน-กลับ
บานหรือแวะมาเยี่ยมบานมานั่งรานชา-ชักชวนรุนนองที่รูจักไปทํางาน มีรุนพี่ของหมีดหลายคนที่
ประสบความสําเร็จทางอาชีพและเศรษฐกิจ จนสามารถมีกิจการ ใหญโตบางคนเปดรีสอรท,มีเรือ
ยอรชใหฝรั่งเชา, มีกิจการรถเชา ,มีรานอาหารผับ บาร, ฯ และใชชีวิตถาวรอยูที่นั่น แตสวนใหญคือ
อาจเคยมีกิจการใหญโตเมื่อครองคูกับชาวตางชาติ เมื่อกิจการมั่นคงแลวมักประสบปญหาหยาราง
และตองยกกิจการใหภรรยา สวนตนเองก็ดําเนินกิจการเล็กๆ พอพยุงตัวเองและพี่นองในครอบครัว
ใหอยูไดดังเชนพี่เอยเปนตน
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บารพี่เอย : จากพื้นที่รานน้ําชาสูเกาะสมุย
หากเด็กวัยรุนในเมืองกรุง ซึ่งมีฐานะและโอกาส ใชพื้นที่สยามสแควรบริเวณที่เรียกวา
“เซนเตอรพอยท” ในการบริโภคเพื่อบงบอกและสรางอัตลักษณใหตัวเองตามทันกระแสโลก (กุลภา
วจนสาระ 2546) หรือการเขาไปบริโภคกาแฟสตารบัค เพื่อสรางสัญญะในการบริโภควาตนเปนคน
ที่มีความหมายและไลทันทุนนิยม (ศรินธร รัตนเจริญขจร 2544) แลว กลาวไดวา “พื้นที่รานน้ําชา”
ในตอนกลางคืนของหมีดก็คงสรางความหมายใหกับคนบาวเชนกัน แตเปนการสรางความหมายที่
ไมอาศัยการบริโภค หากแตอาศัยการเขามาหาพวกพองเพื่อหาชองทางและโอกาสในการไลทัน
โลกใหกับคนหนุมที่ไมใครมีฐานะและมีอํานาจทางการศึกษา เชนคนในเมืองหลวง ดังที่เลาแลวใน
ตอนตนวากลุมคนบาวที่มารานหมีด มักหาโอกาสไปทํางานที่เกาะสมุย และเมื่อกลับมาก็จะนํา
วัฒนธรรมในการฟงเพลง,การแตงตัว,การหาชองทางหารายไดมาบอกเลาเพื่อนๆ พี่เอยก็เปนเชน
ดังคนบาวเหลานั้น
พี่เอย เปนลูกชาวสวนที่มีบานเกิดอยูที่ อ.พรหมคีรี อายุประมาณ 35 ป จบการศึกษา
ในระดับ ป.ว.ช. ที่วิทยาลัยเพาะชาง กรุงเทพฯ เมื่อจบกลับไปพี่เอยไมยอมกลับไปทําสวนตามรอย
พอ แม แตอาศัยอยูในรานอาหารกับเพื่อนที่ในตัวจังหวัด พี่เอยเปนนองสุดทองและลูกชายคน
เดียว ที่บานจึงคอนขางตามใจ เมื่อพี่เอยบอกวาไมอยากทําสวนที่บานก็ไมขัดใจ เมื่อวางงานพี่เอย
หมีด และเพื่อนๆ ในกลุมรานน้ําชา มักชักชวนกันไปเกาะสมุยอยูเสมอ ครั้งหนึ่งเมือ่ เพือ่ นๆ คนอืน่ ๆ
กลับมาบานที่นครฯ (ป 2539) พี่เอยไมยอมกลับมาและทํางานในบารที่เกาะสมุย จนกระทั่งมี
ภรรยาเป น ฝรั่ ง ชาวอั ง กฤษ ซึ่ ง มาเป น ครู ส อนภาษาอั ง กฤษอยู ที่ นั่ น ทั้ ง สองเก็ บ เงิ น สะสมจน
สามารถเชาที่เล็กๆ บริเวณหาดแมน้ํา เปดเปนบารโลงๆ ขายเครื่องดื่มและอาหาร และตั้งรกรากอยู
ที่นั่น แตปจจุบันหยารางกันภรรยาและลูกกลับไปอยูอังกฤษ วิถีชีวิตของพี่เอยเปนเชนเดียวกับ
เพื่อนๆ อีกหลายคน
เดือนตุลาคม 2546 หมีดและเพื่อนๆ ในรานน้ําชาไดชักชวนผูศึกษาไปเกาะสมุย เมื่อ
ไปถึ งพบว าพี่ เอ ยใหการตอนรั บเปน อยางดี ใหที่พักและเลี้ยงอาหาร แตมีขอแมวา ทุก คนตอง
ชวยกันทํางาน บางก็เสริ์ฟ,บางก็เชคคอกเทล เมื่อเสร็จจากงานบางวันพี่เอยก็พาไปเลี้ยงอาหารใน
รานอื่นๆ และพาไปตระเวนหาเพื่อนๆ ที่มาตั้งถิ่นฐานอยูที่นี่ ซึ่งพี่เอยเลาวาคนบาวรุนพี่เอยหลาย
คนมีวิถีชีวิตเชนพี่เอย คือมาอยูเกาะสมุยและมีภรรยาเปนชาวตางประเทศ และเปดกิจการ สราง
ครอบครัวอยูที่นี่ แตสวนใหญมักมีชีวิตครอบครัวที่ไมยั่งยืน หากทวาแตละฝายตางไดประโยชนใน
การแตงงานกัน เพราะคนตางชาติไมสามารถซื้อที่ดินหรือเชากิจการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ไดก็อาศัยชื่อสามีหรือภรรยาทําหลักฐานทางนิติกรรมโดยตนเปนคนลงทุน เมื่อมีลูกแลวจึงสราง
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ครอบครัวถาวรอยูที่นี่ได แตเมื่ออยูนานไปความขัดแยง ความแตกตางทางวัฒนธรรมมักทําใหเลิก
รางกัน แตละฝายจึงแบงแยกผลประโยชนและสมบัติกันไป สวนใหญ ภรรยาตางชาติมักหอบลูก
และทรัพยสินกลับไปประเทศของตน สวนฝายชายก็ไดทรัพยสินและธุรกิจที่เหลืออยูดําเนินกิจการ
ตอไป และจากการติดตามพี่เอยไปผูศึกษาพบวาเพื่อนๆ ของพี่เอยแทบทุกคนก็เปนดังเชนที่พี่เอย
เลา ไมวาจะเปนพี่ทัด(อายุ 40 ป) เจาของกิจการรีสอรทและสปา ซึ่งเคยมีภรรยาเปนชาวอังกฤษมี
ลูก 2 คน และหยากัน ภรรยาและลูกกลับไปอยูอังกฤษ พี่โชติ(อายุ 38ป)เจาของกิจการดําน้ําและ
มีเรือยอรชใหฝรั่งเชา เคยมีภรรยาเปนชาวญี่ปุน มีลูก1 คน ปจจุบันหยา ลูกและภรยากลับไปอยูที่
ญี่ปุน
ทั้งพี่เอย พี่ทัด พี่โชติ จะหาโอกาสไปเยี่ยมลูกที่ตางประเทศปละไมเกิน 2 ครั้ง และ
บอกกับผูศึกษาวาหากคิดจะสรางครอบครัวใหมอีกครั้ง จะเลือกคูครองเปนคนไทย ปจจุบันทั้งพี่
เอย พี่ทัด พี่โชติ ไดพาญาติพี่นอง คนในครอบครัวไปชวยกันทํากิจการอยูที่เกาะสมุย เพราะสวน
ใหญญาติพี่นองมักประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชนทําสวน ทํานา ซึ่งตองพบกับความไมแนนอน
ของราคา จึ ง มั ก ตั ด สิ น ใจขายที่ ดิ น เรื อ กสวน และมาทํ า กิ จ การต อ นรั บ นั ก ท อ งเที่ ย ว ดั ง เช น
ครอบครัว พี่เอย พี่ทัด และพี่โชติ
การยกตัวอยางกรณีศึกษาจากรานของหมีดและชีวิตพี่เอยนั้น ไมไดหมายความวา
พื้นที่รานน้ําชาทุกรานจะเปนแหลงพาคนบาวไปเกาะสมุย,เกาะพงัน ฯ แตตองการสะทอนใหเห็น
วารานน้ําชาอาจเปนพื้นที่เบื้องตน เปนชองทางแหงการสื่อสารที่จะเชื่อมโยงคนบาวไปยังสถานที่
อื่นๆ เปนการเขามาเพื่อหวังปฏิสัมพันธอันจะนําไปสูระบบอุปถัมถอื่นๆ ซึ่งอาจเปนชองทางที่คน
บาวชายขอบไมมีโอกาสทําได เชน การไปตางประเทศ การฝกภาษาอังกฤษ การมีกิจการเปนของ
ตนเอง กลาวไดวารานน้ําชาอาจชวยตอบสนองเปดชองทางเหลานั้นใหกับพวกเขาไดในระดับหนึ่ง
ซึ่งอาจจะเปนชองทางที่ชวยใหชีวิตดีขึ้นหรือกระทั่งลวงเขาสูพื้นที่ตองหามอื่นๆ ดังกรณีของมดดํา
มดดํา : จากรานน้ําชาสูบอนพนัน
มดดําเปนคนบาวอายุ 34 ป บานเดิมอยู อ.เชียรใหญ พอและแมมีอาชีพทํานา และสง
เสียใหเรียนจนถึงระดับ ป.ว.ช. ใน โรงเรียนอาชีวะของเอกชน แตมดดําเรียนไมจบ เพราะมักไมเขา
หองเรียน ชอบหนีเรียนไปนั่งตามรานน้ําชา และดูภาพยนตร มดดําเลาใหผูศึกษาฟงวาเมื่ออายุ
ประมาณ 15 ป ไดรูจักกับบาวหนู (ปจจุบันเสียชีวิตแลว) ที่รานน้ําชา และบาวหนูซึ่งมีอาชีพเปนนัก
พนันและนักลวงกระเปา ฉกชิงวิ่งราวตางๆ ในชวงงานเทศกาลเดือนสิบ บาวหนูไดชักชวนใหไป
เที่ยวที่วงปอ(ถั่วโป) ตนรูสึกชอบและสนใจ จึงออกจากบานและมาอาศัยอยูกับบาวหนูเตร็ดเตร
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พเนจรไปเลนการพนันในที่ตางๆกับบาวหนูมารอยเอ็ดเจ็ดยานน้ํา ตนฝกแตวิชาพนันอยางเดียว
เรื่องฉกชิงวิ่งราวนั้นตนไมสนใจ และไมอยากลองทํา “วิชาพนัน” ที่วาคือการฝกกระบวนการโกงใน
การเลนปอ มดดําขออนุญาตไมเปดเผยตอผูศึกษาอยางละเอียด แตบอกวาเปนกระบวนการโกงที่
ตองนัดแนะกันกับบาวหนูและเพื่อนรวมกวนคนอื่นๆ และบอกวาไมไดโกงเปนเงินจํานวนมากอะไร
เล็กๆนอยๆ จนมีฐานะสงกลับไปใหพอแมใชดวย และเรื่องที่มดดําภูมิใจคือสามารถสงนองร่ําเรียน
ได พอและแมก็ทราบดีวาตนประกอบอาชีพนี้ นอกจากเตือนๆบางใหระวังตัว และก็ไมไดวาอะไร
มดดําบอกวาชีวิตของตนก็เหมือนคนอื่นๆ ทั่วไป เพียงแตรายไดอาจไมมั่นคงเทา บางชวงรายได
เยอะ บางชวงก็นอยมาก แตสวนใหญพออยูได ยิ่งชวงหลังชื่อเสียงของตนเปนที่รูจักกันมากขึ้นก็
ไดรับการชักชวนใหไป “ทํา” ซึ่งมดดําใชคําวา “จับโพลี” ในเขตจังหวัดอื่นๆบาง แตมดดําบอกวา
สวนใหญจะ “ทํา” เฉพาะภาคใตเพราะในภาคอื่นนั้นตนไมกลาเพราะไมมีพรรคพวกที่ตนรูจัก
“ถาเรามีพรรคพวก มีไหรยังชวยเราไดมั่ง ไมรูจักใครเลย ลําบาก เคยลองไปแลที่
กรุงเทพเหมือนกัน แตไมหาญทํา เกิดไหรขึ้นไมคุม” (ถาเรามีพรรคพวก เกิดอะไรขึ้นมาจะชวยเรา
ไดบาง ถาเราไมรุจักใครเลยจะลําบาก เคยลองไปดูที่กรุงเทพฯเหมือนกัน แตไมกลาทํา เกิดอะไร
ขึ้นมาไมคุม)
ปจจุบันมดดําแตงงานแลว ภรรยาเปนคนในจังหวัดและเปนแมบาน มดดํามีบาน
จัดสรรอยูและมีรถยนตขับ มดดําเลาวาบางชวงทั้งบานและรถก็จะถูกจํานอง เพื่อหมุนเงิน แตก็
สามารถหาใหมไดทุกครั้ง มดดําบอกวาตนเองไมคอยคิดมากเรื่องเงิน เรื่องปญหาในชีวิตเพราะ
สามารถเอาตัวรอดได และไมเคยติดคุกตารางเพราะการพนัน นอกจากถูกจับแลวก็มี “นายหัว”
ชวยได เมื่อผูศึกษาถามมดดําวานายหัวของมดดําเปนใคร มดดําบอกวา “เปนคนใหญในนครฯก็
แลวกัน” ซึ่งมดดําไดบอกกับผูศึกษาภายหลังวาเปนเจาของบอนและมีอิทธิพลในทองถิ่น ที่รูจักกับ
ขาราชการระดับสูงของจังหวัดไมวาจะเปนสายตํารวจหรือสายมหาดไทย เมื่อมีปญหาถูกจับเล็กๆ
ในนอยๆในกรณีบุกบอน นายหัวจะชวยมดดําใหรอดออกมาทุกครั้ง มดดําเลาวานายหัวเปนคนใจ
ดี และรักใครเอ็นดูมดดําเหมือนลูกหลาน หากเงินขาดมือก็สามารถไปหยิบยืมมาใชได นายหัว
คอยตักเตือนมดดําเสมอใหรูจักเก็บเงิน และอยาไปของแวะกับยาเสพติด
สถานที่พบปะกันของบรรดาขาพนันและนายหัวก็มักจะเปนรานน้ําชาใกลๆ บอน ซึ่ง
บอนจะเปนหองๆ หนึ่ง อยูในโรงแรมเกาแกแหงหนึ่งในตัวจังหวัด ลูกคาที่มานั่งเตร็ดเตรในรานนี้ก็
มักเปนนักพนัน มดดําเองก็ไปนั่งรานนี้บางแตสวนใหญมักมานั่งรานอื่นมากกวา โดยเฉพาะรานที่
เปนแหลงพบปะของคนบาว “เราไมชอบนั่งรานนั้น มีแตคนใหญๆ เพ เราชอบมานั่งรานอื่น ไดแห
ลงเรื่องอื่นมั่ง นั่งรานนั้นก็แหงกันแตเรื่องปอ เรื่องนาย เราไมหนุก” มดดําชอบมานั่งรานที่เด็ก
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วัยรุนชายคนอื่นๆมาเลนหมากรุกหรือคุยเรื่อง ฟุตบอล กีฬากัน โดยมีรานประจําอยูหลังวัดพระ
ธาตุ
ประมาณ เดือนสิงหาคม 2546 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ผูศึกษาลงพื้นที่ภาคสนาม และ
มักจะไปนั่งรานที่มดดํานั่ง ปรากฏวาไมพบเจอมดดําอีกเลย เพื่อนๆ มดดําเลาใหฟงวา
“ไอมดดํามันหนีไปกรุงเทพฯ มันไปเลิกยา รูรึเปลาวามันติดยา ที่จริงมันไมชอบหรอก
ของพันนี้ แตวันกอนชวงที่มันไป “ทําปอ” ที่ภูเก็ต เขาวาคนที่โนนจับติดวามันทํา ลูกพี่มันไหวตัว
ทันทุมมันเลย มันก็เลยตองทําเปนซูฮกกับเจาของบอนที่นั่น หลังจากนั้นเห็นมันวาเขาใชใหมัน
ปลอยยาแตมันไมเอา เขาเลยใหมันชวยทําปอที่โนน แตมันไมหนัดเพราะหมายเพื่อน กลับบานก็
กลับไมได มันเครียด เลยลองยาเลนๆ ทีนี้ติดจริง มันกลุมใจมาก ไมบอกใหใครรู เมียมันยังไมรู
เนี่ยมันเลยมาเลาใหผมฟง แลวหนีไปเลิกยาที่กรุงเทพฯแตสวนเลยนิ”
เมื่อผูศึกษากลับไปรานน้ําชาครั้งลาสุด (เดือน ก.ย. 2547) เพื่อนๆมดดําเลาวา มดดํา
เลิกยาไดแลวจึงกลับมาบวชและไป “ทําปอ” กับนายหัวเหมือนเดิม
โดยสรุปแลวจึงสามารถอธิบายไดวาเหตุใดพื้นที่รานน้ําชาจึงเปนพื้นที่ที่มีปฏิสัมพันธ
ของเด็กบาว อยางเหนียวแนน นั่นเปนเพราะพื้นที่ของรานน้ําชากลางคืนแตละรานคือศูนยรวมของ
การสรางความหมายใหตัวเอง ไมวาจะเปนเวลาที่ออกจากบานมาในตอนกลางคืน ซึ่งเปนเวลาที่
มองวาตองหามสําหรับเด็ก,การไดมาฟงเพลง,พูดคุยกับกลุมคนที่ตนชอบดวยเรื่องราวที่ตนสนใจ
และเหนืออื่นใดคือการไดมา “คบเพื่อน” ซึ่งอาจนําพาใหตนเองเชื่อมออกสูโลกภายนอก ที่ไปไกล
กวาบานไดโดยสะดวก จึงไมนาแปลกใจวาเพราะเหตุใดตรรกกะวิธีคิดแบบ “ใหฟรี”,แบบ “เหมา
เลี้ยง”,แบบ “จายทั้งราน” จึงยังอยูในระบบคิดของคนในนครศรีธรรมราชไดอยางแนบแนนตอไป
เพราะในเมื่อโอกาสทางการเงิน การศึกษาของเด็กบาวเหลานี้ดอยกวา “เด็กมัธยม” “เด็ก
มหาวิทยาลัย” “เด็กเรียน” ที่ไมนั่งรานชาหลายเทา การรูจักออกมาสัมพันธกับโลกภายนอก การได
คบเพื่อน การไดเรียนรูที่จะไปยังสถานที่ใหมๆ เพื่อสรางโอกาส ชองทางและรายไดเลี้ยงชีวิต การ
เหมาเลี้ยงทั้งราน จายทั้งโตะ “วางมือถือ” จึงอาจหมายถึงการลงทุนวัดใจกันใหผลคุมคามากพอ
สําหรับโอกาสและชองทางของชีวิตในอนาคต
นอกจากคนบาวแลว สิ่งที่นาสนใจคือ “คนสาว” ในเมื่อเราไมอาจพบเจอวัยรุนผุหญิง
ในรานน้ําชา ฉะนั้นสิ่งที่นาสนใจคือวัยรุนผูหญิงในนครศรีธรรมราชไดมีโอกาสใชพื้นที่สาธารณะ
แสดงตั ว ตนบ า งหรื อ ไม ป จ จั ย และเงื่ อ นไขใดบ า งที่ ทํ า ให เ ราไม อ าจพบวั ย รุ น ผู ห ญิ ง ในพื้ น ที่
สาธารณะเชนรานน้ําชา
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พื้นที่ของวัยรุนผูหญิงในนครศรีธรรมราช
ดังที่ไดเสนอไปแลววาคําวา “วัยรุน” หรือการแบงชวงวัยใหมีคนในวัยรุนนั้นไมได
เริ่มตนในสังคมไทย แตเดิมสังคมไทยไมมีความคิดเรื่อง “วัยรุน” วัยรุนเปนคําศัพทสังคมศาสตร
ขอยืมมาจากตะวันตก และเริ่มปรากฏความคิดเกี่ยวกับวัยรุนเมื่อราวป 2500 นี่เอง (ธีรยุทธ บุญ
มี,เพิ่งอาง 2537) ซึ่งเทากับวาความคิดเรื่องวัยรุนปรากฏมาในยุคสมัยเดียวกับการปรากฏตัวของ
รานน้ําชา ซึ่งกอนหนานั้นคนในเมืองนครศรีธรรมราชทั้งผูหญิงและผูชายมีพื้นที่สาธารณะรวมกัน
คือ วัด สนามหนาเมืองฯผานประเพณี พิธีกรรมและการละเลนตางๆ ซึ่งตางมีบทบาททั้งผูหญิง
และผูชาย สวนมัสยิดซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะดั้งเดิมของชาวมุสลิมนั้น พบวาเปนพื้นที่ของผูชายมา
ตั้งแตเดิมอยูแลว อันเนื่องจากคําสอนและจารีต ขอหามตางๆเกี่ยวกับผูหญิงมุสลิม ซึ่งจะกลาวถึง
ตอไป
อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวาวัยรุนผูหญิงนั้นไมไดออกมาใชพื้นที่สาธารณะเชน
รานน้ําชานัก ทั้งนี้เปนเพราะชีวทัศนเกี่ยวกับผูหญิงและคุณคาของผูหญิงยังคงมีบทบาทอยูมาก
ดังที่ เอกวิทย ณ ถลาง ไดเสนอไววา เรื่องพรหมจารีและความรักนวลสงวนตัวเปนเรื่องที่ชาวใตถือ
วาสําคัญ และมีการควบคุมความประพฤติอยางเขมงวดกวาในภาคอื่นๆ ดังจะเห็นไดวา ชาวใตไม
นิยมใหชายหญิงนัดพบปะสนทนากัน ไมมีการแอวสาว แบบเมืองเหนือหรือเวาสาวแบบอีสาน
ผูหญิงใตจะไมสนทนาปราศรัยกับคนแปลกหนา ชาวใตโดยทั่วไปยังรักษาทาทีหวงลุกสาวอยู แม
จะเปดเผยและเปนกันเองมากขึ้นก็ตาม ทัศนะและธรรมเนียมปฏิบัติเชนนี้คงมีเหตุผลมาจาก
ภาคใตเ ป น เมือ งเป ด ตอ งคบคา สมาคมกับ คนตา งชาติต า งภาษามาช า นาน สั ง คมชาวใต จึ ง
กําหนดใหบทบาทในการคบคนตางวัฒนธรรมเปนเรื่องของผูชายตลอดมา ในการใหคุณคาตอ
ความสัมพันธระหวางหญิงชายที่จะนําไปสูการมีครอบครัวนั้น ชาวใตจะมีทัศนะวาภรรยาตอง
จงรักภักดีตอสามี แตฝายสามีอาจมีภรรยาไดหลายคน สังคมไมลงโทษบุรุษที่มีเสียนอยแตจะดู
แคลนสตรีที่มีชูหรือแยงสามีของผูอื่น โดยภาพรวมธรรมเนียมและทัศนะทาทีของคนใตจะทําให
ผูชายไดเปรียบผูหญิงอยูมาก (เอกวิทย ณ ถลาง 2544 : 143-144) อยางไรก็ตามผูศึกษาพบวา
พื้นที่สาธารณะที่วัยรุนผูหญิงในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชปจจุบันออกมาใชคือหางสรรพสินคา,
ลานออกกําลังกายที่มีการเตนแอรโรบิก ยานตลาดนัด เปนตน ในสวนของการออกมาใชพื้นที่ราน
น้ําชาของวัยรุนผูหญิงนั้นพบวามีบางเชนกัน แตไมมากนัก สวนใหญจะเปนวัยรุนผูหญิงที่เรียน
สายอาชีวศึกษาและมีตารางเรียนแบงเปนภาคเชา ภาคบาย ภาคค่ํา มักมานั่งกับเพื่อนทั้งหญิง
และชายกลุมใหญๆ ระหวางรอคอยเขาหองเรียนหรือหลังเลิกเรียน และอาจมีมานั่งกับเพื่อนชาย
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สองตอสองบางในรานกลางวัน แตไมปรากฏมากนัก สวนใหญมากันเปนกลุมมากกวา เมื่อผู
ศึกษามีโอกาสสอบถามคูหนุมสาวคูหนึ่งที่มานั่งพูดคุยกันกระหนุงกระหนิงที่รานน้ําชาในตอน
กลางวันวาทําไมจึงไมคอยมีคูรักคูอื่นๆมานั่ง ทั้งสองตอบวารานน้ําชากลางวันสวนใหญผใู หญชอบ
เขามานั่ง พวกเขาจึงไมคอยชอบมาเพราะกลัวตกอยูในสายตาผูใหญ หรือบางทีอาจมีคนนําไป
ฟองผูปกครองจนเสียหายได พวกเขาชอบไป “เดินหาง” กันมากกวา สวนรานน้าํ ชากลางคืนนัน้ ไม
คอยไปนั่งกันอยูแลว เพราะนองที่เปนผูหญิงไมไดรับอนุญาตใหออกจากบานตอนมืดๆ ค่ํา ๆ ราน
กลางคืนก็มีแตวัยรุนผูชาย พวกตนจึงไมอยากตกเปน เปาสายตา อีกทั้งมีการเปดเพลง,เชียร
ฟุตบอลกันเสียงดัง ไมเหมาะกับการมานั่งคุยกันกับคนรัก
สวนผูหญิงมุสลิมนั้นแมจะมีบทบาททางเศรษฐกิจ และสามารถออกมาปฏิสัมพันธกบั
ผูคนได ในยา นตลาด การค า ขาย เชน เดี ย วกับ ผูห ญิง ชาวพุ ท ธ แตข อกํ า หนดทางศาสนาก็ไ ม
สนับสนุนใหผูหญิงไปปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะอื่นๆ เทาใดนัก ซึ่งศาสนาอิสลามไดกําหนดการ
ปฏิบัติตัวของสตรีมุสลิมไวดังนี้
“...นางไมมีหนาที่ใดๆนอกบานเพื่อที่นางจะไดใชชีวิตอยางมีเกียรติและสงบสุขที่บาน
ปฏิบัติหนาที่และความรับผิดชอบในบานอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามนางก็ไดรับอนุญาตให
ออกไปนอกบานเพียงทําธุระจําเปนของนาง แตในขณะที่ออกไปนั้น นางก็จะตองรักษาความสงบ
เสงี่ยมอยางเต็มที่ ไมควรใชเสื้อผาหรูหรา ฟูฟา ที่จะเรียกรองความสนใจของคนอื่น ยิ่งกวานั้นนาง
ยังไมควรออกไปขางนอกโดยใชเครื่องตกแตง เชนกระดิ่งเล็กๆ เพื่อใหเปนที่พึงพอใจแกคนอื่น ไม
ควรพูดกับคนอื่นหนาโดยไมจําเปน แตถาจําเปนตองพูดก็ไมควรทําเสียงออนหวาน ถาเปนผูหญิง
รักษากฎและขอบเขตเหลานี้ไดนางก็สามารถที่จะออกไปขางนอกบานไดเมื่อตองการ...”
(สัยยิด อบุล อะอลา เมาดูดีย 2532 : 410, อางถึงใน รัศมี มะหมุดีย 2536 : 37-38)
ดวยคานิยมและบทบัญญัติเชนนี้ จึงแทบไมพบวัยรุนผูหญิงทั้งชาวพุทธและมุสลิมใน
รานน้ําชากลางคืน แมกระทั่งกลางวันผูหญิงมักไมนิยมมานั่งที่รานน้ําชา หากตองการบริโภคก็จะ
ซื้อใสถุงและนําไปดื่มที่บาน
กรณีตัวอยางทั้งหมดนี้อาจสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยในปจจุบันนั้น เปนสังคมที่
อํานาจกดทับกันเปนชั้นๆ ไมใครมีพื้นที่ในซอกมุมของเมืองใดๆ ที่เปดโอกาสใหคนทุกกลุม ทุกเพศ
ไดรับโอกาสอยางเทาเทียมกันนัก ในบทนี้เราจึงไดเห็นวาพื้นที่รานน้ําชานั้น เปนมากกวารานคาที่
ผูคนเขามาซื้อหาเครื่องดื่มเพื่อบริโภค เพียงอยางเดียว หากในพื้นที่รานน้ําชายังซอนนัยยะตางๆ
ไว อ ย า งมากมาย ไม ว า จะเป น การเข า มาหากลุ ม เพื่ อ ปฏิ สั ม พั น ธ กั น เป น พื้ น ที่ ใ นการสร า ง
วัฒนธรรมยอย เปนพื้นที่ในการระบายออกซึ่งอัตลักษณบางอยางที่ถูกกดทับไวดวยอํานาจ เปน
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พื้นที่ในการใชสรางเครือขายความสัมพันธความสัมพันธเชิงอุปถัมถเปนพื้นที่ใชลดทอนความตึง
เครียดในชีวิตประจําวัน ทั้งหมดนี้อาจเปนภาพสะทอนที่เขาใกลความจริงไดสวนหนึ่งวา อํานาจ,
โอกาส,สิทธิ ของคนในชุมชนเมือง ในพื้นที่ภาคสนามที่ผูศึกษาไดไปศึกษานั้นมีมากนอยเพียงไร
หรือวัฒนธรรมยอยของพวกเขาเปนอยางไร อยางไรก็ตามวิทยานิพนธชิ้นนี้ไมไดมีเจตนาจะบอก
วา “พื้นที่รานน้ําชา” เปนพื้นที่มหัศจรรยที่สามารถลดความรุนแรงของอํานาจดวยรอยยิ้มและเสียง
หัวเราะผานเรื่องขําขันสามารถเนรมิตชีวิตที่ดีๆ สรางชองทางและโอกาสใหชีวิตไดสมบูรณพูนสุข
ขึ้น แตทําใหเราไดทราบขอเท็จจริงที่วาตราบใดที่มีความเหลื่อมล้ําสูงระหวางสวนกลางและสวน
ภูมิภาค ตราบใดที่สิทธิ โอกาส อํานาจของประชาชนคนเล็กๆ ยังไมสามารถเขาถึงการเจรจา
ตอรองผลประโยชนไดอยางอิสระ หรือมีองคกรใดๆ ที่สามารถฟงเสียง และสรางพลังการตอสู
ใหกับพวกเขาไดจริงๆ ตราบนั้น พื้นที่เล็กๆ ของพื้นที่รานน้ําชา จะยังคงสรางความหมายเปนพลัง
อันเบาบางที่อาจนําพาชีวิตของผูคนใหเขาถึงโอกาสไดแมเปนชองทางชองเล็กๆ ก็ตามที

บทที่ 5
บทวิเคราะห
รานน้ําชากับภาพสะทอนวัฒนธรรมของคนในสังคมเมืองนครศรีธรรมราช
พื้นที่บางแหงของเมือง เชน ซองโสเภณี ยานรานคา ตลาดของเกา เปนเสมือน"จิตใต
สํานึก" ของเมือง…บริเวณเหลานี้เปนเหมือนมนตรเสนห เปนดินแดนตองหามที่ทําใหเห็นเมืองใน
รูปโฉมหนึ่ง เปนพื้นที่ของการขัดขืนตอตานอํานาจ แตก็เปนพื้นที่ของการสรางสรรค
และแสดงถึงพลังแรงกลาของมนุษย ในการตอสูปรับตัวเพื่อมีชีวิตอยู
(ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล 2545 : 15)
จากการศึกษาที่ที่ผานมาทั้งหมด จะเห็นวาความหมายของพื้นที่รานน้ําชา เกิดขึน้ ไดก็
ดวย ”คน” ที่เขามา ซึ่งมีนัยยะที่แฝงเรนหลากหลายแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของคนๆ นั้น
หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง ทั้งยังสะทอนให”เห็นถึงระบบความสัมพันธคานิยม อัตลักษณ วัฒนธรมยอย
บางประการของคนในสังคมเมืองนครศรีธรรมราช สะทอนใหเห็นถึงการตอสู ดิ้นรน การเอาตัวรอด
การสรางความหมายในการดํารงอยูในฐานะความเปน “มนุษย” ที่อาจทําใหเราไดคนพบความจริง
บางอยางที่ซุกซอนอยูในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ดังจะกลาวในบทวิเคราะหนี้
พื้นที่รานน้ําชาในฐานะพืน้ ที่แสดงประจุทางวัฒนธรรมทีห่ ลากหลาย
แนวความคิดเรื่องพื้นที่ที่สามเสนอวาในพื้นที่แตละพื้นที่นั้นมีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ซอนทับอยู และไมไดมีลักษณะเปนขั้วตรงขามเสมอไประหวางอํานาจที่มากกวาและอํานาจที่นอย
กวา พื้นที่ใดๆ ยอมสะทอนใหเห็นทั้งการตอรอง ตอตาน และยอมรับในอํานาจไปพรอมๆ กันก็ยอม
ได อีกทั้งเรายังอาจพบวาพื้นที่นั้นเต็มไปดวยประจุทางวัฒนธรรมตางๆ แฝงฝงอยูเต็มไปหมด ดังที่
ผูศึกษาไดคนพบจากงานศึกษาชิ้นนี้วาพื้นที่รานน้ําชานั้นเปนพื้นที่สาธารณะในสังคมยุคใหมที่มี
การปรากฏตัวของทั้งวัฒนธรรมทองถิ่นในแงของคานิยมดั้งเดิมและมีการรับวัฒนธรรมใหมๆ
เขามา เชนวัฒนธรรมวัยรุน วัฒนธรรมบริโภคนิยม เปนตน
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กอนและระหวางทําการศึกษาวิทยานิพนธในเรื่องนี้นั้น คําถามที่ผูศึกษาถูกถามอยู
เสมอคือ พื้นที่รานน้ําชาใน จ.นครฯ เกิดขึ้นไดอยางไรและทําไมถึงมีปริมาณมากดังที่ปรากฏอยูทุก
วันนี้ จากการศึกษาผูศึกษาคนพบวาการจะทําความเขาใจไดวา รานน้ําชาในเมืองนครฯเกิดขึ้นได
อยางไรนั้น จําเปนตองศึกษาความเปนมา 2 ประการคือ ความเปนมาของการกอตัวของพื้นที่
สาธารณะในสังคมไทย และ ความเปนมาของการกอตัวพื้นที่สาธารณะและพื้นที่รานน้ําชาในเขต
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
ในสวนของความเปนมาของการกอตัวพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยจะเห็นวาแตเดิม
นั้นสังคมไทยมีแนวคิดในเรื่องของการจัดการกับพื้นที่ของเมืองภายใตคติแบบโลกภูมิ ภายใตคติ
ความเชื่อเชนที่วานี้ ทําใหในเขตเมืองเปนศูนยกลางการปกครองทั้งหมด ศูนยกลางของเมืองจึง
เปนศูนยรวมของอํานาจ ความศักดิ์สิทธิ์ และนอกกําแพงเมืองจึงจะเปนพื้นที่ที่ผอนคลายจาก
กฎเกณฑที่ราษฎรสามารถมาปฏิสัมพันธไดอยางเสรี ไมวาจะเปนการตอรองแลกเปลี่ยนสินคา,
การใชเวลาวาง,การมาทํากิจธุระ,การแสดงมหรสพ,การละเลนพื้นบาน ฯ
เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องพื้นที่โดยเริ่มตนจากโลกตะวันตกที่คนชั้นกลาง
ซึ่งเริ่มมีอิทธิพลทางการคา เขามามีอํานาจและบทบาททางการเมืองมากขึ้น ประกอบกับการ
เติบโตของกระแสเศรษฐกิจแบบทุนนิยมสงผลใหการจัดวางพื้นที่ของเมืองก็ไดเปลี่ยนแปลงตามไป
วังและวัดถูกลดทอนอํานาจลงไป พื้นที่ของตลาด ยานการคา เขามามีความสําคัญในพื้นที่เมือง
มากขึ้น เกิดพื้นที่ปฏิสัมพันธทางสังคมในรูปแบบใหมขึ้นในเมือง เชน ตลาด รานกาแฟ ซาลอนฯ
ทั้ ง ยั ง เกิ ด ประเพณี ก ารอ า นหนั ง สื อ การขบคิ ด ทางชี วิ ต ทํ า ให พื้ น ที่ เ หล า นี้ ข ยายบทบาทและ
แพรหลายไปทั่วโลกแมแตในสังคมไทยก็เชนเดียวกัน กระนั้นก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเรื่องพื้นที่
สาธารณะในสังคมไทยอาจมีความแตกตางอยูบาง เพราะพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยนั้นมีมานาน
แลวและเปนที่พึ่งพิงของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยไมไดแยกเรื่องของวิถีชีวิตกับคติความ
เชื่อ ประเพณีพิธีกรรม การทํามาหากิน ไมแยกจากกัน เชน วัด ศาลากลางบาน มัสยิด ตลอดจน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชในการหาอยูหากิน เชน พื้นที่ปาชุมชน แมน้ํา ลําคลองที่คนในชุมชนเขามา
ใชรวมกัน เปนตน พื้นที่สาธารณะเหลานี้อาจไมไดกอตัวจากชนชั้นกลาง แตเปนพื้นที่ที่คนทุกชน
ชั้น โดยเฉพาะคนชั้นลางไดใชประโยชนในการพึ่งพิงมากที่สุด
เมื่อนํามาความคิดเรื่ องพื้ นที่ มาพิจารณารวมกับการกอตัว ของพื้น ที่รานกาแฟใน
สังคมไทยจะเห็นวา พื้นที่รานชากาแฟนั้นไมไดเปนพื้นที่สาธารณะดั้งเดิมของสังคมไทย แตเปน
การรับมาจากตะวันตก ในสังคมไทยเดิมนั้นชาและกาแฟคือเครื่องดื่มสําหรับชนชั้นสูงและมี
บริโ ภคเฉพาะในเขตพระนครเทา นั้น เมื่ อ มาถึง ยุ คตน รั ต นโกสิน ทร การติ ดต อค า ขายกับ ชาติ
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ตะวันตกมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจ ภายหลังจากการทําสนธิสัญญาเบาวริ่งในรัชกาลที่ 4 แลว
ก็ปรากฏมีชาวตะวันตกเขามาอาศัยอยูในเมืองไทยเพื่อทําการคาขายเปนจํานวนมาก และประเทศ
ไทยมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมใหเปนอารยะเชนชาติตะวันตก จนถึงรัชกาลที่ 5
มีการนํา
วัฒนธรรมตะวันตกมาปรับใชในวังอยางแพรหลายและมีการรับวัฒนธรรมการกินอาหารเชาอยาง
ฝรั่ง ซึ่งมีการดื่มกาแฟกันมากขึ้นในหมูเจานาย ชั้นสูง ทั้งยังมีการแบงแยกระหวางสถานที่ทํางาน
กับที่บาน แยกเวลาทํางานกับเวลาวางออกจากกัน มีการออกไปใชเวลาวางที่สโมสรและสมาคม
และมีรานกาแฟรานแรกขึ้น จากนั้นเริ่มมีอยางแพรหลายมากขึ้นเรื่อยๆ แตสวนใหญผูที่เขาไปก็มัก
เป น คนชั้ น สู ง ร า นกาแฟเหล า นี้ มั ก ขายชาควบคู กัน ไปด ว ย แต ส ว นใหญ ค นจะนิ ย มดื่ ม กาแฟ
มากกวาชา เพราะชายังเปนสินคาที่ราคาสูงและหายากกวากาแฟ
กระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่ 7 เกิดความผันผวนทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากผล
พวงของสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่กอเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วไป ประกอบกับระบบคิดและโลก
ทัศนทางสังคมของกลุมคนผูที่ไดรับการศึกษาจากตางประเทศ เริ่มกอตัวและถูกถายทอดสูสังคม
มาก ขึ้น รวมทั้งการเกิดกลุมชนชั้นกลางใหม ทั้งนายทุนพอคาชาวจีนที่เติบโตขึน้ จากการคาและ
การศึกษาและโดยเฉพาะกลุมผูประกอบอาชีพอิสระ เชนนักหนังสือพิมพ หรือนักเขียนซึ่งไดรับ
การศึกษาในระบบใหม ไดเริ่มมีอิทธิพลและบทบาทในการถายทอดความรู ความคิด ผาน
ขาวสารและวรรณกรรมที่ตอบสนองกลุมคนอยางแพรหลายขึ้น รูปแบบในการบริโภคของคนใน
สังคมจึงเปลี่ยนแปลงไป ดวยความคิดในการมองวัตถุที่ตางจากเดิม ความคิดที่มีตอวัตถุก็แปร
ไปนิ ย มสิ่ ง ของใหม ๆ การครอบครองวัต ถุ ไม ใชเ พื่ อยื น ยั น ถึ ง สายตระกู ลเก า แก แตเ ป น การ
ครอบครองเพื่อโออวดความทันสมัยและแสดงออกในเรื่องรสนิยม อีกทั้งลักษณะการบริโภคที่เคย
เปนสวนตัว เมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนไปก็คอยๆ แพรมาสูสาธารณะ กลาวคือภายหลังสถานะ
ของเจานาย เชื้อพระวงศทั้งหลายตกต่ํา ทั้งไมไดรับราชการ และไมมีเงินพระราชทานอยางเคย
ทําใหกลุมคนที่เคยไดรับการอุปถัมภจากวัง ไดพากันแยกยายออกไปหาเลี้ยงชีพ คนเกาแกจากใน
รั้วในวังออกมาเปดรานขายกาแฟกันอยางมากมาย การดื่มกาแฟจึงไมไดจํากัดอยูเฉพาะแวดวงชน
ชั้นสูงอยางเดียว คนจีนและคนชั้นกลางที่มีความสามารถทางการคาก็เริ่มทํากิจการเปดรานกาแฟ
และกระจายสูชาวบานในที่สุด จากนั้นจึงเกิดความหมายของคําวา “สภากาแฟ” ประจําชุมชนขึ้น
เพราะนอกจากรานกาแฟจะเปนแหลงคาขายอยางดีแลวยังนับไดวาเปนศูนยรวมขาวสารนานา
ชนิด เพราะนอกจากจะมีหนังสือพิมพใหอานฟรีแลว บรรดาผูคนที่มานั่งในรานกาแฟตางก็พูดคุย
กันในเรื่องสรรพเพเหระตางๆ ขาวสารตางๆ ในชุมชน เปนตน พื้นที่ของรานกาแฟจึงกลายเปนสวน
หนึ่งของสังคมไทยเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
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สวนความเปนมาของการกอตัวพื้นที่สาธารณะและพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาล
เมืองนครศรีธรรมราชนั้นพบวาแตเดิมพื้นที่ของสภากาแฟเปนพื้นที่ประจําหมูบานในภาคใตก็
เกิดขึ้นในยุครัชกาลที่ 5 เชนกันหากไมไดแพรหลายดังในยุคปจจบัน โดยปรากฏตัวตามยานชุมชน
เชน ตลาดนัด ใกลมัสยิด ยานการคา ในภาคใตนั้นกลับไมไดเรียกสภากาแฟ หากแตเรียกวาราน
น้ําชา เพราะลักษณะพื้นที่แบบสภากาแฟในภาคใตนั้นสวนใหญนิยมขายน้ําชามากกวากาแฟ
เนื่องจากภาคใตของไทยมีวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับคาบสมุทรมลายูโดยเริ่มจากชาวมุสลิมที่รับเอา
วัฒนธรรมการดื่มชามาจาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย ซึ่งประเทศเหลานี้รับวัฒนธรรมการดื่มชามาจาก
อังกฤษที่นิยมใสนมและน้ําตาล ซึ่งตางจากการดื่มชาในภาคอื่นๆ ที่มักนิยมชาจีนและไมนิยมดื่ม
ชาใสนม เครื่องดื่มที่ชาวมุสลิมนิยมคือ ชา เพราะมุสลิมมีขอหามไมใหดื่มสุราหรือของมึนเมาอื่นๆ
อีกทั้งการซื้อชาจากมาเลยเซียก็มีราคาถูกกวาการซื้อชาจีนในกรุงเทพฯ พื้นที่รานน้ําชาดั้งเดิมใน
จังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นกอตัวขึ้นในยานชุมชนของคนจีน และ มุสลิม ในยานคนจีนนั้นเปนยาน
ตลาด ยานที่มีการแลกเปลี่ยนสินคา สวนในยานของชาวมุสลิมนั้นพื้นที่ราน้ําชาเดิมมักตั้งอยูใน
แหลงชุมชน เพื่อความสะดวกในการเขามารับประทานอาหารในชวงเดือนรอมฎอน และมักตั้งอยู
ใกลมัสยิด เพื่อเปนที่พบปะพูดคุยเรื่องทางธรรมตลอดจนเรื่องสารทุกขสุขดิบตางๆกอนที่จะเขาไป
ประกอบศาสนกิจในมัสยิด ตอมาพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เริ่มทวี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องดวยพื้นที่สาธารณะเดิมในเมือง เชน วัด มัสยิด และสนามหนาเมืองฯ
คลายความสําคัญลง เนื่องจากอิทธิพลจากการเมืองการปกครองของรัฐสวนกลาง ดวยอุดมการณ
ในการสรางรัฐชาติสมัย ร.6 และจอมพล ป. พื้นที่สาธารณะเหลานั้นถูกควบคุมมากขึ้น และไม
อนุญาตใหราษฎรเขาไปใชอยางเสรีไดอยางเคย หากใชประกอบประเพณีพิธีกรรมที่กําหนดโดยรัฐ
สว นกลาง ประเพณี แ ละความเชื่ อ ท อ งถิ่ น ถู ก ลดทอนความสํ า คั ญ ลงไป ด ว ยการส ง ผ า นทาง
การศึกษาและกฎระเบียบตางๆที่รัฐประกาศใช ทําใหคนไมไดเขาไปใชพื้นที่สาธารณะดวยความ
ตองการของตนเองอยางแทจริง เชน การไปใชสนามหนาเมืองฯ ก็เพียงเพราะพิธีสวนสนาม หรือ
เทิดพระเกียรติในวันสําคัญที่รัฐชาติกําหนดเปนตน และหลังจากนั้นเมื่อรัฐประกาศใชแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ในป 2504 ที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยวัดความกินดีอยูดีของประชาชนโดยดู
จากรายไดประชาชาติเปนสําคัญ มุงเนนการสงเสริมการทําเกษตรเชิงเดี่ยว ปลูกพืชเพื่อขาย ทําให
วิถีชีวิต ระบบความสัมพันธในการพึ่งพากันของคนเปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับกระแสโลกาภิวัตน
และการเข า มามีบ ทบาทของสื่อสมัย ใหม ยิ่ ง ทํ า ใหพื้ น ที่ ส าธารณะ ทั้ง วัด มั สยิด และมหรสพ
การละเลนพื้นบานคลายความสําคัญลงไปอีก
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รานน้ําชายุคเริ่มแรกในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้น ปรากฏตัวขึ้นในชุมชนมุสลิม
และยานการคา และเริ่มปรากฏตัวมากขึ้นเมื่อวัด มัสยิด และสนามหนาเมืองฯ ลดความสําคัญลง
พื้นที่รานน้ําชาคอยๆ เขามาแทนบทบาทในดานทางโลก ของพื้นที่สาธารณะเดิม เชน เปดโอกาส
ใหคนพบปะและมีปฏิสัมพันธกันอยางอิสระและปราศจากกฎเกณฑอํานาจจากรัฐมาควบคุม และ
เปนพื้นที่แหงการสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางกันของคนในชุมชน เมื่อเกิดวัฒนธรรมวัยรุนขึ้น
ในราวป 2500 ทําใหรานน้ําชาแบบมุสลิมไดรับความนิยมมากขึ้นไปอีก เนื่องจากรานชาแบบ
มุสลิมเปดขายยามค่ําคืนเมื่อพื้นที่การพบปะของวัยรุนเชน โรงภาพยนตร งานเทศกาลตางๆ คลาย
ความนิยมลง วัยรุนจึงไดรับอนุญาตใหออกมาพบปะกันในรานน้ําชาของชาวมุสลิมซึ่งผูปกครอง
ถื อ ว า ปลอดภั ย เพราะไม มี ก ารดื่ ม ของมึ น เมา เมื่ อ ถึ ง ยุ ค เศรษฐกิ จ ฟองสบู เศรษฐกิ จ ใน
นครศรีธรรมราชพุงขึ้นจากการเพาะเลี้ยงกุงกุลาดํา รานน้ําชายิ่งไดรับความนิยมหนักขึ้นไปอีก
เพราะผูคนมีเงินทองมาจับจายใชสอยกันมากกวาเดิม ในยุคนี้สามารถแบงรานน้ําชาไดเปน 2
ประเภท คือรานน้ําชากลางวันซึ่งมีกลุมลูกคาเปนผูใหญและรานน้ําชากลางคืนซึ่งมีกลุมลูกคาเปน
วัยรุน อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการชงชาแบบครูพักลักจํากันมากขึ้น เชนไปหัดชงชา ฝด
โรตี โดยการเปนลูกจางในรานที่มาเลยเซีย ไปหัดโดยการเปนลูกจางจากรานอื่นๆ หรือจางคนที่มี
ความสามารถในการชงชาและฝดโรตีมาเปนลูกจาง เมื่อมีความรูเรื่องการซื้อชา ผสมชา และชงชา
กันอยางแพรหลายจึงเริ่มมีการลงทุนเปดรานชากันเปนอันมาก และเมื่อประเทศไทยประสบกับ
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในป 2540 คนหนุมสาวจํานวนมากกลับมาทําธุรกิจเปดรานน้ําชาเพื่อหา
รายไดยังชีพ สงผลใหพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชในปจจุบันมีมากถึงกวา 250
ราน จากรานน้ําชาของมุสลิม รานน้ําชายานตลาดแขกขยายมาสูทองถนนสองฟากฝงในเขต
เทศบาล ทั้งจากลูกมือรานใหญๆในอดีตมาจนถึงกลุมวัยรุนที่รวมตัวกันมาเปดรานเพื่อสนองตอบ
กลุมเพื่อนๆ และหารายไดพิเศษ สาเหตุอีกประการหนึ่งที่รานชาขยายตัวอยางมากในชวง 20 ปที่
ผานมาคือปจจัยทางเศรษฐกิจเพราะเปนหนึ่งในชองทางทํากินที่มีตนทุนต่ํา และอาจขายไดใน
ปริมาณมาก ซึ่งผลตอบแทนเปนกําไรจากการขายชาอยูที่ประมาณ 40% หากเปดรานแลวไม
ประสบความสําเร็จทางการขายก็ไมถึงกับเปนการขาดทุนกอนใหญ เมื่อมีรานน้ําชามากขึ้นราน
น้ําชาจึ งกลายเป นสโมสรประจํากลุม แตละคนต างก็ เขา ไปในรา นน้ําชาตามเงื่อนไขที่ตนเอง
ตองการ เชน เขาไปเพื่อหยอนใจ พูดจาตลกขําขัน,เขาไปเพื่อพบเจอกับกลุมที่สนใจงานอดิเรก
เหมือนกัน เชน เลนหมากรุก,ดูนกกรงหัวจุก หรือเขาไปเพื่อคุยเรื่องหวย,เขาไปเพื่อกูหนี้ยืมสิน,เขา
ไปเพื่อพบเจอนายหัวที่จะหางาน หาอาชีพใหตนได หรือในกลุมวัยรุน-คนหนุม เขาไปเพื่อฟงเพลง,
พูดถึงเรื่องเสื้อผา,การไปเที่ยวสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ที่ตนสนใจ ฯ เปนตน

126
ทั้งหมดนี้เปนที่มาของการปรากฏตัวของรานน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ไดสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมอันหลากหลายดังนี้
บทบาททางวัฒนธรรมในพื้นที่รานน้ําชา
นครศรี ธ รรมราชเป น เมื อ งที่ มี เ งื่ อ นไขทางประวั ติ ศ าสตร อั น ยาวนานระหว า ง
สัมพันธภาพทางการเมืองระหวาง รัฐสวนกลางและผูปกครองเมือง หรือระหวางผูปกครองเมือง
และประชาชนภายใตอาณาปกครองในนครศรีธรรมราชเอง ไดสงผลใหเกิดวัฒนธรรมยอยเฉพาะ
อยางขึ้นในการตอสู ตอบโตและดํารงชีวิตอยูภายใตเงื่อนไขการเมืองการปกครองนั้น จากเงื่อนไข
ทางประวัติศาสตรดังกลาวมีสวนที่ทําใหคนนครศรีฯสรางบุคลิกลักษณะเฉพาะแบบเปนของตนเอง
ขึ้น รวมทั้งสรางรูปแบบในการจัดการความสัมพันธเพื่อสรางความมั่นคงทางชีวิตและความปกติสขุ
ใหเกิดกับชุมชนของตน ดังกรณีตัวอยางความสัมพันธในรูปแบบเกลอเขา-เกลอเล ความสัมพันธ
ในการกอตั้งชุมชนแบบปฏิเสธรัฐดังกรณีชุมชนคีรีวง หรือการสรางประชาสังคมเพื่อการพึ่งพาและ
ดํารงชีวิตรวมกัน เชนการมีธรรมเนียมการเปนเกลอกัน,การกินงาน,กินวาน,ขาวหมอแกงหมอ,ดาน
เวรหรือดานเวียน,ซองานหรือซอมือ,การเลี้ยงน้ําชา เปนตน พื้นที่แหงการปฏิสัมพันธเชนนี้ยังคงมี
ปรากฏอยูบางแตก็เสื่อมทรุดไปตามกาลเวลา ประกอบกับเงื่อนไขและความเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจในโลกยุคโลกาภิวัฒนและลัทธิบริโภคนิยมไดสงผลใหเงื่อนไขในการสรางสัมพันธ
ของผูคนเปลี่ยนแปลงตามไปดวย โดยเฉพาะคนที่อยูอาศัยในเขตเทศบาล ซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
คนในเมืองที่แวดลอมปะปนไปดวยความหลากหลายทั้งทางสังคมและวัฒนธรรม เปนที่ที่คน
หลากถิ่นหลายชาติพันธุ หลากอาชีพมาอยูรวมกันมากที่สุด และทามกลางความหลากหลายนั้นผู
ศึกษาพบวา การใชพื้นที่สาธารณะในเมืองไดแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย พื้นที่สาธารณะรูปแบบ
ใหมเปนพื้นที่สาธารณะที่ใชควบคูไปกับการบริโภคและการพบปะสังสันท เชนพื้นที่รานน้ําชา นั้น
ไดกลายเปนพื้นที่แหงการสรางสัมพันธและสะทอนใหเห็นวัฒนธรรมบางประการของคนในเขต
เทศบาลเมืองนครฯ ซึ่งจากการศึกษาวิจัยแบบการสังเกตการณอยางมีสวนรวมในภาคสนาม ทํา
ใหผูศึกษาพบวารานน้ําชาทั้งหมดในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช มีลักษณะรวมที่เดนๆ ซึ่งสะทอน
วัฒนธรรมเหลานี้ออกมาอยางชัดเจน คือ
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พื้นที่รานน้ําชาในฐานะพื้นที่ในการสรางเครือขายความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ( safety
net )
นอกจากจะเปนแหลงหยอนใจจากวัฒนธรรมความขําขันแลวรานน้ําชายังเปนแหลง
ความหวังและหนทางสรางความมั่นคง ปลอดภัยสําหรับคนเมืองอีกดวย เพราะสังคมภาคใตแต
เดิมนั้นมีภูมิปญญาในการจัดเครือขายระบบความสัมพันธในการพบปะกันและการพึ่งพากัน ดวย
ธรรมเนียมการเปนเกลอกัน,การใชวันนัด,การมีวันวาง,การกินงาน,กินวาน,ขาวหมอแกงหมอ,ดาน
เวรหรือดานเวียนซองานหรือซอมือ,หรือกระทั่งการเลี้ยงน้ําชา ซึ่งกิจกรรมตางๆเหลานี้เปนเสมือน
หลักประกันความมั่นคงของชีวิต แตในยุคปจจุบันธรรมเนียมเหลานั้นคลายความสําคัญลง อีกทั้ง
กระแสบริโภคนิยมไดเขามาครอบงําวิถีชีวิตของคนทั้งโลก ในพื้นที่รานน้ําชา จึงเปนพื้นที่หนึ่งที่
สะทอนใหเห็นถึงวัฒนธรรมในการบริโภค,วัฒนธรรมความจนและการสราง safety net ในรูปแบบ
ใหมๆ ขึ้น ซึ่งจากการศึกษาพบวารานน้ําชาสวนใหญจะมีเรื่องของการแทงหวย และการกูหนี้ยืม
สินและการสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมถขึ้นมา
ทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นวาในพื้นที่ของสังคมเมืองนครฯนั้น คนในสังคมยังมีโอกาสใน
การ เขาถึงทรัพยากร,เกียรติยศ,อํานาจ,โภคทรัพย,โอกาส ฯลฯ ไมเทาเทียมกัน และเหลื่อมล้ํากัน
อยูมาก คนที่เขาถึงไดยากกวาหรือนอยกวาจึงเลือกสรางความหวังใหตัวเองดวยความหวังจากการ
ร่ํารวยในการแทงหวย สรางระบบพึ่งพิงทางการเงินดวยการกูยืม และสรางความสัมพันธเชิง
อุปถัมถในการเขาถึงโอกาส, ทรัพยากร, และสิทธิตางๆ ผานผูที่มีอิทธิพลหรือมีอํานาจในการเขาถึง
ทรัพยากรมากกวา
อนึ่งผูศึกษาไมไดมีทัศนะวาการสรางความหวังในการเขาถึงโภคทรัพยจากการแทง
หวย,การสรางพันธะในการกูยืมกันเองของคนจน การสรางระบบอุปถัมถในรานน้ําชานั้นเปน
ทางออกที่ดีและปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกัน จากการศึกษาในภาคสนามทําใหไดพบวาฝาย
ผูอุปถัมถมักไดเปรียบกวาผูใตอุปถัมถอยูเสมอ และตราบใดที่รัฐยังไมสรางระบบสวัสดิการและ
เปดโอกาสใหคนจน คนดอยโอกาสมีสิทธิเขาถึงทรัพยากร ไดในหลายชองทาง มีอํานาจในการ
ตัดสินใจดวยตัวเอง คนจน คนดอยโอกาสและผูที่อยูใตอุปถัมถยอมถูกครอบงําจากบริโภคนิยมได
อยางงายดายและถูกเอาเปรียบอยูร่ําไป

128
พื้นที่รานน้ําชาในฐานะพืน้ ที่แหงการสรางความหมายของวัฒนธรรมวัยรุนและคนหนุม
เมื่อสังคมไทยเริ่มมีการแบงชวงวัยใหมีวยั รุนในราว พ.ศ. 2500 เปนตนมา (ธีรยุทธ
บุญมี 2537 : 1) กลุม ชวงวัยนี้จงึ มีการสรางวัฒนธรรมยอยของตัวเองขึ้น
สําหรับสังคมชาวใตในอดีตนั้นยกยองบุรุษเพศ โดยมีคานิยมในการสรางความเด็ด
เดี่ยวเชื่อมั่น และเปนผูนํา มีการสรางพิธีเปลี่ยนผาน (rite of passage)ใหกับคนหนุมเหลานี้โดย
การลักควาย รํามโนราห เพื่อพิสูจนความเปนชายชาตรี อันเปนการฝกฝนเรียนรูเพื่อที่จะเขาสูโลก
ของผูใหญ แตในสังคมปจจุบันไมมีพิธีแหงการเปลี่ยนผานใดๆ ที่ทําเพื่อคนหนุมอยางชัดเจน
ขณะเดียวกันระยะที่เปนวัยรุนในเขตเมืองนั้นเปนชวงเวลาที่มีความสับสนวุนวายอยางมาก เด็ก
ตองเผชิญกับความรับผิดชอบที่ไมแนนอนตายตัว และตองพบกับความคาดหวังของสังคมตอ
พฤติกรรมของตัวเอง อยูในภาวะที่ก้ํากึ่ง ไรสถานะ ไรโครงสราง จึงตองการพื้นที่ทางสังคม
และพื้นที่ทางวัฒนธรรมในการแสดงตัวตน หรือการมีอยูของพวกเขาออกใหสังคมยอมรับและ
ไดรับความสําคัญ สังคมสมัยใหมดังในปจจุบันประเพณีแหงการเปลี่ยนผานเชนนั้นลบเลือนไป
ตามกาลเวลา พรอมๆ กับกระแสทุนนิยม โลกาภิวัฒนที่ถาโถมครอบงําไปทั่วโลก จากการศึกษาจึง
พบวาวัยรุนและคนหนุมในเขตเมืองนครฯสวนหนึ่งไดใชพื้นที่รานน้ําชาในการเสนอวัฒนธรรม
ทางเลือกของตัวเองขึ้นมา ซึ่งมีความพยายามกาวตามทันสมัย เขาถึงอํานาจในการบริโภคและ
เขาถึงวัฒนธรรมตะวันตก ไมวาจะเปนเรื่องของการฟงเพลงเฉพาะแบบที่ตนสนใจเชน เพลงร็อค,
เพลงแรป ,การดูฟุตบอลและกีฬา หนัง และเพลง ตางๆ ที่ตนสนใจ ผานทางชอง UBC และการ
พยายามใชรานน้ําชาสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมถกับเพื่อนรุนพี่ในการไปประกอบอาชีพอิสระที่
ตนฝนใฝ,ในการเดินทางไปทองเที่ยวและตางประเทศ และเลียนแบบกระแสฮิปปหรือปุบผาชนดวย
การไปยังพื้นที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง เชน เกาะสมุย หรือหมูเกาะที่มีชื่อเสียงอื่นๆ หากกลับพบวา
วัยรุนและคนหนุมที่ไรทั้งกําลังทรัพย ดอยกวาทั้งวุฒิการศึกษามักตองประสบกับปญหาครอบครัว
พายแพในเชิงธุรกิจตอชาวตางชาติ
สิ่งสําคัญที่ผูศึกษาไมอยากใหมองขามจากการศึกษาในครั้งนี้คือเราอาจพบวาพื้นที่
รานน้ําชานั้น เปนเสมือนหนึ่งในพื้นที่ที่ใชสะทอนตําแหนงแหงที่ ตัวตน อัตลักษณของวัยรุน หาก
ความหมายที่ซอนทับอยูมากกวานั้นคือกลุม “คนบาวแหงนครศรีธรมราช” ทั้งที่เปนวัยรุน-วัย
ผูใหญที่มาใชพื้นที่รานน้ําชานั้น ยังใชพื้นที่รานน้ําชาในการไขวควา ตักตวงโอกาสในการสราง
สัมพันธกับคนกลุมอื่นๆ เพื่อเปนฐานในการเอาตัวรอดภายใตอํานาจที่มีอยูนอยนิด เพราะเมื่อ
มองไปที่สถานะภาพและบทบาทของกลุมคนบาวเหลานี้ เราจะพบวาสวนใหญจะเปนเด็กนักเรียน
สายอาชีวะ ซึ่งในสังคมไทยนั้น เด็กนักเรียนในกลุมนี้มักถูกมองดวยอคติวาไมเกง ไมฉลาด ไม
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เรี ย บร อ ยหรื อ น า รั ก เท า เด็ ก ที่ เ รี ย นสายสามั ญ ซึ่ ง มี โ อกาสมากกว า ทางฐานะและการศึ ก ษา
สามารถก า วสู ห าวิ ท ยาลั ย ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง ใช อํ า นาจและโอกาสทางการศึ ก ษาไต เ ต า สร า ง
ความกาวหนาและมีทางเลือกใหกับชีวิตไดอยางหลากหลาย มากกวา “เด็กบาว” กลุมนี้
ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือ หากมองในสถานภาพและบทบาททางฐานะ
และการศึ ก ษา คนบ า วในนครศรีธ รรมราชกลุ ม นี้ อ าจเป น คนบา วที่ ถู ก ผลัก ไปอยูช ายขอบแต
ทางเลือกที่พวกเขาเลือกที่จะสรางและใหความหมายในการดํารงอยูของตนคือการใชชองวางของ
ระบบอุปถัมถ ใชฐานความคิดคติเดิมที่บมเพาะบุคลิกลักษณะใหเชื่อมั่นในตนเองและนิยมในการ
คบพวกพอง มาตอเติมและสรางโอกาสใหตัวเอง และตอบตัวเองไดวามีศักดิ์มีศรีมีที่อยูที่ยืนใน
สังคมยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒนไดเทียมหนาเทียมตาคนอื่นๆ พวกเขาอาจจะไมมีโอกาสไดบริโภค
สินคาราคาแพงผานพื้นที่นารัก และแฟชั่นหลากหลายจากทุกมุมโลกเชนเด็กวัยรุนในเซนเตอร
พอยด ไมมีโอกาสไดดื่มกาแฟแกวละเฉียดรอยจากรานกาแฟนําเขาจากตางประเทศ เชนงาน
ศึกษาของกุลภา วจนสาระ เรื่อง “เซนเตอรพอยท กับ “Preteen” : การกอตัวของวัฒนธรรมวัยแรก
รุน” (กุลภา วจนสาระ 2544) พบวา วัยแรกรุนเขาไปเซนเตอรพอยท เพื่อพบปะกันและบริโภค
สินคาผานการแตงตัว,แฟชั่น,และจับจายใชสอยสินคาที่เปนที่นิยมในกลุมวัยของตน หรืองาน
ศึกษาของ ศริธร รัตนเจริญขจร เรื่อง “รานกาแฟ : ความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม”
(ศริธร รัตนเจริญขจร 2544) ก็สะทอนใหเห็นวาเมื่อโลกสมัยใหมทําใหความเปนชุมชนลบเลือนไป
โครงสรางที่มีอยูเดิมในสังคมไทยพราเลือน เชนความสัมพันธทางเครือญาติ,ความสัมพันธเชิง
อุปถัมถ ฯ บริโภคนิยมเขามาครอบงําและแทนที่ ผูคนจึงเลือกที่จะสรางอัตลักษณของตัวเองผาน
การบริโภค และ “รานกาแฟสตารบัค” ก็ชวยตอบคําถาม “เราเปนใคร” ผานสัญญะแหงการบริโภค
ที่แฝงมากับพื้นที่รานกาแฟแหงนั้น
แต สํ า หรั บ คนบ า วในนครศรี ธ รรมราชกลุ ม นี้ พ วกเขาเลื อ กจะใช พื้ น ที่ ที่ แ ทบไม มี
ระเบียบแบบแผนในการจัดวาง ไมปรุงแตงโดยการออกแบบตกแตงภายในใดๆ ทั้งสิ้น เลือกที่จะ
เขามาใชอาณาจักรเล็กๆ จากพื้นที่ในรานน้ําชาที่ขายน้ําชาแกวละไมเกิน 10 บาท นําพาชีวิตให
ทะยานตอไป ทั้งในดานรายและดานดี ดวยการเชื่อมตอกันระหวางพื้นที่ของ บาน-รานน้ําชา-โลก
ไปตามวิถีทางหรือชองทางที่จะพอใหชีวิตอยูรอดไดอยางมีศักดิ์และศรีทัดเทียมคนอื่นในโลกที่
กําลังถูกครอบดวยทุนนิยมนี้
พื้น ที่ไมกี่ ตารางเมตรในรานน้ํา ชาจึงเปนหนึ่ง ในพื้น ที่ที่พวกเขาเลื อกสรางและให
ความหมายในการดํารงอยูของตนเอง ใชชองวางของระบบอุปถัมถ ใชฐานความคิดคติเดิมที่บม
เพาะบุคลิกลักษณะใหเชื่อมั่นในตนเองและนิยมในการคบพวกพอง มาตอเติมและสรางโอกาสให
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ตัวเอง และตอบตัวเองไดวามีศักดิ์มีศรีมีที่อยูที่ยืนในสังคมยุคทุนนิยมโลกาภิวัฒนไดทัดเทียมคน
อื่นๆ
พื้นที่รานน้ําชาในฐานะแหงพื้นทีส่ าธารณะแหงการพักผอนหยอนใจและสะทอน
วัฒนธรรมเรือ่ งขําขัน
เมื่อพื้น ที่สาธารณะเดิมที่เคยมีความหมายต อชีวิตของผุ คนในแงของการพักผอน
หยอนใจ และปลอดจากกฎระเบียบของอํานาจรัฐ ถูกระบบการเมืองการปกครองของรัฐสวนกลาง
เขามาควบคุมและจัดการมากขึ้น ทําใหพื้นที่สาธารณะเหลานั้นไมตอบสนองกับความตองการของ
คนในทองถิ่นดังที่เคยเปนมาในอดีต ประกอบกับการมุงเนนพัฒนาเศรษฐกิจทําใหวิถีชีวิตของคน
ในยุคพัฒนาอุตสาหกรรมเปลี่ยนไป คือมีการแยกชวงเวลาของการทํางาน ชวงเวลาในการพักผอน
ชวงเวลาที่ใชในพื้นที่สวนตัวและในพื้นที่สาธารณะ แตพื้นที่สาธารณะเดิม เชน วัด มัสยิด ไม
เกี่ยวของกับชีวิตในทางโลกอีกตอไป พื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมๆ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อตอบสนอง
ความเปนสัตวสังคมของมนุษย พื้นที่รานน้ําชาจึงสามารถตอบสนองในเรื่องทางโลกของมนุษยได
ในระดับหนึ่ง เชน การพักผอนหยอนใจ พื้นที่ในการสรางความสัมพันธแนวระนาบที่ไมเปนทางการ
ของคนในสังคม จากการศึกษาพบวานอกจากจะเปนพื้นที่แหงการบริโภคแลวพื้นที่รานน้ําชายัง
เปนสถานที่ในการพบปะกันของผูคน ไมนิยมมานั่งคนเดียว แตจะเขามากับกลุมคนที่ตนรูจัก หรือ
มาเพื่อพบเจอกับกลุมคนที่ตนรูจักคุนเคยและสนใจกิจกรรม เพื่อพูดคุยเรื่องราวประเด็นตางๆ
รวมกัน ในระหวางบทสนทนานั้นมักจะมีการใชคารม ปะทะ โตตอบ ชิงไหวชิงพริบ กันอยางเขมขน
ดวยภาษาพื้นถิ่นและเปนการสนทนาที่สอดแทรกเอาความขําขันไวแทบทุกครั้งในประเด็นสนทนา
การใชเรื่องขําขันในรานน้ําชานั้นสะทอนใหเห็นถึง การใชวัฒนธรรมแหงความขําขันมา ลดทอน
อํานาจ ทั้งอํานาจในเรื่องของการใชภาษาที่ไมเทาเทียมกันระหวางภาษาที่รัฐบังคับใชในสวนกลาง
กับภาษาพื้นถิ่น,การสรางมาตรฐานทางภาษาโดยยึดเอาภาษากลางเปนมาตรฐาน สงผลใหภาษา
และความรูพื้นถิ่นกลายเปนภาษารอง และไมเทาเทียมกับคนในสวนกลาง แตการนําภาษากลาง
มาลอเลียน การนําภาษาถิ่นมาใชปะปนกับภาษากลางโดยใชเปนเรื่องตลกที่รูและแสรงทําเปนไมรู
ชวยลดความขรึมขลังและระเบียบปฏิบัติในใชภาษากลางลง
นิธิ เอียวศรีวงษ เสนอทัศนะเกี่ยวกับเรื่อง “อารมณขัน” ไววา แตเดิมนั้นนักวิชาการได
นิยามความขําขันของไทยตามแบบตะวันตก ใหตรงความหมายของคําวา “Sense of Humor”
จึงเขาใจกันวาตลกหรือเรื่องขําขันแบบไทยๆนั้นเปนตลกชั้นต่ํา และไมอาจจัดเปนเรื่องขําขันได
หากแตในความเปนจริงคือ สังคมไทยเปนสังคมที่มีเรื่องขําขันหรือเรื่องตลกเชนเดียวกับสังคมอื่นๆ
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หากแตเรื่องตลกของแตละสังคมนั้นขึ้นอยูกับบริบททางวัฒนธรมของแตละสังคมดวย สังคมไทย
มักสรางอารมณขันจากระเบียบแบบแผนหรือจารีตตายตัว ยิ่งเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสงก็ยิ่งเปนวัตถุ
สําหรับความขําไดมาก สวนสําคัญที่สรางอารมณขันใหสังคมไทยคือ การทําลายความเลื่อมล้ําต่ํา
สูง หรือการสรางความเทาเทียมกัน คุณประโยชนอยางนอยที่สุดของอารมณขันในสังคมไทยคือ
การสรางความเทาเทียมกันทางความรูสึก การสรางความขําขันจึงเทากับการทําลายสถานภาพที่
เลื่อมล้ําอยางสลับซับซอนใหพังทลายลง (นิธิ เอียวศรีวงษ 2546) ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกับที่
ธเนศ วงศยานนาวา ใหทัศนะเกี่ยวกับ “เรื่องตลก” และ “เสียงหัวเราะ” ไววา เรื่องตลกนั้นคือความ
รุน แรง แต ไม ไดเ ปน ความรุ น แรงเชิ ง กายภาพ หากแตเ ป น ความรุ น แรงเชิง วัฒ นธรรม ซึ่ ง เป น
วัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในเมืองไทยมานานแลว อาจสะทอนผานเพลงพื้นบาน ลําตัด เพลงอีแซว ซึ่งก็มี
เนื้อหาเปนเรื่องตลกที่ลอเลียนกัน และไมไดอยูในมาตรฐานของพุทธศาสนาที่มีขอหามไมใหพูดจา
สอเสียดกัน เมื่อมองผานมิติทางประวัติศาสตรจะเห็นวา ตั้งแตสมัยกรีกโบราณหรือกระทั่งพุทธ
ศาสนาก็ตามไมตองการใหคนหัวเราะ เพราะเปนการไมสํารวม หากทวาศาสนาเองก็ไมเคยมี
อํานาจมากพอที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนได หรือนอกเหนือไปจากเรื่องของอํานาจทางศาสนา
ไมวาจะเปน ปรัชญา วิธีคิดของคนในชนชั้นนํา อะไรที่เปนขอหามหรือกฎสะทอนของความมี
อํานาจ ในทางกลับกันก็ตองมีเรื่องที่สะทอนการตอตานอํานาจนั้น การหัวเราะหรืออารมณขันจึง
กลายเปนเครื่องมือยางหนึ่งซึ่งถูกนําไปใชในการตอตานอํานาจที่ถูกครอบงํา “เรื่องตลก” จึงเปน
เสมือนหนทางหรือชองทางที่ระบายแรงอัดในสังคม (ธเนศ วงศยานนาวา 2547 : 29)
บทสนทนาขําขันและการโตตอบบอกเลาดังที่ผูศึกษาไดยกมาแสดงในบทที่ 3 นั้น
หากมองเปนเรื่องตลกๆ ธรรมดาไมคิดอะไรก็คงได แตนัยยะที่ซอนอยูในเรื่องขําขันเหลานั้นผูศึกษา
คิดวานาสนใจมาก เพราะหากมองในแงของเรื่องขําขัน (Sense of humor) แบบไทย ที่หมายถึง
การทําลายความเหลื่อมล้ําต่ําสูง หรือการสรางสรรคความเทาเทียมกันตามที่ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ
เคยเสนอไวนั้น (นิธิ เอียวศรีวงษ 2546) เราจะเห็นวาผูพิพากษา ขาราชการชั้นสูง ภาษาที่ถูก
กําหนดจากสวนกลาง สินคาที่คนในสวนกลางถือวาเปนสินคาที่บงบอกถึงรสนิยมชั้นสูง ถูกทําลาย
ลงแลวอยางยอยยับในพื้นที่ของรานน้ําชา
การหัวเราะและเรื่องเลาแหงความขําขันในรานน้ําชาจึงสามารถทําลายสถานภาพที่
เหลื่อมล้ําเหลานั้นได แมเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ตามที ดังนั้นผูศึกษาคิดวาประโยชนอยางนอยที่สุด
ของพื้นที่รานน้ําชาคือการเปนเสมือนชองทางหนึ่งในการลดทอนความรุนแรง ขรึมขลัง ระเบียบ
กฎเกณฑที่ถูกผองถายมาจากสวนกลางใหกับคนในทองถิ่นไดในระดับหนึ่ง อีกทั้ งเมื่อนํา แงมุม ที่
อ.นิธิและ อ.ธเนศ ไดสะทอนไวมาพิจารณาเรื่องขําขันที่เกิดขึ้นในรานน้ําชา ที่ผูศึกษาไดกลาวถึงใน
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บทที่แลวจะเห็นวา เรื่องเลาเหลานั้นไมใชเปนเรื่องขําขันลอยๆ โดยไมขึ้นอยูกับบริบททางสังคม
หากพิจารณาวิเคราะหจากเรื่องเลาที่ผูศึกษายกมาเปนเรื่องที่ 1 ซึ่งผูศึกษาขอตั้งชื่อวา “เรื่องเลา
ดาวอังคาร”
“พันปรือมั้งละเติ้น แลกคืน เห็นกับเขามั่งเหอะดาวอังคงอังคาร” ผูพูดคือลุงจบ (นาม
สมมติ) มีอาชีพขี่สามลอรับจางทักทายผูที่เขามาใหม ซึ่งเปนเจาหนาที่อัยการระดับสูงในจังหวัด
“เห็นแหละ ชัดแจว เลย หนาบานผมเลย ออกมาแลแลกตี 3 เห็นไฟแวบๆๆดวงแดง
แจ” อัยการตอบ
ลุงจบ “อิ หกหมายเลา” (โกหกรึเปลา?)
อัยการ “หกไตรละ ชัดเจนเลยนิ” (โกหกทําไมละ เห็นชัดเจน)
“มั่วแลวเติ้น เขาบอกถึงเห็นกาเห็นไมชัด แลวถึงเห็นก็เห็นแสงเรืองๆไมใชสีแดง สี
(มั่วหรือเปลา เพราะเขาบอกวาหาก
ออกเหลืองๆ โดะ ที่เติ้นเห็นนั้นสาอีเปนผีกลาแลวมึ๊ง”
มองเห็นก็เห็นไมชัด ไมมีทางเห็นเปนสีแดงเพราะจะเห็นเปนแสงเรืองๆ ที่คุณมองเห็นนั้นสงสัยจะ
เปนผีซะละมั้ง”)
หลังจากนั้นทั้งวงก็หัวเราะกันอยางราเริง
เมื่ อ นํ า เรื่ อ งตลกระหว า งลุ ง จบ และเจ า หน า ที่ อั ย การระดั บ สู ง มาพิ เ คราะห
ความสัมพันธเชิงอํานาจเราจะเห็นวาลุงจบมีอํานาจนอยกวาอัยการทั้งทางบทบาทฐานะทาง
เศรษฐกิจ,ความรู ฯ หากเปนในสังคมทั่วไปที่ใหคากับ “ความรู” และสถานะบทบาททางตําแหนง
หนาที่การงาน ลุงจบ ซึ่งประกอบอาชีพเปนคนรับจางถีบสามลอคงไมกลาใชวาทะลอเลียนหรือ
คั ด ค า นการนํ า เสนอของอั ย การ หากแต ในพื้ น ที่ รา นน้ํ า ชากลั บ พบว า ลุ ง จบสามารถ ลดทอน
“อํานาจ” ของอัยการไดดวยการทําใหเรื่องเลาที่นาเชื่อถือของอัยการเปนเรื่องนาตลก เรื่องดาว
อังคารซึ่งเปนความรูทางวิทยาศาสตรที่อัยการเลาถูกทําใหกลายเปนเรื่องของผีสางนางไมที่ไม
นาเชื่อถือโดยวาทะของลุงจบ
ในทัศนะของผูศึกษาแลวเสียงหัวเราะที่ดังสนั่นในวงน้ําชาไดทําใหอํานาจที่นาเกรง
ขามทั้งจากความรูแบบวิทยาศาสตรและจากสถานภาพของอัยการเอง ถูกลดทอนความขรึมขลัง
ลงไป ไมนาเกรงขามอยางที่เคยเปนและวิถีปฏิบัติตามปกติ
หากพิจารณาวิเคราะหจากเรื่องเลาที่ผูศึกษายกมาเปนเรื่องที่ 2 ซึ่งผูศึกษาขอใชชื่อวา
เรื่อง “อาหารถูกหลัก” ขอยกมาเลาอีกครั้ง ดังนี้
ชายคนที่ 1 “แลกวากูไขไปอนามัยมา หมอบอกวาใหกินอาหารใหถูกหลักรางกายกูไม
คอยดีแลว” (เมื่อวานกูไปที่อนามัยมาหมอบอกวาใหกินอาหารใหถูกหลักรางกายกูไมคอยดีแลว)
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ชายคนที่ 2 “ เหนื่อยหวาเดิมแหละมึ๊งทีนี้” (เหนื่อยกวาเดิมละซีมึงคราวนี้)
ชายคนที่ 1 “เออแหละ ทําปรือดีละแลนก็ไมมีใหหลักแลวนิ” (ใชแลวเพราะตัวแลนก็
ไมมีใหไลดักอีกแลว)
ดังที่ผูศึกษาอธิบายนัยยะที่ซอนอยูในเรื่องตลกแลววา ชายทั้งสองคนตางก็รูดีวาหมอ
หมายถึงอะไร และตองทําอยางไร แตตองการพูดจาใหขบขันกัน และลอเลียนความหมายของ
“คํา” ที่ถูกกําหนดจากสวนกลางเทานั้นเอง ดังสะทอนใหเห็นความเปนขั้วตรงขามกันระหวาง
อํานาจทางภาษาจากสวนกลางกับภาษาพื้นถิ่นดังกรณีของเรื่อง “อาหารถูกหลัก” คําวา “ถูกหลัก”
หมายถึง ในสวนกลางหมายถึง ถูกหลักอนามัยคําวา แตในทองถิ่นใตเชนนครศรีธรรมราช“ถูก
หลัก” หมายถึง การตองออกไปวิ่งไลจับ และในสวนกลางอาหารที่ถูกหลักอนามัยที่ผูปวยควร
รับประทานคือ อาหารหลักหาหมู สวนในภาคใตอาหารที่เชื่อกันวาเมื่อไมสบายแลวผูปวยควร
รับประทานคือ อาหารหายากที่ไมมีโอกาสทานในชีวิตประจําวัน เชน ตัวแลน
ในทัศนะของผูศึกษาเรื่องเลาเรื่อง “อาหารถูกหลัก” ในรานน้ําชานี้ไดทําใหอํานาจใน
การใชภาษาที่ถูกกําหนดจากสวนกลางเจือจางลง โดยผูใชคือคนในทองถิ่น แสรงทําเปนไมเขาใจ
ในภาษานั้น(คําวา “ถูกหลัก”) และนํามาลอเลียนซอนทับลงไปตามรูปแบบ ความเชื่อในวัฒนธรรม
ของตนเอง (การกิน “แลน” )
คนใตมักถูกลอเลียนอยูเสมอในเรื่องของสําเนียง ที่เรียกวา “การพูดทองแดง” เราจะ
เห็นไดชัดเจนในละครหลังขาว ที่มักปรากฏภาพคนรับใชหรือตัวประกอบในละคร เปนคนใตและ
พูดทองแดง หรือกระทั่งความหมายของถอยคําบางคํา ที่เปนคําพื้นถิ่น คําเฉพาะ หรือการออก
เสียง ”ง” เปน “ฮ” ของคนใตถูกกําหนดใหอยูนอกรีตในการใชคําใหถูกตองตามหลักภาษาไทยหรือ
ตามประกาศของกรมประชาสัมพันธ (ดูเพิ่มเติมใน ระเบียบวาดวยการสอบใบอนุญาตผูประกาศ
กรมประชาสัมพันธ 2547) อํานาจในการใชภาษาของคนพื้นถิ่นถูกลดทอนลงไปดวยการกําหนด
จากสวนกลาง การใชภาษาพื้นถิ่นกลายเปนเรื่องที่ผิดระเบียบและไมถูกยอมรับจากสวนกลางที่กุม
อํานาจ ยิ่งไปกวานั้นนอกจากเรื่องภาษาแลวยังอาจพบวา ความเชื่อ คานิยมบางอยางที่คนใต
ยอมรับ อาจถูกปฏิเสธและถูกทําลายลงจากกฎปฏิบัติที่ออกคําสั่งโดยสวนกลาง การตอตาน ขัด
ขืน และไมยอมทําตามอาจแสดงออกทั้งในรูปแบบของความรุนแรง เชนกรณีการเผาโรงพักเมื่อป
2543,หรือในงานศึกษาทางประวัติศาสตรหลายชิ้นที่ สะท อนใหเห็น ถึงการปฏิเสธอํ านาจจาก
สวนกลาง (ฉัตรทิพย นาถสุภาและคณะ 2540, นิธิ เอียวศรีวงษ 2542 ,พรพิไล เลิศวิชา 2531,
ภูวดล ทรงประเสริฐ 2539, เอกวิทย ณ ถลาง 2540)
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ดังนั้นสําหรับคนในทองถิ่นแลวการไดเดินเขามาเลาเรื่องขําขัน ลอเลียน เสียดสี ผาน
การใช พื้ น ที่ รา นน้ํา ชา จึง เปน เสมือ นการไดสั่ น คลอนอํา นาจ ทํ า ให ค วามรุน แรง จริ ง จัง ขึ ง ขั ง
กฎระเบี ยบที่ เ คร ง ขรึมจากสว นกลางหรืออํา นาจที่เหนือกวา กลายเปน เรื่องสนุก ๆ ที่สามารถ
ตอตานแตะตองและเขาถึงไดผานเรื่องชวนหัวในรานน้ําชานั่นเอง
นอกจากเรื่ อ งขํ า ขั น ทางภาษาแล ว ร า นน้ํ า ชายั ง ใช วั ฒ นธรรมความขํ า ขั น ในการ
ทําลายความแปลกแยกของคนในเมือง เพราะคนในเมืองมีชาติพันธุ,อาชีพ,ฐานะที่หลากหลาย
แตกตางกันไป ไมเหมือนในสังคมชนบท เกิดความเหลื่อมล้ํา สูงต่ําทางทางสถานะและบทบาท
ฐานะทางเศรษฐกิจความรู ความสามารถ แตจากการศึกษาพบวาในพื้นที่รานน้ําชาคนอํานาจที่มี
นอยกวาทางสถานะและบทบาทฐานะทางเศรษฐกิจ,ความรู สามารถลดทอนผูที่มี“อํานาจ”สูงกวา
โดยการลอเลียน พูดจาขําขันแกมประชดเสียดสี เพื่อคลายความนาเกรงขามเหลานั้นลง นอกจาก
พื้นที่รานน้ําชาจะเปนพื้นที่ของวัฒนธรรมเรื่องขําขันแลว ยังพบวาพื้นที่รานน้ําชายังเปนเสมือน
พื้นที่แหงการปลดปลอย เปนพื้นที่ที่ชวยลดทอนความตึงเครียดจากชีวิตประจําวันอันจําเจ เมื่อเดิน
เขามาในรานน้ําชาไดเขามาเสพยความขําขัน ไดเขามาสรางสัมพันธกับคนอื่นๆ ชวยใหคนใน
ชุมชนเมืองซึ่งมีความตึงเครียดในการทํามาหากิน มีกฎระเบียบในการปรับตัวในการทํางานสูงกวา
ชนบท ไดใชพื้นที่รานน้ําชาทดแทนโรงมหรสพที่ชวยใหลืมสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นกับชีวิตได
ชั่วครูยาม
โดยนัยยะนี้ผูศึกษาจึงคิดวารานน้ําชายังเปนพื้นที่ที่ชวยลดความรุนแรงจากอํานาจ
ความแปลกแยกระหวางกัน และความตึงเครียดของเมืองมากกวาที่จะเปนแหลงซองสุมอันไรสาระ
ตามที่กลาวอางกัน เพราะจากการสอบถามและพูดคุยกับสมาชิกในรานน้ําชาตลอดจนทัศนะของ
ผูค นในเขตเทศบาลที่ ไ ม ได เ ข า มาในรา นน้ํ า ชา ต า งมองว า ร า นน้ํ า ชาไม ใช พื้ น ที่ที่ น า กลั ว ไม
ปลอดภั ย ในทางตรงขา มสว นใหญ ล ว นแล ว แต ม องว า ร า นน้ํ า ชาเปน สถานที่ผ อ นคลายและ
พบปะสังสันทกันอยางออกรสออกชาติมากกวาสถานที่อื่นๆ เสียดวยซ้ํา
ทั้งการสรางความหวังและระบบความสัมพันธในรูปแบบใหมๆ มาทดแทนธรรมเนียม
เดิมที่เคยชวยสรางความปลอดภัยในชีวิตผานการกูยืมเงินทอง การแทงหวย ที่เรียกวาวัฒนธรรม
ความจน ทั้งวัฒนธรรมเรื่องขําขันในพื้นที่รานน้ําชาที่สะทอนใหเห็นถึงการตอรอง ตอตานอํานาจ
ของรั ฐสวนกลาง ตลอดจนการใชพื้น ที่รานน้ําชาในการสรางความหมายใหตั วเองของวัย รุน
ทั้งหมดนี้คือความหมายทางวัฒนธรรมที่สะทอนออกมาใหปรากฏผานพื้นที่รานน้ําชาจะเห็นวามี
ทั้งการตอบรับ ตอรอง แข็งขืน ตออํานาจหลากหลายรูปแบบ
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พื้ น ที่ ร า นน้ํ า ชาในฐานะพื้ น ที่ ส ะท อ นความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ข องคนในสั ง คมเมื อ ง
นครศรีธรรมราช
จากขอมูลภาคสนามจะเห็นวาพื้นที่รานน้ําชานั้นเปนแหลงขาวเรื่องหวยและแหลงกู
หนี้ยืมสินที่สําคัญของคนในชุมชน ซึ่งทั้งหวยและหนี้นั้นเปน “วัฒนธรรมความจน” ที่คนไทยตางก็
คุนเคยเปนอยางดี และสิ่งที่ชวยให “วัฒนธรรมความจน” นี้ไดรับการสนองตอบเปนอยางดีในพื้นที่
รานน้ําชาคือ ความสัมพันธเชิงอุปถัมถ ที่มีอยูแลวในสังคมไทยนั่นเอง ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน ไดเคย
เสนอในงานศึกษาของทานวา ความสัมพันธอุปถัมถนั้นยอมมีอยูในทุกสังคม เพราะสังคมใดๆก็ให
โอกาสในการเขาถึงทรัพยากร ฯ ไมเทาเทียมกันทั้งนั้น แตทวาในสังคมไทยนั้น ความสัมพันธเชิง
อุ ป ถั ม ถ เ ป น ความสั ม พั น ธ ห ลั ก ในขณะที่ สั ง คมอื่ น ๆบางสั ง คมความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ถ เ ป น
ความสัมพันธปลีกยอยที่เกิดขึ้นเปนกรณี ๆ (Rabibhadana : 1969) ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ เสนอเพิ่ม
กล า วว า ตราบใดที่ ยั ง มี ค นจนและความเหลื่ อ มล้ํ า ในการเขา ถึง ทรัพ ยากร อยู ต ราบนั้ น ระบบ
ความสั ม พั น ธ ชิ ง อุ ป ถั ม ถ จ ะยั ง ปรากฏอย า งเข ม ขั น ต อ ไป เพราะคนจนต อ งยึ ด เอาระบบ
ความสัมพันธนี้เปนชองทางในการเขาถึงทรัพยากร
เมื่อนําขอสรุปจากงานศึกษาของนิธิ มาวิเคราะหขอมูลภาคสนามที่ผูศึกษาไดคนพบ
วาพื้ นที่รานน้ําชาเปนแหลงรวมของหวยและหนี้ ซึ่ งเปนวัฒ นธรรมความจนที่เกิ ดขึ้นใหม จาก
นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐและกระแสครอบงําของลัทธิบริโภคนิยม แมกระทั่งในโลกของ
“คนบ า ว”จะเห็ น ว า ความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ป รากฏอยู อ ย า งเข ม ข น ในพื้ น ที่ ร า นน้ํ า ชา
ความสัมพันธเชิงอุปถัมภจึงนาจะเปนคําตอบขอสงสัยของพี่ชัคที่ผูศึกษากลาวไววาที่พี่ชัคไมชอบ
ใจระบบเหมาจายทั้งโตะ,การวางมือถือทิ้งไวที่ราน,การรุมกินโตะจนเจาของรานเจงกันไปตามๆ
กัน ความสัมพันธชนิดนี้เองที่ชวยตอบขอสงสัยที่ผูศึกษาทิ้งทายไววา เหตุใดตรรกะการคิดแบบ
“ใหฟรี”,แบบ“เหมาเลี้ยง”,แบบ “จายทั้งราน” เหตุใดจึงยังอยูในระบบคิดของคนในนครศรีธรรมราช
ไดตอไป อีกทั้งการวางระบบการจัดการทองถิ่นโดยอํานาจรัฐผานทางการเมืองการปกครองไดเขา
มามีบทบาทอยางสูง ขายใยของความสัมพันธแบบเครือญาติและการนับพวกพอง นับเกลอ หรือ
การควานหาคนรูจักเพื่อเปนหลักในการเชื่อมสัมพันธกันนั้นยังคงความสําคัญอยางไร คําตอบของ
คําถามทั้งหมดนี้ คือพฤติกรรมและจารีตปฏิบัติแบบนี้อยูภายใตโครงขายของความสัมพันธเชิง
อุปถัมภนั่นเอง ซึ่งผูศึกษาขอนํากรณีศึกษามาวิเคราะหดังนี้
ในกรณีของการใชพื้นที่ในการกูยืมเงินนั้นจากกรณีรานพี่สุ ซึ่งเปรียบเสมือนธนาคาร
คนจน พบวา ข า ยใยของความสัม พัน ธป ระเภทนี้ซ อ นทั บกั น หลายระนาบ ทั้ง กรณี ข องพี่ สุกั บ
ขาราชการทั้งระดับระดับสูงจนถึงระดับต่ํา ที่มีรายไดไมพอสงลูกเรียน เราจะเห็นความสัมพันธเชิง
อุปถัมภที่ตางแลกเปลี่ยนตอบแทนกัน คือผูสุไดนําเงินกูไปปลอยดอกเบี้ย พี่สุไดประโยชนจาก

136
ดอกเบี้ยนั้น แตขาราชการก็ไดเงินมาบรรเทาความเดือดรอนไปเมื่อหมุนเงินไปทัน จะเห็นวาทั้งสอง
ฝายไดประโยชนรวมกัน แมมองในทางนิตินัยแลวฝายขาราชการจะเสียประโยชนกวาเพราะในการ
ทําสัญญาเงินกูจะตองเขียนตัวเลขเกินความจริง แตในภาพที่ปรากฏในสังคม ขาราชการมีเกียรติ
และไดรับการตอนรับอยางดีจากพี่สุในรานน้ําชา เพราะการที่มีคนใหญคนโตเขารานนอกจากจะ
ทําใหพี่สุมีหนามีตาดวยแลว เมื่อตองติดตอกับระบบราชการ เชนการเขารพ.ของพี่สุ พี่สุยังไดรับ
การอํานวยความสะดวกเปนอยางดี เพราะ “คําฝากฝง” ของขาราชการทานนี้
หรือเมื่อพิจารณาจากกรณีของพี่นิดและชาวบานในชุมชนแออัดขางโรงพยาบาลกับ
ส.ท. นิวัติ ชาวบานไดประโยชนจากการใกลชิดและเขาไปมีสัมพันธกับ ส.ท.นิวัติคือไดงานทํา จา
การเปนแรงงานรับจาง,เปนแรงงานในการสงน้ําดื่มออกขายให ส.ท. เปนหนวยมดงานคอยบริการ
รั บ จ า งเพื่ อ เป น ฐานเสี ย งให ส .ท.แต ก ระนั้ น ส.ท.เองก็ ไ ด ป ระโยชน อ ยู ไ ม น อ ยจากการสร า ง
ความสัมพันธกับคนเหลานี้เพราะไดภาพพจนที่ดีในฐานะคนปอนงานใหคนยากจน ทั้งยังไดกําไร
และรายไดจากการขายน้ําดื่ม ที่สําคัญคือไดสรางฐานเสียงและอํานาจในเชิงการเมืองนั่นเอง
ความสัมพันธระหวางคนชั้นลางอยางพี่นิดและคนในชุมชุมแออัดยานที่พี่นิดอาศัยอยูกับส.ท.นิวัติ
นั้นจึงเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภอีกระนาบหนึ่งที่ผูศึกษาพบไดจาการศึกษาในครั้งนี้
หรือในอีกกรณีที่ละเลยไมไดคือการหาโอกาสในการเชื่อมตอกับโลกของคนบาวใน
รานน้ําชาผานสัมพันธเชิงอุปถัมภ จากขอมูลภาคสนามที่ผูศึกษาไดอธิบายเปนรายละเอียดไวนั้น
จะเห็นวาคนหนุมในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชจํานวนมากเลือกที่จะสรางโอกาสในการ
แสวงหา ความหมายใหตัวเองไดสัมผัสกับโลกาภิวัฒนดวยการเชื่อมตอพื้นที่ จากรานน้ําชาเพื่อ
โยงไปยังสถานที่ทองเที่ยวบางแหงในภาคใตเชน เกาะสมุย,เกาะพงัน รวมถึงสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆ
อี ก มาก ในการสร า งโอกาส เลื่ อ นชั้ น ทางเศรษฐกิ จ และสร า งอาชี พ ใหม ที่ ไ ม ซ้ํ า รอยเดิ ม จาก
บรรพบุรุษ หรือการเชื่อมตอพื้นที่จากรานน้ําชาไปยังสถานะ บทบาทหรืออภิสิทธิ์ที่ตนตองการ เชน
การไปรานน้ําชาเพื่อทําความรูจักกับกลุมคนที่สามารถจะดึงตนใหทํางานได หรือเลนกีฬาที่ตน
สนใจได เล น การพนั น ที่ ต นอยากลิ้ มลองได ดั ง จะเห็นจากประสบการณชีวิ ต ของคนหนุ ม เชน
หมีด,พี่เอย หรือมดดํา การออกมารานน้ําชาของพวกเขาอาจไมตางจากการเขาสมาคม,ชมรม หรือ
งานสั ง สรรค ข องชนชั้ น สู ง ที่ เ ป น การเข า มาเพื่ อ เชื่ อ มสั ม พั น ธ ใ นการทํ า ความรู จั ก กั น เพื่ อ เอื้ อ
ประโยชน ซึ่ ง กั น และกั น ผ า นพื้ น ที่ ร า นน้ํ า ชา โดยร า นน้ํ า ชาจะนํ า พาคนเหล า นี้ ไ ปสู โ ลกกว า ง
ภายนอก เชนเกาะสมุยหรือสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง มีกิจการและอาชีพที่สรางรายไดใหตนเอง
และอาจกาวกระโดดไปถึงตางประเทศก็เปนได โดยมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภซอนกันอยูเปนชั้นๆ
เชน หมีดซึ่งเปนคนหนุมที่โอกาสทางการศึกษาไมไดเปดกวางสําหรับชีวิตมากนัก เพราะหมีดเรียน
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จบจากสายอาชีวศึกษา หมีดใฝฝนที่จะเดินทางทงเที่ยวสัมผัสกับโลกเชนเดียวกับคนหนุมทั่วไป
อีกทั้งหมีดยังตองการที่จะมีอาชีพใหมๆที่ทาทาย ไมเหมือนรุนพอแม แตโอกาสดีๆที่หมีดใฝฝน
เชนนั้นจะเกิดขึ้นไดก็คงยากลําบาก หมีดจึงเลือกที่จะคบหากับเพื่อนรุนพี่เชนพี่เอย ซึ่งเปนคนหนุม
ที่จบการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาเชนกัน และพี่เอยก็ไมสนใจอาชีพชาวสวนของพอแม ความฝน
ทางอาชี พ ของพี่ เ อ ย คื อ ความเป น อิ ส ระจากการทํ า งาน ดั ง เช น อุ ด มการณ ข องบุ ป ผาชน
ชาวตะวันตก พี่เอยจึงไปเปดบารอยูที่เกาะสมุยจนพบรักกับชาวตางชาติ ซึ่งมีเงินตราแตไมมีสิทธิ์
ในการถือครองที่ดิน ทั้งสองจึงแตงงานกันและสรางชองทางในการทําธุรกิจรวมกัน โดยเงินลงทุน
ของพี่เอยนั้นไดมาจากการขายสวนที่บานของตนเพื่อที่จะไปทําลายสวนที่เกาะสมุยมาเปนรีสอรท
แหงใหม ที่ตนและคนรักลงทุนรวมกัน แตกระนั้นคนรักของพี่เอยซึ่งมีเงินลงทุนสูงกวายอมมีสิทธิ์ใน
การถือครองทรัพยสินมากกวาเมื่อหยารางกัน
จะเห็นวาการหาโอกาสในการสัมผัสกับโลกาภิวัฒนของหมีดนั้น หากใชการศึกษา
เปนเครื่องมือ หมีดคงมีโอกาสนอยเต็มที เพราะหมีดเรียนทางสายอาชีวศึกษา∗ หมีดเปนลูกคนชั้น
ลางที่ขาดกําลังทรัพย การรูจักคบหากับพี่เอย จึงหมายถึงชองทางในการเดินทางทองเที่ยวตามที่
เด็กหนุมใฝฝนได ทั้งยังเปดโอกาสใหหมีดไดเรียนรูอาชีพใหมๆ และทายที่สุดอาจไดมีโอกาสสราง
ธุรกิจของตัวเองดังเชนพี่เอย
สวนในกรณีของพี่เอยนั้น ผูศึกษามิไดเจตนาจะตีความความรักและการแตงงานของ
พี่เอยเปนโอกาสในการสรางชองทาง เพราะพี่เอยเองก็บอกกับผูศึกษาวาไมไดวางแผนวาจะทํา
เชนนี้ แตโอกาสและชะตาชีวิตตางหากที่ทําใหพี่เอยเปนอยางนี้ อยางไรก็ตามแมจะเปนความตัง้ ใจ
หรือไมตั้งใจก็ตามผูศึกษาพบวามีคนบาวในเมืองนครฯมากมายที่มีวงจรชีวิตเปนแบบพี่เอย คือ
พยายามหลีกหนีไปจากพื้นที่เดิมๆ ไปสรางอาณาเขตใหมๆที่เปนของตนเอง แตทวาในอาณาเขต
แหงใหมนั้นก็ไมไดสวยหรูอยางที่คิดฝน หากอยูในภาวะ “กลับไปไมได ไปไมถึง” กลาวคือจะ
กลับมาทําอาชีพเกษตรกรรมดังที่บรรพบุรุษเคยทํามาก็ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได เมื่อมาทําธุรกิจ
ก็ตองตกอยูในฐานะเบี้ยรองบอน เพราะคนที่มีอํานาจและสามารถกุมอํานาจในการกอบโกย
ผลประโยชนจากธุรกิจการทองเที่ยวไดจริงๆ คือชาวตางชาติที่มีเงินทุนหนากวา
หรือในกรณีของมดดํา การเดินเขามาในรานน้ําชาของมดดําทําใหมดดําไดมีโอกาส
รูจักนายหัวทําใหมดดํา “จับโพลี” หรือประกอบอาชีพกลโกงในวงถั่วโปไดอยางสะดวกมากขึ้น เมื่อ
∗

ผูศึกษามิไดมีเจตนาดูหมิ่นการศึกษาสายอาชีวะ แตในตางจังหวัดหรือกระทั่งในสังคมไทยโดยรวม เรามักพบวา
ผูที่ศึกษาทางสายนี้จะมีชองทางและโอกาสนอยกวาผูที่ศึกษาสายสามัญและจบมหาวิทยาลัยชื่อดัง
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ถูกจับก็สามารถออกมาไดโดยการชวยเหลือของนายหัว นายหัวเองก็ไดรับประโยชนเปนเงินตรา
จากการพนันขันตอภายใตกลโกงของมดดํา ภายใตแนวคิดเรื่องบุญคุณ,ความกตัูรูคุณ ทําให
มดดํารูสึกดีตอการอุปถัมภของนายหัว และนายหัวเองก็มีแนวคิดเรื่อง ความเมตตากรุณา การเปน
ผูใหญตองชวยเหลือผูนอย อุดมการณจากแนวคิดของทั้งสองฝายชวยพยุงให “การอุปถัมภ” นี้
ดําเนินตอไปไดอยางราบรื่น
จึงไมนาแปลกใจ และเปนเรื่องสามัญยิ่งเมื่อใครที่กาวลวงมาในรานน้ําชาอาจพบวา
ทําไมมีการจายแบบเหมาโตะ,มีการเลี้ยงทั้งราน ระบบการจายเงินแบบ “อเมริกันแชร” แทบไมพบ
ในรานน้ําชา เพราะน้ําชาแกวละไมเกิน 10 บาท ไมไดเปนเพียงเครื่องหมายที่แสดงน้ําใจ การใหใจ
ระหวางกัน แตอาจนํามาซึ่งโอกาสตางๆ มากมายของชีวิตในภายภาคหนา
พื้นที่รานน้ําชาในฐานะพื้นที่แหงการรวมกลุมของคนในสังคมเมือง(เขตเทศบาลเมือง
นครศรีธรรมราช)
นักสังคมวิทยาเชื่อวาการรวมกลุมกันของมนุษยนั้น เปนเครื่องมือในการสงเสริมการ
ดําเนินชีวิต เปนทั้งแหลงทรัพยากร และสราง สืบตอพฤติกรรม บุคลิกภาพของสมาชิกในสังคม
แมนักสังคมวิทยาจะมองวาสังคมเมืองมีแนวโนมจะมีกรรวมกลุมอยางเปนทางการมากขึ้น แต
พบวาในพื้นที่รานน้ําชา ซึ่งเปนพื้นที่ในสังคมเมืองที่พัฒนามาจากความเปนชนบทนั้น กลุมที่
เกิดขึ้นยังคงเปนกลุมตามธรรมชาติ ไมใชกลุมจัดตั้งจากรัฐหรือองคกรใด ใชความสัมพันธสวนตัว
ใกลชิดสนิทสนมหรือความสัมพันธทางเครือญาติ ผูคนยังคงมีความรูสึกรวมในความเปนชุมชน
เดียวกัน ยังคงมีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน การรวมกลุมของผูคนในชนบทอาจจะเกิดจากการมีชะตา
ชีวิตเดียวกัน คือการทําการเกษตรที่ตองพึ่งพาธรรมชาติ มีประเพณีพิธีกรรมที่ตองแสดงความ
เคารพตอธรรมชาติ หรือการรวมกลุมเพื่อสรางสวัสดิการในดํารงชีวิตรวมกัน เชน ชุมชนไมเรียงที่มี
การรวมกลุมของเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อสรางระบบวิสาหกิจชุมชนของตน การรวมกลุมของชาว
คี รี ว งในการสร า งระบบสวั ส ดิ ก ารให กั บ ชุ ม ชนของตน เป น ต น แต ค นในสั ง คมเมื อ งมี อ าชี พ ที่
หลากหลาย มีการเผชิญชะตากรรมของชีวิตในรูปแบบที่แตกตางกันออกไปหากพบวาคนเมืองใน
เขตเทศบาลนครศรีธรรมราชนั้นยังคงใหความสําคัญกับการรวมกลุม ดังผลการศึกษาในครั้งนี้ทํา
ใหผูศึกษาพบวาพื้นที่รานน้ําชากลายเปนพื้นที่แหงการรวมกลุม สรางสมาชิกกลุมผานการใชเวลา
และสถานที่ ใ นร า นน้ํ า ชาร ว มกั น เช น ในร า นน้ํ า ชากลางวั น จะพบกลุ ม ของคนในวั ย ผู ใ หญ
ขาราชการ พนักงานบริษัทเอกชน กรรมกรรายวัน คนทํางานรับจาง เขามารวมกลุมปฏิสัมพันธกัน
โดยไมจําแนกอาชีพ หรือวัย หากเปนการรวมกลุมเพื่อมาพูดคุยเรื่องที่ตนสนใจ หรือมาเพื่อพึ่งพิง
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กันในเรื่องเศรษฐกิจ ตลอดจนกิจธุระเล็กๆนอยๆ นอกจากจะพึ่งพากันในทางเศรษฐกิจแลวยัง
พบวาสมาชิกกลุมจะมีความผูกพันกัน มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดังที่ผูศึกษาพบวาเมื่อมีใครเจ็บ
ไขไดปวยก็จะมีการไปเยี่ยมกัน มีการไปชวยงานบวช งานแตง งานศพกันเปนตน สวนรานน้ําชาใน
เวลากลางคืน ซึ่งเปนศูนยรวมของกลุมวัยรุนนั้น พบวาวัยรุนมักจะมาเพื่อพบเพื่อน พูดคุยเรือ่ งกีฬา
เสื้อผา เพลง ภาพยนตร ที่ตนสนใจรวมกัน รวมทั้งยังเปนการหาชองทางในการขยายโอกาสในการ
ประกอบชีพหรือดํารงชีวิตในอนาคตตามความใฝฝนของตน นอกจากนี้ยังพบวา สมาชิกของกลุม
ทั้งในรานน้ําชากลางวันและกลางคืนนั้นตางไดรับบมเพาะบุคลิกเฉพาะบางประการผานรานน้ําชา
อีกดวยโดยเฉพาะคนในนครศรีธรรมราชนั้นยังคงมีบุคลิกลักษณะเฉพาะบางประการที่รูสึกเปน
พวกเดียวกัน และมีความเปนทองถิ่นนิยมมากเปนพิเศษ อันเปนผลมาจากสถานะตางๆ ดังที่ได
กลาวไปแลว แตเดิมอาจแสดงความเปนพวกเดียวกันดวยการผูกเกลอ ผูกโยด แตในสังคมยุค
ปจจุบันเมื่อธรรมเนียมเหลานั้นคลายความสํา คัญลง ความเปนพวกเดียวกันนี้อาจแสดงเปน
รูปธรรมผาน การกินน้ําชารานเดียวกัน หรือการ“การเลี้ยงน้ําชาใหเพื่อนรวมโตะ” เมื่อเขาไปใน
พื้นที่รานน้ําชา มีการสังเกตวามีใจนักเลงหรือไมโดยสังเกตจากการควักเงินใหเพื่อนรวมโตะ คน
ไหนนาจะคบไดหรือคบไมไดสังเกตกันที่ความใจถึง ใจใหญในการจายเงินคาน้ําชาแทนคนอื่นๆ
เปนตน ดังนั้นนอกจากจะแสดงความเปนพวกพองเดียวกันแลวรานน้ําชายังชวยผองถายบุคลิก
เฉพาะใหสมาชิกกลุมในแงของความใจนักเลง ความใจถึง ความรักพวกพอง อันเปนคานิยมที่คน
เมืองนครฯ ยึดถือมาแตโบราณกาลอีกดวย แมกระทั่งการชวยเหลือกันผานระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมถในแงของการใหกูยืมเงิน,การหางานใหกันทํา, การชวยเหลือกันยามเจ็บไขไดปวย “น้ําชา
แกวเดียว” อาจทําใหคนๆนั้นสังกัดกลุมใดๆ ไปในที่สุด เหลานี้ลวนสะทอนวาคนในสังคมเมืองนคร
ศรีฯยังคงยึดถือในความเปนคนรวมชุมชนเดียวกันอยูแมจะเปนสังคมเมือง ที่มีอาชีพตางกัน ฐานะ
ตางกัน ก็ตามทีสามารถมาสรางกลุม สรางสังกัดและพวกพองใหตนเองไดดวยการเขามาใชพื้นที่
รานน้ําชา
ในแงของความเปนทองถิ่นนิยม ตาหนาที่วาดวย “ฉันนั้นเดน เธอนั้นดอย” ที่อาคม
เดชทองคํา ไดเคยวิเคราะหไวในงานศึกษาเรื่องหัวเชือกวัวชนนั้น (อาคม เดชทองคํา 2543 :73)
ยังคงปรากฏใหเห็นอยูเสมอในกลุมคนที่มาพบกันในรานน้ําชา จะสังเกตเห็นจากบทสนทนาที่
สมาชิกในรานน้ําชาทานหนึ่งกลาวปรามาสคนกรุงเทพฯ เมื่อเลือกดื่มกาแฟสตารบัคราคาแพงวา
ไมฉลาด และเขายังรูสึกวากาแฟสารบัคที่คนกรุงเหอกันนั้นรสชาติสูชาที่เขานิยมดื่มกันที่นครฯ
ไมไดเลย อีกทั้งการเขามาในพื้นที่รานน้ําชาของคนนครฯนั้นไมไดเขามาเพื่อแสดงความเปน
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ปจเจก แตเขามาเพื่อหากลุม ใครเขามาแลวไมมีปฏิสัมพันธกับคนอื่นๆ จึงคอนขางเปน “คน
ประหลาด” ในสายตากลุมคนในรานน้ําชาเมืองนครฯ
เรื่องราวอันหลากหลายในรานน้ําชา ไมวาจะเปนเรื่องขําขัน,เรื่องวัฒนธรรมความจน,
การแสวงหา Safety net ,ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ และการรวมกลุมทางสังคม ที่ผูศึกษาไดสังเกต
พบในรานน้ําชา จึงอาจเปนภาพสะทอนที่เขาใกลความจริงไดสวนหนึ่งวา อํานาจ,โอกาส,สิทธิ ของ
คนในชุมชนเมือง ในพื้นที่ภาคสนามที่ผูศึกษาไดไปศึกษานั้นมีมากนอยเพียงไร และวิทยานิพนธ
ชิ้นนี้ไมไดมีเจตนาจะบอกวา “พื้นที่รานน้ําชา” เปนพื้นที่มหัศจรรยที่สามารถลดความรุนแรงของ
อํานาจดวยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผานเรื่องขําขันสามารถเนรมิตชีวิตที่ดีๆ สรางชองทางและ
โอกาสให “คนบาว” ไดผานความสัมพันธเชิงอุปถัมภ แตผูศึกษาตองการสะทอนใหเห็นวาตราบใด
ที่มีค วามเหลื่ อมล้ํา สูงระหว า งสว นกลางและสวนภูมิ ภาค ตราบใดที่สิ ทธิ โอกาส อํ านาจของ
ประชาชนคนเล็กๆ ยังไมสามารถเขาถึงการเจรจาตอรองผลประโยชนไดอยางอิสระ หรือมีองคกร
ใดๆ ที่สามารถฟงเสียง และสรางพลังการตอสูใหกับพวกเขาไดจริงๆ ตราบนั้น เพิงเล็กๆ ของพื้นที่
รานน้ําชา จะยังคงสรางความหมายเปนพลังอันเบาบางในการเปลงเสียงที่ไรอํานาจดวยเรื่องขําขัน
ออกมาไดวา “เราคือใคร” หรืออยางนอยที่สุดอาจนําพาชีวิตของพวกเขาใหเขาถึงโอกาสในโลก
โลกาภิวัฒนไดแมเปนชองทางชองเล็กๆ ก็ตามที
เพศสภาพ (Gender) และชายขอบ (Marginality) ในรานน้ําชา
ในบทที่ผานมาแมผูศึกษาจะพยายามสะทอนใหเห็นวาพื้นที่รานน้ําชานั้นเปนพื้นที่
เปดโลง ไมมีกฎ ระเบียบ และปายใดๆ ประกาศหามใครผูใดเขามา เปนพื้นที่ที่ลดทอนอํานาจดวย
การพูดเรื่องขําขัน เปนพื้นที่ที่ชวยตอเติมความสัมพันธเชิงอุปถัมภเพื่อสรางชองทางและโอกาสทั้ง
ดีและไมดีใหกับคนหนุม พิจารณาจากแงมุมดังกลาวอาจทําใหเขาใจวา “พื้นที่รานน้ําชา” นั้น เปน
พื้นที่ที่ปราศจากอคติ ปราศจากชนชั้น ผอนคลายจากความเครงขรึมในการใชพื้นที่ตามคติไทย ที่
เน น ความเหมาะสม เน น ที่ สู ง ที่ ต่ํ า ควรไม ค วร หรื อ อาจเข า ใจได ว า พื้ น ที่ ร า นน้ํ า ชาเป น พื้ น ที่
สาธารณะที่ มี ค วามเท า เทีย มกัน ที่คนทุ ก เพศ วัย สามารถเขา มาใชไดอ ยา งอิ ส ระเสรี แตจาก
การศึกษาในภาคสนามกลับพบวา มีเพศหญิงเขามาใชพื้นที่รานน้ําชานอยมาก ไมเกินประมาณ
รอยละ 10 หากเขามาก็ไมไดมานั่งแชอยูนานๆเชนผูชาย มักผานมาซื้อแบบนํากลับไปทานขาง
นอกมากกวา หรือหากเขามานั่งนานๆ ก็มากับครอบครัว หรือกลุมเพื่อนๆ
งานศึกษาเรื่องผูหญิงกับพื้นที่สาธารณะในสังคมไทยมีปรากฏนอยมาก ในงานศึกษา
ของ Napat Sirisambhand และ Alec Gordon ในเรื่อง ผูหญิงไทยในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอน
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ปลาย (Napat Sirisambhand and Alec Gordon :1999, แปลโดย ปรานี วงษเทศ : 2547)
พบวาภาพจิตรกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย แสดงใหเห็นวาผูหญิงในสมัยนั้นคอนขางมีอิสระใน
การเดินทางสัญจรไปในพื้นที่สาธารณะ เชนบริเวณนอกประตูและในกําแพงเมืองเรื่อยไปสูแมน้ํา
ลําคลอง มีภาพของผูหญิงทั้งคนเดียวและเปนกลุมมีทาทางสนุกสนานและแตงกายตามสบาย
ไมไดนุงหมปกปดอยางมิดชิดแตอยางใด และมีปรากฏวาผูหญิงทํากิจกรรมอยางหลากหลาย เชน
การซื้อขาย ทั้งบนฝงและในเรือ การดูแลเด็ก การจีบกัน การเลี้ยงแพะ การรักษาพยาบาล ฯ ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงอิสรภาพที่ผูหญิงไทยทั้งในกลุมและชนชั้นสูงจะมีไดนอกบาน แตอยางไรก็ตามผู
ศึกษาพบวาไมควรดวนสรุปสถานภาพและบทบาทของผูหญิงในสมัยนั้นเพราะจากงานศึกษายัง
ปรากฏภาพที่แสดงความทารุณตอผูหญิง และมีความพยายามที่จะปดบังภาพเหลานี้ดวยการ
ทําลายภาพดังกลาว
งานศึกษาเกี่ยวกับการใชพื้นที่สาธารณะของผูหญิง ในภาคใตไมมีโดยตรงแตสวน
ใหญจะเปนการศึกษาผานคําสอน,เพลงพื้นบาน,นิทานพื้นบานฯ เปนตน ในงานศึกษาของฉัตร
ทิพย นาถสุภาและคณะพบวา ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรในภาคใตสงผลโดยตรงตอระบบ
เศรษฐกิจที่มีการพึ่งพาแลกเปลี่ยนกันสูง (ฉัตรทิพย นาถสุภา 2540) ยานตลาดหรือในตลาด
แลกเปลี่ยนซื้อขายสินคาจากอดีตถึงปจจุบันพบวามีผูหญิงเขาไปใชมากกวาผูชาย
เอกวิทย ณ ถลางไดเสนอวา คติและคานิยมที่มีตอผูหญิงในภาคใตคือ เนนใหรักนวล
สงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม ไมใหทาหรือแสดงกิริยาที่บงบอกถึงทางเพศตอผูชาย และผูหญิงที่มีคา
คือผูหญิงที่บริสุทธิ์กอนแตงงาน ผูหญิงที่ดีตองขยันทํางานและไมไปนั่งพูดจานินทาวารายคนอื่น
โดยเปลาประโยชน (เอกวิทย ณ ถลาง 2540) ผูหญิงใดที่แสดงกิริยาที่ไมเหมาะสมจะถูกกลาวหา
วาเปนคน “ออรอ”
จากทั ศ นคติ แ ละค า นิ ย มดั ง กล า วอาจส ง ผลให ผู ห ญิ ง ไม ส ามารถออกมาใช พื้ น ที่
สาธารณะเชน พื้นที่รานน้ําชาไดอยางอิสระเทียบเทาผูชาย ดังที่ผูศึกษาไดประสบดวยตัวเองใน
การลงภาคสนาม ผูศึกษาเองซึ่งเปนผูหญิงพบวาการไปนั่งรานน้ําชาคนเดียวนั้น ในสายตาของคน
ทั่วไปเปนสิ่งที่ไมคุนชิน จึงมักไดยินคําถามและถูกมองดวยสายตาแปลกๆ อยูเสมอ
ในระยะแรกผูศึกษาจึงมักชวนญาติหรือเพื่อนๆ ที่รูจักไปเปนเพื่อน และเมื่อคนในราน
และเจาของรานคุนเคยและรูจุดประสงคในการมานั่งในรานน้ําชาแลวคําถามเหลานั้นจึงซาลงไป
และสิ่งที่ผูศึกษาใหความระมัดระวังเปนอยางสูงคือการเขาไปนั่งรานน้ําชาของผูหญิงอาจถูก
ตีความไดวาไปนั่งใหทาผูชายหรือเขาใจวาหลงรักคนขายชาหรือสมาชิกที่เขามาในรานชา ดังที่ผู
ศึกษาประสบ หมีดไดเลาใหฟงวามะของหมีดเคยสงสัยและบอกกับหมีดวาผูศึกษาตองชอบหมีด
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แนๆ จึงมานั่งเฝาที่รานชาทุกคืนอยางนี้ มะของหมีดจึงบอกใหหมีดระวังตัว และบอกวาผูศึกษา
เปนผูหญิงพุทธดวยมะไมชอบเลย เมื่อหมีดอธิบายแลววาผูศึกษามาทําอะไรมะก็ยังไมเชื่อ มะไม
เขาใจคําวา “วิทยานิพนธ” หรือการศึกษาแบบสังเกตการณอยางมีสวนรวม เพราะมะบอกวาถามา
ทํารายงานมานั่งไมกี่ครั้งก็นาจะไปไดแลว ทําไมตองมาทุกคืนและนั่งนานเปนเดือนๆ ซ้ําๆ อยูเชนนี้
เมื่อมีโอกาสสัมภาษณสมาชิกที่เขามารานน้าํ ชาถึงทัศนคติที่มีตอผูหญิงที่เขามาใน
รานน้าํ ชา (ซึ่งสวนใหญผูถูกสัมภาษณเปนเพศชาย) ผูศึกษาไดรับคําตอบดังตอไปนี้
“เปนหญิงไมควรมานั่ง เที่ยวเตรนอกบาน รานน้ําชามีแตคนชายเพ ออกมานั่งทําไหรละ คนที่มา
นั่งอีมาทําไหรนอกจากมาแลผูชาย” (เปนผูหญิงไมควรมานั่งเที่ยวเตรนอกบาน รานน้ําชามีแต
ผูชายทั้งนั้น ออกมานั่งทําไมละ คนที่มานั่งจะมาทําไมนอกจากมานั่งดูผูชาย)
“คนหญิงเคาไมมานั่งกันหรอกรานน้ําชา งานบานคาลุย มานั่งเมรออยูไตรละ”
(ผูหญิงไมมานั่งกันหรอกที่รานน้ําชา งานบานเยอะแยะ มานั่งบาอยูทําไม)
“ฮาย คนหญิงอีเอาเวลาไหนมาเที่ยวนั่งพันนี้เลา ลูกมั่ง ผัวมั่ง งานมั่ง ไมมีเวลาไปนั่ง
สรวลเสเฮฮามั้ย “
(โธ! ผูหญิงจะเอาเวลาที่ไหนมานั่งอยางนี้เลา ลูกบาง สามีบาง ไมมีเวลามานั่งสรวลเสเฮฮาหรอก)
“โหม ออรอเพแหละที่เที่ยวการงานไมทํา มานั่งจองจับคนชายตามรานน้ําชา”
(พวกแรดทั้งนั้นที่เที่ยวเตรการงานไมทํา มานั่งจองจับผูชายตามรานน้ําชา)
ทาทีและทัศนะ สิทธานุมัติ (Sanction) จากสังคมที่มีตอผูหญิงที่ออกมาใชพื้นที่ราน
น้ําชาจึงเปนไปในทางลบ ดังนี้ คือเปนผูหญิงเกียจคราน,ผูหญิงไมดีที่เตรหาผูชาย,ผูหญิงที่ดีมีงาน
มากมายรออยูที่บาน ฯ สวนพื้นที่สาธารณะที่ผูศึกษาพบวาผูหญิงออกมาใชมาที่สุดและมากกวา
ผูชายคือ ตลาดนัด ซึ่งโยงใยมาจากการดูแลพื้นที่ในบานและครัว ตามสถานภาพและบทบาทที่
สังคมคาดหวังใหเปน เมียและแม อันเปนผลมาจากอุดมการณความเปนแมบาน (Ideology of
Domesticity) เพื่อจํากัดบทบาทผูหญิงใหอยูภายในโลกของครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม
ผูหญิงชั้นกลางและชนชั้นสูง ระบบคิดเชนนี้เริ่มตนจากสังคมตะวันตก เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง
การผลิตจากเกษตรกรรมมาเปนอุตสาหกรรม เพราะการผลิตแบบอุตสาหกรรมทําใหงานและบาน
ถูกแยกขาดออกจากกันอยางสิ้นเชิง จึงมีการจัดแบงหนาที่ของหญิงและชายใหแยกขาดออกจาก
กันอยางเด็ดขาดตามระบบสังคมคือ สวนที่เปนสาธารณะ (Public) อันไดแกเรื่องนอกบานที่
เกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่งถือวาเปน “โลกของผูชาย” อีกสวนหนึ่งถือวาเปนเรื่องชีวิต
สวนตัว (Private) อันไดแก เรื่องในบานหรือการดูแลบานเรือนและสมาชิกภายในครอบครัว ซึ่งถือ
วาเปน “โลกของผูหญิง” (วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 2545) ดังนั้น พื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนคร
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ศระรรมราช ซึ่งเปนพื้นที่ที่ปรากฏตัวอยางชัดเจนในโลกยุคอุตสาหกรรมและเฟองฟูมากในยุคที่รัฐ
ประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จึงกลายเปนพื้นที่สาธารณะนอกบาน ที่เปด
โอกาสใหผูหญิงเขามาใชนอยเต็มที
จากงานศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวกับเพศสภาพ (Gender) ในสังคมไทย พบสังคมไทยเปน
สังคมที่ชายเปนใหญ ผูหญิงและเพศอื่น ๆ เปนฝายที่มีอํานาจและโอกาสนอยกวาผูชายและนับวัน
ความเหลื่อมล้ําทางเพศนี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยมีอุดมการของรัฐชาติ,ศาสนา,สภาพ
สังคมเศรษฐกิจแบบทุนนิยมชวยกันกระทําและผลิตซ้ําไปเรื่อย ๆ (นิธิ เอียวศรีวงษ 2538,2546,
ปรานี วงษเทศ 2544, อคิน รพีพัฒน 2540, วารุณี ภูริสินสิทธิ์ 2543) ผูหญิงในสังคมไทยจะยังคง
เปนวาทกรรมที่ถูกนิยามโดยสังคมชายเปนใหญนี้ไปอีกนานแสนนาน
จากความหลากหลายของวั ฒ นธรรมที่ ส ะทอ นผ า นร า นน้ํา ชา หากพิจ ารณาจาก
ประเด็นเรื่องความไมเทาเทียมกันของอํานาจและการเขาถึงทรัพยากร ที่ผูศึกษาสะทอนมาใหเห็น
ในเรื่องขําขันหรือวัฒนธรรมความจนและความสัมพันธเชิงอุปถัมภและการรวมกลุมที่เกิดขึ้นใน
รานน้ําชา จะเห็นวาคนทองถิ่นที่มีวัฒนธรรมแปลกแยกแตกตางจากสวนกลาง หรือคนที่มีอํานาจ
นอยกวาในการเขาถึงทรัพยากรใดๆ คือคนที่มีโอกาสในการศึกษานอยกวา,มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ต่ํากวาคือ “ผูที่ถูกกระทํา” จากรัฐชาติ จากระบบสังคมเศรษฐกิจ ผูที่ถูกกระทําเหลานี้ไดถายทอด
ระบาย ความดอยอํานาจ และสรางระบบสัมพันธเชิงอุปถัมภมาเจือจุนวัฒนธรรมความจน ความ
ดอยโอกาสของตนสะทอนใหเราเห็นผานพื้นที่รานน้ําชา
แตเมื่อพิจารณาจากความไมเทาเทียมกันในเรื่องเพศ เราจะพบวา แมกระทั่งพื้นที่ที่
เขาใจกันวาเปนพื้นที่สาธารณะที่เปดกวาง เชนรานน้ําชา กลับพบวาเปนพื้นที่ “เปด” ใหผูชาย
เทานั้นที่มีโอกาสถายทอด ระบายความดอยอํานาจ และสรางระบบสัมพันธใดๆ มารองรับความ
เปน “ผูถูกกระทํา” ของตน “รานน้ําชา” เปนพื้นที่สาธารณะที่ผูหญิงยังคงถูกกันออกไปจากการมี
สวนรวม
ตัวอยางนี้อาจสะทอนใหเห็นวาสังคมไทยในปจจุบันนั้น เปนสังคมที่อํานาจกดทับกัน
เปนชั้นๆ ไมใครมีพื้นที่ในซอกมุมของเมืองใดๆ ที่เปดโอกาสใหคนทุกกลุม ทุกเพศ ไดรับโอกาส
อยางเทาเทียมกันนัก ดังนั้นในทัศนะของผูศึกษาแลว การมีพื้นที่สาธารณะ (Public Sphere)หรือ
“เมืองนาอยู” ,”ชุมชนนาอยู” ตามแนวคิดประชาสังคม (Civil Society) อันมีอุดมการณในการ
สรางพื้นที่ที่ทําใหคนทุกภาคสวน ทุกเพศ วัย มีจิตใจที่คิดถึงสวนรวม มีอุดมคติในการสรางสรรค
สั ง คมที่ ดี ง ามด ว ยความเท า เที ย มกั น อย า งถ ว นหน า ที่ ห ลายฝ า ยหลายหน ว ยงานพยายาม
สรางสรรคกันอยูนั้นจะเกิดขึ้นไมไดเลยหากปราศจากความเขาใจเรื่องความเหลื่อมล้ําของเพศ
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สภาพ และละเลยที่จะทําความเขาใจ ความคิด ความเชื่อ และรับฟงคนที่ดอยอํานาจทางความรู
ดอยอํานาจทางตําแหนง สถานะและบทบาทใดๆ ในเชิงสังคม นอกจากจะ “เมืองนาอยู” จะ
กลายเปนเมืองที่นาอยูเฉพาะในเชิงกายภาพแตปราศจากชีวิตและจิตใจที่พันผูกกันของคนใน
ชุมชน เปนเพียงเพียงประเพณีประดิษฐ (Invent Tradition) ใหมๆ ของคนชั้นกลางแลว ในบาง
กรณีอาจเปนการสรางความแปลกแยกแตกตาง และความราวฉานใหเกิดขึ้นกับชุมชนตามมาอีก
ดวย
ความหมายทางสังคมในบทบาทของพื้นที่สาธารณะและความเปนประชาคม
ของรานน้ําชา
ขอสังเกตจากการศึกษาที่คนพบอีกประการหนึ่งที่ละเลยไมไดก็คือ รานน้าํ ชาเปนพืน้ ที่
ที่ผูเขาไปสวนใหญคือเพศชาย ฉะนั้นเราจึงไมอาจกลาวไดวา “พื้นที่รานน้ําชา” เปน “พื้นที่
สาธารณะ”ตามนัยยะและความหมายของพื้นที่สาธารณะในฐานะของการเปนฐานในการกอตัวให
เกิดสมาคมอยางแทจริง เพราะผูหญิ งไมใครไดรับการเปดโอกาสใหเขา ไปในรานน้ําชา พื้น ที่
สาธารณะสําหรับผูหญิงในเขตเทศบาลหรือใน ยาน ชุมชนตางๆ สวนใหญจะเปน ยานตลาด
สถานที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคา เปนตน
และเมื่อพิจารณาพื้นที่รานน้ําชาในบทบาทและการทําหนาที่ของความเปนประชา
สังคม นั้น พบวาพื้นที่รานน้ําชาเปนไปเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคลมากกวาจะเปนพื้นที่
เพื่อขบคิดเรื่องผลประโยชนของสวนรวมในมิติทางการเมืองหรือการสรางสรรคที่กวางไปกวาใน
ระดับของการพึ่งพากันในเชิงปจเจก หากแตพื้นที่รานน้ําชาอาจเปนพื้นที่คอนขางเปดสําหรับเพศ
ชายในการพบปะพูดคุย สื่ อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของชาวบานในแบบที่เปนธรรมชาติ
สมาชิกที่เขารวมมีความเปนตัวของตัวเอง มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น ปจจัยพื้นฐานเหลานี้
อาจเปนองคประกอบที่สําคัญในการสรางชองทางที่จะกาวไปถึงการมีสวนรวมในเรื่องสาธารณะ
ของทองถิ่นได หากนําแนวคิดประชาสังคมมาปรับใชอยางยืดหยุน ไมแข็งทื่อ ตายตัว โดยเริ่มตน
มองจากป ญ หาพื้ น ฐานในเชิ ง เศรษฐกิ จ การเมื อ ง อาจเป น อี ก หนทางหนึ่ ง ในการสร า งสรรค
ประชาคมไดในการสรางอํานาจ บทบาท สิทธิ จากประชาชนในฐานลาง แทนการสรางอํานาจจาก
สวนกลางแตเพียงถายเดียว
จากงานศึกษาชิ้นนี้ผูศึกษามีความคิดวาแนวคิดเรื่องสรางพื้นที่สาธารณะและประชา
สังคมอาจชวยใหบทบาทในทางการเมืองการปกครองที่เคยแข็งทื่อตายตัว ยืดหยุนไดมากขึ้น แต
ตองตระหนักอยูเสมอวา ตราบเทาที่โครงสรางทางสังคม วัฒนธรรม ในภาพรวมยังสรางเงื่อนไขที่
ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ําไมเทาเทียมกันและขยายกวางขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางดาน สังคม วัฒนธรรม
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และการเมือง ความสัมพันธแบบอุปถัมถก็จะยังคงเปนระบบความสัมพันธที่มีบทบาทในสังคม
ดังนั้นหากละเลย ไมใหความสําคัญตอพัฒนาการความเปนมาของพื้นที่สาธารณะเดิม, มิติทาง
วัฒนธรรมของคนทองถิ่น ตลอดจนเรื่องของเพศสภาพ การใชพื้นที่สาธารณะเพื่อการสรางสรรค
ประชาคม อาจเปนความจริงไดยากในสังคมไทย

บทที่ 6
บทสรุป
เต็มไปดวยฝุนควันและไอเสีย”
“ไมมีความเปนชุมชน คนมีแตความแปลกหนาตอกัน”
“มีพลวัตของสังคมวัฒนธรรมสูงมากหากรณีศึกษาที่แนนอนไดยาก”
ภาพของเมืองที่มีแตความแหงแลง แปรปรวน และไมโรแมนติกเชนนี้ อาจเปนเหตุผล
ใหนักมานุษยวิทยาในเมืองไทย ไมใครใหความสนใจกับการลงภาคสนามในพื้นที่เมืองเทาที่ควร
แมวาการศึกษาทางมานุษยวิทยาในสังคมไทย เริ่มมาตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แตงานศึกษา
เกี่ยวกับเรื่องเมืองก็เพิ่งมีมาไมเกิน 3 ทศวรรษนี้เองโดยเริ่มตนจากการศึกษาวิถีชีวิตของชุมชนคน
ยากไรและชีวิตของคนชายขอบในเมือง ทั้งที่เมืองเปนพื้นที่ที่มีประเด็นทางวัฒนธรรมที่นาสนใจ
ศึกษาอยูมากมาย เพราะเปนพื้นที่ที่เปนศูนยรวมของการเมืองการปกครอง เปนพื้นที่คนหลากกลุม
หลายชาติพันธุ หลายชนชั้น มาอาศัยอยูรวมกัน เมื่อความซับซอนของปญหา และการเลื่อนไหล
อพยพ ถายเทของคนเปนไปอยางหลากหลายมากขึ้น ความเปนคนเมืองและคนชนบทซอนทับกัน
จนยากจะจําแนกแยกแยะ จึงปรากฏวาภายใน 1 ทศวรรษที่ผานมามีนักมานุษยวิทยาให
ความสําคัญกับการลงพื้นที่ภาคสนามในเมืองกันอยางแพรหลาย โดยจับประเด็นและแงมุมใน
การศึกษาตางๆ กันไป เพื่อจะสามารถอธิบายสังคมและวัฒนธรรมของผูคนในเมืองใหใกลเคียง
ความจริงมากที่สุด ประเด็นหนึ่งที่นักมานุษยวิทยานิยมนํามาศึกษาเรื่องเมืองคือ มโนทัศนที่
เกี่ยวกับพื้นที่ เพราะสําหรับมนุษยซึ่งไดชื่อวาเปนสัตวสังคม ยอมตองมี “พื้นที่” เพือ่ การปฏิสมั พันธ
กันทางสังคม การศึกษาเรื่องพื้นที่ในเชิงมานุษยวิทยามีหลากหลายแนวทางแตกตางกันไป แต
อย า งไรก็ ต ามสามารถสรุ ป ได ว า ในงานศึก ษาเหล า นั้ น มีค วามลั ก ษณะร ว มอยา งหนึ่ ง สํ า หรั บ
การศึ ก ษาพื้ น ที่ ใ นเมื อ งคื อ นั ก มานุ ษ ยวิ ท ยาเห็ น ว า พื้ น ที่ ไ ม ใ ช สิ่ ง บริ สุ ท ธิ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ลอยๆตาม
ธรรมชาติ หากเปนสิ่งประดิษฐทางวัฒนธรรมที่มนุษยใหสรางความหมายขึ้นมา แตละพื้นที่ของ
สังคมวัฒนธรรมใดๆ จึงแฝงฝงไปดวยความหมายที่คนในสังคมนั้นสรางไว แตกตางกันไป
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งานศึกษาเรื่อง “รานน้ําชา : พื้นที่มีความหมายของคนเมืองคอน กรณีศึกษา เขต
เทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช” ชิ้นนี้ก็เชนกัน เปนงานศึกษาวิจัยเชิงมานุษยวิทยาที่ศึกษาพบวา
ภายในพื้ น ที่ ร า นน้ํ า ชาในเขตเทศบาลนครศรี ธ รรมราช ที่ ป รากฏตั ว อยู อ ย า งมากมายนั้ น มี
ความหมายทางวัฒนธรรมตอคนในทองที่ ชุมชน และเปนความหมายที่ลื่นไหล แปรเปลี่ยนไปตาม
สภาพ สังคมเศรษฐกิจ และอํานาจทางการเมืองการปกครอง
ผลจากการศึกษาพบวาพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชไดเขามามี
บทบาทตอวิถีชีวิตของผูคนในเมืองมากขึ้นเมื่อพื้นที่สาธารณะเดิม เชน วัด มัสยิด และสนามหนา
เมือง ตลอดจนประเพณี พิธีกรรม มหรสพ การละเลน ในทองถิ่นไดคลายบทบาทความสําคัญลง
ไปอันเนื่องมาจากการเมืองการปกครอง อุดมการณในการสรางรัฐชาติและการเรงพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ทั้งหมดนี้สงผล ความเชื่อ ใหระบบความสัมพันธ และการพึ่งพากันของคนในทองถิ่น
เปลี่ยนแปลงไป สังคมเมืองนครศรีธรรมราชจึงไดสรางพื้นที่สาธารณะใหมๆ ขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความตองการในการปฏิสัมพันธกันมาทดแทนพื้นที่สาธารณะเดิม และหนึ่งในพื้นที่สาธารณะ
รูปแบบใหมที่เขามามีบทบาทนั้นคือพื้นที่รานน้ําชา ซึ่งสามารถตอบสนองความตองการในทาง
โลกของคนไดในระดับหนึ่ง เชน เปนพื้นที่ในการพักผอนหยอนใจที่ปราศจากกฎเกณฑ การควบคุม
ของอํานาจรัฐ ทั้งยังลดความรุนแรงในการตอตานอํานาจดวยการใชเรื่องตลก ขําขัน มาทําลาย
ความเหลื่อมล้ําระหวางอํานาจของรัฐที่มีตอคนในทองถิ่นหรือระหวางคนที่มีอํานาจเหนือกวากับ
คนที่มีอํานาจนอยกวา
ในขณะเดียวกันรานน้ําชายังเปนพื้นที่ชวยทําหนาที่ สรางระบบความสัมพันธและ
การพึ่งพากันตามธรรมเนียมเดิมๆ ที่หมดหนาที่ไปในสังคมเมือง เชน ธรรมเนียมในการเปนเกลอ
ผูกโยดกัน ธรรมเนียมในการกินงาน กินวาน ขาวหมอแกงหมอ ธรรมเนียมการเลี้ยงน้ําชา ฯ ซึ่งเปน
ระบบที่ชวยสรางความมั่นคงในชีวิตของคนในชุมชนไดในยามตกทุกขไดยาก เมื่อธรรมเนีย ม
เหลานั้นหมดลงไป พื้นที่ในรานน้ําชาไดมีบทบาทในการเปนพื้นที่ที่เปดใหมีการสรางความสัมพันธ
และรูปแบบของชีวิตใหมๆเพื่อสรางความหวังความมั่นคงทางใจซึ่งอาจจะเปนทั้งความสัมพันธใน
เชิงสรางสรรคและไมสรางสรรค เชน การสรางความหวังใหคนดวยการแทงหวย,ดํารงผลิตซ้ํา
ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ สรางพวกพองจากความคุนเคยกันในรานน้ําชา เพื่อเปนชองทาง
ในพึ่งพาหรือกูยืมเงินทองยามเดือดรอนจําเปน และอีกประการหนึ่งคือรานน้ําชาไดมีบทบาทใน
สถานะที่เปนพื้นที่ที่ใชแสดงถึงการเปลี่ยนผานชวงวัยและสรางชองทางในการเขาถึงโอกาสที่ใฝฝน
ทั้งทางบวกและทางลบของวัฒนธรรมวัยรุนและคนหนุมเพศชายในเมืองนครศรีธรรมราชทดแทน
ประเพณีปฏิบัติเดิมๆ ไดเชนกัน
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ร า นน้ํ า ชาในฐานะภาพสะท อ นพื้ น ที่ ส าธารณะในโลกยุ ค ทุ น นิ ย มและวั ฒ นธรรม
โลกาภิวัฒน
แต เ ดิ ม พื้ น ที่ ส าธารณะในสั ง คมไทยได ทํ า หน า ที่ จ รรโลงสั ง คมและชี วิ ต มนุ ษ ย ใ ห
สมบูรณทั้งในเรื่องทางโลกและทางธรรม กิจกรรมที่ทําใหคนเขาไปใชพื้นที่สาธารณะนั้นก็เปน
กิจกรรมของสังคมในชุมชนนั้น ไมวาจะเปนประเพณี พิธีกรรม การละเลน ที่อิงอยูกับคติความเชื่อ
รวมกันของคนในทองถิ่น แตเมื่อพื้นที่เหลานั้นแคลนคลอนลงไปดวยอํานาจทางการเมืองการ
ปกครอง สภาพสังคมและเศรษฐกิจ แตรานน้ําชาซึ่งเปนพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหมๆ ในโลกยุคยุค
ทุนนิยมและโลกาภิวัฒนกลับเปนพื้นที่ที่ตอบสนองความตองการในทางโลกและกิจกรรมที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่สาธารณะเหลานั้นมุงเนนตอบสนองความตองการของปจเจกมากกวาจะตอบสนองสังคม
โดยรวม จากการศึกษาพื้นที่สาธารณะในรานน้ําชาจะพบวา ผูที่เขามามุงสรางปฏิสัมพันธกับคน
อื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการในทางโลก และความตองการในการถือครองวัตถุทรัพยสินเปน
สําคัญ เชน การสรางระบบอุปถัมภเพื่อเกื้อกูลชีวิตและครอบครัวตนเองยามตกทุกขไดยาก ,การกู
หนี้ยืมสินโดยระบบดอกเบี้ยเพื่อซื้อวัตถุมาครอบครอง เปนตน และพื้นที่สาธารณะเชนน้ําชายังมี
สวนชวยในการผลิตซ้ําระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภใหยังคงปรากฏอยางชัดเจน เพราะนโยบาย
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลไทยนั้นสงผลใหคนจํานวนมากกลายเปนคนยากจน
และชองทางในการเขาถึงทรัพยากรของพวกเขาคือการยึดถือระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
เหลานั้นไวอยางเหนียวแนน ดังที่ผูศึกษาไดกลาวไปแลวในบทวิเคราะหวา ระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภนั้นไมไดเปนทางออกที่ดีนักในการสรางปฎิสัมพันธระหวางกันของผูใหอุปถัมภดับผูรับการ
อุปถัมภ เพราะมักพบวาผูที่อยูภายใตการอุปถัมภมักถูกเอาเปรียบ และมีอํานาจในการตอรองนอย
กวาผูใหการอุปถัมภอยูเสมอ แมเกือบทุกสังคมในโลกจะมีความสัมพันธเชิงอุปถัมภปรากฏอยู
แทบทั้งสิ้น แตพบวาในประเทศที่พัฒนาแลวมักสรางทางเลือกอื่นใหกับพลเมืองมากกวาจะปลอย
ใหความสัมพันธเชิงอุปถัมภเปนความสัมพันธหลักของคนในสังคม จากการศึกษาในงานชิ้นนี้ได
สะทอนวาพื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชยังปรากฏวัฒนธรรมของความสัมพันธเชิง
อุปถัมภอยูอยางเหนียวแนน นั่นยอมแสดงวาโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรตามสิทธิและสวัสดิการ
ที่รัฐกําหนดไวใหพลเมืองนั้นยังกระจายไดอยางไมเทาเทียมและมีชองวางระหวางกันมากพอที่จะ
ปลอยใหความสัมพันธชนิดนี้ยังคงเปนความสัมพันธหลักของคนในชุมชนเมืองนครศรีธรรมราช
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พื้นที่รานน้ําชาในฐานะภาพสะทอนสังคมและวัฒนธรรมภาคใตในยุคปจจุบัน
สังคมและวัฒนธรรมในภาคใตนั้นมีความหลากหลายทั้งทางดานภูมิศาสตร และกลุม
ชาติพันธุของผูคน ชีวิตและวัฒนธรรมของคนในถิ่นนี้มีทั้งความคลายคลึงและแตกตางกับคนไทย
ในภูมิภาคอื่นๆ และสั่งสม คติ ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม เปนภูมิปญญาที่สืบทอดผองถายจาก
รุนสูรุนจนเปนแบบฉบับที่สอดคลองกับการดําเนินชีวิตของตัวเอง ไมวาจะเปนภูมิปญญาในการ
ดํ า รงชี วิ ต ตามสภาพธรรมชาติ ภู มิ ป ญ ญาที่ ป รากฏเป น ชี ว ทั ศ น แ ละโลกทั ศ น ในการปลู ก ฝ ง
คุณธรรม และรักษาดุลยภาพในสังคม ภูมิปญญาในการจัดเครือขายระบบความสัมพันธและการ
พึ่งพากัน แตเมื่อระบบการเมืองการปกครองเปลี่ยนแปลงไป รัฐในสวนกลางเขามามีบทบาทกับ
ทองถิ่นมากขึ้น ไดสงผานความรูและวัฒนธรรมแบบใหมๆไปทางการศึกษา,การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สงผลใหวิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป แมขายใยความสัมพันธในรูปแบบเดิมๆ ของ
ชาวใตจะหมดลง โดยเฉพาะคนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราชที่หากจะกลาววาเปนคนเมืองที่มี
ความโดเดี่ยว มีปฏิสัมพันธกันอยางเปนทางการก็คงกลาวไมเต็มปาก เพราะเปนสังคมเมืองทีโ่ ตมา
จากรากของความเปนชนบท ยังคงปรากฏความเกี่ยวพันแบบเครือญาติถือพวกพอง แตสังคมก็
พยายามสรางระบบใหมๆมาแทนที่ หากในพื้นที่ใหมๆ ที่ชาวใตประดิษฐขึ้นมา เชนพื้นที่รานน้ําชา
ที่ผูศึกษาไดลงไปศึกษานั้น สะทอนใหเห็นวา อํานาจของรัฐสวนกลางยังมีบทบาทมากตอชีวิตของ
ผูคน การสรางวัฒนธรรมใหมไปครอบวัฒนธรรมเดิมโดยไมสนใจจะทําความเขาใจพัฒนาการ
ความเปนมาของสังคมสงผลใหประทุเปนความขัดแยงหรือภาวะที่จําตองยอมจํานนของคนใน
ทองถิ่น โดยเฉพาะนโยบายในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจที่กระตุนเราใหคนตกอยูในหลุมพราง
แหงวัฒนธรรมบริโภคนิยมและผลักไสใหผูคนทั้งชนชั้นกลางและชนชั้นลางตกอยูในวังวนแหง
หนี้สินและมีอํานาจ สิทธิ โอกาสในการตอรอง ลดนอยลง แตกลับเปดโอกาสใหคนที่มีอํานาจ
มากกวา มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรมากกวาตักตวงประโยชนไดอยางไรขีดจํากัด เปนการสรางความ
เหลื่อมล้ําทั้งทางดานโอกาส และความเหลื่อมล้ําระหวางเพศใหขยายกวางขึ้นไปกวาเดิม
ดวยความหลากหลายของประเด็น ขอมูลและภาพสะทอนนานัปประการที่ผูศึกษา
นํามาเสนอในงานศึกษาครั้งนี้อาจทําใหตั้งคําถามตอไปไดวาแลวอะไรคือสิ่งที่โดดเดนที่สุดในพื้นที่
รานน้ําชา คงเปนการยากและเปนขอสรุปที่งายเกินไปที่จะสรุปเหมารวมวาพืน้ ทีร่ า นน้าํ ชาทําหนาที่
ใดสําคัญที่สุด เพราะคนแตละคนเดินเขามาในพื้นที่รานน้ําชาดวยจุดมุงหมายที่แตกตางกัน และ
รานน้ําชาแตละรานก็ทําหนาที่แตกตางกันไป ดังที่ไดกลาวไปแลววาบางก็ถือพื้นที่รานน้ําชาเปนที่
ระบายตาหนาของความเปนคนใตทามกลางความเครงขรึมของรัฐที่ชอบจัดระเบียบสังคมใหมี
มาตรฐานเดียวกันทั้งชาติ บางก็ใชรานน้ําชาเปนที่สรางความหวังดวยหวย บางก็ใชรานน้ําชาเปน
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เครือขายไวบรรเทาวัฒนธรรมความจนจากโลกบริโภคนิยม ไมวาจะเปนความสัมพันธเชิงอุปถัมภ
หรือกระทั่งไวเปนพื้นที่แสดงตําแหนงแหงที่ไวบอกตัวตนของคนหนุมเมืองนครฯในยุคปจจุบันพื้นที่
รานน้ําชาทําหนาที่หลากหลายถึงเพียงนี้ อยางไรก็ตามเราอาจสรุปลักษณะที่มีรวมกันของรานน้าํ
ชาแตละที่ไดวา พื้นที่รานน้ําชาในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราชปจจุบันนั้นไดมีลักษณะรวม
กันคือ ทามกลางภาวะที่ถาโถมของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม สังคม วัฒนธรรมบริโภคนิยม ที่กระตุน
ใหมนุษยตองดิ้นรนเอาตัวรอดภายใตภาวะปากกัดตีนถีบ “พื้นที่รานน้ําชา” ไดกลายมาเปนพื้นที่
แหงการ “ปลดปลอย” ของคนในเขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งเปนสภาพของเมืองที่โตมา
จากฐานความเปนชนบท มีวัฒนธรรมของความเปนพวกพอง ของเครือญาติ และระบบอุปถัมภอัน
เขมขน ใชเปนพื้นที่ที่คนในสังคมใชปฏิสัมพันธเพื่อลดความแปลกแยก โดดเดี่ยว มาพบปะกันเพื่อ
คลายทุกข แบงเบาปญหาที่เกิดขึ้นกับชีวิตตนไปสูมนุษยคนอื่นๆ กระทั่งแบงปนความสุขเล็ก ๆ
นอย ๆ รวมกัน ถึงที่สุดแลวกลาวไดวา พื้นที่รานน้ําชาเปน โรงมหรสพเล็กๆ ที่มาแทนที่ขายใย
อุปถัมภ พิธีกรรมเชื่อมสัมพันธในสังคมแบบเดิมที่ลดทอนความสําคัญลงไปตามกาลเวลา ในซอก
มุมหนึ่งของสังคมเมืองนครศรีธรรมราชจึงมีการตอสู ดิ้นรน สรางพื้นที่ใหมๆ ขึ้นมาเพื่อชวยใหผาน
พนจากชีวิตจริงที่จําเจ ทุกขยาก และตึงเครียดของสภาพสังคมทุนนิยมในปจจุบัน
สําหรับวิทยานิพนธเรื่อง “รานน้ําชา : พื้นที่มีความหมายของคนเมืองคอน กรณีศกึ ษา
เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช” นี้ ผูศึกษาหวังจะสะทอนใหเห็นความหมายที่หลากหลายใน
การเขามาใชพื้นที่ของคนในรานน้ําชา และผลจาการศึกษาทําใหพบวาภายใตอาณาเขตเล็กๆ ไมกี่
ตารางเมตรของรานน้ําชานั้นเปนพื้นที่ที่อัดแนนไปดวยความหมายนานัปประการ เปนพื้นที่ที่คนได
เขามาปฏิสัมพันธทางสังคมดวยเหตุและเงื่อนอันหลากหลายแตกตางกันไป หากทวาในอาณาจักร
เล็กๆ นี้อาจเปนหนทางในการเขาถึงโอกาส อํานาจและทรัพยากร เปนชองทางในการบรรเทาทุกข
เข็ญยามเมื่อความยากจนมาเยือน เปนประตูที่นําพาไปสูโลกใบใหมที่กวางใหญไพศาล หรือ
กระทั่งอาจนํามาซึ่งความต่ําทรุดของชีวิต
วิทยานิพนธเรื่องนี้อาจไมไดนําเสนออะไรใหมไปมากกวาสิ่งพื้นฐานที่เรารับรูกันอยู
แลวในสังคมไทย คือ เรื่องของความ “โง จน เจ็บ” ของคนกลุมหนึ่ง เรื่องของความเหลื่อมล้ําต่ําสูง
ของโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรที่ถางกวางออกไปเรื่อยๆ ระหวางคนรวยและคนจน และปรากฏ
ใหเห็นถึงการกระหน่ํามอมเมาลัทธิบริโภคนิยมไปทุกหยอมหญา ทั้งชนชั้นรากหญาและชนชั้น
กลางตางตกเปนเหยื่อกันอยางถวนทั่ว เรื่องของรัฐสวนกลางที่แผขยายอํานาจครอบคลุม บงการ
ชี วิ ต คนทุ ก หย อ มหญ า ไม ว า จะแสดงออกชั ด เจนด ว ยความรุ น แรงหรื อ กระทั่ ง ผ า นนั ย ยะ
ความหมายอันแนบเนียน ออนละมุน ภายใตมายาคติของวัฒนธรรมอันสวยสดงดงามดวยการ
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ผนวกรวมเปนหนึ่งเดียวตามมาตรฐานของรัฐแหงชาติไทย และยังเปนรัฐแหงชาติไทยที่เปดโอกาส
ยินดีตอนรับ(เฉพาะ) มิตรภาพชาวตางชาติผูมีเงินตรา
ในขณะที่สั งคมกําลั งหลงใหลไดปลื้ม กับปรากฏการณหนึ่งผลิตภัณฑ หนึ่ งตําบล
(OTOP) ที่รัฐกําลังฉาบเคลือบใหภาพของเมืองไทยเปนเมืองใหญอุดม ดินดีสมเปนนาสวน เปน
เมื อ งที่ ผู ค นยิ้ ม แย ม เป ย มสุ ข และจิ ต ใจงาม (เป น ทํ า เลที่ น า ทํ า สปาและรี ส อร ท เป น อย า งยิ่ ง )
ทามกลางปรากฏการณโหยหาอดีต (Nostalgia) อยางฟูมฟายของคนชั้นกลาง ที่หลงละเมอเพอ
พกอยูกับความเปนชุมชน “เอื้ออาทร” ในอุดมคติ และมองหาพื้นที่ประชาสังคมกันอยางขวักไขว
พื้น ที่ ร า นน้ํ า ชาอาจเป น ประชาสัง คมอัน สรา งสรรค เปน พื้น ที่ อัน อบอุ น ของการโอภาปราศรั ย
แลกเปลี่ยนขาวสารและกระตือรือรนตอการพัฒนาบานเมือง รานน้ําชาอาจหมายรวมเปนพื้นที่
สาธารณะของชีวิตสาธารณะ ที่มีเหตุมีผล มีความศิวิไลซ แตนั่นอาจเปนเพียงความจริงที่ปรากฏ
อยูในรานอันโอโถงที่ใชรับแขกบานแขกเมือง ที่ตกแตงดวยของเกาและปานชา ราคาแพง แตใน
รานน้ําชาที่นครศรีธรรมราช สวนใหญไมอาจทําใหเรานั่งกําซาบอิ่มเอิบกับรสชาติชา และมองโลก
ในแงงามอยูไดอีกตอไป เพราะที่นครศรีธรรมราช ความหมายของพื้นที่รานน้ําชาไมไดเปนเพียง
ภาพฝนอันนาถวิลหาแตดานเดียว หากทวาฝาผนังในรานน้ําชาของลุงวังยังเต็มไปดวยความหวัง
ของความมั่งมีศรีสุขที่จะมาพรอมโพยหวย, พี่นิดและคนอื่นๆ ในรานน้ําชาของพี่สุยังคงเวียนวนอยู
กับพันธะแหงหนี้สิน,ยามค่ําคืนบริเวณรานน้ําชาสองขางถนนเสียงเพลงทั้งร็อคและแรปแขงกับ
เสียงพูดสําเนียงใตกระหน่ําหูและภาพการถายทอดสดฟุตบอลพรีเมียจากอังกฤษในจอ UBC
ยังคงนาลุนอยูเสมอสําหรับเด็ก บาว,แฟนฝรั่งและเงินตราที่มากับเพื่อนๆ จากเกาะสมุยยังคง
ยั่วยวนใหคนบาวในรานน้ําชาของหมีดใหหาโอกาสออกไปสุมเสี่ยงสัมผัสดูสักครั้งแมตองขาย
เรือกสวนที่นครฯ เพื่อไปทําลายสวนพอเฒาที่เกาะสมุยมาเนรมิตรรีสอรทและสปาหรือผับ บาร ใน
ฝนก็ตามที
ทั้งในนโยบายของภาครัฐ ทั้งในแวดวงวิชาการและคนชั้นกลางตางก็ใหความสําคัญ
กับพื้นที่สาธารณะ ตางก็กลาวถึงการสรางพลังประชาสังคม และพยายามกําจัดระบบอุปถัมภให
คลายความสําคัญลงเพราะเปนปฏิสัมพันธของคนไรอารยะ ไรความเปนเหตุและเปนผลดึงรั้งให
ชาติไมสามารถพัฒนาประชาธิปไตยไดเทาที่ควรจะเปน เราตางก็กําลังฝนใหคนออกมาพูดเรื่อง
บานเรื่องเมือง เราอยากใหเมืองเรานาอยู อยากใหบานเรายั่งยืนอยางไรก็ได ตราบใดที่เรามีเวลา
วางและมีฐานะดีพอสมควร แตสําหรับผูศึกษาแลวเหลานั้นเปนการฟูมฟายโหยหาอดีตที่เปนเพียง
ภาพแหงอุดมคติที่ถูกปรุงแตงขึ้นและแทบไมมีอยูจริง ภายใตจริยธรรมบริโภคนิยมของโลกใบนี้
ประชาสังคมของชาวใตตามธรรมเนียมการเปนเกลอกัน,การกินงาน,กินวาน,ขาวหมอแกงหมอ,
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ดานเวรหรื อ ดานเวี ย น,ซองานหรื อ ซอมื อ ,การเลี้ ย งน้ํ า ชา อาจยั ง คงหลงเหลื อ อยู บ า งก็ เ พี ย ง
ประปราย หากชีวิตที่ตองโลดแลนหรือเอาตัวรอดใหไดภายใตโลกทุนนิยมนี้ สิ่งที่ผูศึกษาคนพบ
จากงานศึกษาชิ้นนี้คือ พื้นที่สาธารณะเชน รานน้ําชาเปนพื้นที่สาธารณะกึ่งเปดเฉพาะเพศชายที่
สะทอนใหเห็นถึงอํานาจซอนทับกันเปนชั้นๆ ของสังคมไทย เปนพื้นที่แหงการอุปถัมภค้ําจุน เปน
ชองทางในการหาอยูหากิน และการเขาถึงแสงริบหรี่แหงโอกาสภายใตวัฒนธรรมความจนที่เขมขน
จนเหลือคณาและอํานาจที่คับฟาของรัฐสวนกลางที่ชูธงอุดมการณความเปนชาติไทย อยางไรก็
ตามในรานน้ําชาเรายังอาจไดยินเสียงหัวเราะจากเรื่องขําขัน เพื่อปลอบโยนผูคนใหคลายความ
หวาดกลัวจากอํานาจลงไปไดบาง ชวยใหหลุดออกไปจากโลกความจริง แมเปนเพียงความสุข
เล็กๆ ชั่วครูยาม เปนโรงมหรสพเล็กๆ ที่ชวยใหลืมโลกของความจริงไดชั่วขณะ อยางนอยก็คงดีกวา
เมืองที่ไมมีพื้นที่ในการสรางสมดุลใหจิตใจของผูคนเอาเสียเลย
กลาวอยางที่สุดแลว งานศึกษาชิ้นนี้ทําใหผูศึกษาคนพบวา“รานน้ําชา” เปนพื้นที่แหง
ความหมายที่สําคัญของคนเมืองคอนและอาจลวงไปถึงผูคนในหัวเมืองภาคใตจังหวัดอื่นๆ แมจะ
เปนเพียงพื้นที่เล็กๆ สวนหนึ่งในสังคมของภาคใต หากทวาพื้นที่แหงนี้ชวยสรางความสมดุลให
จิตใจและเปนพื้นที่แหงการสื่อสารถึงกันในระนาบของชุมชน เปนพื้นที่แหงการแสวงหาโอกาส
สรางความหมายใหตัวเองโลดแลนอยูไดทามกลางอํานาจของรัฐชาติไทยและโลกทุนนิยมแมเปน
เพียงเสี้ยวสวนหนึ่งของพื้นที่อีกมากมายหลายๆ พื้นที่ของชีวิตมนุษยก็ตามที
ผูศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวา ความหมายแหง “พื้นที่รานน้ําชา” ที่ไดสะทอนไวนี้คงไม
เปนเพียงความหมายที่เงียบงันและไรคาสําหรับสังคมไทย

153
บรรณานุกรม
หนังสือและบทความในหนังสือ
กาญจนา แกวเทพ. "Baudrillard :ทฤษฎีการบริโภคสัญญะ." ใน การศึกษาสื่อมวลชนดวยทฤษฎี
วิพากษ : แนวคิดและตัวอยางงานวิจยั . กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย, 2540.
. มองสื่อใหม มองสังคมใหม. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
เกียรติชัย พงษพาณิชย, ผูแปล. ตํานานชาในตําราจีน. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
โกมาตร จึงเสถียรทรัพย. ประชาสังคมกับสุขภาพ. นนทบุรี : สํานักนโยบายและแผนสาธารณ
สุข,2543.
คณะทํางานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยทางสังคม. ความจริงของความจน. กรุงเทพฯ : สถาบัน
วิจัยทางสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543.
จามะรี พิทักษวงศ และ วารุณี ภูริสินสิทธิ.์ แนวความคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยา ตอน เกออรก
ซิมเมล. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2537.
จุรี โอศิร.ิ โลกของจุรี โอศิริ. กรุงเทพฯ : สามสี, 2541.
ชวน เพชรแกว. “นิสัยและบุคลิกภาพของชาวใตทมี่ ีผลกระทบตอการพัฒนา.” ใน พืน้ บานพืน้ เมือง
ถิ่นไทยทักษิณ. กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2534.
ชัย เรืองศิลป. ประวัติศาสตรไทยสมัย 2352-2433. กรุงเทพฯ : บานเรืองศิลป, 2517.
ชัยวัฒน ถิระพันธ. “เปลี่ยนกรุงเทพฯ ใหนาอยูในยุคโลกาภิวัฒน.” ใน บานของเรา : ทําเมืองไทย
ใหนา อยูและยัง่ ยืน.หนังสือประกอบงานเวทีสิ่งแวดลอมไทย’39. กรุงเทพฯ : ขาย
ความรวมมือเพื่อสิ่งแวดลอมและพัฒนาไท (TEDNET), 2538.
ชาติ กอบจิตติ. พันธุหมาบา. พิมพครั้งที่ 27. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหอน, 2546.
ชูชัย ศุภวงศ. แนวคิด พัฒนาการ และขอพิจารณาเกี่ยวกับประชาสังคมไทย. กรุงเทพฯ :
สถาบันชุมชนทองถิน่ พัฒนา, 2539.
ชูลทซ, ฮาวารด และ โดริ โจนท ยัง. รินหัวใจใสธุรกิจ สตารบัคส กาแฟบันลือโลก. แปลโดย
สายฟา พลวายุ. กรุงเทพ : เออาร อินฟอรเมชั่น แอนด พับลิเคชั่น จ.ก., 2541.
ณรงค วงษสวรรค. บางลําภูสแควร. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2543.
ธนิษฐา แดนศิลป. เสนหาแหงชา. กรุงเทพฯ : อีกหนึง่ สํานักพิมพ, 2543.

154
ธีรยุทธ บุญมี. “ระบบอุปถัมในสังคมไทย.” ใน เอกสารประกอบชุดวิชา สังคมและวัฒนธรรมไทย.
นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2533.
. สังคมเขมแข็ง ความคิด-ปรัชญาของธีรยุทธ บุญมี. กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2536.
. ชาตินิยมและหลังชาตินิยม. พิมพครั้งที่ 2 . กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546.
. โลก Modern &Post Modern. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2546.
. ประชาสังคม. กรุงเทพฯ : สายธาร, 2547.
นิธิ เอียวศรีวงษ. “กท.ชุมชนหายไปไหน.” ใน เชิงอรรถสังคมไทยในสายตานักวิเคราะห. กรุงเทพฯ :
มติชน, 2532.
. “วัฒนธรรมราษฎรกับวัฒนธรรมหลวง.” ใน พื้นบานพืน้ เมืองถิน่ ไทยทักษิณ.
กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2534.
. ชาติไทย, เมืองไทย, แบบเรียนและอนุสาวรีย. กรุงเทพ : มติชน, 2538.
. “พื้นที่ในคติไทย.” ใน ผาขาวมา,ผาซิ่น,กางเกงใน และ ฯลฯ. กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพมติชน, 2538.
. “คํานํา.” ใน เจาชาวบาน เลม 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรม
ศาสตร, 2538.
. “โอชากาแฟ.” ใน วัฒนธรรมความจน. กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2539.
. “วัฒนธรรมความจน.” ใน วัฒนธรรมความจน. กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2539.
. เก็บที่โลงใหรากหญา : คัดสรรขอเขียน 1 ทศวรรษวาดวยทรัพยากรดิน น้ํา ปา
และอื่นๆ. เชียงใหม : โครงการตนน้ําตนชีวิต มูลนิธิโตโยตาประเทศไทย ชุมชนคนรัก
ปา, 2543.
. คนจนกับนโยบายการทําใหจนของรัฐ. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 2543.
. ปากไกและใบเรือ : วาดวยการศึกษาประวัติศาสตรวรรณกรรมตนรัตนโกสินทร.พิมพ
ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2543.
. “คํานําในการเสวนา.” ใน ความจริงของความจน. กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคม
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544.
. “มรดกทางวัฒนธรรม.” ใน กอนยุคพระศรีอาริย วาดวย ศาสนา ความเชื่อ และศีล
ธรรม. กรุงเทพฯ : มติชน, 2545.
. “อารมณขัน.” ใน (ตาง)คิดในคอก(ตน)วาดวยวัฒนธรรมและวิถีคิด. กรุงเทพฯ :มติ
ชน, 2546.

155
บรรจง นะแส. “การพัฒนาภาคใตตามแนววัฒนธรรมชุมชน.” ใน พืน้ บานพืน้ เมือง
ถิ่นไทยทักษิณ. กรุงเทพฯ: สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2543.
บัญชา พงษพานิช. "เมืองคอน…จากแตกอนถึงวันหนา." ใน นครศรีธรรมราช.กรุงเทพฯ :สํานัก
พิมพสารคดี, 2537.
ประสิทธิ์ รุง เรืองรัตนกุล. “สภาพเศรษฐกิจของนครศรีธรรมราชสมัยสุโขทัย (พ.ศ.1762-1781)
ถึงรัตนโกสินทรตอนตน(พ.ศ. 2398).” ใน รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรของ
นครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 : ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมของนครศรีธรรมราช.
กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, 2526.
ปรานี วงษเทศ. “การละเลนและพิธกี รรมในสังคมไทย.” ใน วัฒนธรรมพื้นบาน : คติความเชื่อ.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2526.
. สังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย. กรุงเทพฯ : เรือนแกวการพิมพ, 2543.
. ผูแปล. “ผูหญิงไทยในจิตรกรรมสมัยอยุธยาตอนปลาย.” ใน เพศวิถี : วันวาน วันนี้
และวันพรุง ทีจ่ ะไมเหมือนเดิม. กรุงเทพฯ : ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร
เชียงใหม, 2547.
ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล, บรรณาธิการ. ชีวิตชายขอบ ตัวตนกับความหมาย. กรุงเทพฯ :
ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องคการมหาชน), 2543.
.,บรรณาธิการ. คนใน : ประสบการณภาคสนามของนักมานุษยวิทยาไทย. กรุงเทพฯ :
ศูนยมานุษย วิทยาสิรินธร (องคการมหาชน), 2543.
ปาลเลกัวซ. เลาเรื่องเมืองไทย แปลโดย สันต ท. โกมลบุตร. พระนคร : กาวหนา, 2506.
พรพิไล เลิศวิชา. คีรีวง : จากไพรหนีนายถึงธนาคารแหงขุนเขา. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมูลนิธิ
หมูบาน, 2531.
พัฒนา กิติอาษา. ทองถิน่ นิยม. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : กองทุนอินทร-สมเพื่อการวิจัยทาง
มานุษยวิทยา, 2546.
.,บรรณาธิการ.มานุษยวิทยากับการศึกษาปรากฏการณโหยหาอดีตในสังคมไทยรวม
สมัย. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยา (องคกรมหาชน), 2546.
พิทยา บุษรารัตน และ คนอืน่ ๆ. เกาะปนหยี : เวทีธุรกรรมกลางน้ํา. กรุงเทพ : สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, 2543.
พิเชษฐ สายพันธ. “จินตภาพบางลําพู.” ใน รายงานโครงการวิจยั ชุมชนศึกษา (Community
Study) (ปที่ 1). สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2541.

156
พิศิษฐ ชาญเสนาะ. คนกูทะเล. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2537.
มนัส จรรยงค. สวัสดี ฒ. ผูเฒา. พระนคร : ประพันธสาสน, ม.ป.ป.
ไมเคิล ไรท. ฝรั่งหลังตะวันตก. กรุงเทพฯ : มติชน, 2547.
ยศ วัชรเสถียร. เกร็ดจากอดีต. พระนคร : รวมสาสน, 2513.
รังสรรค ธนะพรพันธ. “โลกานุวัตรกับสังคมเศรษฐกิจไทย.” ใน วัฒนธรรมกับสังคมไทยในกระแส
การเปลี่ยนแปลงชุด โลกานุวัตร. กรุงเทพ : มูลนิธิ โครงการตําราสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร, 2537.
. ทุนวัฒนธรรม วัฒนธรรมในระบบทุนนิยมโลก เลม 1. กรุงเทพฯ : มติชน, 2546.
เรืองรอง รุงรัศมี. รวยรินกลิน่ ชา. พิมพครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ : แพรวสํานักพิมพ, 2544.
ลาวัลย โชตามระ. ชีวิตชาวกรุงสมัยกอนสมัยคอนศตวรรษมาแลวและชีวิตชาวกรุงสมัยสงคราม.
กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2527.
วารุณี ภูริสินสิทธิ.์ สตรีนิยม :ขบวนการและแนวคิดทางสังคมแหงศตวรรษที่ 20. กรุงเทพฯ :
โครงการจัดพิมพคบไฟ, 2543.
วิเชียร ณ นคร และคณะ. นครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : โรงพิมพอกั ษรสัมพันธ, 2521.
ศิรินทร บุญโสธรสถิตย. “ประวัติศาสตรเศรษฐกิจชนบทภาคใตฝงตะวันออกภายหลังสนธิสัญญา
เบาวริ่ง พ.ศ. 2398.” ใน รายงานการสัมมนาประวัติศาสตรของนครศรีธรรมราช ครั้ง
ที่ 2 : ประวัติศาสตรเศรษฐกิจและสังคมของนครศรีธรรมราช. กรุงเทพฯ : กรุงสยาม
การพิมพ, 2526.
ศรีศักร วัลลิโภดม. “ความกาวหนาของโบราณคดีในภาคใต: การประเมินเพื่อเสนอภาพรวม.”
ใน พืน้ บานพืน้ เมืองถิ่นไทยทักษิณ. กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2534.
. นครหลวงของไทย. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2538.
. อูอารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย. กรุงเทพฯ : มติชน. 2546
ศิริรัตนบุษบง, พระองคเจา (เรียบเรียง). พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว พระราชทานสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอเจาฟาบริพัตรสุขุมพันธ กรมพระ
นครสวรรควรพินิตและพระประวัติฯ พระเจาวรวงศเธอ. กรุงเทพฯ : เรือนแกว, 2533.

157
สถาพร ศรีสัจจัง. “ภาพปรากฏ 2 กรณี : การแตกสลายและการพึง่ ตนเองไมไดของชีวิตชุม
ชนภาคใตจากผลการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม.” ใน พื้นบานพื้นเมืองถิ่นไทยทักษิณ.
กรุงเทพฯ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา, 2532.
สมบัติ พลายนอย. จากรึกจากอดีต. พระนคร : กาวหนา, 2502.
สมพงษ จิตรระดับ. วัฒนธรรมเด็กเรรอนบนทองถนน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2540.
สมภพ มานะรังสรรค (บรรณาธิการ). การขยายตัวของระบบทุนนิยมในประเทศไทย. พิมพครั้งที่
2. กรุงเทพฯ : สรางสรรค, 2524.
สันต ท.โกมลบุตร, ผูแปล. จดหมายเหตุลาลูแบร ฉบับสมบูรณ. กรุงเทพฯ : กาวหนา, 2510.
สุจิตต วงษเทศ. อยุธยายศยิ่งฟา. กรุงเทพฯ : มติชน, 2544.
. “คํานําบรรณาธิการ” ใน อูอารยธรรมแหลมทองคาบสมุทรไทย. กรุงเทพฯ :
มติชน. 2543.
อมรา พงศาพิชญ และ ปรีชา คุวนิ ทรพันธ, บรรณาธิการ. ระบบอุปถัมถ. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ
: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545.
อคิน รพีพัฒน, ม. ร. ว. โครงสรางสังคมไทยและปญหาเกี่ยวกับเกษตรกรในการพัฒนา.
ขอนแกน : ศูนยขอมูลขาวสารการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2523.
. ชีวิตและจุดเริ่มตนของสลัมแหงหนึง่ ในกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิภมู ิปญญา,
2537.
. เจาชาวบาน เลม 2. กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543.
อเนก เหลาธรรมทัศน. ประชาสังคมในมุมมองตะวันตก: อานและสอนที่จอหน ฮอปกินส. กรุงเทพฯ
: สถาบันการเรียนรูและพัฒนาประชาสังคม, 2542.
อนุชาติ พวงสําลี และวีรบูรณ วิสารทสกุล. ประชาสังคม : คํา ความคิด ความหมาย. กรุงเทพฯ :
สถาบันชุมชนทองถิน่ พัฒนา, 2539.
อาคม เดชทองคํา. หัวเชือก วัวชน. กรุงเทพ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2543.
. ผูกโยด. นครศรีธรรมราช : พงศศักดิ์การพิมพ. 2546
อาจินต ปญจพรรค. แมน้ํายามศึก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพหมึกจีน, 2532.
. บอมบกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ : มติชน, 2541.

158
อานันท กาญจนพันธ, บรรณาธิการ. ทะลุกรอบคิดและทฤษฎี. กรุงเทพฯ : ศูนยมานุษยวิทยา
(องคกรมหาชน), 2546.
อิมรอน มะลูลมี . วิเคราะหความขัดแยงระหวางรัฐบาลไทยกับมุสลิมในประเทศไทย : กรณีศึกษา
มุสลิมในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต. กรุงเทพฯ : อิสลามมิคอะเคเดมี, 2538.
เอกวิทย ณ ถลาง. ภูมิปญญาทักษิณ. พิมพครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : อมรินทร, 2543.
ฮิมิโตะ ณ เกียวโต. จดหมายจากสันคะยอม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสารคดี, 2546.
เฮอรเบิรต จิราเดต. ทําเมืองใหนาอยู. แปลโดย พิภพ อุดมอิทธิพงศ. กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมล
คีมทอง, 2538.
วิทยานิพนธ
กุลภา วจนสาระ. “เซนเตอรพอยท กับ “Preteen” : การกอตัวของวัฒนธรรมวัยแรกรุน.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543.
บุญเลิศ วิเศษปรีชา. “เปดพรหมแดน โลกของคนไรบาน.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขา
วิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2546.
พรวิศิษฐ วรวรรณ ม.ล. “สายสัมพันธทางสังคมและความรวมมือกันของชาวบาน กรณีศึกษา
ชุมชน ส.สุขทวี กรุงเทพมหานคร.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532.
รัศมี มะหมุดีย. ผลกระทบตอการพัฒนาอุตสาหกรรมตอสตรีมุสลิม ศึกษากรณีชมุ ชนมุสลิมบาน
คลองดิน จ.นครศรีธรรมราช.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษย
วิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2536.
วันดี กริชอนันต. “เด็กขางถนนยานหัวลําโพง.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตมหาบัณฑิต
สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544.
ศรินธร รัตนเจริญขจร. “รานกาแฟ:ความหมายในวัฒนธรรมไทยยุคบริโภคนิยม.”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตมหาบัณฑิตสาขาวิชามานุษยวิทยาบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544.
สิริพร สมบูรณบูรณะ. “ชายขอบของสังคมเมือง : กรณีศึกษาคนคุย ขยะในชุมชนกองขยะชาน
เมือง.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2532.

159
อัฐมา โภคาพานิชวงษ. “ชุมชนยานถนนพระอาทิตยกับกระแสรื้อฟนเมืองนาอยู. ” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิตมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2543.
อรุณีวรรณ นาศรี. “การสื่อสารในการจัดการประชาคมทับเที่ยง.” วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตรพัฒนาการประชาสัมพันธ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543.
บทความในนิตยสารและวารสาร
กําพล จําปาพันธ. “วันสําคัญของชาติ : ความหมาย อํานาจ และการเมือง.” open 5, 38
(ธันวาคม 2547).
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. “พื้นที่กับการพัฒนา.” วารสารธรรมศาสตร,(พฤษภาคม-สิงหาคม
2541).
ธเนศ วงศยานนาวา. “สํารวจ teen มนุษยไรจุดยืน.” a day weekly 1,17
(10-16 กันยายน 2547).
. “ลอเลียน”เรื่องตลกที่ไมขํา.” a day weekly 1, 20 (1-7 ตุลาคม 2547).
นิธิ เอียวศรีวงษ. “บางกอกดิสนียแลนด,” มติชนสุดสัปดาห. 24, 1246. (2-8 กรกฎาคม 2543).
พิเชษฐ สายพันธ, “มานุษยวิทยาเมือง : ความคิดบางประการกับการศึกษาเมืองกรุงเทพฯ,”
จุลสารไทยคดีศึกษา 16 , 3 (กุมภาพันธ-เมษายน 2543).
ไพโรจน คงทวีศักดิ์. "ขาวสารกับพื้นที่ พลังและภาพปราก." วารสารวิชาการ คณะ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม สังคมศาสตร 12, 2. (2542).
ภาณุ บุรุษรัตนพันธ. “ชาเครื่องดื่มของคนทั่วโลก.” สารคดี (กันยายน 2537) :138 -160.
วิริยะ สวางโชติ. “สังคมชานเมืองและวัฒนธรรมการบริโภคในยุคหลังวิกฤติเศรษฐกิจ : ขอสังเกต
เบื้องตน.” จุลสารไทยคดีศึกษา 16, 3 (กุมภาพันธ-เมษายน 2542).
วิไล สืบวงศชาติ. “วิถีชวี ิตแบบเมือง:ทางเลือกที่ไมอาจเลี่ยง.” วารสารประชากรศาสตร 12,1
(มีนาคม 2539).
สมรักษ ชัยสิงหกานนท. “แลดูผูคนในหางสรรพสินคา.” วารสารรมพฤกษ 12, 2
(กุมภาพันธ 2537).
. “Shopping : ความรักความเหงากับชนเผาเมือง.” ใน จุลสารไทยคดีศึกษา 16, 3
(กุมภาพันธ-เมษายน 2543).

160
สิริพร สมบูรณบูรณะ. “ทาวนเฮาสกลางซอย : บทศึกษาพืน้ ที่ทางสังคมของบานสมัยใหม.”
จุลสารไทยคดีศึกษา 16, 3 (กุมภาพันธ-เมษายน 2543).
สุชาดา จักรพิสุทธิ.์ "เรื่องนินทา รานกาแฟ กับการสื่อสารภาคประชาชน." ศิลปวัฒนธรรม 20,12
(ตุลาคม 2542).
สุธาริน คูณผล. “บทสํารวจพื้นที่สาธารณะ.” รัฐศาสตรสาร 20 (2540).
สุรีย ภูมิภมร. “ชา:เครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก.” ศิลปวัฒนธรรม 15, 12
(กันยายน 2537).
เสกสรรค ประเสริฐกุล, “ภาคประชาชน พลังถวงดุลโลกาภิวัฒน.” a day weekly 1, 5 ( 2547).
อภิญญา เฟองฟูสกุล. "พื้นที"่ ในทฤษฎีทางสังคมศาสตร." สังคมศาสตร .12, 2. (2542).
อานันท กาญจนพันธ. “สถานภาพและทิศทางของมานุษยวิทยาในสังคมไทย” สังคมศาสตร 11, 1
(2541).
เอกสารอื่นๆ
กุลภา วจนสาระ, การดํารงอยูและผลกระทบของกระแสความคิดประชาสังคม : ศึกษากรณีอําเภอ
บานแพว จังหวัดสมุทรสาคร,” เอกสารประกอบการสัมมนาทฤษฎีสงั คมกับการปฏิรปู
สังคมและสุขภาพจัดโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เสนอทีห่ องประชุมจุมภฏพันธุท พิ ย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 4-5 พฤศจิกายน 2547. (อัดสําเนา)
เทศบาลนครศรีธรรมราช, ”สรุปผลการทํางานป พ.ศ. 2546.นครศรีธรรมราช,” ม.ป.ท.,2547.
(อัดสําเนา)
ธีรยุทธ บุญมี, “สยามสแควร.” ม.ป.ท., 2537. (อัดสําเนา)
. “วัฒนธรรมวัยรุน .” ม.ป.ท.,2537. (อัดสําเนา)
นลินี ตันธุวนิตย, “จับภาพ 6 ปรากฏการณทางการเมืองอีสาน: จากกบฏผีบุญถึง สกยอ.” ใน
เอกสารประกอบการสัมมนา. จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน เสนอที่ โรงแรมโซฟเทลราชาออคิด จ.ขอนแกน. 5-6 กันยายน 2539.
(อัดสําเนา)
ศุภลักษณ พรกุลวัฒน. “การสํารวจปริมณฑลสาธารณะในสังคมไทย:พัฒนาและการดํารงอยู. ”
เอกสารประกอบการสัมมนาทฤษฎีสังคมกับการปฏิรูปสังคมและสุขภาพจัดโดย
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เสนอที่หอ งประชุมจุมภฏ-พันธุทพิ ย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 4-5 พฤศจิกายน 2547. (อัดสําเนา)

161
สิริพร สมบูรณบูรณะ. “สภาวะของปริมณฑลสาธารณะในกรุงเทพมหานคร.” เอกสารประกอบการ
สัมมนาทฤษฎีสังคมกับการปฏิรูปสังคมและสุขภาพจัดโดยสถาบันวิจยั ระบบสาธารณ
สุข เสนอที่หองประชุมจุมภฏ-พันธุท ิพย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 4-5 พฤศจิกายน
2547. (อัดสําเนา)
ตางประเทศ
Basham, Rashard. Urban Anthropology : The Cross-Cultural Study of complex society.
California : Mayfield, 1978.
Calhoun Craig, ed. “Introduction.” Habermas and Public Sphere. Cambridge : MIT
Press, 1992.
Castile, Rand. Way of Tea. 2 nd ed. Tokyo : John WeatherhillInc. , 1979.
Chalermpow Koanantakool, Paritta. Urban Life and Urban People in Transition. Bangkok
: TDRI, 1993.
Douglas,Tom. Groups : Understanding People Gathered Together. London : Tavastock
Publications,1983.
Habermas, Jurgen. The Structural Transformation of Public Sphere. New York : Polity
Press. 1989.
. The Public Sphere, in Rethinking Popular Culture: contemporary
perspectives in cultural studies, edited by Mukerji and Schudson.
Berkeley : University of California Press, 1991.
Hanna, Arendt. The Human Condition. Chicaco : University of Chicaco Press, 1958.
Hill,M and Warren Montage, eds. “Introduction.” Masses,Classes and The public
Sphere. London : Verso, 2000.
Fraser, Nancy. Unruly Practice. London : Polity Press, 1990.
. Rethinking the Public Sphere, in Habermas and the Public Sphere.
Cambridge : MIT Press,1991.
. “Politic,Culture,and The Public Sphere:Toward a Postmodernism Concept.”
SocialPostmodernism. Canbridge : University of Canbridge Press, 1999.

162
Marc, Askew. The Banglumphu District : A Portrait of Change in Inner Bangkok.
Bangkok : TDRI, 1993.
O’Corner, Richard A.“Place Power and Discourse in Thaiimage of Bangkok.” Journal of
Siam Society.78 , 2 (1990).
Kakuzo, Okakura . The book of Tea. 29th ed. Tokyo, Japan :Tuttle Company, 1981.
Sanjex, Roger. “Urban Anthropology in the 1980s : A World View,” Annual Review of
Anthropology, 1990.
Turner,Victor. “Liminal to Limminoid, in Play,Flow,Ritual : An Essay in Comparative
Symbology.” Turner From Riturl to Theatre: The Human Seriouseness of Play.
New York : PAJ Publications, 1981.
สื่ออิเลกทรอนิก
http://www.nakhonsrithammaraj.go.th/m. php. (Online) Acessed 30 September 2004.
http://www.nakhonsrithammaraj.go.th. (Online) Acessed 30 September 2004.

ภาคผนวก

163

ภาคผนวก ก
รายละเอียดเกี่ยวกับชา
การเรียกชื่อชา
ชานั้นมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป กระนั้นก็ตามสามารถที่จะแบงแยกการเรียกชื่อชา
ออกไปตามลักษณะของการเรียก โดยแบงออกไดเปนสามกลุม ดังนี้
กลุมแรก เปนกลุมที่เรียกชาวา “ ชา ” กลุมนี้มีคนไทย (ชา) คนลาว (ชา) คน
ฟลิปปนส (ชา Tsa) คนจีนกวางตุง (ชา) คนฮินดูในอินเดีย (ชา) และคนรัสเซียขาว (ชา cha)
กลุมที่สอง เปนกลุมที่เรียกชาวา “ ที ” กลุมนี้มีคนอังกฤษ (ที tea) คนซิมบับเว
(ที tea) คนฟนน (เตแต teeta) คนฝรั่งเศส (เต the) คนอินโดนีเซีย (เท Teh) คนมาเลเซีย
(เท teh) คนเขมร (เต tae) คนจีนฮกเกี้ยน และจีนแตจิ๋ว (แต) คนสวีเดน คนนอรเวย และ
คนเดนมารก เรียกเหมือนๆกันวา เต (te) คนดัตช คนเยอรมัน (เต tee)
สาเหตุที่อังกฤษเรียกชาวาที มีเอกสารยืนยันวาแตเดิมนั้นคนอังกฤษซือ้ ชาจากอินเดีย
สมัยแรกๆ จึงเรียกชาตามคนอินเดีย ในระยะหลังเปลี่ยนเปนเท (tay) เนื่องจากมีการซื้อชาจาก
จีนมากขึ้น จนถึงปลายศตวรรษที่ ๑๘ จึงหันมาเรียกวา ที (tea) (Grigson, J . 1974. อางใน
สุรีย ภูมิภมร ๒๕๓๗: ๗๖–๙๔)
กลุมที่สาม เปนกลุมที่เรียกชาเปนอยางอื่น เชน คนพมาเรียกชาวา “ลัปเปต” คน
ไทยภาคใตทางดานอันดามันเรียกชาวา “เซลอง” อาจจะหมายถึงวาเปนชาที่มาจากศรีลังกาหรือ
Ceylon สันนิษฐานวานาจะเรียกคํานี้ตามคนปนัง ซึ่งมีการคาขายกับกลุมพอคาทางภาคใตใน
อดีต คนเคนยาเรียกชาเปนเสียงกล้ําระหวางชากับไช (chai) และคนเซเนกัลเรียกชาวาอะตายา
(Ataya) คนเนปาลเรียกวา ฮิงกูวา (Hingkuwa) หรือ บัน ชิยา (Ban Chiya)
คนจีนไดถือเรื่องการดื่มชาเปนเวลาหลายพันปมาแลว แมคนจีนรุนใหมก็ดื่มน้ําเย็น
กันนอย เวลาทานขาวก็ดื่มน้ําชา หรือไมก็เครื่องดื่มทั้งประเภทน้ําแข็งใสน้ําชา ชาดําเย็นหรือชา
เย็น พฤติกรรมของคนรุนใหมบงบอกถึงแนวทางของวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามความ
ตองการของมนุษย แมจุดเริ่มตนเกี่ยวกับการดื่มชาจะไมชัดเจนดีพอ แตก็ยังมีการดื่มชากันอยาง
เปนล่ําเปนสัน เมื่อความตองการดื่มชาของมนุษยไดเพิ่มมากขึ้น พื้นที่ปลูกชาจึงไดขยายตัวอยาง
มากมาย
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ในป 2522 โลกผลิตชาได 1.818 ลานเมตริกตัน และเพิ่มขึ้นเปน 2.291, 2.430,
2.486 และ 2,474 ลานเมตริกตัน ที่เหลือผลิตในทวีปอเมริกาใต และยุโรปตะวันออก บางสวน
โดยเฉพาะในรั ส เซี ย นอกจากนั้ น มี ก ารทดลองปลู ก เพิ่ ม ขึ้ น ทางเขตชื้ น ทางภาคเหนื อ ของ
ออสเตรเลีย ผูปลูกรายใหญที่สุดในโลกไมใชจีน หากแตเปนอินเดีย ซึ่งมีกําลังผลิต 0.674 ลาน
ตัน รองลงมาคือจีน 0.497 ลานตัน , ศรีลังกา 0.214 ลานตัน , เคนยา 0.155 ลานตัน ,
อินโดนีเซีย 0.127 ลานตัน นอกนั้นมีกําลังผลิตนอยลงไปตามลําดับ
ชาจีน
เรื่องเกี่ยวกับชาจีนไดเขียนขึ้นมาครั้งแรกราวป พ.ศ. 1323 เมื่อพอคาชาวจีนไดให
นักเขียนจีนชื่อ ลู หยู (Lu Yu) ไดบันทึกเรื่องราวของชาเปนลายลักษณอักษร เพื่อสงเสริมการ
ขายชาของเขา หนังสือของลู หยู ไดกลาวถึงประโยชนของการดื่มชา กลาวกันวานอกจากจะเขียน
หนังสือเกี่ยวกับชาแลว ตัวลู หยูเองก็ยังเปนนักชงชาที่เกงที่สุดในยุคนั้น เขาจึงไดเปนที่โปรด
ปรานขององคพระจักรพรรดิ ในเวลาตอมา ผูคนรับรูเรื่องชามากขึ้น และทําใหมีการดื่มชากันมาก
ขึ้น เอกสารของจีนไดบันทึกเรื่องราวของชาไวมากมาย อาทิ เอกสารของหวง จู พูดถึงการคัด
คุณภาพของชาไวเมื่อป พ.ศ. 1621 และเอกสารของเสียง ฟาน (Hsiung Fan) แหงมณฑล
ฮกเกี้ยน ใน พ.ศ. 1665 พูดถึงชาดีๆ ในจีนและอุตสาหกรรมชา (Needham, J., G.D.Lu, H.T.
Huang. 1986. อางใน สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76 – 94)
ชาจีนที่ปลูกในที่ตางๆ ใหชามีคุณภาพตางกัน ใบชาที่เก็บมาตางฤดูกาลก็ใหคุณภาพ
ชาตางกัน นักเขียน นักวาดภาพ นักปรัชญา นักรบ ลวนแลวแตโปรดการดื่มชา สํานักตางๆ ของ
จีนที่เกี่ยวของกับกําลังภายในตองมีน้ําชาไวรับรองแขก และจะสังเกตพบวาในหนังกําลังภายใน
ทั้งหลาย แทบทุกเรื่องจะตองมีชาเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ แมแตในพิธีแตงงานที่จะตองมีการ
ยกน้ําชาไหวฟาดินและบรรพบุรุษ
ในสั ง คมของจี น นั้ น นิ ย มลิ้ ม รสชาที่ มี คุ ณ ภาพดี การดื่ ม ชาของจี น จึ ง มี ง านทาง
วัฒนธรรมเขามาเกี่ยวของดวยเปนอยางมาก ชาจีนนั้นมีมากมายหลายชนิด แตชาที่ดีที่สุดของจีน
ที่ไดมีบันทึกไวเปนชาจีนที่ชื่อ เฮงเมงเพ็กเซงแต ซึ่งเปนชาที่มีกลิ่นหอมมาก เก็บไดจากภูเขา
เง็กจัวแค ผูเก็บตองปนไปเอามา จําเปนที่จะตองผานเสนทางที่อันตรายมาก จึงนับวาเปนชาที่
หายากชนิดหนึ่ง เมื่อเก็บใบมาแลว จําเปนที่จะตองทําใหแหงกอนชงดื่ม จึงจะมีกลิน่ หอมอบอวล
อยูในลําคอของผูดื่มเปนเวลานาน มีคนจีนไมกี่คนที่จะมีโอกาสไดลิ้มรสชาชนิดนี้
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ชาเขมที่มีชื่อของจีนคือลับซาง ซูจอง (Lapsang Souchong) ซึ่งเปนชาที่มีกลิ่นของ
การอบใบชาเหนือถานไม, ชาเคหมุน (Keemun) เดิมผลิตเปนชาเขียว ปจจุบันผลิตเปนชาเขมที่
เหมาะสมกับการดื่มในระหวางที่รับประทานอาหาร ชาอีกประเภทหนึ่งที่มีชื่อเสียงของจีนเปนชาโอ
ลอง (Oolong) ที่ผลิตบนเกาะไตหวัน ชาประเภทนี้มีใบใหญและอบร่ําดวยกลิ่นของลูกทอสุก
ในบรรดาชาเขียวของจีนนั้นก็จะมีชาลูกกระสุน (gunpowder tea) โดยการมวนใบชา
ใหกลมเหมือนลูกกระสุน เวลาชงแลวใบจะคลายออก ชาหลุงฉิง (Loong Ching) ถือวาเปนชา
เขีย วที่ มี รสดี แตค นไทยนิย มดื่ มชาเขีย วของจีน ที่ปรุง รสดว ยกลิ่ น ร่ํา ของดอกมะลิ ซึ่ง บางทีก็
เรียกวา ชาดอกมะลิ (Jasmin tea) จากอดีตถึงปจจุบัน ชาจีนก็ยังไดรับความนิยมชมชอบอยู
อยางสม่ําเสมอ ความผูกพันระหวางจีนกับประเทศตางๆ ทั่วโลก บางครั้งก็เปนชาที่คนจีนผลิต
เองและบางครั้งก็มีชาวอังกฤษเขามาเกี่ยวของดวย (สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
จากจีนสูญี่ปุน
ไดมีการนําชาจากจีนไปเผยแพรที่ประเทศญี่ปุน คนญี่ปุ นชอบดื่มชามาก ทําให
จักรพรรดิซากา (Emperor Saga) ไดรับสั่งใหคนญี่ปุนปลูกชาใหทั่วปริมณฑล เพื่อใหเพียงพอตอ
การดื่ม เอกสารของญี่ปุนกลาววา ชาจีนนั้นมาจากอินเดีย เพราะในป พ.ศ. 1062 ไดมีพระสงฆ
จากอินเดียมาแสวงบุญที่ประเทศจีน ขณะที่นั่งสวดมนตภาวนานั้นก็เกิดอาการงวงแลวงีบหลับไป
พระสงฆจึงตองปลงอาบัติและถอนขนคิ้วออกทั้งหมด ขนคิ้วเหลานี้เมื่อตกถึงพื้นก็กลายเปนตนชา
นี่ก็คือเรื่องราวของทานธรรม ( Daruma ) นั่นเอง คนญี่ปุนไดปลูกชามาตั้งแต พ.ศ. 1343 ใน
ระยะหลังไดมีการพบพันธุชาพื้นเมืองจากภูเขาชาหรือที่คนญี่ปุนเรียกวาYamacha การปลูกชา
สวนมากจะอยูในบริเวณกานโต (Kanto) มีพื้นที่ปลูกรวมกันราว 400,000 ไร ไมนาแปลกใจ
อะไรที่ประเทศอุตสาหกรรมอยางญี่ปุนปลูกชากันมาก เพราะคนญี่ปุนชอบดื่มชาของญี่ปุนเอง
มากกวาชาของชาติอื่น ทั้งยังตองบรรจุลงในกระปองหรือซองที่เขียนเปนภาษาญี่ปุนเทานั้นคน
ญี่ปุนจึงจะพอใจ
จากจีนสูอินเดีย
ยั ง มี ข อ มู ล เด น ชั ด ในเรื่ อ งของชาอิ น เดี ย ว า มาจากจี น หรื อ ชาจี น ไปจากอิ น เดี ย
ปจจุบันอินเดียก็ผลิตชาเปนสินคาออกที่สําคัญเปนอันดับหนึ่งของโลก มีเอกสารบันทึกวาชาว
อังกฤษไดนําพันธุชามาปลูกในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ในป พ.ศ. 2361 ใน
อีก 16 ปตอมาก็ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการปลูกชาขึ้นที่เมืองกัลกัตตา สายพันธุที่ปลูกครั้ง
แรกเปนสายพันธุที่ไดมาจากจีน ตอมาจีนงดสงสายพันธุชามายังอินเดีย ดวยเกรงวาคนอินเดียจะ

166
ผลิตชาออกมาขายแขงขันกัน คนอินเดียจึงจําเปนที่จะตองพัฒนาสายพันธุชาขึ้นมาใชเอง การ
ปลูกชาในอินเดียสวนหนึ่งจึงมาจากพันธุที่มีอยูแลว และอีกสวนหนึ่งจากแหลงพันธุธรรมชาติที่อยู
ใกลชายแดนเนปาล ชาที่ผลิตจากอินเดียเปนชาเขม ถาเปนชาที่ผลิตที่อัสสัมก็จะเรียกวาชาอัสสัม
(Assam tea) ซึ่งผลิตในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย มีสีใสที่มีสีน้ําตาลเจือแดง
และมีกลิ่นขาวมอลตปนอยูดวย ชาที่มีชื่อเสียงอยางหนึ่งของอินเดียเรียกวา “ ชาดาเจริง ”
(Dajeering tea) เปนชาที่ผลิตตามบริเวณเชิงเขาหิมาลัย ชาชนิดนี้อบร่ําดวยกลิ่นของเหลาองุน
(muscate) และองุนแหงสีดํา (black currant) นอกจากนี้ยังมีชาที่ผลิตขึ้นในอินเดียอีกหลาย
ประเภท เชน ชาทรานวานคอร (tranvancore) และชานิลกีรี่ (nilgiri) ชาเหลานี้ลวนแลวแตเปน
ชาที่ปลูกบนที่สูงในบริเวณภาคใตของอินเดีย โดยมีคนทมิฬเปนคนงานที่เก็บใบชาเหลานี้ ชาทั้ง
สองประเภทนี้เปนชาที่มีกลิ่นหอม เหมาะกับคอชาที่ชอบความสุนทรีของชา
จากจีนสูเนปาล
มี ข อ มู ล น อ ยมากเกี่ ย วกั บ การเริ่ ม ต น การปลู ก ชาและผลิ ต ชาในเนปาล รวมทั้ ง
ประเพณีของการดื่มชาในบริเวณเทือกเขาหิมาลัย แตเชื่อกันวาไดมีการดื่มชากันมากในเนปาล
และประเทศใกลเคียงอยางทิเบตหรือภูฏาน บนที่สูงมีอากาศหนาวเย็นการดื่มน้ําชารอนๆ ทําให
รางกายเกิดความอบอุน
คนเนปาลนิยมปลูกชาพันธุจีน แตในบางทองที่จะปลูกชาพื้นเมือง Camellia kissi
ชาพันธุนี้เปนไมพุม ใบออนของชาชนิดนี้ ใชทําชาทิเบต (Malla, S.B. S.B. Rajbhandari, T.B.
Shrestha, P.M. Adhikari, S.R.Adhikari. 1982. Wild Edible Plants of Nepal. Department of
Medicinal Plants. No. 9 p.58-59) ซึ่งมีรสชาติที่แตกตางไปจากชาของจีน
ในปจจุบันไดมีการปลูกชาทั่วไปในเนปาล โดยมีกําลังผลิตประมาณปละ 1,100–
1,200 เมตริกตัน สวนใหญเปนการผลิตเพื่อการใชบริโภคภายในประเทศ เชนเดียวกับการปลูก
ชาในบังคลาเทศ
จากจีนสูศรีลังกา
ไดมีการปลูกชาที่เกาะศรีลังกาเมื่อป พ.ศ. 2413 ในชวงสิบปแรกปลูกไดราว 36,000 ไร ตอมา
เกิดโรคราสนิมระบาดกาแฟอันเปนพืชเศรษฐกิจของศรีลังกาในระยะนั้น ชาวไรกาแฟจึงหันมาปลูกชากันมากขึ้น
ในป 2438 มีการปลูกชากันบนเกาะศรีลังกาถึง 780,000 ไร เกษตรกรที่ปลูกมีทั้งรายใหญและ
รายยอย แตสวนมากเกษตรกรรายใหญจะเปนผูที่กุมเศรษฐกิจเกี่ยวกับใบชาไว
ชาในศรีลังกาเปนที่รูจัก
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กันมานานแลว โดยรูจักกันในนามชาลังกา (Ceylon tea) เปนชาที่มีสีเขม ใบชาที่ปลูกที่นี่จะเปนมัน ชาชนิดนี้
แพรหลายมากในมาเลเซียและภาคใตของไทย

จากจีนสูอินโดนีเซีย
การปลูกชาที่อินโดนีเซียไดเริ่มมาตั้งแตป 2367
อีกสามปตอมารัฐบาลของ
อินโดนีเซียไดสงเจาหนาที่ไปดูงานและเก็บพันธุชาในประเทศจีน และในระยะหลังไดหันมาสนใจ
ปลูกชาอัสสัมมากขึ้น บริษัทชาอังกฤษไดเขาไปปลูกชาที่เกาะสุมาตราเมื่อป 2462 แตหลังจาก
นั้นก็ทยอยตัดออกเพื่อปลูกพืชอื่นที่ใหรายไดสูงกวา ชาชวา ( Javanese tea ) เปนชาผงที่อยูใน
ประเภทชาเขม มีขายทั่วไปในตลาดสิงคโปร รสชาติของชาชวาขาดการปรุงแตง ไมหอม และ
ขาดการปรับปรุงเทคโนโลยีวาดวยการพัฒนาผลิตภัณฑ ชาของอินโดนีเซียจึงปลูกเองดื่มเอง
จากจีนสูตะวันออกกลาง
ชาเป น สิ น ค า สํ า คั ญ อย า งหนึ่ ง ในการเชื่ อ มสั ม พั น ธ ท างการค า ระหว า งจี น กั บ
ตะวันออกกลาง ปกติผูคนกลุมนี้ดื่มชากันมาก คนปากีสถานดื่มชาปละ 90,000 ตัน รองลงมา
คืออิรัก (45,000 ตัน) อิหราน (30,000 ตัน) และอาระเบีย (20,0000 ตัน)
ชาส ว นหนึ่ ง
มาจากจีน แตอีกสวนหนึ่งมาจากอินเดีย ศรีลังกา คนซาอุดิอาระเบียชอบดื่มชาฝรั่งที่จะตองใส
น้ําตาลเพื่อเพิ่มรสชาติ ปจจุบันการปลูกชาที่อิหรานและตุรกี แตปริมาณไมเพียงพอกับความ
ตองการ นอกจากนี้ราคาชาในตอนนั้นไมสูงนัก จึงไมจูงใจใหมีการปลูกชาในตะวันออกกลาง
จากจีนสูแอฟริกา
ในป 2393 แอฟริกาลมเหลวในการปลูกกาแฟ จึงไดมีการเริ่มปลูกชา โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในประเทศแอฟริกาใต (South Africa) แตการปลูกไรชาขนาดใหญไดเริ่มขึ้นในภายหลัง
ในป 2421 ไดมีการทดลองปลูกชาที่มาลาวี (Malawi) แตตายหมด ตอมานักบวชไดพยายามที่
จะขยายพันธุชาในกลุมประเทศแอฟริกาตะวันออก ในป 2466 หรือ 43 ปตอมา ไดเริ่มพัฒนาไร
ชาในเชิงอุตสาหกรรมอยางจริงจังที่ริฟตแวลเลย (Rift Valley) ประเทศเคนยา การขยายการ
ปลูกชามีทั้งสองไหลของภูเขา และขยายการปลูกเขาไปในพื้นที่ของประเทศซาเนีย (Tanzania)
และยูกันดา (Uganda) ปจจุบันเคนยาจึงเปนประเทศที่มีการผลิตชามากที่สุดในแอฟริกา ประเทศ
อื่นที่ปลูกชากันมากมีรวันดา (Rwanda) มาลาวี (Malawi) โมซัมบิก (Mozambique) เกาะ
มอริเชียส (Mauritius) และประเทศแอฟริกาในฝงตะวันตก เชน แคเมอรูน (Cemeroon) ชาที่
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ผลิตไดสวนใหญเปนชาฝรั่ง โดยขึ้นอยูบนที่สูงจากระดับน้ําทะเล 1,400 – 2,000 เมตร แตพื้นที่
ซึ่งมีความสูงมากขึ้นไปจะไมเหมาะสม เพราะจะทําใหใบชามีรสเปรี้ยว ไดชาที่มีคุณภาพไมดี
คนสวนใหญก็ติดแนวทางการดื่มชามาจากฝรั่ง ดื่มกันวันละหลายเวลา สวนมากดื่ม
ชาใสนม ขนมอาจจะเปนเคก ขนมที่ทําจากมันเทศหรือมันฝรั่ง
จากจีนสูยุโรป
ในป พ.ศ. 2142 ไดมีการตีพิมพเอกสารของอิตาลีวา ชาเปนยาที่วิเศษสุด นั้นเปน
จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ใ ห ค นยุ โ รปเกิ ด ความสนใจในการดื่ ม ชา ชาชุ ด แรกที่ ม าจากจี น ได ม าถึ ง ท า เรื อ
ฮอลแลนด เมื่อป พ.ศ. 2192 เอกสารของโปรตุเกสระบุวาชานั้นควรจะมาจากภูเขาระหวางจีน
และอิ น เดี ย ชาวโปรตุ เ กสได รับ รู เ รื่อ งราวเกี่ย วกั บ ชาและการชงชามาจากมิ ช ชั น นารี แต ไ ม
สามารถที่จะหาพันธุชามาปลูกได จนกระทั่งถึงศตวรรษ 19 จึงยกเลิก เมื่อจักรพรรดิจีนไดทรง
มอบนชาใหกับพระเจาจอหนที่หกแหงประเทศโปรตุเกส ตนชาที่ไดรับถูกนําไปปลูกที่ริมฝง
ทะเลสาบโรดริโก เดอ ไฟรตัส (Lake Rodrigo de Freitas) ใกลๆ กับเมืองริโอเดอจาเนโร
ประเทศบราซิล ตอมาไดมีการนําสายพันธุชาจากบราซิลไปปลูกที่โปรตุเกส ปจจุบันรองรอยของไร
ชาก็ยังคงอยู ( The Portuguese Ministry of Foreign Affairs. 1988. อางโดย สุรีย ภูมิภมร
2537 : 76-94)
ในป จจุ บันยุ โรปเปนตลาดชาที่สํ าคัญ มีการบริโภคชาปหนึ่งมากกวา 350,000–
400,000 ตัน และมีแนวโนมสูงขึ้นปละ 2.91 เปอรเซ็นต ทั้งนี้คนอังกฤษจะเปนผูบริโภครายใหญ
มานานแลว คนอังกฤษเริ่มดื่มชาในป พ.ศ. 2200 ไดมีการจัดจําหนายในรานกาแฟในราคาที่สูง
จึงมีเพียงคนยากจนเทานั้นที่ไมมีโอกาสลิ้มรสชา ชาของอังกฤษสวนมากมาจากจีนโดยทางเรือ
เพื่อใหสามารถสนองความตองการของตลาดไดทัน จึงไดมีการปรับปรุงเรือใหญใหสามารถแลน
ไดเร็วขึ้น เรือเหลานี้ถูกเรียกวา tea clipper ใชเวลาในการเดินทางจากจีนมายังอังกฤษได
ภายใน 100 วัน บริษัทบริติชอีสตอินเดีย ( British East India ) ของอังกฤษเปนบริษัทที่มี
อํานาจผูกขาดการนําชาเขามาจากจีนและอินเดียแลวนําไปขายแพงในอังกฤษและเครืออาณา
นิคม ราคาที่สูงลิ่วของชาในสมัยนั้น สงผลใหมีการลักลอบนําชาจากฮอลแลนดมาจําหนายใน
ตลาดมืดของอังกฤษ ชาเหลานี้ถูกลักลอบนําเขามาทางเรือ เมื่อไดนํามาแลวก็จะแอบซอนไวเพื่อ
รอการทยอยจําหนายในตลาดมืด ชาในตลาดมืดจะมีราคาถูกกวาชาในทองตลาด การจําหนาย
ชาของบริษัทจึงออนตัวลงและมีชาเหลือยูในโกดังมากขึ้น ทําใหมีการขึ้นภาษีชาในเวลาตอมา
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เหตุที่ชามีราคาแพง ทําใหถวยชาของอังกฤษในระยะเริ่มแรกมีขนาดเล็ก ถวยชาของ
อังกฤษในสมัยแรกๆ จะไมมีหูหิ้ว จะเปนถวยที่เกลี้ยงเกลาเหมือนถวยชาของจีนและของญี่ปุน
ทําใหมีการดื่มชาอยางชาๆ และไดรสชาติ คนอังกฤษเปนคนติดชา มีการปรุงแตงรสใหเหมาะกับ
รสนิยมของคนอังกฤษ หรืออาจจะกลาววาคนอังกฤษมีสุนทรีในการดื่มชามาก มีเรื่องเลาวา แม
เมื่อครั้งที่ลอรด เนลสัน ( Lord Nelson ) และดยุคแหงเวลลิงตัน (Duck of Wellington) ตอง
ออกสนามรบกับพระเจานโปเลียนผูเกรียงไกร ก็ตองสอบถามอยูเสมอเกี่ยวกับเสบียงชา สําหรับ
ตัวทานดยุคนั้น ทานมีถวยชาที่ทําจากเงินและมักจะนําติดตัวไปดวยเสมอ ยิ่งกวานั้นคนอังกฤษ
ยังชอบดื่มชาวันละหลายเวลา สําหรับการดื่มชาในภาคบายนั้นไดเริ่มดื่มในป พ.ศ. 2368
โดยดัชชัส ออฟ เบดฟอรด (Duchess of Bedford) ในการดื่มชานั้น มีขนมหลากหลายให
เลือก โดยเฉพาะขนมเคกชนิดตางๆ ชวงเวลาตอนบายจึงถือเปนธรรมเนียมที่จะตองดื่มชากัน
ปจจุบันคนอังกฤษไดสั่งชาเขาประเทศปละประมาณ 150,000 ตัน โดยบริโภคเอง
ประมาณ 20% ของการผลิตทั้งหมด ที่เหลือบรรจุไวภาชนะสวยงามเพื่อสงไปจําหนายยังตลาด
ตางประเทศ การดื่มชาใสน้ําแข็งไดเริ่มขึ้นในงานมหกรรมโลกที่เซนตหลุยส โดยชายหนุมชาว
อังกฤษชื่อริชารด เบลชินเดรน ( Richard Blechyndren ) ชวงนั้นอากาศรอนมาก การใสน้ําแข็ง
ลงไปทําใหชายังคงรักษาคุณภาพไวได ปจจุบันนิยมดื่มชาดําเย็นกันมาก
สวนคนฝรั่งเศสดื่มชามาตั้งแตเมื่อไหรก็ไมปรากฏ แตมีหลักฐานปรากฏวาฝรั่งเศส
เปนชาติแรกที่เอานมใสชา เปนชวงป 2223 ซึ่งตรงกับชวงสมัยที่ลอรดลาลูแบรเดินทางมาจาก
ฝรั่งเศส แตในปจจุบันการดื่มชาก็เปนเรื่องปกติของคนปารีสแลว เพราะ คนฝรั่ ง เศสดื่ ม ชาป
หนึ่งประมาณ 9,000 ตัน สวนหนึ่งก็รองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศที่ทะลักเขาประเทศแทบ
ตลอดทั้งป
สําหรับรัสเซียนั้นไดเริ่มปลูกชาเมื่อป 2195 โดยมีการลําเลียงจากจีนโดยทางบก มี
กองคาราวานอูฐไปดวย ตองขามภูเขาเปนจํานวนมาก และขามทะเลทรายหลายแหง ในป 2390
ไดมีการนําชาไปปลูกที่สวนพฤกษศาสตรบนฝงทะเลดํา ตอมาไดนําชาจากจีน อินเดีย และศรี
ลังกามาปลูกเพิ่มเติม ปจจุบันรัฐจอรเจีย ( Georgia ) ซึ่งกลายเปนรัฐอิสระ เปนแหลงปลูกชาที่
สําคัญ คนรัสเซียเชื่อวาการดื่มชาทําใหอายุยืน เพราะกลุมของคนที่มีอายุยืนสวนมากเปนคนจาก
ไรชาของจอรเจีย
คนเยอรมันดื่มน้ําชามากกวาคนอังกฤษ โดยสั่งเขามาปหนึ่งประมาณ 15,000- ตัน
ตัวเลขนี้เปนของเยอรมนีตะวันตก หากเพิ่มเยอรมนีตะวันออกเขาไปอีก ก็จะมียอดจําหนายไม
นอยกวาปละ 25,000 ตัน (สุรีย ภูมิภมร 2537: 76-94)
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จากจีนสูอเมริกา
ในสมัยที่ยังไมมีความหลากหลายในเครื่องดื่ม ชาจึงเปนสินคาที่วิเศษที่สุด ชาจาก
อังกฤษเมื่อขึ้นสูฝงอเมริกา กลายเปนของที่มีคา ในป 2313 ไดมีการยกเลิก Townshend Acts
นอกจากในสวนที่เกี่ยวกับชา ชาที่ขายในอเมริกาเปนชาที่ลักลอบนําเขาโดยเรือของชาวดัตซ ทํา
ใหบริษัทบริติชอีสตอินเดียมีปญหาในเรื่องการเงิน จึงไดมีความพยายามที่จะชวยจําหนายชาที่อยู
ในโกดังอังกฤษถึง 17 ลานปอนด
ลอรด นอรธ ( Lord North ) ไดประกาศใหมีการเก็บภาษีชา และทําใหบริษัท
อังกฤษสามารถจายคา Townshend duty แตยอดขายก็ยังตกต่ําลงมาก รัฐสภาอังกฤษจึง
กําหนดใหมีการเก็บภาษีในอาณานิคมมากขึ้น การขนชามายังอาณานิคมจึงดูเหมือนจะเปน
สัญลักษณของการกดขี่อาณานิคม ทําใหคนอเมริกันเกิดความไมพอใจ ในเดือนธันวาคมของป
2316 จึงไดมีการจัดตั้งขบวนการชาบอสตัน ( Boston Tea Party ) ขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา
มีการขนชาจํานวน 300 ลังเทลงไปในน้ําในบริเวณทาเรือ และในเดือนเมษายน 2317 ก็ไดเทชา
อีกชุดหนึ่งทิ้งที่เมืองนิวยอรก คนอเมริกันในปจจุบันดื่มชากันมากพอสมควร แตละปจะสั่งชาเขา
มาจากตางประเทศประมาณ 75,000 – 85,000 ตัน ขณะที่แคนาดาประเทศเพื่อนบาน สั่งเขา
ประมาณ 17,000 – 20,000 ตันเทานั้น เพราะสวนใหญแลวคนอเมริกันนิยมความสะดวกรวดเร็ว
และมีรสชาติ ชาผงสําเร็จรูปจึงไดรับความนิยมมากในอเมริกา ประมาณกันวา 50 % ของชาที่
ใชบริโภคจะเปนชาผง
ชาในวัฒนธรรมของมนุษย
การปลูกชาและเก็บเกี่ยวใบชาถือเปนประเพณีอยางหนึ่ง มีการแหชาและชงน้ําชา
ถวายพระสงฆซึ่งเปนพิธีกรรมที่หาดูไดยากในปจจุบัน คนจีนและคนไทยไดเอาใบชาใสไวในโลง
ศพ เพื่อใชประกอบพิธี บางก็วาชวยในการดูดกลิ่น บางก็วาจะไมใหมีน้ําเหลืองไหลออกมา
ในพิธีไหวบรรพบุรุษของจีน สิ่งที่ขาดไมไดคือน้ําชาและเหลา เวลาทําความสะอาด
หลุมศพ ก็จะตองไหวน้ําชาทั้งที่สุสานและที่บาน วันสารทจีนก็ตองมีการไหวน้ําชา แมในพิธี
แตงงานของคนจีนหรือลูกหลานคนจีน ชาก็มีบทบาทในการใชเปนการเคารพผูหลักผูใหญในวัน
แตงงาน พิธียกชาไมใชเปนพิธีในการขอเงินจากญาติ หากแตเปนการแสดงความเคารพ ให
ผูใหญไดเมตตาคูบาวสาว เพื่อการเริ่มตนชีวิตใหมที่สมบูรณ
พิธีเกี่ยวกับชาที่มีรูปแบบสมบูรณคือ การชงชาแบบชาโนยุของญี่ปุน พิธีชงชาแบบ
ชาโนยุแตเดิมนั้นเปนพิธีของศาสนาของนิกายเซน โดยเมื่อป พ.ศ. 1272 ในแผนดินขององค
จักรพรรดิโชมุ ( Shomu ) ไดทรงนิมนตพระสงฆนิกายเซนเขาไปฉันน้ําชาจากจีนที่มีราคาแพง จึง
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ตองมีการทําพิธี พระสงฆที่นิมนตเขาไปครั้งนี้มีถึง 100 รูป ปจจุบันมีการฝกหัดชงชาเพื่อรักษาไว
ซึ่งขนบธรรมเนียมของคนญี่ปุน ในการชงชาตามแบบชัตโกะ ( Shutko ) ตองทําในหองที่มีพื้นไม
เมื่อแขกเหรื่อมาถึงจะพากันเขาไปรอคอยอยูในหอง เมื่อแขกมาเจอกันในหองนี้ จะตองโคงใหกัน
และกัน ตองแสดงความยินดีอยางสุดซึ้งที่ไดรับเชิญมาในงาน จึงมีการชมเจาของบานในรูปแบบ
ตางๆ คนญี่ปุนจะรักษาไวซึ่งเวลา เพื่อใหเปนคนตรงตอเวลา เมื่อถึงเวลาที่กําหนดจะมีการเลื่อน
ประตูออก เจาของบานจะตองโคงใหกับแขกที่ไดรับเชิญมา
โชกิยะกุ ( Shogiyagu ) จะนําแขกเขาหองน้ําชา โดยเดินผานสวนเล็กๆ ที่เรียกวา
โรจิ (Roji ) สวนโรจินั้นไดจัดไวสวยงาม แขกจะตองเดินแถวเรียงเดี่ยว จะตองไมมีการพูดคุยกัน
เมื่อเดินมาถึงโคมหิน โชกิยะกุจะตองลางมือลางเทา แลวจึงขึ้นบนเรือน แขกคนอื่นก็จะตอง
ปฏิบัติตาม เมื่อขึ้นไปบนเรือนแลว โชกิยะกุจะตองขอชมแจกันดอกไมที่ตกแตงไวสวยงาม และที่
ขาดไมไดคือที่บรรจุขี้ธูปที่เตรียมไวสําหรับโรยลงไปในเตาผิงในชวงฤดูหนาว เจ า ของบ า นจะเอา
ขนมเขามา ตัวโชกิยะกุนั้นจะตองเอาขนมวางไวบนกระดาษแลวกลาวขอโทษที่ตองทานกอนแขก
ทานอื่นๆ แลวคนอื่นๆ ก็ทําตามขนมจะอรอยหรือไมก็ตาม ในพิธีของญี่ปุนนั้นจะตองทานใหหมด
ผูชงชาของญี่ปุนจะเปนผูหญิง จะใชชอนที่ทําดวยไมไผตักชาเขียวลงในถวยชงชา เท
น้ํารอนลงไปในถวยแลวใชชอนไมไผคน ตามดวยการใชสอมไมไผ ในการดื่มชานั้นจะตองมีพธิ กี าร
อยูสมควร ผูดื่มจะตองเอาถวยชาวางไวบนมือซาย เอามือขวาประคองถวยแลวหมุนเขาหาตัว
สองรอบ จึงยกขึ้นดื่มได ดื่มเสร็จใชนิ้วมือเช็ดตรงรอยปาก
คนที่ดื่มกอนจะเปนโชกิยะกุทุกครั้งไป และไมควรเรงรีบ เมื่อดื่มน้ําชาไป ปากก็
จะตองชมรสชาติของชาไปดวย การดื่มชานี้แตเดิมใชถวยเพียงใบเดียว เมื่อโชกิยะกุดื่มแลวก็ให
คนอื่นดื่มตาม ฉะนั้นจะตองใชเวลาหลายชั่วโมงในพิธีดื่มชาแตละครั้ง
การปลูกและการพัฒนาผลิตภัณฑชา
พืชชนิดใดที่เปนประโยชนกับมวลมนุษยและมีตลาดอยางกวางขวางแลว พืชชนิดนั้น
จะไดรับความสนใจใหมีการปลูกอยางกวางขวาง ดวยเหตุนี้ การปลูกชาเพื่อบริโภคจึงไดขยายตัว
เพิ่มขึ้นทุกๆ ป ในทุกสวนของโลก แมวามนปจจุบันนี้ฝรั่งไดพัฒนากรรมวิธีที่จะใชพืชเกษตรชนิด
อื่น เชน ไดมีการผลิตชาใบเบิรส ชากุหลาบ หรือที่ชาวเกาหลีไดผลิตชาขาวสาลี ชาขาวโพด
เหลานี้เปนตน อยางไรก็ตามชาที่ดีที่สุดเห็นจะไมมีชาอะไรที่เดนเกินชาที่ผลิตไดจากใบชา
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ลักษณะทางชีววิทยาของชา
ชาเปนพันธุไมพุมและไมยืนตนขนาดกลาง ที่อยูในตระกูล Theaceae
หรือ
Ternstoemaceae พันธุพืชในตระกูลนี้มี 20 วงศ วงศที่มีประโยชนแกมนุษยมากที่สุดเห็นจะไมมี
อะไรเทียบไดกับวงศ Camellia อันเปนวงศของชา พืชวงศนี้มีอยูถึง 45 ชนิด สวนใหญเปนพืช
ที่ขึ้นอยูในเขตรอน
Camellia sinensis เปนพันธุชาที่มีการปลูกแพรหลายทั่วไปเพื่อผลิตใบชาสําหรับ
การบริโภค
Camellia sasangua เปนพันธุชาที่ปลูกเพื่อเก็บเมล็ด เพื่อนํามาใชผลิตน้ํามันชา
ชาพันธุนี้มีปริมาณน้ํามันที่เมล็ดสูงถึง 58 % ( สันต ละอองศรี : 2535 อางโดย สุรีย ภูมิภมร
2537 : 76–94)
นอกจากนี้ยังมีชาอีกประเภทหนึ่งที่มีการปลูกอยางแพรหลายในประเทศไทย คือ
Camellia japonica เปนชาที่คนไทยนิยมปลูกทํารั้ว ชาประเภทนี้มีใบเดี่ยวที่มีความ
หนาและเหนียว สังเกตไดวาแมตมในน้ําเดือดก็ยังคงรูปของใบชาไว ดอกสีขาวนวลและมีกลิ่น
หอมผลเปนแบบ capsule ภายในผลจะมี 1-3 เมล็ด
สายพันธุช า
ชาที่ปลูกสวนใหญเปนชาที่ใชบริโภคได ( C.sinensis ) ยังแยกออกไดเปน 3 สาย
พันธุ
ชาพันธุอัสสัม
เปนชารอนที่ทนแลง ลําตนเดี่ยว ทรงตนใหญ สูง 6-8 เมตร โตเร็ว ใบใหญ ชา
พันธุนี้แยกออกไดเปนหาพันธุยอยคือ
-สายพันธุอัสสัมใบจาง ( Light – leaved Assam Jat ) สายพันธุของชานี้มาจากอินเดีย
-สายพันธุอัสสัมใบเขม ( Dark – leaved Assam Jat ) เปนพันธุที่ดีที่สุด แตตองเก็บในฤดูใบไม
ผลิ
-สายพันธุมานุปุริ ( Manipuri Jat ) เปนชาทนแลงที่ใหผลผลิตดี
-สายพันธุพมา ( Burma Jat ) เปนสายพันธุที่ทนแลงไดดี และ
-สายพันธุลูไช ( Lushai Jat ) ลําตนสูง ใบมีขนาดทั้งกวางและยาว
ชาพันธุจีน
เปนชาที่ขึ้นอยูในเขตหนาวเย็น ผลผลิตไมสูง แตชาชนิดนี้มีราคาดี ลําตนเตีย้ สูง 23 เมตร ใบชามีขนาดเล็ก สายพันธุยอยที่ปลูกในจีนมี
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- สายพันธุชิงชิงอูหลง
-สายพันธุตาเยอูหลง
-สายพันธุชิงชิงตาพัง
-สายพันธุเตไกวอิน
-สายพันธุหวูยิ
-สายพันธุจือหลาน
-สายพันธุหวงกวาน
-สายพันธุสุยเซียน
-สายพันธุยอยที่ปลูกในญี่ปุนมี
-สายพันธุยาบูกิตะ
ชาพันธุอินโดจีน หรือ ชาพันธุเขมร ชาพันธุนี้เปนสายพันธุชาที่สูงกวาชาพันธุจีน
เล็กนอย ใบจะมวนเปนรูปตัววี ยอดใบออนมีปริมาณแทนนินสูง
นอกจากนี้ยัง มีชาพันธุลูกผสมซึ่งผลิตขึ้น มาเพื่อใหไดพันธุชาที่มีผลผลิตสูงและมี
คุณภาพดี
การปลูกชา
ในการปลูกชานั้นสามารถปลูกได 4 รูปแบบ คือ
รูปแบบแรก เปนการขยายพันธุโดยใชเมล็ด แตเดิมมีการเก็บเมล็ดทั่วไปเพื่อใชใน
การขยายพันธุ เมล็ดทั่วไปเปนเมล็ดที่ไดจากการผสมพันธุแบบไมมีการควบคุมและมีการคัดเลือก
พันธุ ในบางประเทศจะมีการคัดพันธุและปลูกสรางสวนผลิตเมล็ดพันธุชาที่มีคุณภาพหลีกเลี่ยง
การผสมพันธุจากสายพันธุอื่น ควรมีการบํารุงรักษาอยางดีเพื่อใหไดปริมาณเมล็ดมาก เมล็ดที่
เก็บไดมีเมล็ดลีบผสม แยกออกไดโดยการแชน้ํา หยอนเมล็ดลงไปในถุงพลาสติกดวยดินผสม
จากนั้นจึงกลบดวยขุยมะพราว ตองใหรมแกแปลงประมาณ 80 เปอรเซ็นต แลวคอยเปดแสงให
มากขึ้นในระยะหลัง จะทําใหกลาชาแข็งแรง มีระบบรากดี เจริญเติบโตเร็ว กลาที่จะปลูกไดดคี วร
มีอายุ 20 เดือน

174
รูปแบบที่สอง เปนการตัดกิ่งปกชํา โดยใชกิ่งออนๆ มีสีเปลือกของกิ่งเปนสีเขียวอม
น้ําตาล ใชฮอรโมนออกซินและไอบีเอ ( IBA ) ทั้งนี้อาจปกชําในดินในกระบะเพาะ ในหลอด
พลาสติกแลวใชระบบน้ําแบบพนหมอก วิธีนี้จะใชเวลาประมาณแปดสิบวัน จึงจะยายลงถุง กลา
ควรมีอายุ 4-6 เดือน จึงจะเหมาะในการปลูก
รูปแบบที่สาม เปนการตอกิ่ง โดยใชตนตอที่เพาะเมล็ด ยอดชาที่ใชตอมาจากพันธุ
คัดเลือกอาจใชการเสียบ การติดตาแลวแตจะเหมาะสม การเสียบกิ่งจะใชเวลาประมาณ วัน
สวนการติดตาจะใชเวลาเพียง 30 วันเทานั้น
รูปแบบที่สี่ เปนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปนกรรมวิธีขยายพันธุเปนจํานวนมาก
เทคโนโลยีในสวนนี้ไมมีปญหา เพราะไดมีการคนควากันมานานพอสมควร สถาบันตางๆ มีหอง
ปฏิบัติที่จะอํานวยความสะดวกไดมาก
จะคัดเลือกขยายพันธุแบบไหนยอมขึ้นอยูกับความเหมาะสม ไรชาขนาดเล็กจะใช
การขยายพันธุดวยเมล็ด แตไรชาขนาดใหญมีงบประมาณมาก มีแรงงาน มีเทคโนโลยีจะมุงเนน
การขยายพันธุแบบไมมีเพศ เพื่อรักษาไวซึ่งคุณภาพของพันธุ
การปลูกชาอาจจะมีปญหาการกัดชะของดิน เพราะการปลูกสวนใหญจะปลูกบนพื้นที่
ลาดเทตามไหลเขา หรือที่ราบเนื่องจากวาจะตองมีการเตรียมดินดี เอาซากพืชและวัชพืชออก
หมด จึงจําตองพลิกหนาดินหลุมที่ขุดที่อยูในแนวขั้นบันไดใหหางกันประมาณ 1.5 เมตร ถาเปน
เซนติเมตร มีความลึก 50
การปลูกชาจีน ควรมีขนาดใหญและยาวของหลุมที่ปลูก 25
เซนติเมตร ทั้งนี้เพื่อใหระบบรากของชาไดพัฒนาอยางปกติ นิยมใชระยะระหวางตน 30-50
เซนติเมตร
ถาเปนการปลูกชาพันธุอัสสัมก็ควรขยายหลุมปลูก 10 เซนติเมตรและใหมีหลุมลึกอีก
25 เซนติเมตร เนื่องจากพันธุนี้เปนชาพันธุใหญ ระยะหางระหวางตนก็ควรมีการเพิ่มขึ้นเชนกัน
เปน 50-75 เซนติเมตร
ตนฤดูฝนจะเปนฤดูที่เหมาะสมตอการปลูกชา ควรใสปุยรองไวที่กนหลุม เพื่อชวยใน
การตั้งตัวของตนกลาและเพื่อทําใหตนกลามีความแข็งแรงไดอยางสมบูรณ
ไรชาขนาดเล็กปกติแลวจะขาดการบํารุงรักษา ขาดปุย ไรชาขนาดใหญควรเนนการ
จัดการเชิงประณีต ทั้งระบบน้ํา ระบบกําจัดวัชพืช ระบบใหปุยและระบบกําจัดแมลงศัตรูพืชและ
ควบคุม
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ไรชาที่มีมาตรฐานจะกําหนดวิธีในการตกแตงกิ่งไวอยางสมบูรณ การแตงกิ่งจะชวย
ลดความสูงของตนชา กระตุนใหเกิดยอดใหมและสามารถควบคุมความสูงของตนชาไวได ปกติ
นิยมแตงกิ่งในชวงฤดูแลง ทําใหลดการคายน้ําของตนชาลงไปดวย
ชาที่ปลูกไดดีตองมีปจจัยสิ่งแวดลอมที่พอเหมาะ การปลูกบนที่สูงจะไดใบชาที่มี
รสชาติ ดินควรมีสภาพเปนกรดเล็กนอย มีความชื้นสูงแตดินระบายน้ําไดดี ตองการปริมาณ
น้ําฝนประมาณ 11,000–14,000 ม.ม. ตนชาที่ถูกกระทบแลงนานๆ จะเสียหายความชื้นในดิน
จะตองมากกวา 30 % และความชื้นสัมพัทธจะตองมากกวา 80 %
สมัยกอนจะมีการปลูกชาในที่โลง ปจจุบันมีการปลูกแซมไมยืนตนในรูปของวนเกษตร
พบวาปริมาณใบชาก็มากขึ้น ใบชามีคุณภาพดีขึ้นดวย
ใบชา
สวนของใบชาที่ใหคุณภาพของใบชาสูงคือสวนของยอด เพื่อใหมีการเก็บใบชาได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงควรใชแรงงานสตรีในการเก็บใบชา ยอดที่เก็บจะตองมีใบออนสองใบและ
กานสีเขียว กานดังกลาวจะยังไมมีสารลิกนิน ทําใหสามารถหมักไดดี
เมื่อเปรียบเทียบกับน้ําหนักแหง ใบชาจะมีสวนประกอบของโปรตีน 35 % เสนใย
26% เม็ดสีที่เปนคลอโรฟลลและแคโรตีน 2 % ไขมัน 3 % กาเฟอีน 4 % โพลีฟนอล 30 %
กรดอะมิโน 4 % แรธาตุ คารโบไฮเดรต 7 % และสารใหกลิ่น 0.1 % ( Sanderson , G.W.
Tea Manufacture , In Biotechnology, Verlag Chemie. 577 - 586 )
ในบรรดาสารตางๆ เหลานี้ สารที่สําคัญมากไดแก คาเทชิน ( catechin ) ซึ่งเปน
สารประกอบโพลีฟนอล เอนไซมคาเทชอลออกซิเดส ( catechol oxidase ) อยูในสวนของ
โปรตีน และสารกาเฟอีน ( cafein ) ซึ่งจะชวยใหชามีรสชาติ
ประเภทของชา
นอกจากชาทิเบตหรือชาอื่นๆ ที่ชงขึ้นมาจากพืชอื่นๆ แลวชาแทๆ จะชงขึ้นมาจากใบ
ชา ( C. sinensis ) แตชาพันธุเดียวกันอาจใหชาที่มีรสชาติตางกัน อันเปนผลมาจากสายพันธุ
เวลาของการเก็บใบ และกรรมวิธีในการผลิต
สําหรับในประเด็นของกรรมวิธีการผลิตนั้นจะ
ใหชามีรสชาติแตกตางกัน ซึ่งสามารถแยกออกไดเปนสามประเภทใหญๆ ดังนี้
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1. ชาเขียว ( Green Tea )
เปนชาที่ทําจากยอดใบชา เมื่อพิจารณาจากกรรมวิธีในการผลิตชาเขียวของญี่ปุน
( Yamamishi, T. 1981. อางใน สุรีย ภูมิภมร2537 : 76-94) อาจจะประเมินสรุปไดดังนี้
หลังจากที่ไดเก็บใบชามาแลว จะผานกระบวนการอบความรอนดวยไอน้ํา 100 องศา
เซลเซี ย ส เพื่ อ หยุ ด ยั้ ง การทํ า งานของเอนไซม ใ นใบ ทํ า ให ใ บชายั ง คงความเป น สี เ ขี ย วอยู ไ ด
จากนั้นจะใหความรอน ทําการนวดที่ 70 องศาเซลเซียส เปนเวลาครึ่งชั่วโมง เพื่อลดความชื้นลง
48 % ทําการนวดตออีก 3 ครั้ง ที่ระดับอุณหภูมิสูงขึ้น ( 25 , 50 , 160 องศาเซลเซียส ) และใหใช
เวลานานขึ้น 10,20 และ 50นาที ) จากนั้นจึงตากแหงที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียส เปนเวลา 30
นาที เพื่อใหความชื้นในใบเหลือเพียง 4 % และในขั้นสุดทายอบที่ 110 องศาเซลเซียส อีก 20
นาที เพื่อปรุงแตงรสชาติตามที่ตองการ
จากเอกสารของสันต ละอองศรี (2535 , อางถึงใน สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
รายงานวา ชาเขียวที่มีชื่อเสียงไดแก ชาญี่ปุน (Sencha, Sent Cha) ชุนหมี่ (Chun Mee) หลงจิ่ง
(Lung Ching) ไปหลอชุน (Pilochun) เปนอาทิ
ชาโอลอง (Oolong Tea) และ
ชาเปาจง (Pouchong Tea)
ชาทั้งสองประเภทนี้มีการหมักที่แตกตางกัน ชาเปาจงจะหมักประมาณ 30 % สวน
ชาโอลองจะหมักประมาณ 50 % ซึ่งเปนชาของไตหวันที่ไดรับความนิยมมาก คนไทยนิยมดื่มชา
ประเภทนี้เพราะมีความหอมหวาน ในบางกรณีก็แยกชากลุมนี้ออกเปนสามประเภท ไดแก
ชาหมักอยางออนราว 15 % ไดแกชาเปาจง ชาชินชา (Chin-cha) และชาขาว
(White Tea)
กลุมที่สองเปนกลุมชาหมักปานกลาง ที่ผานการหมัก 20 % ไดแกชาตุงติง (Tong
Ting) ชาแตไกววิน (Tekuanwin) ชาสุนเซียน(Suieshen)
และกลุมที่สามเปนชากลุมหมักโดยมีการหมักมากกวา 30 % ขึ้นไป ไดแกชาแมน
ดารินอูหลง (Mandarin Oolong) ชาเพนฝน (Penfun)
ชาโอลองที่ดีควรเปนชาที่เก็บจากภูเขาสูงและเปนชาที่ไดเก็บใบในชวงตนฤดูหนาว
ชาที่เก็บในชวงนี้มีกลิ่นหอมมากเปนพิเศษนาดื่มเปนอยางยิ่ง ในการผลิตชาประเภทนี้ จะเริ่มดวย
การนําใบชาไปตากแดดประมาณ 20 นาที และตากใบชาในที่รมตออีก 2-4 ชั่วโมง ในชวงนี้
จะตองมีการพลิกใบชาอยูบอยๆ จากนั้นคั่วเพื่อใหสิ้นสุดกระบวนการหมัก นวด อบแหง นวดซ้าํ
และอบแหงซ้ํา จนถึงการอบแหงเปนครั้งสุดทาย
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2. ชาฝรั่ง ( Black Tea )
หรือที่คนจีนเรียกกันวา หงฉาหรือชาแดง เปนชาที่หมักแบบสมบูรณ กระบวนการ
จะยุงยากกวาชาทั้งสองประเภทที่กลาวมาแลวขางตน กรรมวิธีในการผลิตยืดยาว
เริ่มจากการเก็บใบชาจากไร ขณะนั้นความชื้นของใบชาจะมีประมาณ 78 % เมื่อนํา
ใบชามาโรงงานความชื้นในใบจะลดลงเหลือความชื้น –55-68% ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะหางจากไรชา
มาโรงงาน ถาระยะทางหางมากความชื้นก็จะลดลงมาก ทําการผึ่งใบชาเพื่อลดความชื้น โดยใช
อุณหภูมิไมเกิน 24 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เพื่อลดการหายใจของใบชา จะใชเวลาในการอบ 4-18
ชั่วโมง การผึ่งมีวัตถุประสงคที่จะทําลายผนังหุมเซลลใหหมดความสามรถในการดูดซึมผาน และ
ทําใหชาผานกระบวนการหมักไดผลดี
ใบชาที่ผานการผึ่ง บางทีก็ยังมีการคั่วชากอนที่จะทําการนวดชาเพื่อใหเซลลใบแตก
ใหสารตางๆ ภายในเซลลออกมาทําปฏิกิริยา
ขั้ น ตอนนี้จ ะมี ค วามรอ นเพิ่ม ขึ้ น และใบชาจะ
มวนตัวสวยงาม การนวดชาจะใชเวลา 30-90 นาที
ถั ด ไปจึ ง เป น กระบวนการหมั ก เป น กระบวนการออกซิ เ ดชั น ของสารคาเตชิ น
(Catechin) และกระบวนการตอเนื่อง กระบวนการหมักเหลานี้จะมีสวนในการใหสีของชาและ
รสชาติของชา ความหอมของชาก็เกิดขึ้นในชวงของกระบวนการหมัก ปกติการหมักนั้นจะทําใน
หองหมัก ใชเวลา 1-5 ชั่วโมง ตลอดเวลาของการหมัก ใบชาสีเขียวจะคอยๆ เปลี่ยนเปนสีแดง
และกลิ่นของชาจะเปลี่ยนจากกลิ่นใบหญากลายเปนกลิ่นที่มีความหอมและมีรสชิชวนใหดื่มเปน
อยางยิ่ง
เมื่อหมักไดสมบูรณแลว ถัดมาก็เปนการอบแหง ใชลมรอนที่อุณหภูมิ 90 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 20 นาที ลดอุณหภูมิลมรอนใหเหลือเพียง 52 องศาเซลเซียส การอบทําใหสาร
คาเตชินเขมขนขึ้น และสารดังกลาวทําใหเปนสีแดง ใบชาที่ผานการอบแลวจะคัดบรรจุ เพื่อ
บรรจุหีบหอตามคุณภาพของใบชา ชาที่เก็บไวในภาชนะราคาแพงนับเปนชาอยางดีที่มีราคาแพง
ดวย ชาฝรั่งที่ดื่มกันในเมืองไทยบางทีก็เปนชาผง (Tea dust) เชน ชาชวา ชาศรีลังกา ที่ตองชง
ดวยถุงผา ชาฝรั่งบางทีก็ทําเปนชาผง (Tea mix) เปนชาที่ผานกรรมวิธีดวยการแยกสกัดสาร
สลายชาแลวทําใหเปนผงแหง เพื่อสะดวกในการเก็บรักษาและการชง ชาผงนี้ประกอบดวยผงชา
และแปงผสมอยางละครึ่ง และมีการปรุงแตงรสใหเหมาะสม
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3. ชาใสถุง ( Tea Bag )
กลาวกันวาชาใสถุง ( Tea Bag ) จะใหความสะดวกสบายแกผูบริโภค ผูคนพบวิธีเอา
ชาใสถุงคือคนจีน เขาไดเอาใบชาใสลงไวในถุงผาไหม เพื่อสงไปลอนดอน ปจจุบัน ระบบหีบหอ
ของชานับวามีความคลองตัวมากขึ้น กระดาษที่ใชทําถุงใสชาจะยินยอมใหน้ําซึมเขาไดงาย และ
ระดาษชนิ ด นี้ จ ะเหนี ย วเป น พิ เ ศษ ไม ว า น้ํ า จะร อ นมากเพี ย งใด ถุ ง ก็ ยั ง คงสภาพเดิ ม อยู ไ ด
( Smith, M. 1988. อางแลวโดยสุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
แตเอกสารหนึ่งกลาวไววา นายโทมัส ซุลละแวน ( Thomas Sullivan ) เปนผูค ดิ คน
ถุงใสชา ที่อํานวยความสะดวกและเหมาะสมกับรสนิยมการบริโภคในยุคปจจุบัน
4. ชากระปอง (Tea Can)
กรรมวิธีใหมของการผลิตชาเพื่อเปนการเอาใจผูบริโภค โรงงานอุตสาหกรรมไดเอาน้ํา
ชาใสกระปอง ซึ่งไดทํากันเปนครั้งแรกเมื่อป 2483 ชาดังกลาวไดมีการปรุงรสใหเหมาะสมกัย
รสนิยมของผูบริโภคใหความสะดวกสบาย ในประเทศไทยไดมีการพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกในรูปของ
ชากระปองลิปตัน เมื่อประมาณป 2531 มีการเติมกลิ่นมะนาวลงไป เมื่อดื่มตอนเย็นจัดจะมี
รสชาติกลมกลอมเปนที่ยิ่ง
5. ชาเขมขน
ชาเขมขน (Concentrated Tea) เปนผลิตภัณฑชาที่ไดสกัดเอาน้ําออก เพื่อให
ชาเขมขนขึ้น มีการเก็บเอาไวในกระปอง เมื่อจะดื่มจึงผสมน้ํา
6. เมี่ยง
เมี่ยงเปนผลิตภัณฑชาอยางหนึ่งของคนไทย คนลาวและคนพมา เมี่ยงถูกลดบทบาท
ลงมากในปจจุบัน เพราะคนรุนใหมใหความสนใจในเมี่ยงนอยลง
การผลิตเมี่ยงนิยมทํากันสองรูปแบบคือ
เมี่ยงฝาดเปนเมี่ยงที่เก็บเอาเฉพาะใบออนของชามามัดแลวนึ่ง
อีกแบบหนึ่งเปนเมี่ยงเปรี้ยว ทําไดโดยเก็บเอาใบชาแกมามัดเปนกําดวยตอก แลวใส
ในกวยตาหาง ใบชาที่เก็บในแตละชวงของปจะใหคุณภาพเมี่ยงตางกัน จึงเรียกชื่อแตกตางกัน
ตามฤดูเก็บ เชน เมี่ยงคอ (เก็บกลางเดือนมีนาคม)
เมี่ยงหัวป (เก็บกลางเดือนเมษายน พฤษภาคม) เมี่ยงกลางป ( เก็บเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ) เมี่ยงซอน ( เก็บเดือนสิงหาคม กันยายน ) และเมี่ยงเหมย (เก็บเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน )
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ใบชาที่เก็บไดจะนํามานึ่งดวยไอน้ําประมาณสองชั่วโมง ผึ่งเมี่ยงไวสองสามวัน จนมี
เชื้อรา จึงนําไปหมักไวในไห เมื่อกอนนี้ไหหมักจะทํามาจากตอไมสัก ปจจุบันใชโองมังกร อัดกัน
ใหแนน การหมักจะใชเวลาประมาณสองเดือน ตลอดเวลาจะตองหมั่นเติมน้าํ ใหทว มหินทีท่ บั อยูท ี่
ปากโอง หรือดูวามีฟองอากาศอีกหรือไม ถาหมดฟองอากาศก็ใชได อาจจะทานเมี่ยงกันแบบ
เปรี้ยวๆ หรือโรยเกลือใสเล็กนอยก็จะเสริมรสชาติใหสุนทรียไปอีกแบบหนึ่ง
คุณคาทางโภชนาการของชา
คนที่ดื่มชาหนึ่งถวย เปนชาลวนๆ ที่ไมไดเติมสิ่งปรุงแตงใดๆ จะมีปริมาณแคลอรี
เพียง 4 แคลอรี นอกจากนี้ชายังมี ชามีปริมาณของวิตามินบี คอมเพลค ทั้ง B 2 และกรดนิโกเท
นิค (Nigotenic acid ) ชามีปริมาณสารกาเฟอีน ( Caffeine ) ที่จะเปนตัวทําใหผูดื่มเกิดความ
กระชุมกระชวย กลิ่นหอมของชาเกิดจากสารหอมระเหย ( volatile oil ) และรสฝาดเกิดจาก
ปริมาณของสารแทนนิน ( Tannin) การตมชาไวนานเกินไปจะทําใหชามีรสฝาดมากขึ้นและสีของ
ชาก็จะเขมขนขึ้นดวย การที่จะใหชามีสีสวยและสกัดสารกาเฟอีนออกมาจะใชเวลาในการชงเพียง
5 นาทีเทานั้น
การนําชามาเขายา
ใบชาอาจจะทํามาประกอบอาหารประเภทยําได แตไมนิยมกันนัก สวนใหญเห็นวา
ชาเข ายาไดดี เพราะชามี ฤทธิ์ ฝาดสมานใชรักษาอาการทองร วง ลดอาการรอนใน ลดการ
กระหายน้ํา รักษาอาการปวดเมื่อยตามลําตัว สิ่งที่นาสนใจมากคือ ชาทําใหคนอายุยืนนานขึ้น
จริงหรือสังเกตไดจากชาวรัสเซียที่อยูในไรชา ลวนแลวแตมีอายุยืนนาน รวมทั้งคนจีนและคน
ญี่ ปุ น ที่ มี อ ายุ ยื น ยาวขึ้ น เนื่ อ งจากได มี ก ารดื่ ม ชาอย า งต อ เนื่ อ ง เพราะชามี ส ว นในการลด
โรคเบาหวาน โรคฟนผุ ชวยลดปริมาณคอเลสเตอรอล ลดความดันของโลหิต หายใจไดคลอง
ชวยลดน้ําหนักและลดอาการทองรวง คนญี่ปุนตางเชื่อวาชาเขียวจะชวยลดการเกิดโรคมะเร็ง
โดยเฉพาะมะเร็งในกระเพาะ และมีคุณสมบัติคลายยาเอแซดที (AZT) ใชในการรักษาผูปวยโรค
เอดส ( Zingg,E. 1992. อางโดยสุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
ในประเทศญี่ปุนกําลังพยายามที่จะแยกสารขมออกจากชาเพื่อนํามาใชในการรักษาโรค หมอ
ญี่ปุนยังแนะนําวา ถาดื่มชาวันละสามถวย จะไดรับวิตามินอีและเอ เปนจํานวน 50% ของความตองการใน
แตละวัน ญี่ปุนไดเริ่มพัฒนาขายชาเขียวเปนชาผง ชาผงเหลานี้สามารถใสลงไปในระหวางการปรุงอาหาร กาก
ใบชาที่ชงน้ําชาแลว ยังสามารถเอามาพอกแผลที่ถูกน้ํารอนลวก ชาจะชวยดูดกลิ่น และทําใหโปรตีนที่เปนพิษ
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ตกตะกอน กากเมล็ดชามีสารซาโปนีน (Saponin) ใชสระผมเพื่อชําระสิ่งสกปรกออกจากเรือนผม ทําใหเสนผม
เปนมัน

กาและถวยชา
พรอมๆ กับการพัฒนาสายพันธุชาและผลิตภัณฑของชาใหมีคุณภาพมากขึ้น มี
ความกลมกลอมมากขึ้น สังคมของมนุษยไดมีการพัฒนากาชาและถวยชาอีกดวย กาชาในแต
ละประเทศก็มีการพัฒนากันออกไป แตรูปแบบหลักก็เหมือนกันคือมีที่สําหรับเทน้ําชาออกและมีหู
ถือ กาชาสวนมากจะตองมีขนาดพอเหมาะสําหรับคนดื่ม กาชาที่ใหญที่สุดในโลก ไดสรางขึ้นมา
โชวในงานนิทรรศการ 2394 เปนกาชาที่มีความสูง 76 เซนติเมตร บรรจุน้ําชาไดถึง ลิตร กา
ชานั้นไดทําดวยวัสดุตางๆ กัน เชน หินออน เงิน และกระเบื้องลายคราม
ถวยชาดีๆ มีทั้งถวยที่ทําดวยเงิน หินออน กระเบื้อง ซึ่งเปนสินคาของอังกฤษที่เขา
มาตีตลาดอยูนานแลว ชวงหลังนี้ไทยและจีนไดเขายึดพื้นที่ไดบาง ถวยชาของไทยไดนําไปใชที่
ภัตตาคารหรูบนเกาะปนัง นอกจากนี้ไทยยังผลิตแบบสมัยใหมที่ทําดวยพลาสติกออกไปขายอยู
ทั่วไปในอเมริกาและเอเชีย (อางโดยสุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
การปรากฏตัวของรานน้ําชาในสังคมจีน
การดื่มน้ําชาแตดั้งเดิมในยุคเริ่มแรกนั้นเปนกิจกรรมที่ทํากันแตในบาน แรกสุดนั้นดื่ม
เปนยารักษาโรค ตอมาดื่มในฐานะเครื่องดื่ม อาจดื่มคนเดียว หรือดื่มรวมกับคนในครอบครัวใน
ยามวาง หรือเมื่อยามมีมิตรสหายมาเยี่ยมเยือน ผูดื่มชาในยุคแรกสวนใหญเปนคนที่มีฐานะดี
เวนแตวาจะสามารถปลูกชาไดเอง หรืออาศัยอยูในแถบถิ่นที่มีการปลูกชาอยางแพรหลาย จึง
สามารถจะหาใบชาราคาถูกไดงายๆ ชาในแถบถิ่นอื่นนั้นเปนสินคาราคาแพง มีเพียงแตคนร่ํารวย
หรือผูที่อยูในแวดวงสังคมชั้นสูงเทานั้นที่สามารถเสาะหามาดื่มในชีวิตประจําวันได
ใบชาเปนสินคาหาซื้อไดในสังคมชั้นสูงนานมาแลวแตรานน้ําชายังมิไดปรากฏขึ้นใน
สังคมในยุคเริ่มแรกที่มีการดื่มน้ําชา
น้ําชาในฐานะสินคาเครื่องดื่ม เริ่มแรกนั้นมิไดตั้งอยูในรานที่มีที่ทางเฉพาะของตนเอง
หากแตน้ําชาถูกหาบเรขายในฐานะเครื่องดื่มดับกระหายของคนทั่วไปกอนซึ่งพอคาหาบเรขายน้ํา
ชาในยุคเริ่มแรกสุดนั้น ทํามาคาขายกับคนชั้นลางทั่วไป ดังปรากฏขอมูลอยูในตํานานเทพนิยาย
เรื่อง “กวางหลิงฉี่เหลาจวน” ในราวป ค.ศ. 317-322 สมัยราชวงศเหนือใตหรือหนานเปยฉาว
(ค.ศ. 420-589) ไดปรากฏรานน้ําชาที่เรียกวา “ฉาโหลว” ซึ่งเปนสถานที่ใหแรมคืนและเปนที่
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สําหรับดื่มน้ําชาไปดวย อาจกลาวไดวา โรงเตี๊ยมแบบฉาโหลวนี้เองที่เปนตนตระกูลของรานขาย
น้ําชาและโรงแรมสําหรับแรมคืนของคนเดินทางในเวลาตอมา
รานขายน้ําชามีหลักฐานบันทึกอยางเปนทางการในหนังสือ “บันทึกสิ่งพบเห็นของคน
แซเฟง- เฟงเสอเหวินเจี้นจี้” ของเฟงเหยนในสมัยราชวงศถาง ในบันทึกเลมนั้นกลาววา ระหวาง
ป ค.ศ. 713-741 บรรดาภิกษุสงฆพากันดื่มชาในยามทําสมาธิเวลากลางคืน ตอมาความนิยมใน
การดื่มชานี้ก็แพรออกไปทั้งในหมูบรรพชิตและฆราวาส กระทั่งเริ่มมีผูเปดรานขายน้ําชาขึ้นมา
ในสมั ย ราชวงศ ถ าง กิ จ การค า โดยทั่ ว ไปรุ ง เรื อ งอย า งยิ่ ง บรรดาพ อ ค า วาณิ ช
จําเปนตองเดินทางติดตอคาขายกับตางเมือง รานขายน้ําชาและโรงพักแรมจึงเจริญรุงเรืองตาม
ความจําเปนไปดวย ความที่จําเปนตองมีที่พักแรมคืน ตองการสถานที่เพื่อใชเจรจาคาขาย และ
ตองการมีเครื่องดื่มสําหรับดับกระหายและรับแขกโรงเตี๊ยมอยางที่เรียกวา “ฉากวน”
จึง
กลายเปนสถานที่สําหรับตอบสนองเงื่อนไขจําเปนเหลานี้ของพวกพอคาตางเมืองอยางลงตัว ราน
ขายน้ําชาในยุคแรกสุดจึงเติบโตควบคูไปกับการเติบโตทางการคาเชนนี้เอง ซึ่งอาจสรุปใหเห็น
วิวัฒนาการของรานขายน้ําชาอยางรวบรัดไดดังนี้
สมัยตงจิ้น (ค.ศ. 317-420) เปนชวงเวลาที่รานน้ําชาแบบดั้งเดิมที่สุดเริ่มปรากฏขึ้น
สมัยราชวงศเหนือใตหรือหนานเปยฉาว (ค.ศ. 420-589) รานน้ําชาแบบ “ฉาโหลว”
แบบแรกเริ่มปรากฏขึ้น
สมัยราชวงศถาง (ค.ศ. 618-907) เปนยุคที่รานน้ําชาพัฒนาขึ้นมาเปนรานน้ําชาใน
รูปแบบที่สมบูรณแบบ
และตั้งแตสมัยราชวงศถางเปนตนมา รานน้ําชาก็กลายเปนสถานที่สําหรับดื่มชานอก
บาน เปนบริการเชิงธุรกิจอยางเต็มรูปแบบ กลายเปนสถานที่สําหรับพบปะสังสรรค ติดตอธุรกิจ
และพักผอนหยอนใจของคนหมูมากในสังคม
นานวั น เข า ร า นน้ํ า ชาค อ ยๆ พั ฒ นากลายมาเป น สถานที่ ซึ่ ง มี ค วามสํ า คั ญ เชิ ง
วัฒนธรรมเปนอยางยิ่งในสังคมจีน
รานขายน้ําชาหรือโรงน้ําชาในสมัยโบราณ มิไดมีเพียงรานที่ทํามาคาขายเฉพาะตอน
เชาหรือกลางวัน แตยังมีที่ดําเนินกิจการในยามค่ําคืนดวย ซึ่งรานขายน้ําชาที่เปดบริการในเวลา
กลางคืนนี้มีหลักฐานขอมูลปรากฎวา มีรานเฉพาะของลูกคาสตรีดวย (หากแตไมมีรายละเอียดที่
แปลเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ราชอาณาจักรซงรับเอาผลพวงความเจริญรุงเรืองจากสมัยราชวงศถางอยางเต็มที่
เพราะเปนชวงเวลาที่เกี่ยเนื่องกัน แตกระนั้นก็รับเอาความฟุงเฟอ ฟุมเฟอย และความเสื่อทราม

182
ของสมัยราชวงศถางมาดวย โดยเฉพาะในราชสํานัก ขุนนางชั้นสูง ชนชั้นผูดีคหบดี ตางใชชีวิต
เหลวแหลก เหตุผลนี้เองที่ทําใหบานเมืองออนแอ กระทั่งถูกชนเผารอนเรดานเหนือกดดัน รุกไลลง
มาทางใต กระทั่งป ค.ศ. 1127 ตองยายเมืองหลวงจากเปนโจว (ไคฟง) มาตั้งที่หลินอาน
(หังโจว) แตชีวิตอันเหลวแหลกของผูมีอํานาจแหงหนานซงก็ยังคงดําเนินตอไปควบคูกัยเศรษฐกิจ
ในเมืองทางใตที่ยังเจริญรุดหนา กระทั่งกลาวกันวาเศรษฐกิจและสังคมเมืองหังโจวมิไดดอยกวา
เศรษฐกิจเมืองไคฟงเลย และรานขายน้ําชา (ฉากวน) ซางถือเปนสัญลักษณหนึ่งของชีวิตทาง
เศรษฐกิจก็เจริญรุงเรืองอยางมากดวย
ในบันทึก “ตูเฉิงจี้เซิ่ง” ไดบันทึกถึงชีวิตในเมืองหังโจว มีความตอนหนึ่งวา “ ราน
ขายน้ําชาในเมืองจัดอยางพิถีพิถันยิ่ง ถายในอาคารแขวนภาพวาดและภาพอักษรลายพูกันของ
จิ ต รกรเลื่ อ งชื่ อ ให ลู ก ค า ได ท อดทั ศ นา แต ก อ นนั้ น มี เ พี ย งร า นขายสุ ร าที่ แ ขวนภาพวาดและ
ภาพอักษรลายพูกัน แตปจจุบันรานขายน้ําชาก็ทําเชนนั้นดวย”
น้ําชาที่ขายกันอยูในรานน้ําชายุคนั้น นอกจากน้ําชาตามแบบมาตรฐานแลว ยังมีน้ํา
ชาสูตรแปลกๆ ออกไปอีกหลายชนิด คนที่มาดื่มชาในรานน้ําชามีหลากหลายประเภท บันดาลูก
ผูดีคนมีเงินมักชอบมาพบปะกันในสถานที่อยางนี้ ถือเปนสถานที่พบปะสังสรรค มีการรองรําทํา
เพลง อวดฝมือ อวดความร่ํารวยกัน นอกจากพวกลูกผูดีคนมีเงินจะมาอวดร่ําอวดรวย อวด
หนาตาบารมี และความสามารถกันแลว บางครั้งพวกเขาก็มาชื่นชมความสามารถทางดานดนตรี
และการเตนระบํารําฟอนของผูมีความสามารถอื่นๆ ดวย บทเพลงพื้นบานคลาสสิกหลายตอ
หลายเพลงมี่ตกทอดมาถึงปจจุบัน มีที่มาจากศิลปนตามรานน้ําชาแบบนี้เอง วรรณกรรมอยาง
เรื่อง “สามกก” หรือ “ผูยิ่งใหญแหงเขาเหลียงซาน” ก็เปนเรื่องที่เรานิยมเลานิยมฟงกันอยาง
แพรหลายโดยนักเลาเรื่องจากรานน้ําชา
องคประกอบสําคัญอีกสวนหนึ่งของรานน้ําชาก็คือ คณิกาและผูคนในวงนักเลง
รานน้ําชาที่มีคณิกาและผูคนในวงนักเลงนี้ ไมจําเปนเสมอไปวาจะตองเปนโรงเตี๊ยมสําหรับแรม
คืนเทานั้น รานน้ําชาแทๆ ก็อาจอาศัยชื่อเสียงบารมีของคณิกามาดึงดูดความสนใจลูกคา คณิกา
ในสมัยโบราณนั้น อาจเรียกวา “หญิงงามเมือง” ได แตไมนาจะใช “โสเภณี” ในความหมายที่
เขาใจในปจจุบัน เพราะหญิงงามเมืองหรือคณิกาเลื่องชื่อตองเปนผูที่มีความสามารถและเขาถึง
ศิลปะสาขาตาง ๆ ไดดี หากเทียบกับญี่ปุน ก็นาจะมีคุณสมบัติอยางเกอิชามากกวา พวกเธอขาย
ความสามารถ ขายรสนิยมดีที่มีอยูในตัวเธอ และขายบริการเอาอกเอาใจแขกของเธอ ไมไดขาย
บริการเสพเพศรสเพียงอยางเดียว
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สมัยราชวงศซง (ค.ศ.960 - 1276) เมืองหลวงของจีนคอย ๆ เคลื่อนยายไปทางทิศ
ตะวันออก ศูนยกลางทางเศรษฐกิจเคลื่อนยายไปทางแมน้ําฉางเจียงและฮวายสุย (อยูในมณฑล
อานฮุยและเจียงซูในปจจุบัน) ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจในเมืองภาคตะวันออกทําใหเกิดการ
เคลื่ อ นย า ยถ า ยเทผู ค นจากเมื อ งต า งๆ อย า งคึ ก คั ก บรรดาพ อ ค า วาณิ ช คนทํ า งานบริ ก าร
ชางฝมือ คนคาขายของเล็กๆนอยๆ ตลอดจนผูใชแรงงานระดับแบกหามทั่วสารทิศลวนโยกยาย
ไปทํามาหาหากินตามทองถิ่นตางๆ แมพวกเขาจะเสมือนคนพลัดถิ่น ที่ไมใชมิตรสหายเกาหรือ
ญาติที่มีความเกี่ยวพันทางสายเลือดหรือวงศตระกูล การเปนผูผานประสบการณชีวิตมาก และใช
ชีวิตรอนเรเสมือนจอกแหนไรราก เมื่อมาอยูอาศัยใกลกัน ตางจึงใหความสําคัญตอเรื่องน้ําใจและ
มิตรภาพเปนอยางสูง รานน้ําชาจึงเปนสถานที่ที่พวกเขาใชเปนที่ติดตอสัมพันธกันทั้งในแงสวนตัว
และการงาน เสมือนบานชั่วคราวของพวกเขา การแพรขยายของวัฒนธรรมชาและรานขายน้ําชา
จึงเปนการแพรไปของวัฒนธรรมเมืองของชนชั้นนายทุนนอย ชางฝมือ ผูประกอบอาชีพอิสระ
และกรรมาชีพ
ขณะที่ยุคราชวงศถาง รานน้ําชามักเปนโรงเตี๊ยมใหเชาพักแรมคืน และขายสุรา
อาหารไปพรอมๆกัน รานขายน้ําชาในยุคราชวงศซงนั้นสามารถแยกเปนกิจการเฉพาะดานที่โดด
เดนในความเปนรานขายน้ําชาเพียงอยางเดียว
สมัยราชวงศหมิงมีวรรณกรรมเรื่อง “สุยหูจวน” (หรือ “ซองกั๋ง” หรือ “ผูยิ่งใหญแหง
เขาเหลียงซาน”) เขียนโดยซือไนอาน เปนเรื่องรางของเหลาจอมยุทธที่หนีความอยุติธรรมของ
สังคม ไปรวมตัวเพื่อตอสูกับอํานาจรัฐ โดยใชเขาเหลียงซานเปนฐานที่มั่น วรรณกรรมเรื่องนี้มีอยู
หลายตอนที่ฉายภาพใหเห็นบรรยากาศและสภาพแวดลอมของรานขายน้ําชาดวย
ภาพของรานขายน้ําชาที่ปรากฏอยูในวรรณกรรมเรื่องนี้ คือรานขายน้ําชาที่มีลักษณะ
และบรรยากาศเหมือนสมัยราชวงศซงโดยผสมผสานลักษณะรานขายน้ําชาในราชวงศหยวนและห
มิงเขาไวดวยกัน เหตุที่วรรณกรรมเรื่องนี้สะทอนลักษณะรานขายน้ําชาสมัยราชวงศซงไว ทั้งๆ ที่
เปนวรรณกรรมที่เขียนขึ้นในสมัยราชวงศหมิงก็เพราะความเปนวรรณกรรมมุขปาฐะ กลาวคือ
เปนเรื่องที่เลาตอๆกันมาในรานขายน้ําชาตั้งแตสมัยราชวงศซง ตกมาถึงสมัยราชวงศหมิง ซือไน
อานจึงไดเขียนขึ้นเปนหนังสือ นอกจากวรรณกรรมเรื่อง “ผูยิ่งใหญแหงเขาเหลียงซาน”
จะ
ทรงคุณคาในฐานะงานวรรณกรรมแลว ยังถือเปนแหลงขอมูลสําคัญยิ่ง ที่ใชศึกษาองอิงถึงสภาพ
ลักษณะของรานขายน้ําชาในสมัยราชวงศซง หยวน และหมิงดวย รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องชาที่
ปรากฏอยูในเรื่อง “ผูยิ่งใหญแหงเขาเหลียงซาน” ทําใหพบวาตั้งแตสมัยราชวงศซงสืบเนื่องมา
จนถึงสมัยราชวงศหมิง การดื่มน้ําชาของผูคนแถบถิ่นเหนือปนไปอยางแพรหลายมากแลว
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บรรยากาศของรานขายน้ําชาในวรรณกรรมเรื่องนี้ฉายภาพวา เปนสถานที่ซึ่งมีลูกคา
ประจํา และลูกคาประจําเหลานี้สามารถนั่งแชอยูในรานไดนาน ๆ และขาประจําบางคนสามารถ
คางเงินคาน้ําชาไดดวย ที่นาสังเกตอยางหนึ่งคือ ในบทที่ 3 ตัวละครในเรื่องชวนกันไปดื่มสุรายัง
อีกสถานที่หนึ่งขณะอยูในรานน้ําชา ขอมูลนี้ผูรูในเรื่องวิวัฒนาการของรานน้ําชากลาววา เปน
หลักฐานยืนยันวารานน้ําชาและรานสุรานั้นนาจะไมขายเครื่องดื่มปะปนกัน ในที่นี้หมายถึงรานน้ํา
ชาแทๆ ไมใชโรงเตี๊ยมแรมคืนหรือหอคณิกาซึ่งรวมความบันเทิงเริงรมยแทบทุกอยางเอาไวดวยกัน
เมื่อรานขายน้ําชาไดมีความหลากหลายรูปแบบและรับลูกคาที่หลากหลายมากขึ้น
กระทั่งมีคํากลาววา สถานที่เชนนั้นมักจะเปนสถานที่ซึ่งอึกทึกวุนวาย และอาจเกิดเหตุววิ าทขึน้ ได
งาย กระทั่งถือกันในยุคหนึ่งวารานน้ําชาเปนสถานที่ที่สุภาพบุรุษวิญูชนไมพึงยางกรายเขาไป
โดยไมจําเปน
ตั้งแตสมัยราชวงศซงเปนตนมา รานน้ําชาในเมืองหังโจวก็คอยๆ คลี่คลายตัวไปสู
บรรยากาศและวัฒนธรรมของคนชั้นลางมากขึ้น ความเหลวแหลกตางๆ ของบานเมืองและสังคม
ลวนฉายภาพเปนปรากฏการณในรานน้ําชาแตละระดับ ตั้งแตความฟุงเฟอเหอเหิม จนถึงการเก
กะระราน ชิงดีชิงเดน และอาการที่สอเคาถึงความเสื่อมทรามของสังคมในดานตางๆ ก็ปรากฏอยู
ในรานน้ําชาทั่วไป รานน้ําชามีอยูทั่วไปทั้งในเมืองใหญและตามหัวเมืองเล็กแตกตางที่ความโออา
หรูหรา แตยั งทํ าหนา ที่เ ปน สถานที่ติ ดต อสัมพันธของผูคนหลากหลาย ทั้ง ยังเสมือนสถาบัน
เผยแพรผลงานศิลปะแขนงตางๆ ของยุคสมัย
ลุถึงสมัยราชวงศหยวนและราชวงศหมิง รานน้ําชาก็ยังคงสืบทอดลักษณะรูปลักษณ
และวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง ซือไนอาน ( ค.ศ. 1296 – 1370) หลังละทิ้งชีวิตราชการในปลายสมัย
ราชวงศหยวน ก็หันมาเขียนหนังสือหาเลี้ยงชีพ วรรณกรรมยิ่งใหญเรื่อง “ผูยิ่งใหญแหงเขาเหลียง
ซาน” ที่เขาเขียนขึ้น กลาวไดวาเปนวรรณกรรมเก็บตกจากเรื่องเลาตามรานน้ําชาที่สืบทอดกันมา
แตสมัยราชวงศซง
ปลายสมัยราชวงศหมิง รานน้ําชากลับมาใหความสําคัญตอคุณภาพของน้ําชาอยาง
จริงจังอีกครั้งหนึ่ง ไมวาจะเปนอุปกรณจําพวกปานชา ถวยชา คุณภาพของใบชา คุณภาพของ
น้ํา วิธีการและฝมือในการชงชาเปนไปอยางพิถีพิถัน ขณะเดียวกัน แผงขายน้ําชาแบบชาวบานที่
ขายน้ําชาใสถวยชามใหญๆ เพื่อใหผูสัญจรไดซื้อดื่มดับกระหายก็เริ่มปรากฏขึ้นตามทองถนนใน
เมืองปกกิ่ง แผงขายน้ําชาใสถวยชามใหญๆ แบบชาวบานนี้ มีมาแตสมัยราชวงศซงแลว แตอยู
ตามนอกเมืองหรือทองถิ่นหางไกล การปรากฏขึ้นของแผงขายน้ําชาหรือหาบเรน้ําชาตามหัวถนน
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ของเมืองปกกิ่งในสมัยปรายราชวงศหมิงจึงเปนการกาวรุกของวัฒนธรรมชนชั้นกรรมาชีพอยาง
ชัดเจน
แผงน้ําชาริมถนนหรือหาบเรขายน้ําชานั้น มิไดขายรสนิยมหรือบรรยากาศ หากแต
มุงขายน้ําชาในฐานะเครื่องดื่มดับกระหายโดยทั่วไปมักประกอบดวยโตะ เกาอี้แบบงายๆ มีกาน้ํา
ชาขนาดใหญ เตาไฟสําหรับตมน้ํา และชามกระเบื้องขนาดชามขาวตมที่ทําขึ้นอยางหยาบๆ ทุก
สิ่งมุงประโยชนใชสอยเปนหลัก แมวาแผงหรือหาบเรขายน้ําชาจะไมใชสถานที่อันวิจิตรตระการตา
บรรยากาศหรูเลิศอยางรานน้ําชาของชนชั้นสูง แตก็ไดทําหนาที่เปนจุดนัดพบของคนระดับหาเชา
กินค่ํา นอกเหนือจากการเปนจุดพักเหนื่อยชั่วคราวของกรรมาชีพในระหวางวัน
พอถึงสมัยราชวงศชิง (ค.ศ. 1644– 1911) สังคมจีนก็กาวสูชวงเวลาสุดทายของ
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย โลกกําลังเคลื่อนเขาสูยุคสมัยใหมอยางรวดเร็ว อิทธิพลตางชาติ
และระบอบทุนนิยมปะทะเขากับวัฒนธรรมศักดินาของจีนอยางเต็มที่ ระบอบสังคม เศรษฐกิจ
การเมืองและกระแสวัฒนธรรมแบบใหมๆ ทําใหความเขมแข็งของอํานาจรัฐศักดินาไมอาจดํารง
อยูไดอยางมั่นคงตอไป เพราะเหลาเชื้อพระวงศศักดินา ขุนนางชั้นสูง และเหลาคหบดี เอาแต
เสพเสวยสุขสวนตน แตในขณะเดียวกันก็อาจกลาวไดวาในยุคนี้นั้นรานน้ําชาชั้นสูงเจริญรุงเรือง
มาก และการขายขนมไวทานคูกับชาเริ่มมีขึ้นในยุคสมัยนี้นี่เอง
พัฒนาการความเปนมาในการปลูกชาและวัฒนธรรมในการดื่มชา
สุรีย ภูมิภมร (2537) ไดเสนอไววา ในบรรดาเครื่องดื่มของสังคมมนุษยปจจุบัน ไมมี
เครื่องดื่มอะไรที่จะเปนที่นิยมชมชอบของคนไดมากเทากับชา ผูคนจากทุกมุมโลก ไมวาจะเปน
ผูคนในโลกเสรีหรือในผูคนในโลกสังคมนิยม ตางพากันสนใจในการดื่มชากันอยางชื่นชม การเมือง
ของโลกนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได แตวัฒนธรรมวาดวยการดื่มชาจะยังคงอยูตลอดไป
ในป 2524 ผูคนในโลกไดพากันดื่มชามากถึง 1.86 ลานเมตริกตัน (USAD.1982. อาง
ใน สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94.) และในป 1532 การผลิตชาในภูมิภาคเอเชียและหมูเกาะ
แปซิฟกรวมกันถึง 1.85 ลานเมตริกตัน และมีการผลิตในภูมิภาคอื่นรวมกันอีก 0.62 ลาน
เมตริกตัน ( FAO 1990. อางใน สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94) นับไดวาการผลิตชาสวนใหญจะอยู
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
ในบรรดานักดื่มชาทั่วโลก คนอังกฤษถือไดวาเปนนักดื่มชาที่ฉกาจที่สุด คือ ดื่มมาก
ถึงคนละ 3.06 ก.ก./ป ประเทศที่เคยตกเปนเมืองขึ้นของอังกฤษจึงรับวัฒนธรรมการดื่มชาตาม
อังกฤษไปดวย นอกจากนี้อังกฤษยังพยายามขยายพื้นที่ในการปลูกชาโดยแนะนําใหชาวพื้นเมือง
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ในเมืองขึ้นของตนปลูกอีกดวย เชน อินเดีย,มาเลยเซีย ประเทศที่ดื่มชามากเปนอันดับสองคือ
ไอรแลนด คือดื่มคนละ 2.85 ก.ก./ป อันดับสามไดแกชนชาติอิรักที่ดื่มมากถึงคนละ 2.69 ก.ก./ป
คนฮองกง คนญี่ปุน คนอินเดียและคนไทยดื่มลดนอยลงตามลําดับ โดยดื่มคนละ 1.73 , 0.91 ,
0.53 และ 0.01 ก.ก./ ป
วิธีการดื่มชาของแตละเชื้อชาติจะแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับการพัฒนาของวัฒนธรรม
การดื่มชาและการยอมรับของคนในสังคม
การเริ่มดื่มชา : ใครเปนคนเริ่ม
แมเอกสารสวนใหญจะเห็นวาการดื่มชานั้นไดเริ่มขึ้นในประเทศจีน คาดกันวานาจะ
เริ่มมาไมนอยกวา ๒,๑๕๗ปกอนปพุทธศักราช (Scott, J.M. 1964. The Tea Story .
Heinemann. London อางใน สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94 ) ทั้งนี้ กรรมวิธีในการผลิตชาเพื่อการ
บริโภคนั้นเปนการพัฒนางานทางเทคโนโลยีชีวภาพที่เกาแกที่สุด (Shalleck , J. 1972. อางใน
สุรีย ภูมิภมร 2537: 76-94) มีแนวความเชื่อเกี่ยวกับจุดเริ่มตนของการดื่มชาหลายแนวซึ่งสามารถ
ที่จะประมวลไดเปน 4 กลุม ดังนี้
แนวความเชื่อที่หนึ่ง
เมื่อกาลครั้งหนึ่งที่จักรพรรดิเชน หนุง (Emperor Shen Nung) ทรงตมน้ําดื่มใกลๆ
กับตนชา พลันกิ่งชาไดหลนลงมาในหมอน้ํา เมื่อเอากิ่งชาและใบชาออกแลวทรงดื่มดูก็พอพระทัย
เปนที่ยิ่ง เพราะเมื่อทรงดื่มแลวเกิดความกระชุมกระชวยผิดปกติ (Smith, M. 1988. อางใน สุรีย
ภูมิภมร 2537 : 76-94) หลังจากนั้นจึงไดมีการดื่มชาแพรหลายมากขึ้น
แนวความเชื่อที่สอง
มีเรื่องเลาขานกันวา นานมาแลวมีนักบวชชาวอินเดียชื่อธรรม (Daruma) ไดปรารถ
กับตัวเองวาจะพยายามบําเพ็ญเพียรโดยจะไมนอนเปนเวลาเจ็ดป แตเมื่อไดบําเพ็ญเพียรไดเพียง
หาป ก็เกิดอาการงวงนอน จึงควาเอาใบชาของตนชาที่อยูใกลๆ มาเคี้ยวเลน ทําใหสามารถที่จะ
ไมนอนตอไปอีก จนครบเจ็ดปตามที่ไดตั้งใจเอาไวในตอนแรก (Smith, M. 1988. อางใน สุรีย ภูมิ
ภมร 2537 : 76-94)
ในเอกสารของ ส. พลายนอย (ส.พลายนอย 2513 อางใน สุรีย ภูมิภมร 2537 :
76-94) ไดกลาวถึงเรื่องราวของนักบวชชื่อธรรม (Daruma) วาเปนโอรสของกษัตริยอินเดียที่ได
เดินทางไปจาริกบุญเพื่อเผยแพรพระพุทธศาสนาในประเทศจีน ซึ่งในชวงนั้นกําลังอยูในแผนดิน
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ของจักรพรรดิกูตี่ (Emperor Ku Ti) หรือในชวงป พ.ศ. 1063 องคจักรพรรดิกูตี่ นิยมชมชอบ
นักบวชเปนที่ยิ่ง จึงทรงนิมนตนักบวชใหเขาไปพักอยูในถ้ําแหงหนึ่งที่เมืองนานกิง ขณะที่นักบวช
ไดนั่งสวดมนตภาวนาก็เกิดเผลอมอยหลับไป ทําใหคนจีนหัวเราะเยาะและเยยหยัน ทานธรรมจึง
ตัดหนังตาของตนเองทิ้งเสีย หนังตาเหลานั้นเมื่อตกถึงพื้นดินก็เกิดงอกเงยขึ้นมาเปนตนพืช นับ
เปนศุภมิตที่สรางความแปลกใจใหแกชาวจีนเปนที่ยิ่ง คนจีนจึงพากันเก็บใบชามาชงในน้ําเดือด
เพื่อรักษาโรค (สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
แนวความเชื่อที่สาม
สมัยหนึ่งไดเกิดอหิวาตกโรคในตําบลหนึ่งของประเทศจีน ชาวบานตางพากันลมตาย
กันเปนจํานวนมาก เกี้ยอุยซินแซพบวาสาเหตุใหญของการเกิดโรคเกิดขึ้นจากการที่ผูคนตางพา
กันดื่มน้ําสกปรก จึงแนะนําใหชาวบานตมน้ําดื่ม และเพื่อใหชาวบานเชื่อจึงเสาะหาใบไมมาอัง
ไฟใหหอมเพื่อใสลงไปในน้ําตม เกี้ยอุยซินแซพบวามีพืชชนิดหนึ่งที่ใหกลิ่นหอมมากเปนพิเศษ มี
รสฝาดเล็กนอยและแกอาการทองรวงไดบาง จึงเผยแพรวิธีการนี้ใหชาวบานไดทําตาม พืชที่มี
กลิ่นหอมนั้นที่แทก็คือตนชานั่นเอง (ส.พลายนอย 2513 อางใน สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
แนวความคิดที่สามของเกี้ยอุยซินแซนี้ มีความเปนไปไดสูงมาก แมในเอกสารเอ็นไซ
โคลพีเดีย บริตานิกาที่มีชื่อเสียง ก็ยังไดใหขอคิดเห็นวา เรื่องราวของการดื่มชาที่เกิดขึ้นครั้งแรก
ในประเทศจีนหรือเมื่อราว 4,692 ปมาแลว แนวความคิดนี้ใหเหตุผลวาการเริ่มตนของการดื่มชา
นั้น เปนการตมน้ําเพื่อรักษาสุขภาพใหดี (Encyclopaedia Britanica.1978. อางใน สุรีย ภูมิภมร
2537: 76-94) แตเอกสารนี้ก็ไมไดใหรายละเอียดอะไรมากนัก
แนวความเชื่อที่สี่
จากขอสันนิษฐานทางวิทยาศาสตรเห็นวา ชาไมไดมาจากจีน แตนาจะมาจากเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต ผูที่สนับสนุนแนวความคิดนี้มี เอเดน (Eden, T. 1976, อางใน สุรีย ภูมิภมร
2537: 76-94) และเฮมุคคาเซ (Dzhemukhadze, K.M. 1976. อางใน สุรีย ภูมิภมร 2537:76-94)
ทั้งสองใหความเห็นวา ชาที่ดื่มกันทุกวันนี้นาจะมาจากเวียดนาม โดยไดนําเขาไปปลูกในจีนและ
ญี่ปุนโดยพระสงฆ (Grigson,J. 1974 อางใน สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94) จากนั้นจึงมีการ
เผยแพรทั้งการปลูกและการบริโภค
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การเดินทางของชาจากจีนสูมาเลเซีย∗
คนจีนไดนําพันธุชาเขามาปลูกครั้งแรกที่เกาะปนัง เมื่อป พ.ศ. 2345 ปจจุบันนี้หา
รองรอยยาก เพราะสามารถซื้อ หาชาไดงายและมีราคาถูก ภูเขาปนังคือที่ปลูกชา สวนบริเวณ
ดา นหลั ง เกาะซึ่ ง แต เ ดิ ม เก็ บ ไว เ ป น ป า ธรรมชาติ ต อ มาได ถู ก ตั ด ออกเพื่ อ ปลู ก ทุ เ รี ย นและต น
จันทนเทศ ไมมีการปลูกชาอีกแลว ประมาณเกาสิบปหลังจากที่ไดมีการปลูกชาที่ปนังแลว ก็ไดมี
การขยายปลูกชาไปที่รัฐยะโฮร เปรัค เซลังงอ เซอรดัง และคาเมรอน ไฮแลนด แตปริมาณการ
ผลิตชาก็ยังมีนอยเมื่อเทียบกับปริมาณชาที่ตองการในแตละป มาเลเซีย คนมาเลเซียชอบดื่มชา
แบบอังกฤษ คือนิยมที่จะใสนมและน้ําตาล จึงไดสั่งเขาชาจากศรีลังกาและอินโดนีเซียจํานวน
มาก
คนมาเลเซียมีคนสามกลุมใหญ กลุมคนจีนดื่มชาจีน กลุมคนอิสลามดื่มชาใสน้ําตาล
ไมนิยมใสนมขน มสดก็ยังไมแพรหลาย สวนคนแขกอินเดียดื่มชาแบบคนอังกฤษเปนการดื่มชาใส
นม
การเดินทางของชาจากจีนสูไทย
มีหลักฐานบันทึกวาชาถูกนําเขามาในไทยโดยคนจีน แตเขามาเมื่อไรยังไมเดนชัด
ในชวงที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีนเมื่อครั้งที่กรุงสุโขทัยเปนราชธานีนั้น นาจะมีการดื่มน้ํา
ชากันมากแลว (สุรีย ภูมิภมร 2537)
ในแผนดินสมเด็จพระนารายณมหาราช จดหมายเหตุของลาลูแบร ในป 2230 (อาง
โดย สันต ท.โกมลบุตร , 2510) ลาลูแบร ไดบันทึกถึงการดื่มชาในสยามประเทศวา ชามีใหดื่มกัน
เฉพาะในเมืองหลวง ชวงนั้นคนไทยรูจักดื่มชากันแลว และนิยมชงน้ําชารับแขก กรุงสยามมีชา
สามชนิดคือ ชาชะบวย ฤาชาบวย และชาซอมหลู คนสยามมีกาบอลิซึ่งเปนกาทองแดงขางในบุ
ดวยตะกั่ว เปนกาที่ผลิตในญี่ปุน ใชตมน้ําครูเดียวก็เดือดซึ่งเปนของเกาของสแกนดิเนเวียที่ยัง
นิยมใชกันอยู
คนสยามใชกาดินเหนียวจะตองใชน้ํารอนราดกากอน เอาชามาหนึ่งหยิบมือ แลวเท
น้ํารอนลงไปใหโชกชา ใชน้ํารอนราดกาตอไปอีก ในการรินน้ําชาจะรินลงไปในจอกสักครึ่งจอก
หากชาที่ชงแกเกินไปก็เติมน้ํารอนลงไป หากน้ําชาไมแกนักก็เติมชาลงไป คุยกันไป ดื่มกันไป
∗

การนําขอมูลเรื่องการเดินทางของชาจีนสูมาเลเซียที่ไดยกมานี้เพราะในภาคใตนั้นผูศึกษาตองการเนนใหเห็น
วาลักษณะชาที่ดื่มนั้นคนใตไดรับอิทธิพลมาจากมาเลเซียในแบบวัฒนธรรมมุสลิมมากกวาจะไดรับอิทธิพลจาก
รัฐสวนกลางของไทย
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ชงชากั นไป ตามบันทึกในจดหมายเหตุนี้จะเห็นวา ลักษณะการดื่มชาของคนไทยในสมัยนั้น
เหมือนการดื่มชาแบบจีนนั่นเอง ทานลาลูแบรบันทึกวาคนสยามไมใสน้ําตาลในชา ดื่มชารอนๆ
แบบคนจีน การปฏิเสธไมดื่มชาในสยามถือวาไมมีมารยาท ตองนั่งดื่มกันเมื่อไดรับการเชื้อเชิญ
(สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
บาทหลวง เดอ ชวาสี ที่เดินทางเขามาเผยแพรศาสนาคริสตในประเทศไทย ได
บันทึกไวเมื่อป 2228 วา ไดไปเสาะหาชาดีในตลาดมาเก็บไวชงดื่ม ไดรับชาอยางดีเปนชาที่คนจีน
นําเขาไปถวายฮองเต รูสึกดีใจมาก เพราะชาอยางนี้ไมอาจจะหาไดในตลาดทั่วไป แสดงใหเห็น
วาในสมัยนั้นไดมีการดื่มชากันมากแลว และผูมีรสนิยมสูงในการดื่มชาจะเสาะหาชาดีมาดื่ม (สุรีย
ภูมิภมร 2537 : 76-94)
ชากลายเปน เครื่ องดื่ม ที่ จํา เป น ในสัง คมไทยปจ จุบั น แม วา จะมี ก ารสั่ ง ชาเข า มา
จําหนายเปนจํานวนมากก็ตาม แตการปลูกชาในประเทศไทยก็ไดดําเนินการมานานพอสมควร
แหลงชาเกาๆ ดูไดจากตนชาเกาแกที่สูงอายุ ที่สามารถพบเห็นไดที่จังหวัดแมฮองสอน นาน แพร
เขาใจวาชาวเขาเปนผูปลูกชาเหลานี้ การปลูกชายุคใหมของไทยเกิดขึ้นจากการบุกเบิกของคน
ไทยอยางนายประสิทธิ์ พุมชูศรี และนายประธาน พุมชูศรี ที่เชียงดาว นอกจากนั้นก็ยังมีนายพร
เกี้ยวการคา และนายพวง สุวรรณธาดา ที่ฝาง รวมทั้งปาซุงที่บานแมสลอง สําหรับรายหลังนี้
ไดรับรางวัลผูทําคุณประโยชนในวงการเกษตรจากสมาคมวิทยาศาสตรการเกษตรแหงประเทศไทย
นับวาเปนนายทหารของกองพล 93 เพียงคนเดียวที่ไดรับเกียรตินี้ (สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
การปลูกชายุคใหมปลูกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเปนสวนใหญ โดยผลิตที่อําเภอแม
แตงปละ 290 ตัน (ชาสยาม, ใบชาสุริยา , ชาบุญประธาน , ชาแมลา , ชาทองเจริญ) ผลิตที่
อําเภอเมืองปละ 277 ตัน (ชาระมิงค , ชาศิริพืชผล , ใบชาทวีคุณ) ผลิตที่อําเภอดอยสะเก็ดปละ
125 ตัน (ชาพนัสพัฒน , ชาสถิยพร , ชาเชียงใหม , ชาหอม , ชาชูกิจ , ชาเฉลิมศรี , ชาดอยสะเก็ด
ปาเมี่ยง , ชารุงบูรพา) ผลิตที่อําเภอฝางปละ 108 ตัน (ชาถาวร , ชารานคาชาวเขา) ยังมีการ
ผลิตที่อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย 120 ตัน (ชาแสงไทย ชาแมสลอง) นอกจากนี้ ยังมีการ
ปลูกเปนปริมาณนอยที่แมฮองสอน นาน แพร ลําปาง ตาก (สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
ปจจุบันโครงการหลวงไดทําการวิจัยเกี่ยวกับชาอยูที่หวยน้ําขุน จังหวัดเชียงราย แต
การวิจัยก็ยังอยูในระยะเริ่มตน ไดชาพันธุดีจากไตหวันมามาใชในการทดลองและขยายพันธุ แต
การปลูก การบํารุงรักษา และการแปรรูปยังมีปญหาอยูมาก นอกจากนี้ชาพันธุดียังใชเพื่อการ
ทดลองเทานั้น ยังไมถึงมือของเกษตรกร (สุรีย ภูมิภมร 2537 : 76-94)
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ชาเดิมที่ปลูกและบํารุงรักษาอยูใหผลผลิตต่ํา ใบชาที่เก็บไมมีคุณภาพ ราคาของชาก็
พลอยต่ําลงไปดวย พื้นที่ปลูกชาสวนใหญอยูในพื้นที่ลุมน้ํา เจาของไรชาไมมีเอกสิทธิ์ในการ
ครอบครองที่ดิน ทําใหลอแหลมตอการผลักดันใหออกจากพื้นที่ เทคโนโลยีวาดวยการผลิตและ
การแปรรูปยังต่ํา ซ้ํารายตองเสียภาษีการคาคอนขางสูงเมื่อเปรียบเทียบกับพืชเกษตรอยางอื่น
คนปลูกยังขาดแกนกลางในการสนับสนุน ไมวาจะเปนการปลูก การแปรรูป การบรรจุหีบหอ
และการขนสง
อยางไรก็ตาม ในชวงของป 2526 – 2531 ประเทศไทยไดมีการสงชาออกไปจําหนาย
ในตลาดตางประเทศ ระหวาง 346 –914 ตันตอป ทํารายไดประมาณปละ 11-25 ลานบาท
สินคาเกษตรตัวนี้ยังขึ้นๆ ลงๆ ทั้งปริมาณการสงออก และรายไดจากการขายชา (สุรีย ภูมิภมร
2537 : 76-94)
อองอิ๋วกี่ : หนึ่งในตํานานรานขายใบชาแหงกรุงสยาม
ดังที่ไดกลาวไปแลววา ธุรกิจคาใบชาจีนในเมืองไทยนั้นเกิดขึ้นจากชาวจีน และเปน
ชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยนประเทศจีน แล วเขามาตั้งถิ่ นฐานในเมืองไทย
ประกอบธุรกิจคาขายใบชาสืบตอกันมาตั้งแตอดีต
ใบชาที่มีชื่อที่รูจักกันอยางแพรหลายคือ ใบชาตราปน หรือหางใบชา “อองกิ๋วกี่” ซึ่ง
ทําธุรกิจคาใบชามายาวนานที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยูตรงหัวมุมสี่กั๊กพระยาศรีหรือที่เรียกวา สี่กั๊ก
เสาชิงชา ดังที่กาญจนาคพันธบันทึกไวในหนังสือ กรุงเทพฯ เมื่อ 70 ปกอนวา
“...ขามถนนบํารุงเมืองมาถึงโคงถนนอีกมุมหนึ่ง ตึกตอนที่มาทางถนนบํารุงเมืองเปน
รานเจกขายขาวแกง สวนมาทางถนนตะนาวเปนรานขายใบชาจีน ดูเหมือนจะชื่อ อองอิ๋วกี่...”
รานอองอิ๋วกี่ เปนรานของชาวจีนฮกเกี้ยนมาจากหมูบานอันชี ซึ่งเปนหมูบานที่ขึ้นชื่อ
ในการทําใบชา รานอองอิ๋วกี่เริ่มจดทะเบียนเปนบริษัทเมื่อ พ.ศ. 2513 และนําเขาใบชานานาชนิด
เพื่อสงขายในเมืองไทยโดยมีลุกคามาสั่งซื้อจากทั่วทุกภูมิภาค ธุรกิจของรานอองอิ๋วกี่สืบทอดมา
จากรุนสูรุน ปจจุบันเปนรุนหลาน และมีการนําชาลักษณะสากลหลากชนิดมาขายมากขึ้น อยางไร
ก็ตามรานอองอิ๋วกี่ก็เปนรานที่มุงขายใบชา ไมไดชงชาเปดขายใหลูกคามานั่งดื่มในราน
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2.แผนที่เขตเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช
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ภาคผนวก ข
ภาพประกอบ

ภาพที1่ รานน้ําชาแบบชาวจีนในยุคปจจุบันที่อาศัยกระแส Nostalgia
ตกแตงรานใหมีบรรยากาศของความโบราณมาปรับประยุกตใหเขากับยุคสมัย

ภาพที2่ รานน้ําชาที่ตกแตงอยางสวยงามมักเปนทีพ่ บปะของคนชัน้ กลาง
มากกวาคนทีเ่ ขาไปบริโภครานน้ําชาขางถนน
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ภาพที3่ ของที่ทานคูกบั รานน้าํ ชาแบบจีน มักเปนชุดติ่มซํา
คนเมืองนครฯ นิยมทานเปนอาหารเชา

ภาพที4่ ความหลากหลายของชุดติ่มซําที่นาํ มาทานคูก ับน้ําชา
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ภาพที5่ อาหารคาว “บักกุดเต” (ซี่โครงหมูตมยาจีน) ทีน่ ํามาทานกับชา

ภาพที6่ พนักงานเสริ์ฟในรานน้าํ ชาแบบจีนที่มชี ุดการแตงกายที่เหมือนกันและมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวเปนจุดขายของราน ตางกับคนขายรานน้าํ ชาขางถนนที่ไมมชี ุดฟอรม
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ภาพที7่ รานน้ําชากลางคืน ที่เรียงรายอยูร ิมถนนในเขตเทศบาล

ภาพที8่ คนขายรานน้าํ ชาทีเ่ รียงรายอยูริมถนนในเขตเทศบาล
มักเปนชาวมุสลิมและมักเปนที่รูจักคุน เคยกับลูกคา
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ภาพที9่ การจัดวางของรานน้ําชากลางคืน
จะมีรูปแบบคลายๆ กัน คือโชวใหเห็นนมขนหวานที่ใช

ภาพที1่ 0 การตมชา
ชาจะถูกตมอยูบนเตาเสมอเพื่อใหไดรสฝาด ถูกใจคอชา
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ภาพที1่ 1 การสรางสัมพันธสวนตัว
ทําใหคนขายและคนชงชามักจําไดและรูสวนผสมในการปรุงใหลูกคาแตละคน

ภาพที1่ 2 ภาพลักษณของรานชาขางถนน
ไมคอยมีความสําคัญกับลูกคา ดังที่เห็นในภาพจะเปนรานรกๆ
ตามแตจะสะดวกในการขนยาย
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ภาพที1่ 3 ผูหญิงในรานชา
มักมีบทบาทเปนคนเก็บเงิน จากคนขายอีกที ไมมหี นาที่ในการชงหรือการเสริ์ฟ

ภาพที1่ 4 รานน้าํ ชามักเปนทีพ่ บปะของคนที่สนใจเรื่องหวย
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ภาพที1่ 5 กระดานใบโพยหวยในรานน้าํ ชาบางแหง
ติดปรากฏไวอยางชัดเจน

ภาพที1่ 6 กิจกรรมสันทนาการในรานน้าํ ชา
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