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บทที่ 2 

วรรณกรรมและเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

 

ในการศกึษา ควำมทรงจ ำร่วมของชำวม้ง : กรณีศึกษำศูนย์พัฒนำโครงกำรหลวง

หนองหอย ต ำบลแม่แรม อ ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท าความเข้าใจทฤษฎี แนวคิด

ทีเ่กี่ยวข้อง ในบทนีผู้ว้ิจัยจงึได้ท าการศึกษาโดยเนื้อหาส าคัญแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ 

2.1  ความหมายและความส าคัญของความทรงจ าร่วม 

  2.2. แนวคิดการสรา้งพื้นที่ทางสังคม 

  2.3  ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

2.4  ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศกึษา 

 

2.1  ควำมหมำยและควำมส ำคัญของควำมทรงจ ำร่วม 

การนิยามความหมายและให้ค าจ ากัดความ และแสดงทัศนะต่อความทรงจ าร่วม หรือ 

Collective memory เอาไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาโดยเรียงล าดับแนวคิด

ดังนี้ 

ประสิทธิ์  ลปีรีชา กล่าวไว้ว่า ความทรงจ าร่วม ซึ่งกอปรขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์

ทางชาติพันธุ์ของชาวม้ง ในที่นี้ผู้เขียนหมายถึงความทรงจ าที่สั่งสมมาจากนิยาย ต านาน นิทาน 

เรื่องเล่าทางประวัตศิาสตร์ บทสวดในพิธีกรรม สุภาษิต และบทเพลง ฯลฯ ที่นิยมปฏิบัติกันเป็น

ประจ าในวิถีชีวิตของชาวม้ง ซึ่งล้วนแล้วแต่แฝงเอาไว้ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับก าเนิดของกลุ่มชาติ

พันธุ์  ระบบจักรวาลวิทยา การถูกคนอื่นรุกรานและฆ่าฟัน รวมทั้งความภาคภูมิใจใน

ความส าเร็จและความยิ่งใหญ่ของคนในเผา่พันธุ์ของตน1 

ทวิช จตุรพฤกษ์ กล่าวว่า ชนเผ่าแต่ละเผ่าจะสามารถสืบสานความเป็นชาติพันธุ์ของ

ตนเองเอาไว้ได้โดยการสร้างจิตส านึกทางประวัติศาสตร์ หรือมีวิธีการสร้างระบบความคิด

ขึ้นมาตีความหมายประวัติศาสตร์ของตนเองว่ามีความพ้องหรือแตกต่างกับกลุ่มอื่นอย่างไร 

                                                 
1 ประสิทธ์ิ ลีปรีชา. 2548. รำยงำนกำรวิจัยภำยใต้โครงกำร “อ ำนำจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทำงชำติ

พันธุ์: กำรเมอืงเชงิวัฒนธรรมของรัฐชำติในสังคมไทย”. กรุงเทพฯ : ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.). หนา้ 31. 
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การแสดงตนว่าตนเป็นใครและเป็นคนกลุ่มใดนั้น จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ละช่วงของ

ประวัติศาสตร์2 

ยศ สันตสมบัติ กล่าวว่า ความเป็นชาติพันธุ์หนึ่ง ๆ มิใช่อัตลักษณ์ส าเร็จรูปและแน่นอน

ตายตัว หากแต่เป็นการเลือกที่จะบ่งชี้ตนเองและการสร้างส านึกทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาชุด

หนึ่ง เนื่องเพราะการกระท าดังกล่าวใหผ้ลประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองในเงื่อนไขปัจจุบัน3  

 

2.2 แนวคดิกำรสร้ำงพ้ืนที่ทำงสังคม 

การสร้างพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค ถูกมองเป็นลักษณะสารัตถะนิยม 

(essentialism) คือคนในแต่ละชุมชนไม่ค่อยมีการเคลื่อนย้าย ต่างมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ผูก

ติดกับพืน้ที่ อาณาเขตที่แน่นอน จากแนวคิดดังกล่าวนี้ท าให้อัตลักษณ์ของบุคคลเป็นสิ่งที่ได้รับ

จากโครงสรา้งทางการเมอืง ศาสนา ของสังคมดังกล่าว ซึ่งในสังคมสมัยใหม่ มุมมองนี้ได้ถูกท้า

ทายในงานของ Akhil Gupta and James Ferguson4 ได้น าเสนอมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์

ระหว่างวัฒนธรรมกับพื้นที่ (Place) ซึ่งได้ทะลายมุมมองที่ว่าวัฒนธรรมผูกติดตายตัวอยู่กับ

พื้นที่ และน าเสนอถึงความไม่ต่อเนื่องของพื้นที่และวัฒนธรรม พร้อมกับได้เสนอว่าคนที่

เคลื่อนย้ายเหล่านีม้ีจินตนาการเรื่องดนิแดน (imagined place) แบบใหม่ ที่ไม่ยึดติดกับพรมแดน

ของรัฐชาติ อย่างชุมชนในจินตนาการ (imagined community) ของ Benedict Anderson ซึ่ง

ดินแดนในจินตนาการเหล่านี้ เกิดจาก “การใช้ความทรงจ าของดินแดนมาสร้างโลกทาง

จนิตนาการใหม่ ในที่อยู่ใหม่”  โดยที่บ้านเกิดก็ยังเป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญส าหรับการสร้างพื้นที่

ใหม่ของคนเหล่านี ้

การปรากฏตัวของคลื่นผู้อพยพที่ เดินข้ามพรมแดนรัฐชาติได้ก่อเกิดมุมมองต่อ

วัฒนธรรมใหม่ เพราะผู้อพยพเหล่านี้ได้สร้างพื้นที่ทางสังคมของตนเองผ่านวัฒนธรรมที่มีการ

                                                 
2 ทวชิ จตุรพฤกษ.์ 2538. พิธีกรรมเพื่อสืบทอดควำมเป็นชำตพิันธุ์ของชำวเขำยำกจน: กำรศึกษำกำร

ปรับตัวทำงวัฒนธรรมของชำวเขำเผ่ำลีซอในจังหวัดเชียงใหม่ . เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัยเชียงใหม่. 

หนา้ 66.  
3 ยศ สันตสมบัต.ิ 2542. หลักช้ำงกำรสร้ำงใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง. กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา. 

หนา้ 20. 
4 Gupta and Ferguson. 1999. อา้งใน อภิญญา เฟือ่งฟูสกุล. อัตลักษณ์ (Identity): กำรทบทวนทฤษฎี

และกรอบแนวคดิ.  รายงานการวิจัยเสนอตอ่ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา. 

กรุงเทพฯ : ส านักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ. หนา้ 20. 
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ผสมผสาน (hybridity)  ซึ่ง “ไม่ได้จ ากัดหรือผูกติดกับวัฒนธรรมที่เป็นต้นก าเนิด”5   การข้าม

พรมแดนของรัฐชาติ (deterritorialization) ของวัฒนธรรม ได้ท าให้เกิดรอยแยกขึ้นในความ

กลมกลืนระหว่างสถานที่และผูค้น 

ในบริบทความสัมพันธ์ทางสังคมที่หลากหลาย การสร้างพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์เป็นผล

มาจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความซับซ้อนทางการเมือง 

สังคม และวัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนรูปแบบของกลุ่มชาติพันธุ์ที่พยายามสร้างพื้นที่ทาง

วัฒนธรรมด้วยการสร้างภาพอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ผ่านบริบทต่าง ๆ ทางสังคม 

และความสัมพันธ์กับชนกลุ่มอื่น ๆ และรัฐ กระแสโลกาภิวัฒน์ก่อให้เกิดทั้งวัฒนธรรมมวลชน

ในระดับโลก การค้นหาต่อสู้และการใช้ความรุนแรงรูปแบบต่าง ๆ เพื่อค้นหาทางชาติพันธุ์และ

วัฒนธรรมท้องถิ่น ในขณะเดียวกันโลกาภิวัฒน์ก็เป็นกระแสหนึ่งที่ท าให้ประชากรต่างชาติพันธุ์ 

ภาษา ศาสนา ผวิพรรณและวัฒนธรรมได้มโีอกาสติดตอ่ เชื่อมโยงถึงกันและกันมากขึน้6   

การศึกษาเรื่องราวของกลุ่มชาติพันธุ์อาจสามารถพิจารณาได้ในหลายมิติ ซึ่งกลุ่มคน

เหล่านีม้ักถูกผลักดันหรอืเบียดขับเข้าไปอยู่ในสภาวะการเป็นคนชายขอบของสังคม ที่ออกมาใน

เชงิผู้มอี านาจและผู้ดอ้ยอ านาจ โดยเฉพาะ 

บทบำททำงกำรเมือง คนเหล่านีม้ักไม่มีสถานภาพความเป็นพลเมืองของรัฐใดรัฐหนึ่ง

ซึ่งถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนที่ล่อแหลมต่อความมั่นคงของประเทศ และถูกกีดกันไม่ให้มีส่วนร่วม

ในทางการเมอืง 

บทบำทในทำงเศรษฐกิจ  ถูกมองว่า มีระบบการผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีวิถีชีวิต

เพียงแค่พอยังชีพ คนเหล่านี้มักตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ที่ได้รับผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของ

สิ่งแวดล้อมที่ตนเองไม่ได้ก่อขึ้น และยังถูกมองว่าเป็นพวกท าลายสิ่งแวดล้อม จากคนในสังคม

ใหญ่ 

บทบำทในทำงสังคมและวัฒนธรรม ผู้คนเหล่านี้มักมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม

จากสังคมใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา ศาสนาและความเชื่อ ท าให้ถูกมองว่าเป็นพวกล้า

หลังไร้การศกึษา7   

                                                 
5 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล. 2542. เร่ืองเดียวกัน. หนา้ 26. 
6 สุริยา สมุทคุปต์ิ และพัฒนา กติอิาษา. 2542. มำนุษยวิทยำกบัโลกำภิวัตน์ : รวมบทควำม 

นครรำชสีมำ: ห้องไทยศกึษำนิทัศน์. กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี. หนา้ 81-88. 
7 ชูศักดิ์ วิทยาภัค. 2541. สังคมศำสตร์กับกำรศึกษำคนชำยขอบ. วารสารสังคมศาสตร์. ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 1. 

เชยีงใหม ่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. หนา้ 1. 
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ระบบความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมวัฒนธรรมที่พบได้อย่าง

แพร่หลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ก าลังพัฒนา ท่ามกลางกระแสการ

เปลี่ยนแปลงจะพบว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์จ านวนหนึ่งพยายามที่จะปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสภาพความ

เป็นจริงที่เกิดขึ้นใหม่ ได้มีการยอมรับขนบธรรมเนียมประเพณีของชนกลุ่มอื่น หรือไม่ก็ยอม

ร่วมมือกับชนกลุ่มอื่นคิดค้นธรรมเนียมวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ 

ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร ได้ศึกษาและวิเคราะหว์าทกรรมในสังคมไทย โดยศึกษาระบบ

และกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ (Identity) และความหมาย (Significance) ให้กับสิ่งต่าง ๆ ใน

สังคมที่เราอาศัยอยู่ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความจริง อ านาจ หรือตัวตนของเรา สอดคล้องกับ

บทความ “วาทกรรมว่าด้วยชาวเขา” ของปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ที่กล่าวถึงเอกลักษณ์และ

ความหมายของ “ชาวเขา” ในด้านความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างรัฐกับชาวเขา เพื่อท าความ

เข้าใจถึงสถานะหรอืต าแหน่งแหง่ที่ของชาวเขาในสังคมไทย ที่สง่ผลต่อกระบวนการครอบครอง

และควบคุมพื้นที่ภายในอาณาเขตของรัฐ (internal territorialization) โดยสร้างความหมายใหม่

ให้กับพืน้ที่ 

ในช่วงเวลาของประวัตศิาสตร์ “การสูญเสียลักษณะทางเผ่าพันธุ์ (Detribalization) หรือ 

การสูญเสียอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์”8 ที่ผ่านมากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของรัฐชาติ ชุมชนในความเป็นพลเมืองของรัฐชาติได้เสื่อมความส าคัญลง บทบาทระหว่างรัฐ

และกลุ่มชาติพันธุ์ ถูกสร้างขึ้นบนความสัมพันธ์เชิงอ านาจของกลุ่มชนที่มีอ านาจเหนือกว่าเป็น

คนก าหนด สร้าง ตีความ และสร้างความหมายใหม่ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ที่ถูกมองว่าเป็น

คนชายขอบของสังคมอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เองก่อให้เกิดการตอบโต้ต่อกระบวนการที่ถูก

กักขังอัตลักษณ์ในอดีต ซึ่งกลุ่มหนึ่งใช้วิธีการโต้ตอบต่อเจ้าหน้าที่รัฐอย่างรุนแรง และอีกกลุ่ม

หนึ่งเลือกที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวติ “ชุมชนในจินตนาการ” ของรัฐ9  

                                                 
8 การสูญเสียลักษณะทางเผา่พันธ์ุหรือการสูญเสียอัตลักษณท์างชาตพิันธ์ุ อาจเกดิขึน้ได้จากสองสาเหตุหลัก 

คือ การปรับตัวเพื่อความอยูร่อด โดยความตอ้งการท่ีจะผสมกลมกลนืและปรับตัวให้เข้ากับสภาพความเป็น

จรงิท่ีเกิดขึ้นใหม ่ได้มีการยอมรับขนบธรรมเนยีมประเพณขีองชนกลุ่มอื่น หรืออาจรว่มมือกับชนกลุ่มอื่น 

คิดค้นขนบธรรมเนยีมประเพณีขึน้มาใหม่ อกีสาเหตุหน่ึงซึ่งเกิดจากการครอบง าโดยรัฐชาติ เพราะวัฒนธรรม

ของกลุม่ชาติพันธ์ุอยูใ่นฐานะวฒันธรรมย่อย เพื่อสะดวกต่อการปกครอง จึงมีการผนวกวัฒนธรรมของกลุ่ม

ชาติพันธ์ุท่ีมีหลากหลายน้ันเข้ามาเป็นหน่ึงเดียวกันกับวัฒนธรรมแหง่ชาติ โดยจะอยู่บนพืน้ฐานของความพงึ

พอใจของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยหรือไมก่็ตาม 
9 Benedict Anderson. 1983. Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of 

Nationalism. London : Verno. p 191. 
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บทความของอรัญญา ศิริผล ที่ศึกษาภาพลักษณ์ฝิ่นกับกระบวนการกักขังอัตลักษณ์

ชาวม้งได้อธิบายถึงภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างและผลิตซ้ าในสังคมไทยเกี่ยวกับชาติพันธุ์ม้งที่มี

วัฒนธรรมในการค้าฝิ่นมายาวนาน ในอดีตภาพเหล่านี้ถูกสะท้อนผ่านสื่อออกสู่สาธารณะใน

ด้านลบ ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการตอบโต้ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อการถูกกักขังอัตลักษณ์10   แต่ใน

ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มรวมตัวกันเพียงเพื่อต้องการแสดงตัวตนหรือสร้างพื้นที่

ทางวัฒนธรรมเท่านั้น 

แนวคิดของ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี ในบทความเรื่อง “ข้ามพรมแดนค าถาม เรื่องอัต

ลักษณ์วัฒนธรรมพื้นที่และความเป็นชาติ” ระบุว่า แนวคิดเรื่องพรมแดนยังคงถูกนิยามโดยผูก

โยงกับแนวคิดเรื่องดินแดนและความเป็นรัฐชาติ สังคมภายในชาติยังอยู่ภายใต้ขอบเขต

พรมแดนเดียวกัน มักถูกมองว่าสืบทอดอุดมการณ์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่องกัน

เป็นอันเดียวกันแตกต่างไปจากสังคมอื่น นอกเส้นพรมแดน เชื่อกันว่าความเหมือนหรือความ

แตกต่างของคนในสังคม ถูกก าหนดโดยต าแหน่งแห่งที่การเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดน จึงเป็น

เครื่องมือหนึ่งในการจัดระเบียบของรัฐที่เข้ามาสร้างความเหมือนและความต่างของคนในสังคม

และต่างสังคม11 

การรื้อฟื้นลักษณะทางเผ่าพันธุ์ หรือการสร้างอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นการปรับตัว

หรอืจัดองคป์ระกอบทางขนบธรรมเนยีมประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์โดยอาศัยสัญลักษณ์ที่มีอยู่

เดิมเป็นพืน้ฐาน ซึ่งมักจะปรากฏอยู่ในรูปของบรรทัดฐาน (Norms) หรืออุดมการณ์ (Ideologies) 

ที่กลุ่มชาติพันธุ์มักใช้เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างกลุ่มหรือสร้างพรมแดนทางชาติพันธุ์ให้

เด่นชัดขึ้น โดยยังคงแม่แบบเดิมของวัฒนธรรมเอาไว้ เรียกว่าการผลิตใหม่หรือผลิตซ้ าทาง

วัฒนธรรม (Cultural reproduction) อันเป็นลักษณะพลวัตทางสังคมที่มใีห้เห็นทั่วไป12  

การผลิตใหมข่องประเพณี จงึอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งต้องการปรับตัว

ให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นว่าการมองกลุ่มชาติพันธุ์ในลักษณะนี้จะเชื่อมโยงไปสู่

การศกึษาเรื่องอัตลักษณ์อย่างไม่มทีางหลีกเลี่ยง เพราะความเคลื่อนไหวไปตามบริบทของกลุ่ม

ชาติพันธุ์ส่งผลใหอ้ัตลักษณ์ปรับเปลี่ยนตามไปด้วย  

                                                 
10 อรัญญา ศริิผล. 2541. อา้งใน ป่ินแก้ว เหลอืงอร่ามศรี. วาทกรรมวา่ด้วย ชาวเขา. วำรสำรสังคมศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่. เชยีงใหม ่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. หนา้ 75-87. 
11 ป่ินแก้ว เหลอืงอร่ามศรี. เร่ืองเดียวกัน. หนา้ 1-14. 
12 นิวัติ ทองนวล. 2546. กำรสร้ำงอัตลักษณ์ของชำวพวนในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาไทศกึษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. หนา้ 4. 
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ผู้วิจัยเห็นว่า การศึกษากระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของสังคมมีความส าคัญต่อ

การศึกษาแนวคิดการสร้างพื้นที่ทางสังคม โดยการมองในสองมิติ คือ การศึกษาอัตลักษณ์

จารีตดั้งเดิม ผ่านมิติทางประวัติศาสตร์และมุมมองเชิงสารัตถะนิยม ที่เห็นว่าอัตลักษณ์เป็นสิ่ง

ที่มีเฉพาะตัว เฉพาะกลุ่ม มีแก่นสารที่สืบทอดมาจากอดีต และฝังแน่นในจิตส านึก ที่เรียกว่า

ประวัติศาสตร์ความทรงจ าหรอืความทรงจ าร่วม  

 

2.3  ทฤษฎีกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 

ทัศนคติ ของบุคคลเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอิทธิพลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ได้แก่ การ

รับข้อมูลใหม่จากบุคคลหรือโดยผ่านสื่อมวลชน หรือโดยการรับประสบการณ์โดยตรง ท าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบด้านความเข้าใจ ซึ่งมีผลท าให้องค์ประกอบด้านความรู้สึก

และพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปด้วย การเปลี่ยนทัศนคติอาจเป็นไปโดยความสอดคล้องกัน

ระหว่างความคิด ความเข้าใจและความรูส้ึก กล่าวเมื่อบุคคลมีความรูส้ึกที่ดหีรือไม่ดีต่อสิ่งใด ก็

จะมีความคิดความเข้าใจในสิ่งนั้นในลักษณะดังกล่าวด้วยเช่นกัน แต่ถ้าบุคคลนั้นได้รับข้อมูล

ใหม่หรอืประสบการณ์ใหม่ ซึ่งท าให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไป  จ าเป็นต้องท าบางอย่างเพื่อลด

ความขัดแย้งภายในตนเอง โดยบุคคลทั่วไปอาจเปลี่ยนแปลงทัศนคติคล้อยตามกลุ่มเพื่อนหรือ

การที่มปีระสบการณไ์ม่ดีตอ่สิ่งหนึ่งเพราะถูกลงโทษ บุคคลนั้นก็อาจมีทัศนคติไมด่ีตอ่สิ่งนั้น13   

กระบวนกำรทำงจิตใจในกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ 5 ขั้นกับกระบวนกำร

ยอมรับสิ่งใหม่ 

ทัศนคตเิป็นแนวทางที่จะน าไปสู่การแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ ฉะนั้น ถ้ามีการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติก็จะท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนตามไปด้วย การเปลี่ยนทัศนคติจึงมี

ความส าคัญมากในกระบวนการยอมรับหรือการตัดสินใจยอมรับ อันมีขั้นตอนส าคัญ ๆ 5 

ขั้นตอน  

ขั้นที่ 1 ตั้งใจรับทราบ ให้ความส าคัญ มีความสนใจเกี่ยวกับข่าวสาร 

ขั้นที่ 2 การเข้าใจในข่าวสาร 

ขั้นที่ 3 ยอมรับหรอืการเปลี่ยนแปลง 

ขั้นที่ 4 ขั้นการเก็บจ า 

                                                 
13 ภาวนา ก้อนกลีบ. 2536. กำรยอมรับสิ่งใหม่ของชำวเขำเผ่ำม้งในชุมชนพื้นรำบ : ศึกษำเฉพำะกรณี

หมู่บ้ำนสหกรณ์ห้วยมะนำวกิ่งอ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ . เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. หนา้ 26-27. 
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ขั้นที่ 5 ขั้นการกระท า 

โรเจอร ์เชื่อวา่ผูท้ี่มคีวามเข้าใจสิ่งใหม่ก่อน คือ ผู้ที่ได้รับการศึกษามากกว่าผู้ที่รับรู้

และเข้าใจทีหลัง ถ้าอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่คล้ายคลึงกัน อันแสดงถึงการรับข่าวสารจาก

มวลชนต่าง ๆ มาปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเช่นกับเจ้าหน้าที่ผู้น าการเปลี่ยนแปลง การมีส่วน

ร่วมในสังคม ชอบท่องเที่ยวไปในที่ตา่ง ๆ ซึ่งก็คือการศึกษานอกระบบและบุคคลจะรับรู้สิ่งใหม่

ทุกอย่างต้องมีการเสี่ยงรวมอยู่ด้วย เพราะเขาไม่แน่ใจว่าผลของการใช้สิ่งใหม่จะเป็นอย่างไร 

เขาจึงต้องการเสริมแรงของทัศนคติที่มีต่อสิ่งใหม่นั้น โดยแสวงหาได้จากเพื่อน ๆ  เช่น น า

เรื่องราวไปปรึกษาหารือ หรือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งนอกและในชุมชน บรรทัดฐาน

ทางสังคม มีบทบาทมาก เพราะจะท าให้บุคคลมีทัศนคติที่ดีหรอืไม่ดีตอ่สิ่งใหม่นัน้ ๆ ได้ 

บรรทัดฐานทางสังคม หมายถึง ระเบียบข้อบังคับ หรือหลักเกณฑ์ที่ใช้เป็นแนวทาง

ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลว่าจะปฏิบัติอย่างไร14  โดยให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการอบรม

สั่งสอนในชุมชน  

 

2.4  ปัจจัยกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

 แบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยหลัก คือ 

1) ปัจจัยภายใน หมายถึง ภายในสังคมมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมองได้ 

2 ลักษณะ คอื  

1.1)  ปัจจัยที่แสดงอย่างเปิดเผยหรือตั้งใจกระท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ได้แก่ 

กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ การวางแผนทางสังคม 

และการกระท าของปัจเจกบุคคล เช่น ผู้น าในสังคม เป็นต้น 

       1.2)  ปัจจัยที่ไม่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยหรือตั้งใจ ได้แก่ ความตึงเครียดภายใน

ระบบสังคม การขาดแคลนทรัพยากรท าให้มผีลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

2)  ปัจจัยภายนอก  เป็นปัจจัยที่เกิดขึน้ภายนอกสังคม ปัจจัยที่เห็นชัดก็คือ 

2.1)  การเปลี่ยนแปลงลักษณะของประชากร ได้แก่ การย้ายถิ่นของประชากร 

ความแตกต่างขององค์ประกอบของประชากร เชน่ อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ 

                                                 
14 นพนธ์ สัมมา. 2523. จิตลักษณะส ำคัญที่เกี่ยวข้องกับกำรยอมรับนวัตกรรมทำงกำรเกษตร . 

ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. หน้า 

21-23. 
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2.2) การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ได้แก่ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ 

ทรัพยากรธรรมชาติ ภัยธรรมชาติ แผ่นดนิไหว น้ าท่วม เป็นต้น 

     2.3)  กลุ่มกระทบภายนอก ได้แก่ การเข้ามาของคนสังคมอื่น การถูกโจมตี 

     2.4)  การยืมวัฒนธรรม ได้แก่ วัฒนธรรมได้ยืมจากวัฒนธรรมอื่น ท าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคม 

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 

1) ก่อให้เกิดประโยชน์ เช่น มีการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ มีการเปลี่ยนแปลงในแง่

ระบบการท างานที่ดีขึน้ เป็นการพัฒนาให้มคีวามเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นต้น 

2) ก่อใหเ้กิดปัญหา เช่น อัตราการเปลี่ยนแปลงไม่เท่ากัน ก็จะท าให้เกิดปัญหาได้ เมื่อ

วัตถุก้าวหน้ารวดเร็วกว่าวัฒนธรรมทางจิตใจ ท าให้เกิดปัญหาทางสังคม ปัญหา

ของการเพิ่มของประชากร ปัญหาการว่างงาน ปัญหาที่อยู่อาศัย เป็นต้น15   

 

2.5  งำนวิจัยที่เกี่ยวกับกำรศึกษำ 

ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ได้กล่าวถึงการแยกชาวม้งในเขตภาคเหนือของประเทศไทยตาม

ลักษณะของการแต่งกายและภาษาที่ใช้ โดยแบ่งเป็น 3 เผ่า คือ ม้งด า หรือน ้าเงิน ม้งขาว 

และม้งกัวมะบา ส า หรับม้งด า แบ่งออกเป็นสาขาย่อย 3 สาขา คือ ม้งดอก ม้งลาย และม้งด า 

การแบ่งม้งออกเป็น 3 เผา่นีก้็โดยอาศัยควาแตกต่าทางภาษา และความแตกต่างของเครื่องแต่ง

กาย ตลอดจนช่ือที่มง้ใชเ้รียกตัวเอง16  

เบญจา จีรภัทรพิมลได้ศึกษาผลกระทบของการพัฒนาสังคมชาวเขา โดยมุ่งศึกษาการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในชุมชนชาวเขา อันเนื่องมาจากการด าเนินงานพัฒนาที่มีโครงการของรัฐ

เป็นแกนน า พบว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการประกอบอาชีพมีผลท าให้ชาวเขาเปลี่ยนแปลง

วิถีชีวิตเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย การศึกษา และการปกครองภายในหมู่บ้าน ซึ่ง วิไลพร ชะมะ

ผลิน17 เสนอว่า ปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจไปในลักษณะ

ผสมผสานกับสังคมไทยมากขึ้น โดยติดต่อกับสังคมภายนอกมากขึ้น ได้รับการพัฒนาจาก

                                                 
15 ภาวนา ก้อนกลีบ. 2536. กำรยอมรับสิ่งใหม่ของชำวเขำเผ่ำม้งในชุมชนพื้นรำบ : ศึกษำเฉพำะกรณี

หมู่บ้ำนสหกรณ์ห้วยมะนำว กิ่งอ ำเภอแม่วำง จังหวัดเชียงใหม่ . เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. หนา้ 26-27. 
16 ขจัดภัย บุรุษพัฒน์. 2538. ชำวเขำ. กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา. หนา้ 424-429.       
17 วิไลพร ชะมะผลิน. 2523. บทบำททำงสังคมและเศรษฐกิจของสตรีชำวเขำเผ่ำแม้ว . เชียงใหม่ : 

สถาบันวจิัยชาวเขา. หนา้ 48. 
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หน่วยงานราชการโดยตรง และจากการศึกษาพบว่า เครื่องมือสมัยใหม่ที่เข้าสู่หมู่บ้านหรือ

นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป18 

ลีศึก ฤทธิ์เนติกุล ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การปรับตัวทางวัฒนธรรมของชาวม้ง ศึกษา

เฉพาะกรณีชาวม้งที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่” โดยผลการวิจัยได้สรุปเนื้อหาเป็น  

ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1. การปรับตัวทางด้านการดูแลสุขภาพ ชาวม้งยังใช้วิธีการดั้งเดิม เช่น การทรง การ

เรียกขวัญ การใช้ยาสมุนไพร ควบคู่ไปกับการใช้วิธีการรักษาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน และ

ส่วนมากมักจะใช้โรงพยาบาลเอกชน 

2. การปรับตัวทางด้านเนติธรรม ชาวม้งมีการปรับเปลี่ยนการใช้กฎจารีตประเพณีกฎ

จารีตประเพณีมาจัดการ หากเป็นเรื่องใหญ่ก็จะใช้กฎหมายบ้านเมืองเข้าไปจัดการ 

3. การปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ มีการปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจในครอบครัวจาก

การท า การเกษตรเพื่อยังชีพมาเป็นการค้าขาย และการใช้แรงงานตลอดปีจนเป็นผู้ผลิตสินค้า

ด้านอุตสาหกรรมในครัวเรือน เป็นพ่อค้าคนกลาง พ่อค้าปลีก โดยมีเครือข่ายทางธุรกิจกับ

ชาวม้งด้วยกันเอง และคนพืน้ราบหรอืคนต่างชาติ และบางสว่นลงมาขายแรงงานในกิจกรรมทั้ง

ของชาวม้งด้วยกันเองและชาวไทยพืน้ราบ เชน่ กิจการปั๊มน ้ามัน และร้านค้าต่าง ๆ 

4. การปรับตัวทางดา้นคติธรรม ระบบความเชื่อของชาวม้งเกี่ยวกับจักรวาลวิทยา ไม่มี

ผลกระทบในทางเสียหายต่อชุมชนสังคมภายในชาวม้งเองและสังคมภายนอก และทางตรงกัน

ข้ามกลับแสดงถึงการมีความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความมีเอกลักษณ์

ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนจงึเป็นการควบคุมทางสังคมอกีทางหนึ่งด้วย 

5. การปรับตัวทางด้านศิลปกรรม ในทางศิลปะการแสดงของชาวม้งถึงแม้ไม่มี

ความหมายอย่างเห็นเด่นชัดจากกิริยาท่าทางการแสดงออก แต่การแสดงในแต่ละอย่างเป็น

การได้รับการสืบทอดกันมานาน เช่นการเป่าแคน การโยนลูกช่วงของหนุ่มสาว เป็นต้น ในยุค

ปัจจุบันคนหนุม่สาวได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ดนตรีสากลแทน 

6. การปรับเปลี่ยนทางด้านวัตถุธรรม ชาวม้งรุ่นใหม่ ยังมีความเคารพในความ

ศักดิ์สิทธิ์ของวัตถุต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้คิดและสร้างเอาไว้ แต่วัตถุที่เป็นผลผลิตทางด้าน

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ ได้เข้ามามีบทบาทส า คัญในระบบความเชื่อ และการ ด ารง

ชีวติประจ าวันเป็นอย่างมาก 

                                                 
18 เบญจา จีรภัทรพิมล และ เสาวณีย์ ไทยนันท์. 2530. ผลกระทบของกำรพัฒนำสังคมต่อชำวเขำ. 

เชยีงใหม:่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่. หนา้ 129-130. 
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7. การปรับตัวกับเพื่อนบ้าน ได้มีการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมของสังคมไทยได้เป็น

อย่างด ีมีสัมพันธภาพกัน และเป็นเพื่อนบ้านที่ดีตอ่กันได้19   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
19 ลีศึก ฤทธ์ิเนติกุล. 2540. กำรปรับตัวกับวถิีชวีิตใหม่ในชุมชนเมอืงของชำวเขำเผำ่ม้ง : กรณีศึกษำ

เขตอ ำเภอเมืองเชยีงใหม่ : รำยงำนกำรวิจัย. เชยีงใหม่: ศูนยพ์ัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จังหวัด

เชยีงใหม่ กรมประชาสงเคราะห์. หนา้ 23-38. 

 

 




