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 ศลิปะนิพนธ์เร่ืองการวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์ : กรณีศกึษากลุม่คนไทยพลดัถ่ิน ในจงัหวดัระนอง 

เพ่ือการศกึษาวิถีชีวิต คนไทยพลดัถ่ิน คนพลดัถ่ินประเภทหนึง่ หรือทางราชการเรียก ผู้พลดัถ่ินสญัชาติ

พมา่ เชือ้สายไทย ไทยพลดัถ่ินในบริเวณตะนาว ศรี กลายเป็นคนพลดัถ่ินทัง้ในประเทศพมา่และ

ประเทศไทยเอง  ปัจจบุนัคนไทยพลดัถ่ินท่ี มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก ยงัคงอาศยัอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย มี

การเรียกร้องสิทธิตา่งๆ เพ่ือให้ได้มาโดยสิทธิท่ีควรมี เกิดความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา แตก็่ยงัไมเ่ป็น

ท่ีรู้จกั หรือทราบเร่ืองราวของคนไทยพลดัถ่ินทําให้เหลา่คนไทยพลดัถ่ินกลายเป็นคนชายขอบ ของ

สงัคมไทย   

 ผู้ วิจยัได้มีการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะในรูปแบบของภาพถ่าย เพ่ือใช้ในการบนัทกึวิถีชีวิต 

การมีอยูข่องคนไทยพลดัถ่ิน เม่ือมีการสร้างผลงาน จงึจดัแสดงเพ่ือเผยแพร่ตอ่สาธารณชน ในงาน

นิทรรศการ MASTER DEEGREE SHOW ณ หอศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร เม่ือวนัท่ี 23-31 มกราคม พ .ศ. 2555 และมีการแจกแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความ

คดิเห็นของผู้ชมงานศลิปะ  

 ผู้ วิจยัได้มีการศกึษาและถ่ายภาพจากสถานท่ีจริง โดย มีการลงพืน้ท่ีไปถ่ายภาพ โดยลงพืน้ท่ี

ในอําเภอสขุสําราญ เพ่ือมีการนําภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ินออกนําเผยแพร่สู่สาธารณชน กลุม่ตวัอยา่งท่ี

ใช้ในการวิจั ยคือผลงานภาพถ่าย แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพคน (Portrait)จํานวน 120 ภาพ 

และภาพถ่ายวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยูข่องคนไทยพลดัถ่ิน จํานวน 160 ภาพ ผู้ วิจยันํากลุม่

ตวัอยา่งมาจดันิทรรศการและได้สร้างแบบสอบถามจํานวน 100 ชดุ เพ่ือสอบถามความคดิเหน็ตอ่ผู้ ท่ี

เข้าชมผลงาน โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 2 ตอน โดยตอนท่ี 1 เป็นข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่เพศ อาย ุระดบัการศกึษาและความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะ ตอนท่ี 2แบง่ออกเป็น 3 ด้าน

ได้แก่ ด้านคณุภาพทางเทคนิค ด้านองค์ประกอบศลิป์และด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์ เม่ือได้

ข้อมลูจงึนํามาวิเคราะห์ ตามความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามใช้สถิตใินการหาคา่เฉล่ีย ซึง่สรุปได้

ดงันี ้

 1. ผู้ตอบแบบสอบถาม เพศชาย คดิเป็นร้อยละ 37 เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 63 ชว่งอายต่ํุา

กวา่ 30 ปี มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 62  ระดบัการศกึษา ปริญญาตรีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 56  



 2. ด้านคณุภาพทางด้านเทคนิค  ภาพมีโฟกสัท่ีชดัเจนระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่

ร้อยละ 73 ภาพมีความสะอาดของภาพไมมี่รอยขีดขว่น ไมมี่ฝุ่ นขาวเกาะหรือรอยดา่ง ระดบัความ

คดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยู่ ท่ีร้อยละ 68ภาพมีแสงสวา่งและเงาท่ีเหมาะสม  ระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ 

อยูท่ี่ร้อยละ77 ภาพมีความเปรียบตา่งของแสงอยา่งเหมาะสม ระดบัความคดิเหน็ดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อย

ละ 70ภาพมีโทนสีท่ีถกูต้อง ระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 68 

 3. ด้านองค์ประกอบศลิป์มีการจดัวางภาพได้สมดลุและมีความนา่สนใจ ระดบัความคดิเห็น

ดี มากท่ีสดุอยูท่ี่ร้อยละ 75ภาพมีการจดัวางองค์ประกอบได้อยา่งนา่สนใจ ระดบัความคดิเห็นดี มาก

ท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 80ภาพมีจดุสนใจท่ีชดัเจน ระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 79ภาพดเูรียบ

งา่ยสมบรูณ์ปราศจากสิ่งรบกวนความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 81 

 4. ด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์ ภาพมีความดงึดดูสายตาอยูใ่นระดบัดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่

ร้อยละ 84 ภาพทําให้เกิดความรู้สกึและการรับรู้อารมณ์ของคนไทยพลดัถ่ินอยูใ่นระดบัดี มากท่ีสดุร้อย

ละ 87ภาพมีมมุมองทํา ให้สามารถเห็นมมุมองท่ีแปลกใหมเ่ก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินระดบัดี มากท่ีสดุ 

อยูท่ี่ร้อยละ 86 ภาพแสดงถึงความแปลกใหมใ่นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นในภาพได้ในระดบัดี มากท่ีสดุ 

อยูท่ี่ร่อยละ 79 

 จากการวิจยัพบวา่ เร่ืองราวของคนไทยพลดัถ่ิน ยงัเป็นเพียงจดุเล็กๆในสงัคม ท่ียงัคง

เคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ภาพของคนไทยพลดัถ่ินยงัคงเช่ือมโยงอยูก่บัแรงงานพมา่ ซึง่โดยแท้จริงแล้ว

คนไทยพลดัถ่ินคือคนไทย เชือ้ชาตไิทย ท่ียงัขาดสิทธิ ยงัคงอาศยัอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย แตย่งัเป็นท่ี

รู้จกัในสว่นน้อยของสงัคม 
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 This study aimed to “Thai Diasporas in Ranong Province” for study the way of life of 

Thai Diasporas or the official called “Diaspora, Burmese Nationality”. They still lived at around 

Tanaowsri Area.So,they became the diaspora in Burma and Thailand too.Now,many Thai 

Diasporas live in many places of Thailand, trys to expand to the other place too. But,not 

much Thai people don’t know well about them because they just come to here and didn’t 

live a long time. 

 The artworks were created into photo to show the record of the way life of Thai 

Diasporas. This one will show for publication in Master Degree Show Exhibition at Art Gallory, 

The Faculty of Fine and Applied Arts, Srinakharinwirot University, During 23rd-31st

 The sample subject of this study consisted of photo,2 kinds like this. Firstly, Portrait 

Photo amounted photos. Secondly ,The way life of Thai Diasporas photo amounted 160 

photos,and take these random samples to set for an exhibition ,to created the questionnaire 

amounted 100 sets.For asked the viewer about the opinion of the art show. 

 of January 

2012. In Exhibition, the view will have got a questionnaire. These photos were taken by the 

real place at Tha-Klang Village, Suksamran District, Ranong, Thailand. To take this photo to 

showed for the publication too. 

 The questionnaire were separated by 2 parts like this. 

- Part 1,It had a basic data according to variables of sex, age, education and to  

understanding of Arts. 

- Part 2,were separated by 3 fields Firstly, basic of element of Art, Secondly,  

Eyesight Attractive, and Thirdly, Emotion. 

The statistical devices analyzing the data percentage to average. The findings were 

summarized as follows. 

1.The result of  

1.1 Male satisfaction percentage 37. 



1.2 Female satisfaction percentage 63. 

1.3 The lower age Than 30 years satisfaction percentage 62. 

1.4 An education, the most were Bachelor’s Degree satisfaction percentage 56. 

 2. Quality Technique.  

  2.1 The higher focus were the best opinion, the satisfaction percentage 73. 

2.2 The photo were cleaned, didn’t have stain or white dust were the best  

opinion the satisfaction percentage 68. 

2.3 The photo had suited light and good show were the best opinion, the  

satisfaction percentage 77. 

2.4 The different of light were the best, the satisfaction percentage 70. 

2.5 The right color tone were the best, the satisfaction percentage 68. 

 3. Basic element of Art or Part of Art 

3.1 The balancing photo and interested were the best,  the satisfaction  

percentage 75. 

3.2 The photo were suited for set were the best, the satisfactionpercentage 80. 

3.3 Interesting Photo were the best, the satisfaction percentage 79. 

3.4 Easy to look  and with out anything disturb opinion,  the satisfaction  

percentage 81. 

 4. Eye Sight  Attractive and Emotion 

4.1 Attractive photo, were the best opinion, the satisfaction percentage 84. 

4.2 To feel and be acknowledge of Thai Diasporas  were the best opinion,  

the satisfaction percentage 87. 

4.3 To get a new knowledge from Thai Diasporas , Photo, were the best  

opinion,  the satisfaction percentage 86. 

4.4 To sho the new strange and could see this photo, Photo, were the best  

opinion,  the satisfaction percentage 79. 

The result of the study, Thai Diasporas story. They are  a small group in Thai  

Social,and still want to move all the time. Thai People always thinks about Thai Diasporas 

likes Burmese Labour   Actually, Thai Diaspora is Thai People,Now,Their nationality and race 

are Thai ,but they and role enough.  
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 

 พืน้ท่ีในจงัหวดัระนอง  ทางด้านตะวนัตกมีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศพมา่  รวมถึงมีอาณาเขต

ท่ีในอดีต เป็นพืน้ท่ีท่ีไทยสญูเสียไป คือ ดนิแดนมะริด- ตะนาวศรี ซึง่เป็นดนิแดนประวตัศิาสตร์ ท่ี ถกู

แบง่แยกดนิแดนแทนการทําสงคราม  เพ่ือรักษาเอกราชในชว่งยคุของการลา่อาณานคิม  ดนิแดนเหลา่นัน้

ได้ถกูแบง่แยกให้แก่องักฤษ เม่ือปี พ .ศ.2411 หรือเม่ือประมาณ  140 ปีก่อน เจ้าอาณานิคมองักฤษ ได้

ขอดนิแดนตอนใต้ฝ่ังตะวนัตกของสยามคือ มะริด ทะวาย ตะนาวศรี ให้เป็นขององักฤษ  ในการแบง่แยก

ดนิแดนครัง้นัน้ ทําให้สยามเสียดนิแดนเป็นครัง้ท่ี 2 ทําให้คนไทยท่ีเดมิอาศยัอยูฝ่ั่งท่ีเสียดนิแดนให้แก่

องักฤษ  ต้องตดิอยูใ่นดนิแดนท่ียกให้แก่องักฤษ แม้จะเสียดนิแดนไป แตค่นไทยท่ีอยูใ่นดนิแดนมะริด 

ทะวาย ตะนาวศรี ยงัคงอนรัุกษ์ความเป็นไทย มีการสืบทอดองค์ความรู้ วฒั นธรรม ประเพณีมาจาก

บรรพบรุุษ มีการเรียนหนงัสือไทย มีประเพณีทางศาสนาท่ีเหมือนกนั ภมูิปัญญาท้องถ่ิน วฒันธรรมแบบ

ไทยภาคใต้ 
 ฐิรวฒุ ิเสนาคํา กลา่ววา่ ไทยพลดัถ่ิน คือประเภทหนึง่ของคนพลดัถ่ิน โดยรากคําคนพลดัถ่ิน 

(diaspora) หมายถึงกลุม่คนท่ีกระจายตวัหรือพลดัพรากจากมาตภุมู ิทัง้นีด้้วยเหตสุมคัรใจหรือการ บีบ

บงัคบั(Cohen 1997)อยา่งไรก็ตาม นบัตัง้แตป่ระมาณ คริสตทศวรรษ 1980 เป็นต้นมา ความหมายของ

อยูใ่นภาวการณ์พลดัถ่ิน คือกระจายตวัออกไปแพร่หลายและถกูนยิามคําใหม่  (Toloyan. 1996) 

ความหมายคนพลดัถ่ินกินความรวมถึงกลุม่คนท่ีกลายเป็นคนพลดัถ่ิน เพราะการเกิดรัฐชาตใิหม ่ซึง่

แตกตวัออกจากรัฐ- ชาตเิดมิ ดงักรณีชาวรัสเซีย ซึง่ปัจจบุนักลายเป็นคนพลดัถ่ินในดนิแดนเดมิท่ีเคย

เป็นสว่นหนึง่ของสหภาพโซเวียต (Brubaker. 2005) ไทยพลดัถ่ินในและจากมณฑลตะนาวศรีของพม่ า

อาจจดัเป็นคนพลดัถ่ินประเภทนีคื้อ เป็นกลุม่ท่ีทําให้ พลดัถ่ินอนัมีสาเหตมุาจากการปักปันเขต

แดนระหวา่งไทยกบัองักฤษผู้ยดึครองพมา่  

 อนึง่ คนไทยท่ีอยูใ่นดนิแดน มะริด ท ะวาย ตะนาวศรี ถกูเรียกวา่ คนไทยพลดัถ่ิน ซึง่หมายถึง 

คนไทยท่ีอาศยัและข้ามฟากมาจากดนิแดนมะริด ท ะวาย และตะนาวศรี เป็นดนิแดนท่ีไทยเสียไป ซึง่

เคยเป็นอาณาเขตของไทยหรือสยามมาเนิ่นนาน คนไทยพลดัถ่ินคือคนไทยภาคใต้ แตส่งัคมและ

สาธารณะยงัเข้าใจผิด วา่คนไทยพลดัถ่ินท่ีอพยพจากฝ่ังไทย ไปอยูแ่ดนไกล แตแ่ท้จริงแล้ว คนไทยพลดั

ถ่ินคือคนไทย ท่ีไมไ่ด้อาศยัอยูใ่นฝ่ังไทย แตอ่าศั ยอยูใ่นดนิแดนเดมิท่ีเคยเป็นของไทยท่ีปัจจบุนัอยูใ่น

ความครอบครองของพมา่ คนพมา่เรียกคนไทยพลดัถ่ินวา่ ฉ่า แปลวา่ไทย โยเดียฉ่า แปลวา่คนไทย

อยธุยา และฉ่าปะซู แปลวา่ไทยแขก ,ไทยมสุลิม ท่ีไมใ่ชพ่มา่ ในเขตพมา่ คนไทยพลดัถ่ินตัง้หลกัแหลง่
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อยูบ่ริเวณเกาะสอง  (Kawthaung) ลุม่แมนํ่า้ลงัเค๊ียะ (Lenya) ลุม่นํา้ตะนาวศรี (Tennasserim) และ

ลุม่นํา้กระบรีุหรือปากจัน่ แบง่เป็นสามกลุม่ คือ ไทยพทุธภาคใต้ ไทยมสุลิม และไทยอีสาน (ฐิรวฒุิ เสนาคํา. 

2554. ชีวิตเปลือยเปลา่ “ไทยพลดัถ่ิน” : ความเป็นไทยจบลงตรงฝ่ังแมนํ่า้ปากจัน่-ดา่นสิงขร ?. ) 

 สิริพร สมบรูณ์บรูณะ กลา่ววา่ ถ่ินพลดัไทยไป – ไทยพลดัถ่ินมา : คนไทยพลดัถ่ินสญัชาตพิมา่

เชือ้สายไทย เม่ือไทยเสียดนิแดนบางสว่นให้กบัองักฤษ ได้แก่ ทะวาย มะริด และตะนาวศรี ทําให้

บริเวณนีมี้คนไทยอาศยัอยูบ่นเส้นพรมแดนไทย- พมา่ ผู้คนเหลา่นีมี้ความเป็นอยูเ่ชน่เดียวกบั คนไทย

ทัว่ไป คือ ภาษา ธรรมเนียม ประเพณี รูปร่างหน้าตา ตลอดจนผิวพรรณคล้ายคนไทยและมีพ่ีน้องไปมา

หาสูก่นัในฝ่ังไทย ซึง่เรียกคนเหลา่นีว้า่ “ผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่เชือ้สายไทย” (สิริพร สมบรูณ์บรูณะ.  2550. 

รัฐญาต ิชาตแิละครอบครัว ความอยูร่อดของชมุชนข้ามชาตบินเส้นพรมแดนไทย-พมา่กรณีศกึษาคนไทย

พลดัถ่ินระนอง-เกาะสอง (ไทย-พมา่)  

 วิถีชีวิตของคนท่ีได้ช่ือวา่คนไทยพลดัถ่ิน ไมมี่บตัรประชาชน ไมมี่สําเนาทะเบียนบ้าน ไมมี่

สทิธิตา่งๆ ทัง้ทางด้านรักษาพยาบาล การศกึษา รวมถึงสทิธิทางการเมือง ย่ิงไปกวา่นัน้คนไทยพลดัถ่ิน

กลายเป็นพลเมืองชายขอบ ถกูขบัให้เป็นอ่ืน ถกูรังเกียจกลา่วหาวา่เป็นพมา่ ถกูจบักมุในข้อหาหลบหนี

เข้าเมือง ซึง่เป็นความเหล่ือมลํา้ทางสงัคมท่ีเกิดขึน้อยา่งชดัเจน เป็นความเล่ือนลอยของชีวิตคนไทย

พลดัถ่ิน ทัง้ท่ีเม่ืออดีตคนไทยพลดัถ่ินยงัได้ช่ือวา่เป็นคนไทยในผืนแผน่ดนิสยาม ยงัมีญาตพ่ีิน้องท่ีอยูใ่น

ฝ่ังไทยอีกเป็นจํานวนมาก และมีประวตัศิาสตร์ร่วมกนัมาอยา่งยาวนาน 
 จากมลูเหตขุ้างต้น ทําให้ผู้ วิจยัเห็นความสําคญัในการศกึษาคนไทยพลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง 

ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้ วิจยัอาศยัอยูไ่ด้มองเหน็ปัญหา คว ามเหล่ือมลํา้ทางสงัคม การศกึษาสถานภาพชีวิต 

เป็นการเรียนรู้ในอีกมิตหินึง่ ท่ียา่งก้าวสูค่วามเป็นจริงของชีวิตของคนไทยพลดัถ่ิน ซึง่ไมไ่ด้เป็นเพียง แค่

สทิธิ ฐานะทางเศรษฐกิจ  แตร่วมไปถึง ความรู้สกึเป็นชายขอบ ความด้อยคา่(Powerless) (อภิญญา เวชยชยั; 

และกิตพิฒัน์ นนทปัทมะดลุ . 2546: 25) ถกูรังเกียจ เบียดขบัให้เป็นอ่ืน กลุม่คนท่ีมีเชือ้ชาตไิทย          

มีวฒันธรรมเหมือนกบัคนไทยภาคใต้ และมี หลกัฐานทางประวตัศิาสตร์ท่ีมีการบนัทกึไว้อยา่งชดัเจน 

แตข่าดหลกัฐานทางราชการท่ีนําไปใช้แสดงความเป็นคนไทย เชือ้สายไทย ทําให้คนไทยพลดัถ่ินนัน้  

ถกูกีดกนัและถกูทําให้เป็นอ่ืน เพราะเพียงถกูเส้นแบง่ดนิแดนแบง่แยกออกจากแผน่ดนิแม่  เม่ือได้

ศกึษาก็ได้พบถึงสิง่ท่ีนา่สนใจ ด้วยวิถีตา่งๆ ของเหลา่คนไทยพลดัถ่ิน 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี  ้
 1.  ประชากร คือ ผลงานภาพถ่ายขนาด  4x6 นิว้ จํานวน 2 ชดุ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

ภาพถ่ายคน  (Portrait) จํานวน 120 ภาพ และภาพถ่ายวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม  แหลง่ท่ีอยูอ่าศยั 

จํานวน 165 ภาพ  

 2.  กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผลงานภาพถ่าย โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านทศันศลิป์

คดัเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) ให้เหลือผลงานท่ีสามารถอธิบายเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ   

คนไทยพลดัถ่ินแล้วนําไปขยายภาพใหญ่ขนาด 24x36 นิว้ 
 
ความสาํคัญของการวิจัย 

 1. เพ่ือให้สงัคมและสาธารณะได้เข้าใจเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนไทยพลดัถ่ิน  เก่ียวกบัความ

เป็นมา การสญูเสียสญัชาต ิรวมถึงวิถีชีวิตของคนไทยพลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง 
 2.  เผยแพร่ผลงานศลิปะ ท่ีส่ือสะท้อนถึงความมีตวัตนของคนไทยพลดัถ่ิน 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 คนไทยพลดัถ่ินมีถ่ินท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นหลายจงัหวดัทัง้ฝ่ังไทยและฝ่ังพมา่ แตใ่นการวิจยัครัง้นี ้

ผู้ วิจยัต้องการศกึษาวิถีชีวิตของคนไทยพลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง ได้แก่ชมุชนบ้านทา่กลาง บ้านทา่คกึ -

ฤทธ์ิ บ้านทา่เรือบางกล้วยนอก ซึง่อยูใ่นเขตอําเภอสขุสําราญ จงัหวดัระนอง รวมถึง การถ่ายภาพ

รวมถึงการส่ือสะท้อน เร่ืองราวของคนไทยพลดัถ่ิน ในรูปแบบของภาพถ่าย 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี  ้

       1. ประชากรในการวิจยัครัง้นีคื้อ ภาพถ่ายขนาด 4x6 นิว้ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพคน 

(Portrait) จํานวน 120 ภาพ และภาพถ่ายวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยูข่องคนไทยพลดัถ่ิน จํานวน 

160 ภาพ 

 2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัใช้ในครัง้นี ้ได้แก่ภาพถ่ายท่ีได้รับการขยาย โดยท่ีผู้ เช่ียวชาญทางด้าน

ทศันศลิป์คดัเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sampling)ให้เหลือผลงานท่ีสามารถอธิบายเก่ียว กบัวิถีชีวิต

ของคนไทยพลดัถ่ินแล้วนําไปขยายภาพใหญ่ขนาด 24x36 นิว้ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  คนไทยพลัดถิ่น หมายถึง  คนพลดัถ่ินประเภทหนึง่ ซึง่หมายถึงกลุม่คนท่ีกระจายตวัหรือ

พลดัพรากจากท่ีอยู ่หรือทางราชการเรียก ผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ เชือ้สายไทย  
 2.  คนชายขอบ  หมายถึง คนชายขอบคือผู้ ท่ีมีชีวิตอยูก่บัการถกูทอดทิง้ เอารัดเอาเปรียบ 

ถกูเอาประโยชน์และถกูกีดกนัไมใ่ห้เข้าถึงทรัพยากร อยูน่อกสงัคมและไมไ่ด้รับการชว่ยเหลือ เกิด

จากโครงสร้างท่ีไมมี่ความยตุธิรรม  
 3.  ชาตพัินธ์ุ  (ethnos) หมายถึงกลุม่ท่ีมีพนัธะเก่ียวข้องกนั แสดงเอกลกัษณ์ออกมา โดย

การผกูลกัษณาการของเชือ้ชาตแิละสญัชาตเิข้าด้วยกนั 
 4.  สัญชาต ิ(nationality) หมายถึงการเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึง่ตามกฎหมาย 

โดยท่ีลกัษณะทางรูปกายภายนอก หรือชีวภาพและวฒันธรรมอาจแตกตา่งกนัได้  
  
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศกึษาข้อมลู 

เอกสาร งานวิจยัท่ี

เก่ียวข้อง 

ถ่ายภาพ คนไทยพลดัถ่ิน 
นําภาพถ่าย จดัแสดง 

เผยแพร่ตอ่สาธารณะ 
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แผนผังและวิธีดาํเนินงานวิจัย 

(Research and Development Diagram) 

 

  

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ศกึษาข้อมลูจากเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

สรุปผลจากการ

วิเคราะห์ข้อมลู 

กําหนดพืน้ท่ีและกลุม่ตวัอยา่ง 

สร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบ

เคร่ืองมือ 

เก็บรวบรวมข้อมลูและทําการ

สรุปผลจากการวิเคราะห์ข้อมลู 

ถ่ายภาพ 

ปรับปรุงและ

 

จดัแสดงผล

 

ประเมินคณุภาพและประสิทธิภาพ 

สรุปผลงานวิจยั 

เผยแพร่

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เก่ียวข้อง 

 
 เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาค้นคว้า ผู้วิจยัได้น าเสนอตามหวัข้อตอ่ไปนี ้
 1.  ความเก่ียวข้องทางชาตพินัธุ์ของคนไทยและคนไทยพลดัถ่ิน 
 2.  การแบง่แยกระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุ์ 
 3.  คนไทยพลดัถ่ินในสภาวะคนชายขอบ 
 4.  คนไทยพลดัถ่ิน 
 5.  จงัหวดัระนอง 
 6.  การถ่ายภาพและกล้องถ่ายรูป 

 7.  เทคนิคการถ่ายภาพ 
 8.  หลกัการถ่ายภาพ 
 9.  ภาพถ่ายทางศลิปะ และมานษุยวิทยาทศันะ (Visual Antropology) 
 10. อิทธิพลท่ีมีตอ่การสร้างสรรค์ 
  

1. ความเกี่ยวข้องทางชาตพิันธ์ุของคนไทยและคนไทยพลัดถิ่น 
 ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรหนึง่เดียวจะแบง่แยกมิได้ แม้ประชากรของไทยจะประกอบและ
มีความเป็นมาทางเชือ้ชาติประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมท่ีเป็นแบบเดียวกนัรัฐชาติเดียวกนัซึ่งอยู่ท่ีชุด
ความคิดท่ีว่าการอยู่ร่วมกนัในสงัคมเดียวกนันัน้ก็ต้องเหมือนกนั หรืออาจเป็นสิ่งท่ีไม่จ าเป็น ทัง้ยงัมีความ
เช่ือเก่ียวกับความเป็นชาติ ท่ีมีรากฐานทางชาติพนัธุ์ (ethno) ประวตัิศาสตร์ ภาษา วฒันธรรม ศาสนา
จิตส านกึร่วมอาศยัหลกัทางชาตพินัธุ์อย่างชดัเจน ซึ่งแม้ตามความเป็นจริงประชากรในประเทศหนึ่งๆล้วน
ประกอบจากชาติพนัธุ์ท่ีแตกตา่งและหลากหลายกลุ่ม ชาติพนัธุ์แปลจากภาษาองักฤษว่า ethnic group 

นอกจากนีย้งัใช้ค าว่า ethnicity แปลว่าความเป็นชาติพนัธุ์หรือภาวะชาติพนัธุ์  คนไทยรับเอาค า ethno 
มาใช้ในกลุ่มของชาติพนัธุ์ โดยเน้นไปท่ีชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีอยู่ตามตะเข็บชายแดนซึ่งแต่เดิมมกัให้
ความหมายไปท่ีชนกลุม่น้อยความหมายตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 หมายถึงชน
ต่างเผ่าหรือต่างเชือ้ชาติ ท่ีอาศัยรวมกับชนเผ่าอ่ืนหรือเชือ้ชาติอ่ืนท่ีมีจ านวนมากกว่า มีวัฒนธรรม
ประเพณีแตกต่างกันไป เข้ามาและพกัอาศยัในประเทศไทย โดยวิธีการหรือลกัษณะท่ีแตกต่างกัน เช่น
การหลบหนีเข้าเมือง เข้ามาอาศยัชัว่คราว หรืออาศยัอยู่ถาวร เช่น กะเหร่ียงเผ่าตา่งๆ ท่ีอยู่ตาม ป่าเขา 
รวมถึงฝ่ังทะเล กลุม่ชาตพินัธุ์แบง่ออกเป็นสองประการ  ประการแรก แบง่ตามก าเนิด เชือ้สาย ประการ
ท่ีสองแบง่จากท่ีอยูข่องชาตพินัธุ์ เชือ้สายแตก่ าเนิด การเรียนรู้ทางวฒันธรรม  
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 1.1 ชาตพิันธ์ุ  
   ชาติพนัธุ์หมายถึง กลุ่มท่ีมีพนัธะเก่ียวข้องกัน และท่ีแสดงเอกลกัษณ์ออกมาโดยการผูกพนั
ลกัษณะทางเชือ้ชาตแิละสญัชาตเิข้าด้วยกนั ซึ่งมีองค์ประกอบท่ีส าคญัคือ ประการแรกได้แก่ แกนทาง
วัฒนธรรม คือ ความเช่ือ วิถีชีวิต ลักษณะปัจจัยพืน้ฐาน เช่น อาหาร บ้านเรือน เคร่ืองแต่งกาย 
เคร่ืองประดบั ซึ่งวฒันธรรมเหล่านีเ้ช่ือมโยงเชือ้สายและรวมถึงบรรพบรุุษ ประการท่ีสองคืออาณาเขต
(territory)หมายถึงการสร้างเขต (bordering) กลุ่มท่ีท าการศกึษาเร่ืองพรมแดน (border) ได้ใช้แนวคิด
border และ boundaries ท่ีผสมผสานกนัโดยเน้นไปท่ีการพิจารณาพรมแดนเป็นหลกั คือพรมแดนทาง
สงัคม (Social boundaries) หรือเครือข่ายความสมัพนัธ์ การรวมกลุ่มและการจดัองค์กรทางสงัคม 
พรมแดนทางชาติพนัธุ์หรือกลุ่มชาติพนัธุ์กบัการใช้ความเป็นชาติพนัธุ์ของตน ในเวทีปฏิสมัพนัธ์ กบักลุ่ม
ตา่งๆ พรมแดนทางวฒันธรรม (Cultural boundaries) ซึ่งหมายถึงเส้นแบง่กัน้ระบบสญัลกัษณ์และการ
ให้ความหมายทางวฒันธรรมท่ีแตกตา่งกนัออกไปในแตล่ะกลุ่ม และพรมแดนรัฐชาติท่ีเน้นไปท่ีดินแดน
(Territory) และอธิปไตยในทางกายภาพและทางการเมือง  พืน้ท่ีและปริมณฑลให้แก่วฒันธรรมโดยหลกั
อาจหมายถึง ทางกายภาพท่ีเป็นแผ่นดิน แผ่นฟ้าและเส้นแบ่งพรมแดน พรมแดนเป็นพืน้ท่ีท่ีไม่มี
ขอบเขตจ ากัด มีแต่ความคลุมเครือและยืดหยุ่นในแง่ของเส้นก าหนดเขตแดน และระบบการปกครองท่ี
ตามมา ขณะท่ีกลายเป็นเมืองอาณานิคม เช่นอังกฤษเข้าครอบครองและรัฐเร่ิมเปล่ียนรูปแบบเป็น
รัฐสมยัใหม ่ยงัคงถกูวิเคราะห์ด้วยกรอบแนวคิดเดียวกนัคือ การรุกไล่(Penetration) จากศนูย์กลางไปสู่
ชายขอบ (Center Periphery Model) บนฐานกรอบคิดลกัษณะนี ้เป็นการให้ความส าคญักบัอ านาจจาก
ศนูย์กลาง ศนูย์กลางได้รวบยอดอ านาจเอาไว้ด้านเดียว (Top dawn) โดยละเลยพลงัอ านาจจากส่วน
อ่ืน พรมแดนและรัฐชาตคืิอผลผลิตของการขยายอาณานิคมของชาติตะวนัตก ซึ่ง Leach เช่ือว่าแตเ่ดิม
ในช่วงก่อนยคุสมยัใหม่ พรมแดนคือ อาณาบริเวณชายแดน (Frontiers) ท่ีวางอยู่บนการใช้ประโยชน์
ของผู้คนกบัระบบนิเวศน์ท่ีแตกต่างกนั เช่นภูเขาและหบุเขา(อรัญญา ศิริผล. 2548) รวมถึงการปรากฏ
อยู่ในวาทกรรมต่างๆเช่น แผนท่ี ข่าว ฯลฯ ประการท่ีสาม ส่ือและกระบวนการส่ือสาร หมายถึง
กระบวนการสร้างสญัลกัษณ์และภาพลกัษณ์ทางวฒันธรรม ด้วยการด ารงอยู่อย่างตอ่เน่ืองผ่านการรับรู้
อยา่งชดัเจน 

 พืน้ท่ีทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงอ านาจก่อให้เกิดโครงสร้าง สญัลกัษณ์ แบบแผน กติกา 
นัน่รวมถึงการมีกฎหมาย พืน้ท่ีเป็นพืน้ท่ีทางกายภาพ ซึ่งเคยเป็นท่ีอยู่อาศยั ถูกเปล่ียนเป็นทะเบียน
บ้าน เป็นหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดั ผู้ ท่ีมีอ านาจและราชการเป็นผู้ ท่ีจัดสรรขึน้มา ส่วนพืน้ท่ีทาง
วฒันธรรมก่อให้เกิดธรรมเนียม วิถีปฏิบตัิท่ีมีการสืบทอดตอ่กนัมา เกิดมาตรฐานการก าหนดเก่ียวกับ
ความเป็นสิ่งนัน้ สิ่งนี ้ว่าเป็นอย่างไรและกลายเป็นกระบวนการท่ีส าคญัของรัฐ รัฐท าหน้าท่ีชัดเจน
ทางด้านการควบคมุสิ่งท่ีเข้ามาและสิ่งท่ีออกไปจากพรมแดนของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นคน สตัว์ ทรัพยากร 
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ผลผลิต ข้อมลู ขา่วสาร ฯลฯ รัฐมีการควบคมุบคุคลและสิ่งทัง้หลายให้อยู่ภายใต้อ านาจรัฐ ทัง้เพศ เชือ้
ชาติ วยั ภูมิล าเนา ชนชัน้ทางสงัคม โดยการตราขึน้เป็นกฎ ระเบียบ กระท าอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะใน
โครงสร้างทางการศึกษา ประเพณีทางสังคม สร้างโครงสร้างทางความรู้สึกและท าให้สมาชิกในสังคม
แบง่แยกตามกรอบโครงสร้างท่ีแบง่แยกไว้ สร้างความรู้สึกนึกคิดท่ีประมวลออกมา กลายเป็นอตัลกัษณ์
ของชาติ ท่ีถกูครอบง าว่าเป็นความชอบธรรม มีการจดัระบบความเป็นสัญลกัษณ์ จดัประเภท จดัล าดบั
ชัน้ จดัระเบียบ มองตวัเอง มองคนอ่ืน จดัล าดบัแก่พวกตนและพวกอ่ืน ทุกชาติท่ีมีชนชาติอ่ืน มกัก่อ
เกิดความรู้สกึดถูกูเหยียดหยาม รังเกียจ โกรธแค้น 

 พจนานกุรมศพัท์ทางสงัคมวิทยาได้ให้ความหมายวา่ชาติพนัธุ์ (Ethnos)หมายถึงกลุม่ท่ีมีพนัธะ
เก่ียวข้องกนั แสดงเอกลกัษณ์ออกมา โดยการผกูลกัษณาการของเชือ้ชาติและสญัชาตเิข้าด้วยกนั 

 1.2 สัญชาต(ิnationality)  
 สญัชาติ หมายถึงการเป็นสมาชิกของประเทศใดประเทศหนึ่งตามกฎหมายโดยท่ีลักษณะ
ทางรูปกายภายนอก หรือชีวภาพและวัฒนธรรมอาจแตกต่างกันได้ การเป็นสมาชิกของประเทศ
หมายถึง การเป็นประชาชนของประเทศนัน้ ผู้ ท่ีอพยพ มาจากประเทศอ่ืนแล้วมาตัง้อยู่ในประเทศใหม ่
สามารถโอนสญัชาตเิป็นคนของประเทศใหมไ่ด้  

 พระราชบญัญตัสิญัชาต ิ ท่ีกลุ่มคนไทยเรียกร้อง คือ พระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิ พระราชบญัญตัิ
สญัชาติ พ.ศ.2508 ท่ีเดมิก าหนดวิธีการได้สญัชาตไิทยไว้สองประการ คือ ได้สญัชาตโิดยการเกิดใน
ประเทศไทย หรือเกิดจากพ่อแมค่นไทยและการแปลงสญัชาตเิทา่นัน้ แตไ่มมี่บทบญัญตัรัิบรองการได้
สถานะของคนไทยพลดัถ่ิน ว่าจะได้สถานะตามกฎหมายอยา่งไรและจดัอยูใ่นสถานะใด  
  ความแตกตา่งทางชาติพนัธุ์ เกิดตัง้แตเ่ม่ือประชากรมีจ านวนมากขึน้ เกิดการขยายตวั แสวงหาท่ี
อยูเ่พ่ือการขยบัขยาย อพยพโยกย้ายและรวมถึงการส ารวจพืน้ท่ีตา่งๆของโลกได้พบกบักลุ่มวฒันธรรมและ
ประเพณีท่ีแตกต่างกัน บางครัง้มีไมตรีต่อกันและอาจมีความขดัแย้งกนั ปัญหาท่ีเกิดขึน้ บางครัง้เกิด
จากการท่ีแตล่ะฝ่ายพยายามรักษาวฒันธรรมของตน โดยไมรั่บวฒันธรรมของกลุ่มอ่ืน แม้อาจมีวฒันธรรมท่ี
มีความใกล้เคียงกนั รวมถึงความสมัพนัธ์ท่ีดีในการรวมสายเลือดด้วยการแตง่งานระหว่างชายหญิงจาก
คนต่างกลุ่ม ส่งผลให้เกิดชาติพันธุ์ใหม่ สายเลือดเป็นตัวเช่ือมโยงความสมัพันธ์ รวมถึงกลุ่มเผ่าบาง
กลุม่ ก็เกิดการขดัแย้งกนัเอง ภายในกลุม่ เพราะเร่ืองของความเช่ือ ประเพณีนิยมและแนวคิดใหม่ๆ ท า
ให้มีการแบง่แยกเผา่ออกไป 
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2. การแบ่งแยกระหว่างกลุ่มชาตพิันธ์ุ  
 สามารถรวบรวมได้ 5 ลกัษณะ คือ 

 2.1 เกิดจากการแบ่งแยกโดยวัฒนธรรมชนชัน้  จากการท่ีสงัคมบางแห่งมีการแบ่งแยก
ชนชัน้ กลุม่คนท่ีอยูใ่นชนชัน้ต ่าสดุ ถือเป็นคนท่ีอยู่นอกระบบสงัคม เช่น จณัฑาลในประเทศอินเดีย แม้
เป็นกลุ่มคนท่ีเป็นชาติพนัธุ์เดียวกนั แตถู่กสงัคมก าหนดให้กลายเป็นคนชัน้ต ่า ให้ถือเป็นกลุ่มน้อยใน
สงัคม ถูกรังเกียจและกีดกันให้กลายเป็นบคุคลท่ีอยู่ชายขอบของสงัคม ไม่มีอ านาจและไม่มีสิทธิทาง
สงัคม แม้วา่ในบางสงัคมยกเลิกระบบชนชัน้ แตใ่นทางปฏิบตั ิยงัคงมีการกีดกนั สร้างความแตกตา่งให้
เกิดและกลายเป็นสิ่งท่ีเกิดการแบง่แยกรูปแบบหนึง่ 

 2.2 เกิดจาการแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์ กลุ่มชาติพนัธุ์ต่างจากคนส่วนใหญ่ ตัง้ถ่ินฐานอยู่
บริเวณห่างไกล ท่ีมกัถูกตดัขาดและไม่คอ่ยมีการได้รับข้อมลูข่าวสารจากสงัคมส่วนรวม ขาดการติดตอ่ท่ี
ดี ในการขยายอาณาเขตของประเทศใดประเทศหนึ่ง โดยการผนวกดินแดนเพิ่มเข้ากบัดินแดนอ่ืน อาจ
เกิดสนธิสญัญาหรือการขยายดนิแดนหลงัจากการชนะสงคราม เช่นสนธิสญัญาระหว่างไทยกบัราชอาณาจกัร หรือ 
ไทยกับฝร่ังเศส โดยท่ีฝ่ายมหาอ านาจสามารถผนวกดินแดนเพิ่มขึน้ ขยายอาณาจักรออกไป การผนวก
ดนิแดนในลกัษณะของการตกลงตามสนธิสญัญา ถ้าดินแดนท่ีได้มาประกอบด้วย ชาติพนัธุ์ท่ีแตกตา่ง
กนัไปจากกลุม่เดมิ ท าให้เกิดปัญหาในเร่ืองของความสมัพนัธ์ทางชาตพินัธุ์นัน้ยอ่มจะเกิดขึน้ได้ 

 2.3 จากการผนวกดินแดน ในลกัษณะของการตกลงกันตามสนธิสญัญา หรือในลกัษณะ
ของการสู้ รบชนะ ถ้าดินแดนท่ีได้มาประกอบด้วยกลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มเดิมปัญหาย่อมเกิดขึน้
แม้ลกัษณะโดยทัว่ไปของคนทัง้สองกลุม่อาจจะไมแ่ตกตา่งกนัมากนกั 
 2.4 จากการย้ายถิ่น ความแตกตา่งทางชาติพนัธุ์ อาจมีสาเหตมุาจากคนจ านวนหนึ่งอพยพ
ย้ายถ่ินเข้าไปอยู่ในสงัคมอ่ืน การอพยพมีหลากหลายรูปแบบ เช่นในสมยัโบราณมีการอพยพทาสจาก
แอฟริกาไปยงัอเมริกาและยุโรป การอพยพแรงงาน คนงานอพยพเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลีภ้ัย
ทางการเมืองรวมถึงการโอนสญัชาต ิ

 2.5 การตกเป็นประเทศอาณานิคม อาณานิคมเกิดจากการท่ีมหาอ านาจมีอ านาจในเร่ือง
การเมืองการปกครองของประเทศอ่ืนและผู้ มีอ านาจสามารถออกกฎหมายบงัคบั ท าให้แม้ว่าเจ้าของ
ประเทศซึ่งมีจ านวนประชากรมากกว่า กลายเป็นผู้ ท่ีต้องตกอยู่ภายใต้การปกครอง ต้องยอมจ านนต่อ
ประเทศมหาอ านาจ (ชาตพินัธุ์. 2547)   
 การมองว่ากลุ่มชาติพนัธุ์คือกลุ่มคนท่ีมีวฒันธรรมร่วมกัน มนุษย์ รวมตวักัน อยู่ร่วมกันเป็น
สงัคม เม่ือสงัคมมีขนาดใหญ่ เกิดความแตกต่างทางด้านการด ารงชีวิต ความคิดท่ีไม่อาจสอดคล้อง จึง
กลายเป็นความขัดแย้งตามมา จึงต้องมีการสร้างกฎระเบียบ และข้อตกลงกลายเป็นกฎหมาย ส่วน
ข้อตกลงท่ีเก่ียวข้องกบัการด ารงชีวิตความคิดความเช่ือ เรียกว่าวฒันธรรม วฒันธรรมคือระบบสญัลกัษณ์
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อย่างหนึ่ง ท่ีสมาชิกตกลงใช้ร่วมกนั ผู้ ท่ีมีกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกนัคือคนท่ีอยู่ในสงัคมเดียวกนั มีวฒันธรรม
ร่วมกนั สืบทอดมาจากบรรพบรุุษเดียวกนั จากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง อาจเกิดจากกระบวนการของพ่อแม่อบรม
สัง่สอนลูก วฒันธรรมและสงัคมจึงเป็นความสมัพนัธ์ท่ีแยกออกจากกนัยาก และเน่ืองจากการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ เป็นการสืบทอดทางชีวภาพละสายเลือด ความแตกต่างระหว่างปัจจัยทาง
วฒันธรรมและปัจจยัทางชีวภาพจึงเป็นสิ่งท่ีแยกออกจากกันยากเชือ้ชาติในความหมาย  ของกลุ่มชาติ
พนัธุ์ ว่าคือกลุ่มท่ีมีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกนั มีธรรมเนียมประเพณีร่วมกนัหรือเป็นแบบเดียวกัน 
พูดภาษาเดียวกัน มีความรู้สึก ส านึกแบบเดียวกัน เช่นกลุ่มคนจีน กลุ่มคนพม่า กลุ่มคนไทย ฯลฯ 
ปัจจยัในการจ าแนกชาติพนัธุ์คือการจ าแนกส านึกของกลุ่มชาติพนัธุ์ ว่ามีชาติพนัธุ์ใด ปัจจยัทางด้าน
ภาษาเพียงอย่างเดียวไม่สามารถก าหนดความเป็นชาติพันธุ์ ร่วมได้ ขนบธรรมเนียม ประเพณีเป็น
ตวัก าหนดท่ีส าคญักว่า และขึน้อยู่กบัความส านึกของตวัเองว่าเป็นคนกลุ่มใด คนบางคนไม่ไ ด้ยึดกลุ่ม
ชาตพินัธุ์กลุม่ใดกลุม่หนึง่ได้ตลอดไป เม่ืออยูใ่นสงัคมหนึ่ง ก็อาจเปล่ียนไปเป็นมีส านึกอีกอย่าง เช่นคน
จีนท่ีเกิดในประเทศไทย เรียนโรงเรียนไทยอยู่กบัเพ่ือนท่ีเป็นคนไทยก็มองว่าตนเองนัน้เป็นคนไทย แต่
เม่ือกลบับ้านไปอยู่กบัญาติพ่ีน้องท่ีพดูภาษาจีน กลบัมองตวัเองว่าเป็นคนจีน การท่ีคนมีความรู้สึก ว่า
เป็นสมาชิกของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มได้ เป็นการแสดงให้เห็นเก่ียวกับชาติพันธุ์  เป็นสิ่ง ท่ี
เปล่ียนแปลงได้ไมถ่าวร แตเ่ม่ือคนกลุ่มใดมีความส านึกในกลุ่มชาติพนัธุ์ชดัเจน ไม่เปล่ียนแปลง คนกลุ่ม
นัน้กลายเป็นคนท่ีมีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชือ้ชาติ ชาติพันธุ์  และสัญชาติท่ีสอดคล้องกัน และนัก
มานษุยวิทยายืนยนัว่าสงัคม วฒันธรรมและกลุ่มชาติพนัธุ์ สามารถปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมและ
วฒันธรรมของกลุ่มแต่ละชาติพนัธุ์ มีอตัลกัษณ์ทีสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ และความจ าเป็น
ของสงัคมนัน้ๆ(ชาตพินัธุ์. 2547) 
 Emile Durkheim เอมิล ดร์ูไคม์ (เกิดเม่ือ 1858 ท่ีเมือง Epinal ในแคว้น Lorraine บิดาของ
เขาเป็นอาจารย์ในศาสนายิว จบปริญญาทางอกัษรศาสตร์  และเร่ิมสอนวิชาปรัชญานบัตัง้แตปี่ 1882 
เป็นต้นมา) เป็นนกัสงัคมวิทยาชาวฝร่ังเศสกลา่วถึงการมีส านกึร่วมวา่ คือความเช่ือ ความรู้สึกทัง้หมดท่ี
สมาชิกในสงัคมมีร่วมกนั สิ่งเหล่านีท้ าให้เกิดระบบท่ีมีสญัลกัษณ์เฉพาะของมนัเอง เพราะมีความโดด
เดน่ ส านกึร่วมจะไมแ่ปรผนัไปตามชัว่อายคุน แตถ่กูส่งตอ่ผ่านกนัไป และส านึกร่วมยงัรวมถึงการท่ีเรา 
เป็นส่วนหนึ่งของสังคม ผู้ ท่ีไม่มีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็จะไม่มีการคิดท่ีจะมี
วฒันธรรมร่วมกนั  สงัคมมีอิทธิพลตอ่การก าหนดตวัตนของบคุคล เพราะภาพท่ีสะท้อนสิ่งท่ีผู้ อ่ืนสร้าง
ให้แก่บุคคลนัน้ ส่งผลต่อการรับรู้ เก่ียวกับตนเองของบุคคลนัน้ๆ อาจให้ความรู้สึกเหมือนตนเอง
กลายเป็นผู้ ท่ีมีมลทินตอ่สงัคม มลทินหมายถึงเคร่ืองหมายแห่งตราบาป หรือความอปัยศท่ีสงัคมตีตรา
ให้แก่บคุคล อนัเก่ียวเน่ืองจากความผิดปกติของร่างกาย หรือการมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐาน 
ซึ่งบุคคลท่ีมีลักษณะของความแตกต่างไปจากคุณลกัษณะท่ีสังคมคาดหวัง จะรู้สึกว่าตนเองมีมลทิน 
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ไมไ่ด้รับการยอมรับ ผู้ ท่ีมีคณุลกัษณะดงักล่าวจึงมกัพยายามปิดบงัคณุลกัษณะท่ีสามารถท าได้ ความรู้สึก
มีมลทินจะไม่เกิดกบับคุคลในเชิงส่วนตวั แตเ่กิดจากการท่ีมีการปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืน ท่ีถกูสงัคมตีตรา ผู้ ท่ี
คิดว่าตวัเองมีมลทินก็จะรู้สึกสิน้หวงั อบัอาย เปล่ียนเป็นอารมณ์ โกรธ วุ่นวายและเกลียดตวัเองท่ีสุด 
มลทินสะท้อนให้เห็นวิธีท่ีสงัคมก าหนด บรรทดัฐานของความปกติ สงัคมคือผู้ ท่ีก าหนดว่าการกระท าแบบ
ใดหรือใครเป็นพวกปกต ิหรือแบบใดเป็นพวกท่ีไมป่กติ(สภุางค์ จนัทวานิช. 2551: 39) 
 
3. คนไทยพลัดถิ่นในสภาวะของการเป็นคนชายขอบ 
 คนชายขอบคือ ผู้ ที่มีชีวิตอยู่ก ับการถูกทอดทิง้ เอารัดเอาเปรียบ และถูกกีดกันไม่ให้
เข้าถึงทรัพยากร ความเป็นคนชายขอบของคนไทย  ท่ีได้ช่ือวา่คนไทยพลดัถ่ิน คนชายขอบคือผู้ ท่ีมีชีวิต
อยู่กับการถูกทอดทิง้ เอารัดเอาเปรียบ ถูกเอาประโยชน์และถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงทรัพยากร อยู่นอก
สงัคมและไม่ได้รับการช่วยเหลือ เกิดจากโครงสร้างท่ีไม่มีความยุติธรรม คนชายขอบ สามารถจ าแนก
ตามลกัษณะดงันี ้

 3.1 ชายขอบทางภูมิศาสตร์ หมายถึงคนท่ีอยู่ริมแผนท่ีบางส่วนก็มีการเอือ้ประโยชน์
เก่ียวกับการลงทุนกับประเทศข้างเคียง แต่บางส่วน ท่ีถือว่าเป็นประชากรส่วนใหญ่ถูกกีดกนั ในเร่ือง
ของการเข้าถึงทรัพยากรรวมถึงการถกูเอารัดเอาเปรียบ  

 3.2 ชายขอบของประวัตศิาสตร์ มีพลวตัรเปล่ียนแปลงไปมา สมัพนัธ์กบัสภาพภูมิศาสตร์
ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

 3.3 ชายขอบของความรู้ หมายถึงความรู้ใดท่ีไม่ใช่กระแสหลักนัน่ก็หมายถึงความรู้เป็น
ชายขอบ 

 กระบวนการท่ีท าให้เป็นคนชายขอบสาเหตขุองปัญหาท่ีท าให้เป็นคนชายขอบนัน้ล้วนแล้วแตเ่ป็น
การกระท าให้เป็นกระบวนการ ยคุของการก าเนิดรัฐชาติ เกิดการแบง่แยกเชือ้ชาติ ซึ่งมีผู้คนหลากหลายเชือ้
ชาตอิาศยัอยู ่จงึท าให้เกิดคนชายขอบ ซึง่หมายถึงคนท่ีไมใ่ช่คนไทย 

 อปุสรรคของการจดัการแก้ปัญหา ท่ีเป็นไปอย่างเช่ืองช้าคือกฎหมายไม่เอือ้ต่อความเป็นคน
ชายขอบ เพราะกฎหมายไทยไมมี่กลไกท่ีท าให้คนชายขอบสามารถตอ่สู้ ด้วยตนเองได้ ในการทวงความ
เป็นธรรม ทวงความเสมอภาค รวมถึงสิทธิต่างๆ และการปกป้องทรัพยากรของตนเอง รวมถึงการถูก
มองว่าเป็นคนอ่ืน ไม่ใช่พวกเราท าให้เกิดความไม่ไว้เนือ้เช่ือใจ ความเกลียดชงัตอ่ชะตากรรมของผู้ อ่ืน
(ความเป็นคนชายขอบกบัปัญหาสิทธิมนษุยชนในสงัคมไทย บทความ มหาวิทยาลยัเท่ียงคืน) 
 ว่าท่ีร้อยตรี สาณุรักษ์ พ้องวาริน กล่าวว่า เน่ืองจากเกิดความหลากหลายในสงัคม ถูกมอง
ด้วยการประเมินคุณค่าว่าเป็นเร่ืองของความผิดปกติ ความเบี่ยงเบนมาตรฐานของสังคมไทยและ
กลายเป็นตวัปัญหาของสงัคม เกิดโครงสร้างท่ีท าให้เกิดความเข้าใจเก่ียว 
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4. คนไทยพลัดถิ่น 

 4.1 ความหมายไทยพลัดถิ่นคือ คนพลดัถ่ินประเภทหนึ่ง ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนท่ีกระจายตวั
หรือพลัดพรากจากท่ีอยู่ หรือทางราชการเรียก ผู้พลัดถ่ินสัญชาติพม่า เชือ้สายไทย ไทยพลัดถ่ินใน
บริเวณตะนาวศรี กลายเป็นคนพลดัถ่ินทัง้ในประเทศพม่าและประเทศไทยเอง ในพม่า รัฐบาลพม่านบั
และยอมรับให้คนไทยพลัดถ่ินคือคนไทยท่ีเป็นพลเมืองของพม่าแต่ก็เป็นเพียงพลเมืองชัน้สอง พม่า
เรียกคนไทยว่า ฉ่า ฉ่าโยเดียและฉ่าปะซู ซึ่งแปลว่า คนไทย คนไทยอยธุยาและคนไทยแขกหรือคนไทย
มุสลิม ซึ่งไม่ใช่คนท่ีสืบเชือ้สายพม่ากลายเป็นผู้อพยพเชือ้สายไทย แต่ไม่มีสิทธ์ิในการเป็นพลเมืองไทย 
เพราะไม่มีหลกัฐานในการแสดงตนจากราชการว่าตนเป็นคนไทย คนไทยพลดัถ่ินแตกต่างจากนิยามว่า 
“ชนเผา่”(tribe) ซึง่การนิยามอยา่งนี ้ท าให้เกิดการแปลความหมายเป็นคนอีกกลุ่ม ซึ่งไม่ใช่ชาติเดียวกนั
สะท้อนความไม่เท่าเทียม จึงหนัมาเน้นเร่ืองความเป็นชาติพนัธุ์ระหว่างกลุ่มชน จึงใช้ethnic group 

แทนชนเผ่า คนพลดัถ่ินไม่สามารถลงตวักบัความคิดเร่ืองรัฐชาติและการยึดติดกบัพืน้ท่ีภายในอาณา
เขตแบบตายตวัหยดุนิ่ง ดงันัน้กลุ่มผู้อพยพ คนไร้รัฐ และคนพลดัถ่ินทัว่โลกอยู่นอกบริเวณอุดมการณ์
รัฐชาติ ท่ียึดติดกับพืน้ท่ีแบบตายตวั เบ็ดเสร็จ หรือสมบูรณ์ การควบคมุของรัฐต่อคนเหล่านี ้ปรากฏ
เป็นรูร่ัวของความสมัพนัธ์บริเวณรอยตอ่พรมแดนระหว่างรัฐชาติเสมอ มกัมีภาพของการปะทะ ประสาน
เชิงอ านาจ ผสมผสานในการคดัสรรวฒันธรรมของคนพลดัถ่ิน  
 4.2 ถิ่นท่ีอยู่อาศัยของคนไทยพลัดถิ่นในประเทศพม่าไทยพลดัถ่ินส่วนใหญ่ อาศยัในเขต
ตะนาวศรี(Tenasserim) มีเมืองหลวง คือ ทะวาย (Tavoy) มีพืน้ท่ี 43,346 ตารางกิโลเมตร เป็นเขต
หนึ่งของพม่า ปัจจุบนัแบ่งออกเป็นสามอ าเภอ คือ อ าเภอเกาะสอง(Kawthaung District)ครอบคลุม
พืน้ท่ีเกาะสอง มะลิวลัย์(Maliwan)มะรังหรือหมาราง(Marang)สิบไมล์ สิบเก้าไมล์ ย่ีสิบสองไมล์ ตลาดสหุรี 
กะระธุรี(Kara Thuri)บกเปีย้น ปกเปีย้น(Bokpyin)และลงัเค๊ียะหรือเล็งยา(Lenya) อ่าวบ้า อ่าวจีน อ่าวใหญ่ 
ช้างพงั เกาะซุนตง แหลมแรด แมะปเูตะ  อ าเภอมะริด(Mergui District) ครอบคลุมพืน้ท่ี เช่นเมือง
ปะลอ (Palaw)เมืองมะริด เมืองตะนาวศรี และต าบลสิงขร(Thein Khun)และอ าเภอทะวาย(Dewe 
District)ครอบคลมุพืน้ท่ีเชน่ เมืองทะวาย เมืองทะเยฉวง(Thavetchung)และเย้ 

 ไทยพลัดถ่ินแบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มท่ีมีการตัง้หลักแหล่งก่อนการขีดแบ่งพรมแดน
ระหว่างองักฤษกับไทย กับกลุ่มท่ีอพยพเข้าพม่าหลงัการขีดแบ่งพรมแดน แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชดัในการ
พิสจูน์วา่กลุม่แรกได้ตัง้ถ่ินฐานตัง้แตช่ว่งเวลาใด  
 มีนกัวิชาการผู้ ท่ีเดินทางไปศกึษาคนไทยพลดัถ่ินในพม่า บ.ธรรมบตุร เม่ือ พทุธศกัราช 2530 
กล่าวว่า  เมืองสิงขรเป็นเมืองเก่าแก่ ก่อตัง้โดยคนไทย ขึน้กับรัฐบาลไทยตัง้แต่สมยัสุโขทัย คนไทย
อาศยัอยู่ในสิงขรมานานและปัจจุบนัเมืองสิงขรเป็นเมืองท่ีมีคนไทยอาศยัอยู่มากท่ีสุด บางหมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านท่ีมีคนไทยอาศยัอยู่ล้วนๆ นอกจากนัน้ยงัมีเมืองมะริด ตะนาวศรี คนไทยพลดัถ่ินและคนไทย
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ภาคใต้ถือได้วา่เป็นคนไทยในกลุ่มเดียวกนั ทัง้ทางด้านภาษา เครือญาติ รวมถึงวฒันธรรม ยงัมีการไป
มาหาสู่กนัอยู่เสมอ กลุ่มคนไทยพลดัถ่ินท่ีมีการอพยพเข้าไปพม่าภายหลงัจากการแบง่แยกเขตแดนแล้ว
นัน้มีเหตผุลหลายประการคือ การท ามาหากิน การหนีคดี ศาสนา การแสดงหนงัตะลงุ มโนราห์ รวมถึง
การแตง่งานและการตัง้ถ่ินฐาน เพราะทรัพยากรทางพมา่ยงัมีความอดุมสมบรูณ์เป็นอย่างมาก คนไทย
พลดัถ่ินท่ีอยูด่ัง้เดมิและอพยพมีการนบัถือศาสนาสองกลุม่คือ กลุม่ไทยพทุธและไทยมสุลิม 

 คนไทยพลดัถ่ินในประเทศไทยมีการข้ามพรมแดนบริเวณแม่น า้ปากจัน่และดา่นสิงขร เพ่ือมี
การตัง้หลกัแหลง่ในฝ่ังไทยท่ีมีมานาน ทศันะคนไทยพลดัถ่ินเก่ียวกบัการอพยพครัง้ใหญ่ของคนไทยฝ่ัง
พม่าเกิดในยคุท่ีรัฐบาลพม่าส่งทหารพม่าเข้ามาในหมู่บ้านของคนไทย มีการเข้ามาแทรกซึม มีการน า
พระพมา่เข้ามาระจ าในวดัไทย คนพม่าตัง้ถ่ินฐานในหมู่บ้านของคนไทย ยึดครองท่ีดินท่ีเป็นท่ีท ามาหา
กิน เอาชายไทยเป็น ปอตา หรือ เป็นลกูหาบสมัภาระน าหน้ากองทพัพมา่เพ่ือสู้รบกบัชาติพนัธุ์อ่ืน เม่ือมี
การถกูคกุคามอยา่งหนกั คนไทยท่ีอยูฝ่ั่งพมา่จงึต้องอพยพเข้าฝ่ังไทย(ฐิรวฒุิ เสนาค า. ม.ป.ป.) 
 4.3 การเสียดนิแดนด้านตะวันตกของไทยให้แก่อังกฤษในช่วงล่าอาณานิคม ปัจจบุนั
ไทยพลดัถ่ินท่ีอาศยัอยู่แถบตะนาวศรี ถึงสิงขร ส่วนใหญ่อพยพเข้ามาอาศยัอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีอ าเภอ
เมือง บางสะพานน้อย บางสะพานและทบัสะแก ในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไทยพลดัถ่ินจากลงัเค๊ียะ 
อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอท่าแซะ จงัหวดัชมุพรและในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ไทยพลดัถ่ินจากปกเปีย้น
ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง กะเปอร์ จงัหวดัระนอง และกลุ่มคนไทยพลดัถ่ินจากมะลิวลัย์
และเกาะสอง ส่วนใหญ่อพยพมาอาศยัอยู่ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง กระบุรี ละอุ่น สุขส าราญ จงัหวัด
ระนอง 
 แม้ในเอกสารทางประวัติศาสตร์จะระบุว่าตะนาวศรีจะเป็นเมืองท่ีก่อตัง้โดยชาวสยาม ซึ่ง
อาศยัอยู่ราวห้าถึงหกพันครัวเรือน เม่ือหลายศตวรรษท่ีผ่านมา ซึ่งอาจเป็นเพียงกลุ่มชนชาวสยาม 
มิได้มีสถานะเป็นชาติสยามหรือคนไทยในปัจจุบนั ส านึกในความเป็นไทยนัน้นัน้ต่างยืนยันของ
ความเป็นไทยเป็นสิ่งท่ีถกูสร้างขึน้ในช่วงรัชการท่ี 5 รัชการท่ี6 ของกรุงรัตนโกสินทร์ คนไทยพลดัถ่ินท่ี
อยู่ทางฝ่ังพม่ายงัยืนยนัในเร่ืองของความเป็นไทยรวมถึงความจงรักภกัดี ซึ่งต่างเห็นว่าเขตตะนาวศรี 
มะริด ปะลอ ทะวายและสิงขร คือผืนแผน่ดนิของไทย ซึง่จากการบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ท่ีเดิมอาศยั
อยูใ่นฝ่ังพมา่วา่ ตะนาวศรีก่อตัง้โดยคนไทย เป็นเมืองเก่า มีการเฉลิมฉลองกนัทกุปีมีการจดัสืบทอดกนั
มาอย่างยาวนาน และคนไทยพลดัถ่ินเองก็ยงัหวงัว่าแผ่นดินส่วนท่ีเสียไปจะกลบัมาเป็นของไทยเช่นเดิม 
เพราะความขมข่ืนจากการถูกข่มเหง รังแก ทนความเป็นเผด็จการไม่ไหว จนไม่สามารถจะอาศยัอยู่ได้
อย่างปกติสุข จึงต้องมีการอพยพกลับเข้ามาฝ่ังไทย เม่ือมีประกาศของกระทรวงมหาดไทยเม่ือ 9 
มีนาคม 2519 ว่า ห้ามไม่ให้คนไทยพลดัถ่ินเดินทางเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ถ้าเข้ามาอยู่ถือว่าเป็น
ตา่งด้าว หลบหนีเข้าเมือง กลายเป็นคนพมา่ ซึง่ความมีเชือ้สายไทย วฒันธรรมแบบไทยนัน้ เป็นสิ่งท่ีบง่
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บอกความเป็นไทยมิใชพ่มา่และการเป็นไทยพลดัถ่ินนัน้ ไมส่ามารถเป็นไทยได้ในทางกฎหมาย ในช่วงท่ีมีการ
ควบคมุเก่ียวกบับตัรประชาชนได้รับการพฒันามากขึน้และได้ถกูน ามาเก่ียวโยงกบัชีวิตประจ าวนัมาก
ยิ่งขึน้ เอกสารกลายมาเป็นส่วนส าคญัในชีวิตประจ าวนั ทัง้ทางด้านการมีสิทธิทางด้านตา่งๆ ในทกุด้าน  
ท่ีการท าธุรกรรมต้องอาศยับตัรประชาชน  
 เม่ือกลายเป็นคนท่ีไม่สามารถมีสิทธิต่างๆ จึงมีการลกุขึน้เพ่ือการทวงสิทธิความเป็นคนไทย
โดยเชือ้ชาติ ท่ีได้การช่วยเหลือ และความร่วมมือจากองค์กรพฒันาเอกชน รวมถึงส่ือตา่งๆ จึงเกิดการ
สร้างกระบวนการตอ่รองและการเรียกร้องเพ่ือต้องการแก้กฎหมายให้แก่คนไทยพลดัถ่ิน ในเหตผุลท่ียกขึน้มาท่ี
ส าคญัคือเหตผุลแหง่ความมีอตัลกัษณ์แหง่ความเป็นไทย ผา่นส่ือตา่ง  ๆรวมถึงเวทีสาธารณะ 
 อตัลกัษณ์กบัการเป็นพลเมืองไทย ไมไ่ด้เป็นสิ่งเดียวกนัเสมอไป กฎหมายเก่ียวกบัสญัชาติไทย
ท่ีเก่ียวข้องและใช้อยู่ในปัจจุบนั ก าหนดไว้ว่า บุคคลท่ีเกิดในแผ่นดินไทยและบนพืน้พิภพ จะได้สญัชาติ
ไทยก็ต่อเม่ือมีบิดาและ/หรือมารดาเป็นไทยในทางราชการคือมีบัตรประชาชนไทย คนท่ีอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยเป็นได้สองอย่างคือ ไม่ได้สญัชาติไทยและสามารถได้สญัชาติไทยด้วยการแปลงสญัชาติ เว้น
แตค่นผู้นัน้จะมีอ านาจอ่ืนท่ีอยู่เลยพ้น/เหนืออ านาจกฎหมายสญัชาติไทย  คนไทยพลดัถ่ินปฏิเสธการแปลง
สญัชาติ เพราะการแปลงสญัชาติไม่ได้ถือว่าเป็นไทยเท่าเทียม เพราะคนไทยพลดัถ่ินต้องการความเท่า
เทียม และผา่นการคืนสญัชาต ิ 
 5ท่ีผา่นมา การยืนยนัพิสจูน์ความเป็นไทยนัน้ ก็ยงัไม่ได้ท าให้คนไทยพลดัถ่ินได้สญัชาติ เพราะ
กฎหมายของไทยนัน้ยึดหลกัความเป็นไทย ท่ีเป็นสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัภูมิศาสตร์ การคืนสญัชาติเป็นสิ่งท่ี
เก่ียวเน่ืองกบัความมัน่คง เพราะรัฐไทยเช่ือว่าไทยพลดัถ่ินยงัคงมีการข้ามพรมแดน ซึ่งปัจจบุนันายทนุ 
ผู้อ านาจบางรายกลบัมีการได้รับการรับรองสญัชาตแิล้ว  
 ในประวตัศิาสตร์ ดนิแดนตะนาวศรี (Tennesserim) มีเมืองทะวาย (Tavoy)เป็นเมืองหลวง มี
เมือง 10 เมือง มีอาณาเขต43,346 ตารางกิโลเมตร เป็นอาณาจกัรอิสระมาตัง้แต ่พ.ศ. 735 ก่อนการ
เกิดอาณาจกัรพะโค เมาะตะมะ องัวะ สุโขทยัและอยธุยา เอกสารทางประวตัิศาสตร์หลายชิน้ระบุว่า 
มะริด-ตะนาวศรีเป็นสมบตัขิองกษัตริย์สยาม ซึ่งสมยัพระนารายณ์มหาราช มีเมืองท่าท่ีส าคญัคือเมือง
มะริด  รวมถึงตะนาวศรีเป็นจงัหวดัท่ีส าคญัของยคุสมยันัน้ คณะราชทตูจากเปอร์เซียร์กล่าวว่า เม่ือปี 
พ.ศ. 2228 “ตะนาวศรีเป็นเมืองอดุมสมบรูณ์ มีพลเมืองประมาณ 5-6พนัครัว เป็นชาวสยาม  
 ในชว่งสมยัของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนัน้ เมืองมะริดและตะนาวศรี เป็นเมืองท่ีส าคญั
อยา่งมากของไทย เป็นเมืองท่าท่ีส าคญั ทางด้านการค้ากบัชาวยโุรปและอินเดีย มีการแตง่ตัง้เจ้าเมือง
ท่ีมีความรู้ในการปกครองดแูล และในอดีต มีการท าสงครามกบัพม่าเพ่ือแย่งเมืองมะริด ตะนาวศรีกัน
บอ่ยครัง้ ซึง่ไทยและพมา่ได้ผลดักนัครอบครองดนิแดนเหลา่นีต้ลอด    
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 กรมพระยาด ารงราชานภุาพ ได้ให้ทศันะว่าเมืองตะนาวศรีและเมืองทะวายเป็นเมืองขึน้ของ
ไทยมาแตส่มยัสโุขทยั พมา่แย่งชิงไปได้สมยัพระเจ้าหงสาวดีบเุรงนอง ได้กรุงศรีอยธุยา ในยคุสมยักรุง
ศรีอยุธยาตอนปลายเม่ือปี พ.ศ.2302 ในช่วงรัชกาลของสมยัสมเด็จพระท่ีนัง่สริุยาศน์อมัรินทร์ รัชการ
สดุท้ายของกรุงศรีอยธุยา ได้เสียดินแดนทะวาย มะริด และตะนาวศรี ไปได้ แตใ่นปี พ.ศ.2330 รัชสมยั
ของพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ยกทพัไปตีเมืองทะวายคืน
จากพมา่ แตไ่มส่ าเร็จแตภ่ายหลงั ในปี พ.ศ.2334 เมืองทะวาย ตะนาวศรีและมะริดก็มาสวามิภกัดิ์กบัไทย  
ในช่วงปีพ.ศ. 2366 สมยัของพระบาทสมเด็จพระพทุธเลิศหล้านภาลยั ช่วงท่ีองักฤษเร่ิมตีหวัเมืองของ
ภาคตะนาวศรี รวมมะริด ทะวาย ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีส ารวจและท าแผนท่ี ส ารวจภูมิประเทศ ทรัพยากร
และขอบเขต และทราบภายหลงัว่าทางตะวนัออกของเทือเขาตะนาวศรีเป็นอาณาเขตของไทย ในปี
พ.ศ. 2408 ได้สง่ข้าหลวงองักฤษประจ าอินเดียมาติดตอ่กบัไทย เพ่ือขอให้มีการปักปันดินแดนระหว่าง
ไทยกับพม่าขององักฤษเป็นการถาวร ในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั  ในการปักปัน
เขตแดนครัง้นีเ้ป็นการปักปันเขตแดนครัง้แรกอย่างเป็นทางการของไทย และถือเป็นการปฏิบตัิตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศว่า เมืองมะริด ทะวายและตะนาวศรีเป็นดินแดนของพม่าท่ีอยู่ภายใต้การ
ปกครองขององักฤษ นบัตัง้แตว่นัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ.2411 เป็นต้นมา ในช่วงปี พ.ศ.2408-2410 มีการ
ตัง้ข้าหลวงในการปักปันเขตแดน เพ่ือด าเนินการส ารวจและชีแ้นวเขตแดนของตนตัง้แตภ่าคเหนือจากจงัหวดั
แมฮ่อ่งสอนจนถึงจงัหวดัระนอง โดยฝ่ายไทยมี เจ้าพระยาศรีสริุยวงศ์ สมหุกลาโหม ผู้บงัคบัหวัเมืองฝ่ายใต้
เฉียงตะวนัตก เป็นข้าหลวงมีอ านาจเต็ม มีเจ้าพระยายมราช(ครุฑ บว่งราบ) พระยาเพชรบรีุและพระยา
ชุมพร(กล่อม)รับผิดชอบตัง้แต่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงจงัหวดัระนอง ส่วนองักฤษได้ตัง้ Lieutenant Arthur 
Herbert Bagge เป็นข้าหลวงมีอ านาจเต็ม เม่ือมีการส ารวจท าแผนท่ีหมายเขตแดนเรียบร้อยแล้ว จึงมี
การประชมุจดัท าอนสุญัญา(convention) ท่ีกรุงเทพ เม่ือวนัท่ี 8กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2411 และฝ่ายไทยได้
ตรวจสอบแผนท่ี The Map of Tenasserim and the adjacent province of the Kingdom of Siam ท่ี
องักฤษจัดท าขึน้นัน้ถูกต้องแล้ว ตัง้แต่พรมแดนไทยคือ สบเมยถึงปากแม่น า้กระบุรี เปล่ียนจากการ
ยอมรับโดยพฤตินยัมาเป็นเขตแดนท่ีก าหนดในอนุสญัญา มีบญัชีหมายเขตแดนแนบท้ายอนุสญัญา 
และแผนท่ีแนบท้ายอนุสัญญา โดยสรุปให้แม่น า้เป็นกลาง ให้ฝ่ังท่ีเป็นเขตแดนแม่น า้ทางตะวันตก
กลายเป็นของพม่า ทางตะวนัออกเป็นของไทย  เกาะท่ีอยู่ในแม่น า้ถ้าชิดฝ่ังตะวนัตกให้เป็นขององักฤษ ถ้า
เกาะชิดฝ่ังตะวนัออกให้เป็นของไทย เกาะขวางก็ให้เป็นของไทย การให้สตัยาบรรณครัง้นีถื้อเป็นการ
ยอมรับอย่างเป็นทางการตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ว่าเมืองมะริด ทะวายและเมืองตะนาวศรีเป็น
ดนิแดนของพมา่ท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองขององักฤษ ซึง่ในอนสุญัญาได้ระบเุส้นเขตแดนตรงแม่น า้กระ
บรีุวา่ “..ตัง้แตเ่ขาถ า้แดงตามเขาแดงใหญ่ จนมาถึงปลายน า้กระใน เป็นเขตแดนจนถึงปากน า้ปากจัน่ 
ล าแม่น า้เป็นกลางเขตแดนฝ่ายละฟาก เกาะในแม่น า้ปากจัน่ริมฝ่ังข้างองักฤษเป็นขององักฤษ ริมฝ่ัง
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ข้างไทยเป็นของไทย เกาะขวาง หน้ามะลิวลัย์เป็นของไทย แม่น า้ปากจัน่ฝ่ังตะวนัตกเป็นขององักฤษ 
ตลอดจนถึงปลายแหลมวิคตอเรีย ฝ่ังตะวนัออกตลอดไปเป็นของไทยทัง้สิน้.. ” ในการแบง่เขตแดนครัง้
นัน้ก าหนดให้แม่น า้เป็นกลาง และมีการยอมรับอย่างเป็นทางการในการท าข้อตกลงระหว่างประเทศ 
วา่เมืองมะริด ทะวาย และตะนาวศรีเป็นดนิแดนของประเทศพมา่  ท่ีอยูภ่ายใต้การปกครองขององักฤษ
นบัตัง้แต่วนัท่ี 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2411 ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2367 ช่วงท่ีเกิดการสู้ รบกัน
ระหว่างพม่ากับอังกฤษ แม้ว่าในขณะนัน้พม่าจะมีกองก าลังทหารมากกว่าอังกฤษ แต่ความเจริญ
ทางด้านยทุโธปกรณ์ในการท าสงคราม ยงัล้าหลงั จงึท าให้องักฤษมีชยัชนะเหนือพม่า ภายหลังกษัตริย์
พมา่สง่คณะทตูสนัตภิาพมาเพ่ือท าการเจรจากบัแมท่พัองักฤษ ซึง่ข้อเสนอขององักฤษมีดงัตอ่ไปนีคื้อ 

 1.  กษัตริย์พมา่ต้องยอมเสียดนิแดนให้แก่องักฤษ คือ ยะไข ่ตะนาวศรี และอสัสมั 
 2.  พมา่ต้องยอมรับวา่มณีปรุะ กะชาร์ และจนัทร์เตีย เป็นดนิแดนขององักฤษ 
 3.  พม่าต้องเสียค่าปรับหนึ่งล้านปอนด์สเตอร์ลิง โดยจ่ายเป็นงวด ส่ีงวด จนครบองักฤษจะ
ถอนทพัจากเมืองยา่งกุ้ง 
 4.  พมา่ต้องให้ผู้แทนองักฤษมาอยูท่ี่กรุงองัวะและองักฤษจะต้อนรับผู้แทนพมา่ให้อยู่กลักตัตา 
 5. บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษและกษัตริย์ของพม่า จะลงนามค้าขายกันในเวลาอัน
สมควร 
 เซอร์เจมส์ สก๊อตต์ ระบวุา่ ประชากรในสยามขณะนัน้มีประมาณ 19,631 คน คนสยามอาศยั
อยู่ในอ าเภอ ทะวาย อมัเฮิสต์และมะริด กลุ่มคนสยามท่ีอาศยัอยู่ในเขตตะนาวศรีในช่วงปี พ.ศ. 2444 
มีประชากรประมาณ 1,159,558 คนซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายชาติพนัธุ์ ได้แก่คนพม่า กะเหร่ียง 
มอญ ฉาน จีน และคนสยาม คนสยามอาศยัอยู่ในพรมแดนทางตอนใต้ของพม่า มะริดอยู่ตอนใต้สุด
ของพมา่ ในปี พ.ศ. 2444 มะริดมีประชากรประมาณ 88,744 ในจ านวนนีมี้ประชากรชาวสยามท่ีอาศยั
อยู่ในเมืองมะริดราว 9,000 คนมะริดในตอนต้นศตวรรษท่ี 20 แบง่การปกครองออกเป็นห้าต าบล คือ 
มะริด ปะลอ ตะนาวศรี ปกเปีย้น และมะลิวลัย์ ปกเปีย้นมีประชากรราว 7,255 คน ร้อยละ 18 พูด
ภาษาพม่า ร้อยละ 53 พดูภาษาสยาม ร้อยละ 20 พดูภาษามลาย ูและแทบจะไม่มีชาวพม่าอาศยัอยู่
เลย  เมืองสะเทิมอยู่ติดทะเล พืน้ท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตราบลุ่มแม่น า้สาละวิน ครอบคลุมอาณาจักร
มอญเดมิ ปี พ.ศ.2444มีประชากร 343,510 ในจ านวนนีมี้ชาวสยามประมาณ 10,000 คน  
 มีการกลา่วถึงบรรพบรุุษของคนไทยพลดัถ่ิน ท่ีได้อพยพมาในช่วงศกึถลาง ในช่วงรัชสมยัของ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่1การโยกย้ายเพราะการหลีกหนีความวุ่นวายทาง
การเมือง ภาวะข้าวยากหมากแพงหลังสงครามเพ่ือมีการตัง้ถ่ินฐานอีกฝ่ัง รวมถึงกลับไปหาญาติท่ี
อยู่ดินแดนตะนาวศรีดัง้เดิม  
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 แม้ปัจจบุนัพืน้ท่ีดงักล่าวกลายเป็นพืน้ท่ีปกครองโดยพม่า แตช่าวไทยในดินแดนภาคตะนาว
ศรีก็ยงัคงด าเนินชีวิต วฒันธรรมแบบเดิม ซึ่งพม่าก็ไม่ได้มีการแทรกแซง  แต่ภายหลงัเกิดการสู้ รบใน
พมา่  ท าให้คนไทยพลดัถ่ินในตะนาวศรีอพยพกลบัมาฝ่ังไทย ได้ร้องขอสญัชาตไิทยจากรัฐบาลไทยและ
รัฐบาลไทยได้มีการออกบตัรประจ าตวัผู้พลดัถ่ินให้ถือระหวา่งรอสถานะ การรับรองการเป็นคนไทย แตก็่ยงัมี
ผู้ ท่ีตกส ารวจ และถกูต ารวจจบัในข้อหาหลบหนีเข้าเมือง เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ศาลจงัหวดั
ระนองได้มีค าพิพากษาว่าคนไทยพลดัถ่ินเป็นคนเชือ้ชาติไทยแต่ไม่มีสญัชาติไทย (Lenya) ลุ่มแม่น า้
ตะนาวศรี (Tennesserim) และลุ่มแม่น า้ปากจั่นหรือกระบุรี อาศัยเป็นชุมชนเกือบหนึ่งร้อยแห่ง 
แบ่งเป็นสามกลุ่ม ยงัสามารถรับการผ่อนผนัให้อยู่ในราชอาณาจกัรไทย ซึ่งศาลได้มองว่าคนเชือ้ชาติ
ไทยยอ่มมีสิทธิอาศยัอยูใ่นประเทศไทย แม้วา่จะยงัไมไ่ด้รับสญัชาตไิทย 
 ในเขตพมา่ไทยพลดัถ่ินตัง้หลกัแหลง่บริเวณเกาะสอง (Kawthaung) ลุม่แมน่ า้ลงัเค๊ียะมีกลุม่
คนดงัตอ่ไปนี ้
 1. ไทยพุทธปักษ์ใต้ ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในชุมชนหรือหมู่บ้านในและรอบๆ ต าบลสิงขร เช่น 
สิงขร ทุง่มะพร้าว ทุ่งมะม่วง วงัจ าปา วงัจระเข้ ยางชมุ กระเบือ้งถ้วย ทรายขาว แหลมยวน ปากคลอง 
ทุ่งข่า ห้วยทรายขาว ทุ่งทองหลาง หาดแก้ว ยางขวาง ตลิ่งแดง วังใหญ่ หนองโพง ล ามะเท็งและมูก
โพรง ในและรอบๆ ต าบลบกเปีย้น (Bokpyin) เชน่ บกเปีย้น บกเปีย้นนอก ลงัเค๊ียะ ทุ่งนาไทร หนองเตา่ 
ทุง่ยาว ในแหลม คลองเพชร ทุง่กร ่า นิลขวาง ทุง่แตง ทุง่ใหญ่ เขาพงั สองแพร่ หินลาย บ้านหลา ทุ่งค้อ 
ตะเภาสดุ บางสมภาร ขีไ้ฟ ตลิ่งชนั กะแด ห้างเคียน ทุง่เห็ด ทุง่ยน ทุง่สะเม็ด ทุง่ใหญ่ ทุ่งพี หวัช้าง ห้าง
ปรุ กะระธุรี (ตลาดสุหรี) ป่าจาก คลองจระเข้ กระทิง ทองหอย ไร่ใต้ แมะตี บ้านดอน ทุ่งปลีก กะทึ่ง
และทรายป ูและในและรอบๆ ต าบลมะลิวลัย์หรือมะลิยนุ เช่น เขาพงั คลองบางช่อน มะลิวลัย์และมะ
รังหรือหมาราง  
 2. ไทยมสุลิม สว่นใหญ่อาศยัอยู่บริเวณด้านตะวนัตกของเกาะสองในชมุชนตา่งๆ เช่น คลอง
ลามะ เกาะซินตง เจ็ดไม้ แปดไม้ เก้าไม้ สิบไม้ สิบเอ็ดไม้ แหลมแรด หาดยาว บ้านเหนือ ปากคลอง 
แมะปเูต๊ะ บ้านควน หวัแหลมทราย ช้างพงั อา่วจีน อา่วจากนอก อา่วจากใน อ่าวใบ บ้านทร หาดทราย
แดง อ่าวใหญ่ เกาะหลา คลองหม้อขาว คลองหลา แหลมบ้า อ่าวบ้า แหลมสระ กลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มไทย
มุสลิมท่ีพูดภาษาไทยปักษ์ใต้ และมีเครือญาติท่ีสัมพันธ์กับคนฝ่ังไทย เช่น ตะกั่วป่าและบางกล้วย 
จงัหวดัระนอง  
 3. ไทยอีสาน อาศยัอยู่ในเขตต าบลคลองใหญ่ (เหนือต าบลสิงขร) โดยคนอีสานอาศยัอยู่ใน
หมูบ้่านทา่ตะเย๊ียะเป็นกลุ่มคนท่ีอพยพจากภาคอีสาน เข้าไปตัง้หลกัแหล่งเม่ือประมาณหลายสิบปีก่อน 
ปัจจุบนัมีประมาณ 500 คน ข้อมลูจาการสมัภาษณ์ผู้ ท่ีสืบเชือ้สายจากบ้านคลองใหญ่ ระบุว่าชุมชน
คลองใหญ่เป็นไทยท่ีพดูภาษาอีสาน อพยพจากจงัหวดัอุดรธานีและจงัหวดัเพชรบรีุเข้าไปท ามาหากิน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ในต าบลคลองใหญ่ก่อนสงครามโลกครัง้ท่ีสอง อย่างไรก็ตาม จากแผนท่ีท่ีจดัท าโดยฝร่ังชีว้่าต าบลคลอง
ใหญ่เป็นท่ีตัง้หลกัแหลง่ของสยามอพยพมาก่อนปี ค.ศ. 1854 คนกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มท่ีสืบทอดวฒันธรรมจาก
อีสาน เชน่ การท าประเพณีบญุบัง้ไฟ และเลีย้งปู่ ตาหรือผีประจ าหมู่บ้าน และรักษาวฒันธรรมอีสานได้
เป็นอยา่งดี 
 ด้านความเช่ือและประเพณี วฒันธรรมของคนไทยพลดัถ่ินในพม่า จะมีความคล้ายคลึงกนัเพราะ คน
ไทยพลดัถ่ินเป็นคนไทยท่ีเครือญาติกบัคนฝ่ังไทย ซึ่งคนไทยพลดัถ่ินนัน้มีความจงรักภกัดีตอ่พระมหากษัตริย์
ไทย แทบทุกบ้านจะมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงราชวงศ์ จัดงาน
เฉลิมฉลองพระชนมพรรษา เรียนภาษาไทย ประวตัศิาสตร์ไทย ฝากเงินกบัธนาคารไทย ใช้เงินไทยและ
ใช้นามสกลุอย่างคนไทย ซึ่งคนพม่าจะไม่มีการใช้นามสกุล และพูดภาษาไทยถ่ินใต้เป็นภาษาท่ีใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั  อาหารการกินแบบชาวไทยภาคใต้ 
 คนไทยในพม่าส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท แบบไทย รวมถึงการบวชเรียนก็
นิยมบวชเรียนในไทย และอีกส่วนก็นับถือศาสนาอิสลามตัง้แต่ตลาดสุหรีจนถึงเกาะสอง การรักษา
ความเจ็บป่วยก็ใช้หมอและยาแบบแผนโบราณ กระเดียดไปทางเร่ืองเวทมนต์ คาถา การแสดงและ
การละเล่น ชมมหรสพเช่น มโนราห์ หนังตะลุง มุสลิมมีศิลปะการต่อสู้แบบ กาโหยง ท่ีแสดงให้เห็น
ทว่งทา่ร่ายร า ชาวไทยในตะนาวศรียังคงรักษาธรรมเนียมวฒันธรรมไว้อย่างเหนียวแน่น วัฒนธรรม
ท่ีเร่ิมสูญหายไปจากสังคมไทยแต่ในภาคตะนาวศรียังสามารถหาดูได้อยู่  
ปัญหาเขตแดนไทยพมา่ 
 ปัญหาท่ีเกิดจากการปักปันเขตแดนท่ีท าไว้ในอดีตระหว่างไทยกับองักฤษ ซึ่งเข้ามาปกครอง
พม่าในฐานะเป็นอาณานิคม กล่าวคือไทยกบัองักฤษ ได้มีการท าสนธิสญัญาก าหนดเส้นแดนระหว่าง
กนั รวม 3 ฉบบั คือ ในปี พ.ศ. 2411 พ.ศ. 2474 พ.ศ.2475 ดงัตอ่ไปนี ้
 -  ส าหรับเส้นเขตแดนตะนาวศรีลงมาถึงแมน่ า้ปากจัน่ ซึง่เป็นดนิแดนตอนใต้ แนวพรมแดนได้
ก าหนดโดยอนุสญัญาระหว่างกษัตริย์สยามกับข้าหลวงใหญ่แห่งอินเดีย ว่าด้วยเร่ืองก าหนดเขตแดน
บนพืน้ท่ีแผ่นดินใหญ่ระหว่างอาณาจักรสยาม กับมณฑลขององักฤษ คือเทนเนสเซอริม ลงนาม ณ 
กรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2411 และได้แลกเปล่ียนสตัยาบนั เม่ือวนัท่ี 3 กรกฎาคมในปี
เดียวกนั และมีแผนท่ีฉบบัแลกเปล่ียนกนั “Tennesserim and the Adjacent of the Kingdom of 
Siam” มาตราสว่น 1นิว้ตอ่ 8 ไมล์ แสดงแนวเขตแดนตอ่จากปากจัน่ออกไปในทะเล แยกเกาะวิกตอเรีย
เข้าไว้ในเขตพมา่ และเกาะเล็กๆท่ีไมมี่ช่ืออีกส่ีเกาะให้อยูใ่นเขตไทยด้วย 
 - เส้นเขตแดนทางตอนเหนือท่ีก าหนดให้แม่น า้สายส าคญัเป็นเส้นแบ่งกัน้เขตแดน เป็นไป
ตามหนงัสือแลกเปล่ียนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจกัรและรัฐบาลแห่งอินเดียกบัรัฐบาลสยาม เขต
แดนระหว่างพม่า กบัสยาม ท าท่ีกรุงเทพฯ เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ.2474 ก าหนดให้ร่องน า้ลึกเป็น

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1854
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เขตแดนไทยพม่า แม้ในอนาคตแม่น า้จะเปล่ียนก็จะใช้ “ร่องน า้ลึก” ของแม่น า้เป็นเส้นเขตแดนเสมอ 
โดยจะไม่ค านึงถึงการสญูเสียอาณาเขตใดๆอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง เพราะไทยได้เคยมีการตกลง
กับ สหราชอาณาจักรเก่ียวกับแม่น า้ก่อนปี พ.ศ.2474 มาครัง้หนึ่งเม่ือปี พ.ศ.2437 ส าหรับแนว
พรมแดนตอนเหนือท่ีมีการปักปันพรมแดนกนัจากหลกัฐานคือ แผนท่ี Burmese-Siam Demarcation 
Survey มาตราสว่น1นิว้ตอ่ 4 ไมล์ จนปัจจบุนั จดุตา่งๆท่ีมีการปักปันเขตแดนกนัเอาไว้ ตามท่ีกล่าวมา
กลายเป็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งไทยกบัพม่า ท่ีได้รับการสืบสนธิสญัญาท่ีประเทศได้ท าไว้ตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ และปัญหานัน้คือ วิทยาการเก่ียวกับการท าแผนท่ี การก าหนดจุดต่างๆจึงเกิดความ
ผิดพลาด แนวเขตแดนระหวา่งไทยกบัพมา่นัน้มีความยาวโดยรวมทัง้ทางบกและทางทะเล รวมประมาณ 2,532 
กิโลเมตร ก าหนดใช้ทิวเขาและล าน า้เป็นเส้นกัน้พรมแดนธรรมชาติ แนวพรมแดนยึดเทือกเขาสัน
ปันน า้เป็นเส้นแบ่งยาว 1,664 กิโลเมตร ล าน า้ 538 กิโลเมตร ในทะเลอันดามันยาว 330 กิโลเมตร   
 ในเกาะสอง แม้รัฐบาลพมา่ยอมรับคนไทยในพมา่วา่เป็นสว่นหนึง่ของคนพมา่ ดงัจะเห็นได้ว่า
การยอมรับให้ภายในชุมชนคนไทยมีการคัดเลือก “ผู้ น าหรือพ่อเฒ่า”หรือ “ตะยี”ของตนเอง และ
สามารถไปมาหาสู่กันได้ สะท้อนภาพการอยู่ร่วมกันของคนในสงัคมในบริเวณพรมแดน  แม้เส้นแบ่ง
พรมแดนจะจ ากัดและก าหนดขอบเขตความเป็นชาติ/ประเทศ ความสมัพนัธ์ไม่ได้แบง่ตามเส้นบนแผนท่ี หรือ
วฒันธรรม  แตเ่ม่ือคนเหล่านัน้เข้ามาในประเทศไทย เพ่ือเรียกร้องความเป็นไทย เรียกร้องสญัชาติไทย 
กลบัถกูเรียกว่า “คนพม่า” ทัง้ท่ีพวกเขาบอกตนเองและคนในสงัคมว่า “เขาคือคนไทย” พดูภาษาไทย
ภาคใต้ ชอบดหูนงัตะลงุ ร้องเพลงชาติไทย รักในหลวง  แต่กลายเป็นคนไทยพลดัถ่ิน ทัง้ท่ีพวกเขาเอง
อยูท่ี่เดมิ ในท่ีๆบรรพบรุุษได้สร้างรกรากไว้ท่ีนัน่  ในบริบทของสงัคมไทยท่ีถกู “ถ่ินพลดัไป” จนพวกเขา
กลายเป็นคนชายขอบของสังคมไทย รวมถึงยังไม่เป็นท่ีรู้จกัของคนในสงัคม  ในความเป็นพรมแดน 
(Borderlands) ของประเทศหรือชาติต่างๆทัว่โลกจะมีการขีดเส้นแสดงอาณาเขตของตนเอง ท่ีเป็น
เจ้าของ เกิดนโยบายเก่ียวกับความสมัพันธ์ระหว่างประเทศ และมกัน าไปสู่ความขดัแย้งและความ
ปรองดองเสมอ ขึน้อยู่กับผลประโยชน์ของแต่ละประเทศท่ีมีร่วมกัน รัฐมิได้พิจารณาจากสภาพความ
เป็นจริง ของสภาพภูมิประเทศ วิถีชีวิตของคนในพรมแดน บนเส้นพรมแดนและการก้าวข้ามระหว่าง
พรมแดน มีความเคล่ือนไหว การเปล่ียนผา่น มีรูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์ท่ีแตกตา่งกนัไป ได้แก่  

- ปฏิสมัพนัธ์บนพรมแดนท่ีแปลกแยก (Alienated Borderlands) 
- ปฏิสมัพนัธ์บนพรมแดนท่ีร่วมกนั (Coexistent Borderlands) 
- ปฏิสมัพนัธ์บนพรมแดนอยา่งอิสระ (Interdependent Borderlands) 
- ปฏิสมัพนัธ์บนพรมแดนอยา่งเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั (Integrated Borderlands) 

 พืน้ท่ีตา่งๆท่ีอยูช่ายขอบของประเทศ ท่ีอยูภ่ายใต้ความสมัพนัธ์ของกลุม่ชาตพินัธุ์ ท่ีมีความสมัพนัธ์
ท่ีมีความขดัแย้งและได้ประโยชน์ รวมทัง้ความสมัพนัธ์ท่ีไมไ่ว้วางใจกนั ขึน้อยูก่บันโยบายของรัฐนัน้ๆ 
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 การข้ามพรมแดนของผู้คนจะล่ืนไหล มีการเปล่ียนผ่านทางวฒันธรรมและสงัคมตลอดเวลา นบัตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจบุนั โดยเฉพาะวฒันธรรมบนพรมแดนระดบัท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นภาษา ศาสนา วิถีชีวิต ไม่ได้มี
ความแบ่งแยกหรือแตกต่างกันมากนกั สิ่งท่ีเกิดบนพรมแดน มักถูกมองในแง่ของการอพยพ เคล่ือนย้าย 
การค้า ทัง้ถกูและผิดกฎหมาย แหล่งทพัยากรท่ีสมบรูณ์ ดงันัน้พืน้ท่ีบนพรมแดน จึงกลายเป็นพืน้ท่ีท่ีมีนยั
ยะทางเมือง วฒันธรรมชายขอบ  

 เม่ือกล่าวถึงชายแดน หรือพรมแดน ของไทยพบว่ามีลักษณะการปฏิสัมพันธ์บนพรมแดน
ร่วมกนั (Coexistent Borderlands) อย่างชดัเจนคือเมืองระนอง ในฐานะท่ีเป็นเมืองชายแดนไทย พม่า 
เดิมเมืองระนองเป็นหวัเมืองเล็กๆ มีเจ้าเมืองปกครอง ขึน้ตรงกับเมืองชุมพร มีทรัพยากรส าคญัคือแร่
ดีบุก เขตแดนใกล้กับเมืองพม่า ท่ีอังกฤษปกครองอยู่  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมี
พระราชด าริให้เมืองตระและเมืองระนองรวมกัน  โดยขึน้กับกรุงเทพฯ ให้คอซู้ เจียง นายอากรชาวจีน
เป็นผู้วา่การเมืองระนอง ในปี พ.ศ.2405 ความยาวของเส้นเขตแดนท่ีติดตอ่กบัพม่า มีความยาวทัง้สิน้ 
139 กิโลเมตร  พืน้ท่ีท่ีพมา่สามารถควบคมุได้ท าให้ประชาชนสามารถไปมาหาสู่กนัได้ง่าย เช่น ปากจัน่ 
มะมุ น า้จืดน้อย น า้จืดใหญ่ ล าเลียง บางแก้ว ทรายทอง ปากน า้ หงาว ราชกรูด ม่วงกลวง นาคาและ
ก าพวน เป็นพืน้ท่ีจุดตัง้รับ ส่งสินค้า เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้า ทัง้ผิดและถูกกฎหมาย ซึ่ง
ปัจจบุนั จดุแมน่ า้กระบรีุ หรือแมน่ า้ปากจัน่ออกสูท่ะเล ต าบลปากน า้ อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง ทัง้ๆท่ี
อนุสัญญาสยาม-อังกฤษ ระบุชัดเจนว่าเป็นการก าหนดอาณาเขตบนแผ่นดินใหญ่ (Defining the 
Boundry on the Mainland) แผนท่ีแนบท้ายในการให้สตัยาบรรณในวนัท่ี 3 กรกฎาคม ค.ศ. 1868 
กลบัมีเส้นลากจากแม่น า้กระบรีุ เข้าไปในทะเล โดยฝ่ายไทยไม่มีความรู้เร่ืองแผนท่ี ไม่ได้มีการทกัท้วง
องักฤษ ท าให้เกิดปัญหาการอ้างเขตแดนท่ีเกิดการทบัซ้อนกนั  ได้แก่เกาะท่ีไม่สามารถตกลงกันได้คือ 
เกาะหลาม เกาะคนั และเกาะขีน้กในการท าสญัญาในปี พ.ศ.2411ได้มีการตกลงก าหนดเส้นเขตแดน
ไว้ถึงแหลมวิคตอเรียเท่านัน้ ไม่ได้รวมเกาะต่างๆในทะเลอันดามนั ปัญหาเร่ืองเขตแดนกับพม่ายงัมี
ความคลมุเครือ และเกิดปัญหามาตลอด เกิดจากการท่ีมีการถือแผนท่ีกนัคนละฉบบั ข้อตกลงระหว่าง
ไทยและพม่า ได้มีการก าหนดเขตแดนไว้ถึงปลายแหลมวิคตอเรีย ไม่ได้รวมเกาะต่างๆ ทัง้สอง ได้
ตรวจสอบความถกูต้องและมีการลงนามเพื่อเป็นหลกัฐาน เซอร์จอห์น ลอเรนซ์ ข้าหลวงใหญ่อินเดียได้
มีการค านึงถึงปัญหาเก่ียวกับเกาะต่างๆ ได้มีการลากเส้นต่อเติมออกมาจากเส้นเขตเดิม โดยให้ยาว
ออกไปสู่ทะเลอันดามันด้วย ระบุให้เกาะเซนต์ แมทธิว(Sain Mathew’s Island) เกาะวิคตอเรีย
(Victoria Island) และหมู่เกาะรังนกเป็นของรัฐบาลองักฤษ ส่วนเกาะช้างและเกาะพยามเป็นของไทย  
ในปี พ.ศ.2442 เม่ือไทยเสียดนิแดนมะริด มะลิวลัย์ แก่องักฤษท าให้เมืองระนองและเมืองตระ  มีฐานะ
เป็นเมืองหนึ่งของระนอง กลายเป็นชายแดน มีอาณาเขตติดกับเมืองขึน้ของอังกฤษ ทางด้านทะเล
ตะวนัตก มีความส าคญัในการเป็นศนูย์รวมและการซือ้ขายสินค้ากบัพมา่  
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 ระนองเป็นจงัหวดัท่ีมีการเคล่ือนย้ายคนอยู่ตลอดเวลา ทัง้แรงงานพม่า กลุ่มชาติพนัธุ์ต่างๆ 
กลุ่มคนไทยพลัดถ่ิน ท่ีอาศยัอยู่ในจังหวัดระนอง เป็นกลุ่มท่ีถูกรวมอยู่กับแรงงานพม่า หรือกลุ่ม ผู้
อพยพแรงงานพมา่ ซึง่ความจริงคนเหลา่นีเ้ป็นคนไทย ท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศพมา่ มีญาติ มีเชือ้สายและ
บรรพบรุุษดัง้เดิมอยู่ท่ีนัน่ และมีการเดินทางผ่านแดนอยู่เสมอ เป็นปกติ เน่ืองด้วยเหล่าคนไทยพลดัถ่ิน
ล้วนมีพ่ีน้องอยู่ในฝ่ังไทยด้วย การข้ามไปมาจึงเป็นเร่ืองท่ีกลายเป็นความแตกต่างหรือเส่ียงอนัตรายใดๆ ท่ีมี
ความรุนแรง เม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลพม่าบางส่วนก็ย้ายกลบัเข้ามาในประเทศไทย
แตย่งัมีญาตพ่ีิน้องท่ีมีการไปมาหาสูอ่ยูเ่สมอ พบวา่มีการเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในจงัหวดัระนองมีจ านวนมากขึน้
แม้มีการส ารวจผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่เชือ้สายไทย ท่ีประสงค์ในการขอแปลงสญัชาติ ตามมติ ครม. 27 
พฤษภาคม 2540 จ านวน 7,849 คน พบว่ามีเพียง 1,241 คนเท่านัน้ท่ีมีคณุสมบตัิ ซึ่งมีบางส่วนท่ีไม่
กล้าแสดงตวัตนออกมา เพราะคิดว่าการแสดงตวัตนเป็นการน าไปสู่ความยุ่งยาก และเป็นความตอก
ย า้ในความเป็น “พมา่”มากกวา่การได้รับการยอมรับวา่เป็นคนไทย 

 เม่ือนโยบายของรัฐไทยท่ีปฏิบตัติอ่คนไทยพลดัถ่ิน มีความเข้มงวดมาก โดยเฉพาะการขึน้ทะเบียน
คนตา่งด้าว และแรงงานตา่งด้าว ท าให้คนไทยพลดัถ่ินบางสว่นเสียสิทธ์ิความเป็นไทย หมายถึงการเหมารวม
วา่เป็นพมา่ หรือแรงงานตา่งด้าว ไมไ่ด้รับรองสิทธิในทางกฎหมาย และมีความรู้สึกว่าตนเองมีสถานะไม่ตา่งไป
จากคนพม่าหลบหนีเข้าเมือง เข้ามาขายแรงงาน สิทธิต่างๆท่ีคนไทยพลัดถ่ินบางกลุ่มได้รับ ล้วนมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดี มีญาติพ่ีน้องฝ่ังไทยท่ีมีฐานะดี จึงมกัได้รับการผ่อนปรนจากเจ้าหน้าท่ีท้องถ่ิน 
สว่นในกลุม่ของผู้ยากจนไมมี่อ านาจตอ่รองในเร่ืองเศรษฐกิจ ท าให้ถกูควบคมุด้วยมาตรการท่ีเคร่งครัด 
และไม่ให้ออกนอกพืน้ท่ี ท่ีก าหนด โดยปัจจุบนัคนไทยพลดัถ่ินมีการอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย
มากยิ่งขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากปัญหาการเมืองในประเทศพม่า การยึดทรัพย์สินของคนไทยเป็นของพม่า การ
ต้อนแรงงานเพ่ือการพฒันาประเทศ ท าให้คนไทยในพม่าดัง้เดิมต้องมีการอพยพโยกย้ายมาอยู่ในฝ่ังไทย 
เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาความขดัแย้งระหว่างคนไทยและคนพม่า ส่วนใหญ่เข้ามาอาศยัอยู่กบัญาติพ่ีน้อง 
และลกูหลานท่ีเป็นคนไทย อยูใ่นฝ่ังประเทศไทย 

 ในด้านระบบการศึกษา นโยบายทางด้านการศึกษาของรัฐบาลไทยคือ ให้รับเด็กไร้สญัชาติ
เข้าเรียนในระบบโรงเรียนได้ จนถึงระดบัมธัยม โดยเร่ิมปฏิบตัิมาตัง้แตปี่ พ.ศ.2535 ผลจากนโยบายนี ้
พบว่ามีเด็กไร้สญัชาติ กลุ่มต่างๆโดยเฉพาะคนไทยพลดัถ่ิน เข้าเรียนในโรงเรียนไทยเป็นจ านวนมาก 
แตแ่ม้จะได้รับการศกึษา แตไ่มส่ามารถรับประกาศนียบตัร 

 การข้ามแดนเข้ามาซือ้สินค้า บริโภคและอุปโภค ชาวบ้านมักจะเข้ามาซือ้สินค้าฝ่ังไทย ได้
หลายทาง สว่นใหญ่นิยมเข้ามาซือ้สินค้าท่ีบ้านเขาฝาชี การข้ามพรมแดนนิยมข้ามมาโดยเรือ และต้อง
ขึน้กับช่วงเวลาน า้ขึน้ น า้ลง ซึ่งจะเป็นท่ีรู้โดยทัว่กัน ส่วนใหญ่การข้ามพรมแดนมา ก็จะเป็นเวลาเช้า 
ดา่นพรมแดนแตล่ะฝ่ังจะเปิด-ปิด ในช่วงเวลา 8.00 – 17.00 น. ถือว่าเป็นช่วงเวลาท่ีมีความปลอดภยั
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และถูกกฎหมาย นอกเหนือจากเวลาดงักล่าว ถือว่าเป็นการลักลอบเข้าเมือง และจงใจประพฤติผิด
กฎหมาย การข้ามพรมแดนระหว่างไทย-พม่า เป็นการไปมาหาสู่ที่เป็นปกติในระหว่างพรมแดน 
รวมถึง  ความสัมพันธ์แบบเครือญาติ แบบญาติพ่ีน้อง ท่ียังมีความแนบแน่นและด ารงอยู่  แม้
ความสมัพนัธ์เหล่านีถ้กูควบคมุโดยอ านาจรับ แต่ความสมัพนัธ์ทางด้านสายเลือด เครือญาติ ก็ไม่ได้
ตดัขาดออกจากกนั  

 หนงัสือพิมพ์เดลินิวส์ออนไลน์ ได้ลงข่าวเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน เม่ือเวลา 13.30 น. วนัท่ี 15 
กมุภาพนัธ์ ท่ีท าเนียบรัฐบาล นพ. มารุต มสัยวาณิชย์ รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 
ท่ีประชุมได้เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.สญัชาติ ตามท่ีคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอ ซึ่งมีสาระส าคญัของ
ร่างกฎหมายดงักล่าว ได้ก าหนดให้มีผลบงัคบัใช้เม่ือพ้นก าหนด 120 วนั หลงัจากประกาศราชกิจจา
นเุบกษา และก าหนดนิยามค าวา่ “คนไทยพลดัถ่ิน” เพ่ือแสดงลกัษณะของผู้ ท่ีได้รับรองการเป็นคนไทย
พลัดถ่ินคือ ต้องมีเชือ้สายไทยท่ีต้องกลายเป็นคนในบังคับของประเทศอ่ืน เหตุอันเกิดจากการ
เปล่ียนแปลงอาณาเขตของราชอาณาจกัรในอดีต ซึง่ปัจจบุนั ผู้นัน้ไม่ได้ถือสญัชาติของประเทศอ่ืน และ
ได้เข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลาหนึ่ง และมีวิถีชีวิตเป็นคนไทย โดยได้รับการส ารวจจดัท าทะเบียน
ตามกฎหมาย รวมทัง้ผู้ ที่มีลกัษณะอื่นในท านองเดียวกัน ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยทะเบียน
ราษฎร โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลดัถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทน
จากส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิไม่เกิน 7 คน มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาให้การ
รับรองการเป็นคนไทยพลดัถ่ิน ทัง้นีก้ าหนดให้ผู้ซึ่งเป็นคณะกรรมการดงักล่าวได้รับรองการเป็นคนไทย
พลัดถ่ิน ทัง้นีก้ าหนดให้ผู้ ซึ่งเป็นคณะกรรมการดังกล่าวได้รับรองความเป็นคนไทยพลัดถ่ิน ได้รับ
สญัชาติไทยโดยการเกิดและก าหนดให้บตุรของคนไทยพลดัถ่ินดงักล่าว ท่ีไม่ได้ถือสญัชาติของประเทศอ่ืน 
หรือไม่ถือสญัชาติไทยแล้วได้สญัชาติไทย โดยการเกิดด้วย ซึ่งเป็นไปตามหลกัสืบสายโลหิต และหลกัท่ีห้าม
ถือสองสญัชาต(ิdaily news) 

 
5. จังหวัดระนอง 
 จงัหวดัระนอง เป็นพืน้ท่ี ท่ีมีคนไทยพลดัถ่ินอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะจงัหวดัระนองมี
อาณาเขตตดิตอ่กบั ประเทศพมา่ บริเวณท่ีมีคนไทยพลดัถ่ินท่ีอยู่ในฝ่ังพม่าอาศยัอยู่ ซึ่งเป็นญาติพ่ีน้อง 
รวมถึงเป็นท่ีท่ีบรรพบรุุษอาศยัอยู่ เดิมมีช่ือว่า แร่นอง เน่ืองจากเป็นบริเวณท่ีมีแร่ดีบกุอยู่เป็นจ านวน
มาก ต่อมามีการเรียกเพีย้นมาเป็นระนอง เมืองระนองมีการตัง้ชุมชนบ้านเรือนมาตัง้แต่สมยักรุงศรี
อยธุยาเป็นราชธานี  มีฐานะเป็นเมืองขึน้ของชมุพร ในปี พ.ศ. 2405 สมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั องักฤษได้เข้ามาปกครองหวัเมืองพม่า ทรงเกรงว่าเมืองตระและเมืองระนอง ซึ่งติดอยู่กับ
ชายแดนพม่า จะรักษาการชายแดนไม่สะดวก จึงโปรดให้ยกเมืองทัง้สองขึน้เป็นหวัเมืองชัน้จตัวา ขึน้ตรงต่อ
กรุงเทพมหานคร   
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 โดยสภาพทัว่ไปของจงัหวดัระนอง เป็นจงัหวดัท่ีอยู่ทางภาคใต้ตอนบน ด้านทิศตะวนัตกติด
กบัประเทศพม่าและทะเลอนัดามนั มีเนือ้ท่ีประมาณ 3,298.045 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนือ้ท่ีประมาณ 
2,061,278 ไร่ เป็นจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีมากเป็นอนัดบัท่ี 60 ของไทย เป็นพืน้ท่ีราบ 14% และเป็นภูเขา 86% มี
เกาะในทะเลอนัดามนั จ านวน 62 เกาะ อาณาเขตท่ีตดิกบับริเวณใกล้เคียงคือ  
 ทิศเหนือ ตดิกบั อ าเภอทา่แซะ  อ าเภอเมือง อ าเภอสวี อ าเภอพะโต๊ะ จงัหวดัชมุพร 

 ทิศตะวนัออก     ติดกบั อ าเภอไชยา อ าเภอทา่ฉาง อ าเภอบ้านตาขนุ ก่ิงอ าเภอวิภาวดี  
   จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 ทิศใต้  ตดิกบั อ าเภอครุะบรีุ จงัหวดัพงังา อ าเภอคีรีรัฐนิคม จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
 ทิศตะวนัตก ตดิกบั ประเทศพมา่และทะเลอนัดามนั 

 ลกัษณะภมูิประเทศ จงัหวดัระนองมีรูปร่างเรียวยาว แคบ ความยาวจากเหนือลงใต้สดุ ยาว
162 กิโลเมตร ลกัษณะภมูิประเทศประกอบไปด้วยทิวเขา หบุเขาสลบัซบัซ้อน เป็นป่าปกคลมุ   

 เขตการปกครอง แบง่การปกครองออกเป็น 5 อ าเภอ ได้แก่ เมืองระนอง ละอุ่น กะเปอร์ กระ
บรีุ และสุขส าราญ ซึ่งทัง้ห้าอ าเภอท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ มีคนไทยพลดัถ่ินอาศยัอยู่ทัง้สิน้  คนไทยพลดัถ่ิน
จากปกเปีย้นส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง กะเปอร์ จงัหวดัระนอง และกลุ่มคนไทยพลดัถ่ิน
จากมะลิวัลย์และเกาะสอง ส่วนใหญ่อพยพมาอาศยัอยู่ในเขตพืน้ที่อ าเภอเมือง กระบุรี ละอุ่น           
สขุส าราญ จงัหวดัระนอง 

 
ตาราง  1  จ านวนโดยประมาณการผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ เชือ้สายไทย ในจงัหวดัระนอง 
 

ล าดบัท่ี อ าเภอ เลข 6 เลข 7 เลข 8 เลข 0 
1 เมือง 124 - 186 6,013 
2 กระบรีุ 829 19 738 1,209 
3 กะเปอร์ 86 - 61 535 
4 ละอุน่ 10 - 46 78 
5 สขุส าราญ 145 8 43 1,082 
 รวม 1,194 27 1,074 8,917 

 
หมายเหต ุ: เลข 6 หมายถึงผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ เชือ้สายไทย 
       เลข 7 หมายถึงบตุรของผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ เชือ้สายไทย หรือ เลข 6 
       เลข 8 หมายถึงผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ เชือ้สายไทยเดิม ท่ีได้รับการแปลงสญัชาตแิล้ว 
       เลข 0 หมายถึงผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ เชือ้สายไทยท่ีเป็นกลุม่ส ารวจใหมใ่นปัจจบุนั 
 ท่ีมา: อรุณ นามนวล ปลดัอ าเภอสขุส าราญ จงัหวดัระนอง วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2554 
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 คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดการปัญหา
สถานะและสิทธิของบุคคลตามที่ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ โดยการด าเนินการ
ส ารวจจัดท าทะเบียนคนต่างด้าวทุกคนเพื่อทราบที่มาและน าไปสู่การก าหนดสถานะและการ
แก้ไขหลักเกณฑ์ละขัน้ตอนการพิจารณาค าร้องให้เหมาะสม ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการให้ก าหนด
แนวทางการให้สถานะบุคคล 4 ประเภทหลกัได้แก่ ผู้พลดัถ่ินสญัชาติพม่าเชือ้สายไทย ผู้พลดัถ่ิน
สญัชาติพม่า คือบุคคลหลายเชือ้ชาติเช่นมอญ กะเหร่ียง ไทยใหญ่ ละว้า พม่า ฯลฯ มอแกน และผู้
หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า แต่ในงานวิจัยนีก้ล่าวถึงผู้พลดัถ่ินสญัชาติพม่าเชือ้สายไทย ท่ีเข้ามาก่อน
วันท่ี 9 มีนาคม 2519 คือกลุ่มคนไทยท่ีอพยพมาจากประเทศพม่าซึ่งทางราชการเรียกว่า ผู้ พลัดถ่ิน
สญัชาติพม่าเชือ้สายไทย  ซึ่งกลุ่มบุคคลดงักล่าวเดิมเป็นคนไทยที่อาศยัอยู่ในเขตแดนของประเทศ
ไทย แต่ไ ด้ส ูญเสียส ัญชาติไทยเมื ่อราวพุทธศักราช 2411 ในสมัยรัชการพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชการท่ี5  ท่ีได้มีการแบ่งเขตแดนประเทศไทยกับประเทศองักฤษบริเวณพืน้ท่ี
เมืองทะวาย มะริด และตะนาวศรี ดินแดนท่ีเป็นท่ีอยู่อาศยัของคนกลุ่มนีต้กเป็นของประเทศองักฤษ
และเป็นของประเทศพม่าในระยะตอ่มา คนไทยท่ีอาศยัออยู่ในดินแดนดงักล่าว ท่ีไม่ได้อพยพกลบัเข้า
มาในดินแดนของประเทศไทยในเวลานัน้กลายเป็นคนของประเทศอังกฤษและประเทศพม่า โดย
หลกัการเปล่ียนแปลงอาณาเขตของประเทศ แตเ่น่ืองจากพมา่มีปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ ท าให้
คนกลุม่นีเ้ข้ามาในประเทศไทย ซึง่สองกลุม่นีอ้าศยัอยูใ่นพืน้ท่ีได้แก่ จงัหวดัตาก ประจวบคีรีขนัธ์ ชมุพร 
ระนอง โดยทางราชการไทยถือเอาวนัท่ี 9 มีนาคม 2519 เป็นวนัสุดท้ายของการรับผู้พลดัถ่ินสญัชาติ
พมา่เชือ้สายไทยให้อพยพเข้ามาอยูใ่นประเทศไทย และสามารถขอแปลงสญัชาติเป็นไทยได้ ส่วนผู้ ท่ีเดิน
ทางเข้ามาหลงัวนัท่ี 9 มีนาคม 2519 ให้ถือเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

 การให้เลขประจ าตวั 
-กรณีเข้ามาก่อนวนัท่ี 9 มีนาคม 2519  คือ 6-xxxx-66xxx-xx-x   

-กรณีเข้ามาหลงัวนัท่ี 9 มีนาคม 2519  คือ 6-xxxx-67xxx-xx-x   

-กรณีท่ีได้รับการแปลงสญัชาต ิตาม มาตรา7 ทวิ คือ 8-xxxx-66xxx-xx-x   
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 พืน้ท่ี ท่ีอยู่อาศัยของคนไทยพลัดถิ่น 

 

 
 

ภาพประกอบ  1 หมูบ้่านทา่กลาง หมู ่4 ต าบลก าพวน อ าเภอสขุส าราญ 
 

 
 

ภาพประกอบ  2  หมูบ้่านท่ากลาง หมู ่4 ต าบลก าพวน อ าเภอสขุส าราญ 
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ภาพประกอบ  3  หมูบ้่านบางกล้วย หมู ่3 ต าบลนาคา อ าเภอสขุส าราญ 
 

 
 

ภาพประกอบ  4  ดา่นตรวจคนเข้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
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ภาพประกอบ  5  ทา่เรือ ดา่นตรวจคนเข้าเมือง อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
 
6. การถ่ายภาพและกล้องถ่ายภาพ (Camera) 

 กล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายภาพ เป็นอปุกรณ์ท่ีใช้บนัทึกแสงท่ีสะท้อนจากวตัถผุ่านเลนส์กล้อง 
เป็นการจ าลองภาพทางแสงให้บนัทึกลงวตัถุไวแสง ซึ่งเป็นฟิล์มถ่ายภาพประเภทตา่งๆ หรือตวัรับภาพ 
Image Sensor บนัทกึเป็นภาพแฝงบนวสัดไุวแสง ก่อนน าไปผา่นกระบวนการล้างให้เป็นภาพถ่ายถาวร   
 6.1 ส่วนประกอบของกล้องถ่ายภาพ 
   1. เลนส์ คือวตัถท่ีุท าจากแก้วชนิดดี มีลกัษณะกลม ในกล้องถ่ายภาพ เลนส์ท าหน้าท่ีรับ
ภาพและรับแสงจากภายนอกตวักล้องไปยงัวตัถไุวแสง 

  2.  ตวักล้อง 
  3. ตวัรับภาพ (Image Sensor) 
  4. ไดอะเฟรม 
  5.  ชตัเตอร์ 
  6. ชอ่งมองภาพ 
  7. แฟรช(Wikipedia) 
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 สามารถแบง่ประเภทของกล้องถ่ายภาพเป็นประเภทตา่งๆ ดงันี ้
 1.  กล้องบ๊อกซ์ (Box Camera) เป็นกล้องท่ีไมมี่กลไก สลบัซบัซ้อน สามารถถ่ายภาพได้ดีในท่ี
ท่ีมีแสงเพียงพอ 
 2. กล้องพับ (Folding Camera) เป็นกล้องท่ีมีห้องมืดชนิดพบัระหว่างตวักล้องกับเลนส์ 
สามารถพบัเก็บ หรือยืดออกมาได้ สามารถเพิ่มขนาดของรูรับแสงได้ และเปล่ียนความเร็วชตัเตอร์ได้
หลายระดบั 
 3.  กล้องรีเฟล็กซ์ (Reflex Camera) กล้องชนิดนีแ้บ่งเป็นสองแบบคือ แบบเลนส์คู่ (Twin 
Lens Reflex) บางครัง้เรียกกล้อง TLR เคยเป็นท่ีได้รับความนิยมมากในสมยัก่อน กล้องชนิดนีมี้เลนส์
สองตวั  เลนส์ตวับนท าหน้าท่ีสะท้อนภาพเข้าสู่ช่องมองภาพ ซึ่งมีกระจกเป็นตวัสะท้อน ท าให้ผู้ถ่ายรูป
มองเห็นวตัถท่ีุถ่ายได้ เลนส์ท าหน้าท่ีรับแสง เพ่ือส่องผ่านไปยงัฟิล์ม แตข้่อเสียของกล้องชนิดนีคื้อ เกิด
อาการผิดเพีย้นของการตดัสว่นของภาพ(Parallax) ยิ่งเป็นการถ่ายรูปใกล้ๆ บางส่วนของภาพจะถกูตดั
ออกไป แม้ขณะเวลามองภาพในชอ่งมองภาพจะสมบรูณ์ก็ตาม และภาพจะกลบัซ้ายไปขวาเสมอ และ
เปล่ียนเลนส์ไม่ได้ ส่วนกล้องอีกแบบคือ แบบเลนส์เด่ียว (Single Len Reflex)หรือเรียกว่า SLR ซึ่ง
ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจบุนั สะดวกง่ายต่อการประกอบ มีอปุกรณ์ท่ีใช้ร่วมกนัอย่างมากมาย 
สามารถเปล่ียนถอดเลนส์ได้ ไม่มีความผิดเพีย้นจากการตดัส่วนภาพ เพราะใช้เลนส์ตวัเดียวในการท า
หน้าท่ีมองภาพ หาระยะชดั และบนัทึกภาพ  กล้องรีเฟล็กซ์เลนส์เด่ียว ส่วนมากใช้ระบบชตัเตอร์ได้สูง
มาก การเปล่ียนขนาดของรูรับแสงมาก ใช้กบัฟิล์มหลากหลายชนิด 
 4.  กล้องเล็ก (Miniature Camera) หรือกล้องวิวไฟเดอร์ (View finder)บางคนเรียก เรนจ์ไฟ
เดอร์ (Range Finder)  ใช้ฟิล์มขนาด 35 มม. มาตรฐาน (35 mm.Standard Camera) เพราะใช้ฟิล์ม
มาตรฐาน คือ ฟิล์ม 35 มม. เหมาะส าหรับมือสมคัรเล่น ออกแบบให้สะดวกสบายในการใช้ กะทดัรัด 
ใช้ง่าย ราคาไม่แพง แต่มีความผิดเพีย้นจากการตดัส่วนของภาพ ถ้าถ่ายใกล้ 3 ฟุต เน่ืองจากการหา
ระยะภาพของภาพ ตัง้อยู่คนละแห่งกับเลนส์  ปัจจุบนั มีการพัฒนาให้สามารถเปลี่ยนเลนส์ไ ด้ 
และมีอปุกรณ์เสริมหลากหลายชนิด 
 5. กล้องเล็กพิเศษ (Ultra-Miniature Camera) หรือกล้องนกัสืบ เป็นกล้องท่ีมีน า้หนกัเบา
มาก ขนาดเล็ก พกติดตัวสะดวกสบาย แอบซ่อนเพ่ือไม่ให้ผู้ ถูกถ่ายรูปสังเกตได้ ปรับหน้ากล้องได้
อตัโนมตั ิ
 6. กล้องหนงัสือพิมพ์(Press Camera) เป็นกล้องท่ีออกแบบใช้กบังานหนงัสือพิมพ์ ตวักล้อง
ขนาดใหญ่  ส่วนประกอบคล้ายกล้องพบั แต่เน่ืองจากเป็นกล้องท่ีมีน า้หนกัมาก ปัจจุบนัจึงหนัมาใช้
กล้องแบบสะท้อนเลนส์เดี่ยวแทน 
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 7.  กล้องใหญ่ (Studio Camera) บางครัง้เป็นกล้องท่ีนิยมใช้ตามร้านถ่ายภาพ เพ่ือธุรกิจ
การค้า มีขนาดใหญ่และมีน า้หนกัมาก ไม่เหมาะท่ีจะน าไปถ่ายนอกสถานท่ี จ าเป็นต้องมีขาตัง้ รองรับ
ตวักล้อง ข้อดีคือ ไมมี่อาการผิดเพีย้นจากการตดัส่วนของภาพ และยงัสามารถมองเห็นภาพท่ีช่องมอง
ภาพ ปรับมมุของภาพได้ตามต้องการ กล้องมีข้อเสียคือ ภาพท่ีเกิดจากช่องมองภาพ มีลกัษณะกลบัหวั 
กลบัซ้ายไปขวา ผู้ถ่ายภาพต้องใช้ผ้าคลมุสีด าคลมุหลงักล้องบนช่องมองภาพ  
 8.  กล้องถ่ายภาพท่ีสร้างขึน้เพ่ือวตัถปุระสงค์พิเศษ 
  - กล้องถ่ายภาพแบบสเตอริโอ (Stereo Camera) หรือกล้องถ่ายภาพสามมิติ ใช้เพ่ือ
ถ่ายภาพสามมิติ มีเลนส์สองตวัเม่ือถ่ายภาพจะได้สองภาพ และเวลาดภูาพต้องใช้เคร่ืองดภูาพพิเศษ 
จงึจะเห็นภาพเป็นสามมิตอิยา่งชดัเจน 
  - กล้องถ่ายภาพโพลารอยด์ (Polaroid Camera)เป็นกล้องถ่ายภาพท่ีได้ภาพทนัทีเม่ือ
ถ่ายภาพเสร็จ มีกระบวนการล้างอดัอยู่ในฟิล์ม สร้างภาพภายใน 2-3 นาทีเท่านัน้  เหมาะส าหรับใช้ใน
งานท่ีต้องการความเร่งดว่น ฟิล์มมีราคาคอ่นข้างสงู ภาพท่ีได้ไมมี่ความคงทน เก็บไว้ได้ไมน่าน  
  - กล้องถ่ายภาพทางอากาศ (Aerial Camera) เป็นกล้องท่ีออกแบบเพ่ือถ่ายรูปส ารวจท า
แผนท่ี สว่นประกอบออกแบบเพ่ือการใช้งานโดยเฉพาะ ไมส่ามารถใช้กบังานทัว่ๆไปได้  
  -  กล้องถ่ายภาพใต้น า้ (Under Water Camera) เป็นกล้องท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ถ่ายรูปใต้
น า้โดยเฉพาะ ตวักล้องอยูใ่นกล่องท่ีแข็งแรง กนัน า้ และทนตอ่แรงดนัของน า้  การควบคมุเพ่ือให้กล้อง
ท างาน มีปุ่ มควบคมุอยูภ่ายนอกกลอ่งบรรจ ุ
  - กล้องถ่ายภาพจากกล้องจลุทรรศน์ (Photo micrographic Camera) กล้องออกแบบ
เป็นพิเศษ ส าหรับงานท่ีต้องการถ่ายรูปขยาย ตัง้แต ่30:1 ถึง 1000:1 ตวักล้องตอ่กบักล้องจลุทรรศน์ 
สามารถถ่ายรูปได้ตามต้องการ 
  - กล้อง รีโปร (Repro-Camera) เป็นกล้องท่ีออกแบบเพ่ือใช้กบังานพิมพ์เพ่ือถ่ายรูปลายเส้น 
ภาพแยกสี ฮาล์ฟโทน วสัดตุ้นแบบเป็นภาพถ่าย หรือภาพวาดก็ได้ เป็นแผน่เรียบ 
  - กล้องถ่ายภาพความเร็วสงู (High Speed Camera) เป็นกล้องท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้กบั
งานถ่ายภาพนิ่ง ท่ีต้องการถ่ายวัตถุท่ีเคล่ือนท่ีอย่างเร็วมาก ซึ่งกล้องธรรมดาไม่สามารถถ่ายได้ กล้อง
ชนิดนีมี้ความไวของชตัเตอร์สงูมาก  อาจใช้ถ่ายลกูปืนหรือ ลกูธนไูด้ 
  -  กล้องถ่ายภาพส าหรับผลิตภาพขนาดเล็ก (Microphotography Camera) เป็นกล้อง
ถ่ายรูปท่ีออกแบบมาเพ่ือใช้ในการถ่ายภาพขนาดเล็ก เหมาะส าหรับน ามาถ่ายรูปวาดวงจรอิเล็กโทรนิคและ 
วงจรไฟฟ้าตา่งๆ 
  - กล้องพาโนรามา(Panoramic Camera)เป็นกล้องถ่ายภาพ ท่ีออกแบบเพ่ือถ่ายภาพท่ีมี
มมุกว้างประมาณ 140 องศา โดยท่ีภาพไมผ่ิดเพีย้นเหมือนการใช้เลนส์ตาปลา กล้องชนิดนีน้ ามาถ่าย
ในหมูค่นท่ีมีจ านวนมาก ซึง่กล้องธรรมดาท่ีไมส่ามารถท าได้  
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  - กล้องถ่ายภาพแบบจาน (Disk)เป็นกล้องถ่ายภาพท่ีบนัทึกภาพลงบนแผ่นแม่เหล็กแทน
การบนัทึกลงบนฟิล์มถ่ายภาพ เม่ือต้องการดูภาพก็สอดแผ่นแม่ เหล็กลงในเคร่ือง จะท าให้เห็นบน
จอโทรทศัน์  เป็นแบบภาพนิ่งและสามารถพิมพ์ลงเป็นแผ่นได้ และสามารส่งเป็นสญัญาณภาพเพ่ือลงข่าว
หนงัสือพิมพ์ ทางสายโทรศพัท์ 
 ปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยีประเภทชิป (Chip) มาแทนฟิล์ม และได้ภาพแบบดิจิตอล(Digital) 
ท่ีสามารถโหลด (Load) เข้าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แล้วสามารถพิมพ์ น าไปใช้ในส่ือประสมตา่งๆได้ง่ายและ
หลากหลายมากขึน้ 

 มนษุย์ในสมยัท่ียงัไมมี่การประดษิฐ์ค้นกล้องถ่ายภาพ ใช้การวาดในการบนัทึกความทรงจ าและ
ส่ือความหมายต่างๆ แต่ในศตวรรษท่ี 19 มนุษย์ได้คิดค้นกระบวนการถ่ายภาพขึน้จากพืน้ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ 2 สาขาคือ 

 1.  ฟิสิกส์ ได้แก่เร่ืองของแสงและกล้องถ่ายภาพ 
 2.  เคมี ได้แก่เร่ืองเก่ียวกบัสารไวแสงและน า้ยาการสร้างภาพ 
 การถ่ายภาพเป็นการรวมสองหลกัการท่ีส าคญัเข้าด้วยกัน คือ การท าให้เกิดการจ าลองของวัตถุ ไป

ปรากฏบนฉากรองรับและการใช้ส่ือกลาง ในการบนัทกึภาพจ าลองให้ปรากฏอยูไ่ด้อยา่งคงทนถาวร  
 อริสโตเติล นกัวิทยาศาสตร์ชาวกรีกเป็นผู้บนัทึกหลกัการแรกไว้เม่ือ 400 ปีก่อนคริสต์ศกัราช 

มีใจความว่า “ถ้าเราปล่อยให้ล าแสงผ่านเข้าไปในรูเล็กๆในห้องมืด ถือกระดาษขาวให้ห่างจากรูประมาณ        
15 เซนตเิมตร จะปรากฏภาพกลบัหวัท่ีไม่ชดัเจนนกับนกระดาษ” ตอ่มาได้ใช้หลกัการนีใ้นการประดิษฐ์ กล้อง
ออบคิวรา ซึ่งเป็นภาษาละติน หมายถึงห้องมืด หรือท่ีคนไทยเรียกว่า กล้องรูเข็ม  วิชาการถ่ายภาพตรงกับ
ภาษาองักฤษว่า “Photography” มาจากภาษาองักฤษว่า Phos แปลว่า แสงสว่าง และ Ghaphein แปลว่า 
การเขียน เม่ือน ามารวมกนัจึงกลายเป็น การเขียนด้วยแสงสว่าง แตปั่จจบุนัหมายถึง วิชาท่ีวาด้วยการ
ท าให้เกิดภาพโดยใช้แสงสวา่งมากระทบกบัวตัถไุวแสง และครอบคลมุไปถึงการถ่ายภาพเกิดขึน้โดยใช้
แสงสว่างมากระทบกับวัสดุไวแสง และครอบคลุมไปถึงการถ่ายรูป การล้างฟิล์ม การอัดขยายภาพ 
และกระบวนการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกนั  
 ส าหรับการถ่ายภาพในประเทศไทยนัน้ได้มีช่างถ่ายภาพคนแรกในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จ       
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวคือ ท่านสังฆราชฝร่ังเศส นามว่า ปาเลอปัว ส่วนช่างถ่ายภาพคนแรกคือ พระยา     
กระสาปน์กิจโกศล หรือนายโหมด ต้นตระกลู อมาตยกลุ ซึ่งมีช่ือเสียงในการถ่ายภาพเป็นท่ียอมรับกนั
โดยทัว่ไป และช่างถ่ายภาพท่ีมีผลงานเก็บรักษาในหอสมุดแห่งชาติมากในปัจจุบนัคือ หลวงอคันีนฤมิตร หรือ
นายจิตร เป็นช่างหลวงในสมัยรัชการท่ี 4 และ 5 ซึ่งมีผลงานบุคคลทุกชนชัน้ และยังมีภาพถ่ายสถานท่ี 
ตลอดจนภาพเหตกุารณ์ตา่งๆ 
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 6.2 กล้องถ่ายภาพดจิิตอล(Digital Camera) 
 กล้องถ่ายภาพดจิิตอล ได้มีการพฒันาและผลิตออกมามากมาย ออกแบบมาเพ่ือให้ผู้ ใช้ได้ใช้
งานง่าย สะดวก รองรับวตัถปุระสงค์ของการถ่ายภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ แบง่ตามการใช้งานได้ดงันี ้
  6.2.1 กล้องถ่ายภาพดจิิตอลแบบมืออาชีพ 
  เป็นกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบสะท้อนภาพเลนส์เด่ียว (Digital Single-Lens Reflex) 
เป็นกล้องท่ีมีคฯุภาพสงู เพราะหน่วยประมวลผลของภาพ(Image Sensor) มีขนาดใหญ่ เท่าฟิล์ม สามารถ
ถอดเปล่ียนเลนส์ได้ มีทัง้กล้องดิจิตอลขนาดใหญ่ละขนาดกลาง (Large and Medium Digital Camera) 
เป็นกล้องท่ีเคยใช้ระบบฟิล์มมาก่อน แล้วน าอปุกรณ์มาเสริมตอ่เป็นดจิิตอล  
  กล้องดิจิตอลขนาดเล็กแบบมืออาชีพ (Small Digital Camera) เป็นกล้องท่ีมีโหมดการ
ท างานครอบคลุมทุกโหมดถ่ายภาพ สามารถถอดเปล่ียนเลนส์ได้เช่นกัน ปรับค่าต่างๆรองรับการ
ถ่ายภาพแบบมือสมคัรเล่นไปถึงมืออาชีพ เพ่ือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการใช้กล้องดิจิตอล DSLR 
(Digital Single-Lens Reflex) ซึ่งใช้หลกัในการท างานแบบกล้องฟิล์มแบบ SLR มีหน่วยการประมวลผล
ขนาดใหญ่กว่ากล้องดิจิตอลแบบคอมแพ็ค รองรับการถ่ายภาพแบบทุกสถานการณ์ ผู้ ใช้สามารถ
เปล่ียนคา่ต่างๆ เช่น รูรับแสง ความไวชตัเตอร์ ความไวแสง ฯลฯ ได้ตามเทคนิคการถ่ายภาพ เม่ือผู้ ใช้
มองผา่นชอ่งมองภาพเหมือนมองจากเลนส์จริง 
  6.2.2 กล้องดจิิตอลแบบมือสมคัรเลน่  
   6.2.2.1  กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบคอมแพค(Compact Digital Camera) เป็น
กล้องขนาดเล็กกะทดัรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย เหมาะกับการถ่ายภาพทัว่ไป จอภาพใหญ่ มีโหมด
ส าเร็จรูป โฟกสัอตัโนมตั ิไมส่ามารถเปล่ียนเลนส์ได้ ตัง้คา่รูรับแสง ความไวชัตเตอร์ได้ 
   6.2.2.2 กล้องดิจิตอลกึ่งมืออาชีพ (Prosumer Digital Camera) เป็นกล้องท่ีมี
ขนาดใหญ่กวา่กล้องคอมแพค โหมดคล้ายกล้อง DSLR เช่น โหมดA,Av,S,Tv,M มีข้อจ ากดัในการปรับ
คา่รูรับแสง ความไวชตัเตอร์ การเปล่ียนเลนส์ แตก็่มีอปุกรณ์เสริม เช่นท่อตอ่เลนส์เพ่ือเช่ือมเลนส์ เพ่ือ
เพิ่มชว่งความยาวหรือลดโฟกสัลง (เยาวนาถ พนัธุ์เพ็ง. ม.ป.ป) 
 6.3 การถ่ายภาพด้วยกล้องดจิิตอลแบบสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยว 
 กล้องถ่ายภาพท่ีผู้วิจยัใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นกล้องดิจิตอลแบบสะท้อนภาพเลนส์เด่ียว 
หรือ กล้องแบบDSLR ย่อมาจาก Digital Single-Lens Reflex เป็นกล้องท่ีมีหลกัการท างานคือ ขณะท่ี
ถ่ายภาพแสงท่ีสะท้อนจากวัตถุจะผ่านจากเลนส์เข้ามาสู่ตวักล้อง ภายในกล้องมีกระจกชิน้ เล็กๆ ท า
หน้าท่ีสะท้อนภาพจากเลนส์ เข้ามาสู่ช่องมองภาพ เป็นท่ีมาของค าว่า Reflex ภาพท่ีมองเห็นจึงเป็น
ภาพจริงท่ีได้จากเลนส์    
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 เร่ืองการใช้งานในกล้องDSLR เป็นกล้องท่ีมีระบบการท างานท่ีซบัซ้อนสามารถปรับแต่งค่า
ต่างได้มากมาย มีอายุการใช้งานท่ียืดหยุ่นกว่า(ตะวัน พันธ์แก้ว) กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล เม่ือ
ถ่ายภาพ แสงจะเข้าไปในกล้องและเข้าไปยงัหน่วยประมวลผล(Image Sensor)ก่อนแล้วส่งสญัญาณ
ดิจิตอลไปท่ีหน่วยความจ าของกล้องถ่ายภาพ (Memory Card)  หน่วยประมวลผลของกล้องถ่ายภาพ
ดจิิตอลเรียกวา่ “เซ็นเซอร์รับภาพ” หากเปรียบเทียบเท่ากบัขนาดของฟิล์ม 35 มม. เท่ากบัเซ็นเซอร์ 25 
x 36.5 มม. เรียกว่า Full Frame Sensor ซึ่งส่วนใหญ่กล้องดิจิตอลจะมีขนาดเซ็นเซอร์ท่ีเล็กกว่าขนาด
ของฟิล์ม โดยเฉพาะกล้องแบบคอมแพ็ค (เยาวนาถ พนัธุ์เพ็ง. 2553) 
 กล้องแบบดจิิตอล ใช้เซ็นเซอร์ ในการรับแสงแล้วเปล่ียนแสงให้เป็นสญัญาณ ดิจิตอล จากนัน้
สง่ให้ชิป ประมวลผลของกล้องไปแปลงเป็นไฟล์ภาพอีกทีเซ็นเซอร์ ท่ีใช้ในกล้อง DSLR เป็นตวัก าหนด
ความละเอียดของกล้องแตล่ะตวัท่ีสามารถบนัทึกได้ ปัจจบุนัเซ็นเซอร์  ท่ีนิยมใช้ในกล้อง DSLR มีสอง
แบบคือ 
 - CCD ย่อมาจาก Charge Coupled Device หลกัการท างานคือ บนตวัของ CCR จะ
ประกอบไปด้วยเซลรับแสงจ านวนมาก ซึ่งแต่ละตวัท าหน้าท่ีรับแสงและเปล่ียนค่าแสงเป็นสญัญาณ 
อนาล็อก เป็นสญัญาณท่ีเป็นสญัญาณดิจิตอลอีกที ข้อดีของ CCD คือ คณุภาพท่ีดีกว่าแบบ CMOS 
เพียงแต่ใช้กระบวนการผลิตท่ีซบัซ้อนกว่า จึงท าให้มีต้นทุนการผลิตท่ีสูงกว่า และปัจจบุนัใช้ในกล้อง
ดจิิตองแบบคอมแพ็ค 
 - CMOS ย่อมาจาก Complimentary Metal Oxide Semiconductor ซึ่งเซ็นเซอร์ ชนิดนีมี้
วงจรแปลงสญัญาณแสงอยูบ่นตวั Sensor ท าให้มีพืน้ท่ีในการรับแสงอยูบ่นตวัเซ็นเซอร์ ท าให้มีพืน้ท่ีใน
การรับแสงน้อยว่า CCD ข้อดีคือ สามารถผลิตโดยใช้เทคโนโลยีการผลิตชิปในปัจจุบนัทันที ท าให้มี
ต้นทนุต ่า และปัจจบุนัมีการพฒันาจนท าให้มีคณุภาพดีขึน้มาก ทัง้ด้านคณุภาพและการประหยดัพลงังาน 
 6.4 เลนส์(Lens) 
 เลนส์ผลิตจากวัตถุโปร่งแสง เช่นเดียวกับแก้วหรือพลาสติกเป็นอุปกรณ์ชิน้ส าคญัในการถ่ายภาพ 
เปรียบเหมือนดวงตาของกล้องดิจิตอล เพราะเลนส์เป็นส่วนแรกท่ีแสงผ่าน การถ่ายทอดแสงจึงต้องการ
ความแม่นย าสูงมีห น้า ที่ ในการหัก เหแสงจากวัตถุ เ ข้ ามาสู่ป ระมวลผลกล้องถ่ายภาพ
(Image Sensor) ซึง่ประกอบไปด้วยเลนส์นนูและเลนส์ท่ีมีรูปร่างท่ีแตกตา่งกนั เพ่ือควบคมุให้แสงผ่าน
ชิน้เลนส์แรกจนถึงชิน้สดุท้าย เพ่ือให้เกิดผลให้ภาพมีความคมชดัและแก้ความคลาดเคล่ือน 
 สว่นตา่งๆของเลนส์  ระยะโฟกสั หมายถึง ระยะปรับระยะความคมชดัของภาพรูรับแสงของ
เลนส์ เพ่ือใช้ในการเปิดรับปริมาณแสง 
 ความยาวโฟกสัของเลนส์ หมายถึง ระยะหา่งจากเลนส์จนถึงวตัถนุัน้ๆแตล่ะชว่งมมุมองในการ
ถ่ายภาพออกมาแตกตา่งกนั 
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 6.5 ประเภทของเลนส์ เลนส์สามารถแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ตามความยาวโฟกสัดงันี ้
  1. เลนส์ปกติ (Normal Lens) เป็นเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัเท่ากบัมมุมองสายตามนษุย์ 
อยู่ในช่วงความยาวโฟกสั 50 มิลลิเมตร มีมมุมองรับภาพ 50 องศา เหมาะส าหรับถ่ายภาพทัว่ไป เช่น
การถ่ายภพทิวทศัน์ การถ่ายภาพบคุคล และมีรูรับแสงกว้าง 
  2.  เลนส์มมุกว้าง (Wide lens) เป็นเลนส์ทีมีความยาวโฟกสัน้อย มีมมุมองในการรับภาพ
ได้กว้างกว่าเลนส์ปกติ ความยาวโฟกัสช่วงต ่ากว่า 50 มิลลิเมตร เช่น 28 มม. 24 มม. 18 มม. 
นอกจากนีย้งัมีมมุกว้างพิเศษ หรือเรียกว่า เลนส์ตาปลา สามารถถ่ายได้ถึง 180 องศา ให้คณุสมบตั ิ
ภาพชดัลกึมีความคมชดัมาก 
  3.  เลนส์เทเลโฟโต้ (Telephoto Lens) เป็นเลนส์ท่ีมีความยาวสงูกว่าเลนส์ปกติ มีความยาว
มากกว่า 70 มิลลิเมตรขึน้ไป เช่น 85 มม. 130มม. 300 มม.นอกจากนีย้งัมีเลนส์ท่ีมีความยาวโฟกสัสงู
เป็นพิเศษ เช่น 500มม. 1,000มม. ขึน้อยู่กบัการใช้งาน(เยาวนาถ) เทคนิคการถ่ายภาพขาวด าในแบบ
ตา่งๆต้องมีการค านงึถึงสว่นประกอบ อาทิ 
 
7. เทคนิคการถ่ายภาพ  
 7.1 แสง (Light) 
 แสงถือเป็นสิ่งส าคญัและสิ่งท่ีเก่ียวข้องกบัการถ่ายภาพโดยตรง การถ่ายภาพหมายความว่า 
การบนัทกึด้วยแสงแม้ ยามท่ีแสงน้อยก็สามารถบนัทึกออกมาได้ ในการถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลนัน้ 
หากไม่ปรับให้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลเข้าใจว่าแสงมาจากแหล่งใด สีท่ีออกมาก็จะผิดเพีย้นได้ เพราะ
อณุหภมูิของแสงนัน้ ท าให้ภาพถ่ายออกมานัน้เหมือนจริงตามสภาพแสง มีหนว่ยเป็นองศาเคลวิน  
 7.2 การวัดแสง  
 การวดัแสงหมายถึงการอ่านคา่แสงถ่ายภาพ จากแสงวตัถท่ีุสะท้อนจากวตัถหุรือบริเวณท่ีก าลงั
ถ่ายภาพ เข้ามาในกล้องถ่ายภาพนัน้มีค่าการสะท้อนแตกต่างกัน เคร่ืองวดัแสงหรือเซ็นเซอร์วดัแสง
ของกล้องถ่ายภาพดิจิตอล มีระบบวดัแสงท่ีแตกต่างกัน เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน และมีความ
แมน่ย า โดยแบง่ระบบการวดัแสงตอ่ไปนี ้
  1.  ระบบวดัแสงแบบเฉล่ียหลายส่วน (Multi-Segment  Metering) เป็นระบบวดัแสงท่ีใช้
งานง่าย สะดวก เพราะระบบนีจ้ะตรวจวดัปริมาณแสง โดยรับข้อมูลจากเซ็นเซอร์รับภาพทัง่ทัง้พืน้ท่ี 
โดยมีการแบ่งส่วนเอาไว้ท าค านวณด้วยน า้หนกัของพืน้ท่ีตามท่ีก าหนด เหมาะกับสภาพพืน้ท่ี ท่ีไม่มี
ความแตกตา่งของแสงกนัมาก แตห่ากมีความแตกตา่งของแสงมากแล้ว อาจท าให้เกิดความผิดพลาด
ได้ 
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  2. ระบบวดัแสงแบบเฉล่ียกลางภาพ (Center-Weighted Metering) เป็นระบบวดัแสงท่ี
ค านวณน า้หนกัจากจดุกลางภาพมากท่ีสดุ และจะค านวณน า้หนกัโดยรอบน้อยลงไป หมายถึงการให้
ความส าคญักบัสว่นกลางภาพ เชน่การถ่ายภาพบคุคล ก็จะให้ความส าคญัแก่บคุคล มากกว่าฉากหลงั 
และเหมาะกบัการถ่ายภาพทัว่ไป 
  3. ระบบวดัแสงแบบเฉพาะจุด (Spot Metering) เป็นการวดัแสงท่ีมีความแม่นย ามาก
ท่ีสุด เพราะเป็นการค านวณปริมาณแสงในพืน้ท่ีจุดเล็ก ของพืน้ท่ีภาพ ไม่ว่าจะเลือกจุดพืน้ท่ีในส่วน
โฟกัส หรือในจุดอ่ืนๆของภาพ ระบบการวัดแสงเฉพาะจุดนี ้ช่างภาพมืออาชีพมักนิยมใช้ เพราะ
สามารถวดัแสงในพืน้ท่ีต่างๆ ในภาพท่ีมีความแตกต่างของสภาพแสง เช่น วดัแสงจุดพืน้ท่ี ท่ีมีความ
สวา่ง และวดัจดุพืน้ท่ี ท่ีมีความมืด และน าคา่แสงทัง้สองจดุออกมาเฉล่ีย เพ่ือให้ได้คา่แสงท่ีเหมาะสม  
  4.  ระบบวดัแสงเฉพาะส่วน (Partial Metering) เป็นระบบวดัแสงคล้ายกบัแบบเฉพาะจุด 
มีความแม่นย าสงู แตบ่ริเวณท่ีวดัแสงจะพืน้ท่ีใหญ่ขึน้ 8-15 เปอร์เซ็นต์ เหมาะส าหรับวดัแสงในพืน้ท่ีท่ี
มีสภาพแสงแตกตา่งกนัมาก หรือการถ่ายภาพย้อนแสง การถ่ายภาพสภาพแวดล้อมสวา่งกวา่วตัถมุาก  
  7.3 ประเภทของแสง 
  1. แสงธรรมชาติ (Day Light) แสงท่ีเกิดจากดวงอาทิตย์ มีทิศทางแสงท่ีแตกต่างออกไป
ตามชว่งเวลา ในแตล่ะวนั รวมทัง้ประกอบกบัแสงท้องฟ้า ท่ีสอ่งผา่นเมฆและผา่นร่มเงาของต้นไม้ 
  2. แสงประดิษฐ์ เป็นแสงท่ีเกิดจากสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เช่น แสงจากหลอดไฟฟลูออเรส
เซนต์ แสงจากโคมไฟ แสงเทียน แฟรช แสงเหล่านีมี้การน ามาใช้เพ่ือถ่ายภาพโดยเลียนแบบธรรมชาต ิ
ไมว่า่เป็นเร่ืองทิศทางของแสง ลกัษณะแสง เพ่ือให้เกิดภาพตามความต้องการ การใช้แสงแบบนีใ้นการ
ถ่ายภาพ ผู้ถ่ายสามารถก าหนดแสงเองได้ทัง้หมด  
 7.4 ทศิทางของแสง 
 ทิศทางของแสงท าให้ชว่ยให้ภาพมีมิต ิแสดงความเป็นรูปร่าง รูปทรงของภาพมากยิ่งขึน้  ได้แก่ 
  1. แสงด้านหน้า (Front Light) เม่ือแสงมาจากด้านหน้า เงาจะเกิดขึน้ด้านหลงั ท าให้ภาพ
สวา่งด้านหน้า ไมค่อ่ยมีความตดักนัของความมืดและความสว่าง เน้นรายละเอียดด้านหน้า ท าให้ภาพ
ไมค่อ่ยมีมิต ิรูปทรงเทา่ใดนกั  
  2. แสงด้านหลงั (Back Light) เม่ือแสงมาจากด้านหลงั เงาจะเกิดขึน้ด้านหน้า ท าให้เห็น
เพียงโครงสร้างวตัถเุทา่นัน้ ด้านหน้าจะไมเ่ห็นรายละเอียด การใช้ทิศทางแสงท่ีมาจากด้านหลงั ควรท า
มมุองศาให้ตรงกบัวตัถเุพ่ือเห็นโครงร่างของวตัถอุย่างชดัเจน 
  3. แสงด้านข้าง (Side Light) เม่ือแสงมาจากด้านข้าง เงาจะเกิดด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเสมอ  
การให้แสงด้านข้างจะท าให้ภาพมีมิติมากยิ่งขึน้ ส่วนใหญ่การถ่ายภาพทัว่ๆ ไปมกันิยมแสงท่ีมาจาก
ด้านข้าง เชน่ การถ่ายภาพทิวทศัน์ การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม 
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  4.  แสงด้านเฉียง (Front side Light) เม่ือแสงมาจากทางด้านเฉียง เงาจะเกิดอีกด้านท่ี
ตรงกนัข้าม มกัใช้กบัการถ่ายภาพบคุคลในสตดูิโอ นิยมให้เฉียง 45 องศา เพ่ือให้ภาพใบหน้ามีมิติมาก
ยิ่งขึน้ 
  5. แสงด้านบน (Top Light) เม่ือแสงมาจากด้านบน เงาจะเกิดด้านล่างมกัใช้กบัการถ่ายภาพ
วตัถ ุสิ่งของ สินค้า  
  6. แสงด้านลา่ง (Under Light) ท าให้วตัถดุมืูด ดนูา่กลวั นา่เกรงขาม 

  7.5 ลักษณะของแสง  หมายถึงความเข้มของแสงมากหรือน้อย แบง่เป็น 2 ลกัษณะ ดงันี ้
  1. แสงแข็ง (Hard Light) หมายถึง แสงท่ีส่องมาจากแหล่งแสงโดยมีปริมาณแสงโดยตรง 
มีปริมาณแสงเข้มมาก มีการตดักนัสูง (Contrast) เช่นแสงท่ีส่องมาจากโคมไฟ หรือแสงท่ีส่องมาจาก
ดวงอาทิตย์มาท่ีวตัถโุดยตรง  
  2.  แสงนุม่ (Soft Light) หมายถึงแสงท่ีส่องมาจากแสงโดยผ่านวสัดกุรองแสงมาก่อน เช่น 
ต้นไม้ หลงัคาใส ร่ม กล่องแสง โดยท่ีแสงไม่ได้ส่องมาท่ีวตัถโุดยตรง ท าให้แสงมีปริมาณน้อย มีความ
นุ่มนวล มีการตดักันน้อย มักใช้ในการถ่ายภาพบุคคล เช่น แสงส่องมาจากโคมไฟ ผ่านกล่องแสงท่ี
ครอบหน้าโคมไฟ หรือ แสงสอ่งจากดวงอาทิตย์ โดยผา่นร่มไม้ใหญ่  แล้วจึงส่องมาท่ีวัตถุทิศทางของ
แสงต้องเหมาะสมให้จุดสว่าง high light ไม่มากเกินไปให้ได้เงา shadow เพ่ือดึงรูปร่าง form รวมถึง
พืน้ผิว texture ของสิ่งท่ีถ่ายออกมา 
 
8. หลักการถ่ายภาพ  
  การถ่ายภาพ ผู้ถ่ายต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจ ในเร่ืองของการปรับสว่นตา่งๆ ของกล้อง 
รวมถึงอปุกรณ์ตา่งๆ ในการถ่ายภาพ ซึง่เป็นพืน้ฐานของการถ่ายภาพ ได้แก่ 
 1. รูรับแสงและความเร็วชตัเตอร์  
 เป็นสิ่งท่ีส าคญัในการควบคมุแสงเข้าไปในกล้องขณะท่ีถ่ายภาพ เม่ือแสงสะท้อนยงัวตัถแุล้ว
หกัเหเข้ามายงักล้องถ่ายภาพ โดยผา่นเลนส์ จะผา่นรูรับแสงท่ีกว้างหรือแคบ ท่ีผู้ถ่ายภาพควบคมุ และ
ผ่านไปยงัส่วนม่านชตัเตอร์ เม่ือผู้ถ่ายกดบนัทึกภาพ ม่านชตัเตอร์จะท าการเปิดแสงจะลอดผ่านเข้าไป
กระทบยงัหน่วยประมวลผลของกล้องถ่ายภาพ ดิจิตอล เพ่ือเพิ่มความเข้าใจมากขึน้ การปรับรูรับแสง 
ความไวชตัเตอร์ในคา่ตา่งๆ นอกจากควบคมุปริมาณแสงให้เข้าไปในกล้องดิจิตอล ในการปรับรูรับแสง
ในคา่ตา่งๆ คือการปรับให้แคบหรือกว้าง ยงัสง่ผลให้ภาพถ่ายมีคา่ความชดัแตกตา่งกนั ในสว่นความชตัเตอร์
เช่นกัน เม่ือม่านชัตเตอร์ในค่าต่างๆ มีการเปิดปิดเร็ว หรือช้าย่อมท าให้ปริมาณแสงเข้าไปในกล้อง
ถ่ายภาพได้มากน้อยเชน่กนั  
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 รูรับแสง (Aperture/ f-stop) เปรียบเสมือนรูม่านตา (Pupil) ของดวงตามนษุย์ ท่ีคอยควบคมุ
ปริมาณแสง เม่ืออยู่ในท่ี ท่ีมีปริมาณแสงน้อย รูม่านตาจะขยายกว้าง ในทางกลับกัน เม่ืออยู่ในท่ีท่ีมี
แสงมาก รูมา่นตาจะหดแคบลง เพ่ือให้แสงท่ีสะท้อนในดวงตาได้พอดีท่ีมองภาพนัน้  
 เม่ืออยูใ่นกล้องถ่ายภาพ การปรับรูรับแสงให้กว้างหรือแคบมีผลตอ่ปริมาณแสง เพ่ือให้แสงเข้าไป
ในกล้องถ่ายภาพได้คา่แสงพอดี โดยท่ีคา่ของรูรับแสงจะก าหนดเป็นตวัเลข เชน่ f 1.4 4  5.6  8  11  16   
เม่ือตวัเลขมาก รูรับแสงจะหดแคบลง เม่ือตวัเลขน้อย รูรับสงจะขยายกว้างขึน้ การปรับรูรับแสง มีผล
ตอ่ชว่งความชดัของภาพถ่าย (Depth of field) เม่ือปรับคา่รูรับแสงมากสง่ผลให้มีชว่งความคมชดัมาก 
ปรับคา่รูรับแสงน้อย สง่ผลให้ชว่งความคมชดัน้อย เชน่ f 2.8 มีชว่งความคมชดัน้อยกวา่ f8 และ f8 มี
ชว่งความคมชดัน้อยกวา่ f 22  ระยะท่ีถ่ายภาพเทา่กนั และชว่งของเลนส์เทา่กนั เพราะนอกจากคา่รูรับ
แสง ปัจจยัท่ีมีผลในเร่ืองความคมชดัคือ ระยะของการถ่ายภาพและชว่งของเลนส์ 
 ระยะของการถ่ายภาพ หมายถึง ระยะห่างของกล้องถ่ายภาพจนถึงวตัถ ุซึง่มีผลกบัช่วงความ
คมชดั คือ  
 - ระยะของการถ่ายภาพมาก ชว่งความคมชดัจะมาก หรือเรียกวา่ชดัลกึ 
 - ระยะของการถ่ายภาพน้อย ชว่งความชดัจะน้อย หรือเรียกวา่ชดัตืน้ 
 ช่วงของเลนส์ หมายถึง ความยาวโฟกัสของเลนส์ ถ้าความยาวโฟกัสของเลนส์มาก ย่อม
สง่ผลให้ชว่งความคมชดัน้อย แตถ้่าความยาวโฟกสัเลนส์น้อยย่อมสง่ผลให้ชว่งความคมชดัมาก 
 ความเร็วชตัเตอร์ (Shutter Speed)  
 ความเร็วชตัเตอร์ หมายถึงเวลาการเปิด ปิด มา่นชตัเตอร์ท่ีเร็วหรือช้า ท าให้ปริมาณแสงท่ีเข้า
ไปในกล้องถ่ายภาพไมเ่ทา่กนั มีหนว่ยเป็นวินาที และใช้ตวัเลขเศษสว่น เชน่ 1/8  1/15  1/30  1/60  
1/125  1/250  1/500  1/1000  ซึง่แตล่ะคา่ ปริมาณแสงจะลดลงคร่ึงหนึง่  
 ในกรณีท่ีปรับคา่รูรับแสงเทา่กนั แล้วปรับความเร็วชตัเตอร์ตา่งกนั ได้ผลตอ่ไปนี ้

-  ปรับความเร็วชตัเตอร์ 1/250 มา่นชตัเตอร์เปิด ปิด ได้นานกวา่ปริมาณแสง เข้าไปได้มากกวา่  
ปรับความเร็วชตัเตอร์ 1/500 

-  ปรับความเร็วชตัเตอร์  1/500 มา่นชตัเตอร์เปิด ปิด ได้นานกวา่ปริมาณแสงเข้าไปได้มากกว่า  
ปรับความเร็วชตัเตอร์1/1000    
  การจดัองค์ประกอบภาพ  (composition) 
 1.  จดุความสนใจ (Rule of Third) 
 การจดัภาพส่วนใหญ่ มกัมีการวางจดุสนใจไว้ตรงกลางภาพ ท าให้ภาพดธูรรมดา หากมีการใช้
กฎสามสว่น หรือจดุตดัเก้าช่องมาชว่ยในการเน้นจดุสนใจ ท าให้สามารถส่ือความหมายได้มากกวา่  
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 2. ความสมดุล (Balance) ภาพถ่ายถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีต้องอาศยัหลกัสมดลุ แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ  
  -  ความสมดุลแบบเท่ากัน ภาพท่ีถ่ายมาดมีูความเท่ากันทัง้สองด้าน  ซ้ายขวา บนล่าง 
อาจเป็นวตัถท่ีุเหมือนกนั หรือ คล้ายกนั  
  -  ความสมดลุแบบไม่เท่ากัน ภาพท่ีถ่ายออกมาดมีูความสมดุลแต่ไม่เท่ากัน หมายถึง 
ภาพท่ีถ่ายออกมาแล้วทัง้สองด้านอาจไมเ่หมือนกนั เชน่ด้านซ้ายอาจมีวตัถขุนาดเล็ก ด้านขวาอาจเป็น
วตัถขุนาดใหญ่ หรือวตัถทุัง้สองข้าง อาจเป็นคนละชนิดกนั 
 ในการถ่ายภาพนิยมใช้สมดลุแบบไมเ่ทา่กนั เพ่ือให้ภาพมีความนา่สนใจ กว่าการใช้ภาพสมดลุแบบ
เทา่กนั  เพราะภาพจะดธูรรมดา ไมค่อ่ยน่าสนใจ แตข่ึน้อยูก่บัจดุประสงค์ของการถ่ายภาพเป็นส าคญั 
 3.  เส้น รูปทรง (Line/Form) 
 เส้นเป็นองค์ประกอบหนึ่งท่ีช่วยให้ภาพส่ือความหมายได้ตามลกัษณะของเส้น รวมถึงการให้
เส้นเป็นจุดน าสายตาให้ผู้มองภาพ มองไปท่ีจุดสนใจของภาพได้อีก หากผู้ถ่ายภาพสงัเกตบริเวณรอบๆ
บริเวณท่ีต้องการถ่ายภาพ ถ้ามีวตัถหุรือสถานท่ีท่ีมีส่วนตา่งๆ อาจจะน ามาใช้เป็นหลกัในการถ่ายภาพ
ได้เหมือนกนั 
 รูปทรง หมายถึงมุมกว้างยาว ลึกของอาคาร สถานท่ี วัตถุ สิ่งของและสิ่งแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ การใช้รูปทรงในการจดัองค์ประกอบภาพ เป็นการน ารูปทรงสิ่งตา่งๆ ในภาพมาเป็นจดุเด่น 
หรือเป็นจดุท่ีนา่สนใจของภาพ ประกอบกบัทิศทางของแสงท่ีชว่ยให้ภาพตา่งๆ มีมิตมิากยิ่งขึน้  
 4.  ความซ า้ซ้อน (Repetition) การถ่ายภาพวตัถ ุสิ่งของ หรือสถานท่ีต่างๆ ท่ีซ า้ๆ เหมือนๆ กัน 
แสดงถึงความน่าสนใจ แตต้่องค านึงถึงจงัหวะ ไม่จ าเป็นต้องเป็นระเบียบหรือมีความเท่ียงตรง แตจ่ดั
วางให้ดูมีความสมดลุ เป็นธรรมชาติ หรืออีกกรณีหนึ่งอาจน าวัตถุหนึ่งท่ีแตกต่างจากวัสดอ่ืุนๆ การ
สร้างความแตกตา่ง ท าให้เป็นจดุสนใจของภาพในลกัษณะซ า้ซ้อนได้เหมือนกนั 
 5.  พืน้ผิว (Texture) พืน้ผิวท่ีแตกต่าง ย่อมเป็นไปตามลกัษณะเฉพาะของสิ่งของนัน้ๆ เช่น 
ผิวหนงัของคนชรา ผิวของก้อนหิน ผิวไม้ การบนัทึกสิ่งของต่างๆ ต้องค านึงถึงสิ่งท่ีมีผลต่อลกัษณะ
พืน้ผิว คือลักษณะของพืน้ผิว แสงจากด้านหน้า ท าให้ภาพแบน มองเห็นลักษณะพืน้ผิวยาก จึงควร
หลีกเล่ียง แสงจากด้านข้าง (Side Light) ให้ลกัษณะพืน้ผิวได้ดี แตค่วรลบเงาท่ีเกิดขึน้ ในทางตรงกนั
ข้ามกับทิศทางท่ีมาของแสงด้วย เพ่ือลดความรุนแรงของแสงและเงา มิฉะนัน้ ท าให้ภาพดแูข็ง ขาด
รายละเอียดในส่วนท่ีเป็นลวดลายพืน้ผิวเล็กๆ ได้ แต่บางภาพต้องการแสงและเงาท่ีตดักันรุนแรงได้ ซึ่ง
พืน้ผิวท่ีแตกตา่งกนัยอ่มให้ความรู้สกึท่ีตา่งกนั 
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9. ภาพถ่ายทางศิลปะและมานุษยวิทยาทศันะ (Visual Anthropology) 
 การถ่ายภาพหมายถึง การบนัทึกเหตกุารณ์ ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยการเก็บสภาพแสง 
ณ เวลานัน้ไว้บนวัตถุไวแสง ผ่านอุปกรณ์ท่ีเรียกว่ากล้องถ่ายรูป หลังจากนัน้สามารถเปล่ียนแปลง
สภาพแสงเหล่านัน้ออกมาเป็นภาพอีกครัง้หนึ่ง โดยการผ่านกระบวนการล้างอดัภาพ ในภาษาองักฤษ 
การถ่ายภาพคือ Photography มาจากการผสมค ากรีกสองค าคือ phos แปลว่า แสง และ graphis ซึ่ง
แปลวา่ การเขียน เม่ือรวมกนัจงึกลายเป็นค าวา่การวาดภาพด้วยแสง  
 ในพจนานกุรมบริทานิกา (Encyclopedia of Britannica) ได้ให้ความหมายของภาพถ่ายคือ
ศิลปะหรือกระบวนการโดยตรงของการผลิตภาพแสงสีและเงาตรงข้าม  ( negative ) หรือภาพแสงสี 
และเงาเหมือน (positive) หรือกระบวนการโดยอ้อมของหารใช้พืน้ผิวท่ีมีความไวต่อการท าปฏิกิริยา
ของแสง หรือการแพรกระจายของพลงังานรูปอ่ืน ๆ เราอาจกล่าวได้ว่าภาพถ่ายในความหมายของ
พจนานกุรมบริทานิกาเป็นศิลปะ หรือกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของการเกิดภาพถ่ายจากแสง สี 
และเงา ตรงข้ามความเป็นจริง (negative  หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของการเกิดภาพถ่ายจาก
แสง สี และเงาโดยตรงตกกระทบบนพืน้ผิวท่ีมีความไว ตอ่การท าปฏิกิริยาของแสง  หรือพืน้ผิววตัถท่ีุมี
ความไวตอ่แสงโดยอ้อมจากการแพรกระจายของพลงังานในรูปอ่ืน ๆ ท าให้เกิดภาพถ่าย แสงสีและเงา
เหมือนกบัความเห็นจริง (positive) พจนานกุรมศิลปะกบัภาพถ่าย ภาพถ่ายเป็นผลผลิตของภาพถ่าย
ท่ีมองเห็นได้โดยปฏิบตัิการของแสง ในประเทศไทยมีศิลปินท่ีมีช่ือเสียงทางด้านการถ่ายภาอยู่เป็น
จ านวนมาก ทัง้ท่ีเป็นศิลปินรุ่นเก่า ท่ีเป็นศิลปินแห่งชาติ อาทิ ศาสตราจารย์ พูน เกษจ ารัส  จิตต์ จง
มัน่คง ไพบูลย์ มุสิกโปดก ในส่วนศิลปินรุ่นใหม่ท่ีสร้างช่ือเสียง ตวัอย่างเช่น มานิต ศรีวานิชภูมิ  เป็น
ศิลปินภาพถ่ายท่ีมีผลงานแสดงอย่างต่อเน่ือง ทัง้ในและต่างประเทศ มานิต ศรีวานิชภูมิ เป็นศิลปิน
อิสระแนว มโนทศันศิลป์(conceptual Art) รวมถึงการเป็นนกัเคล่ือนไหวทางสงัคม ผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จกั
ได้แก่ ผลงานภาพถ่าย Pink Man ซึง่เป็นภาพท่ีเก่ียวกบัการเสียดสีสงัคม และการเมืองไทย 

 มานุษยวิทยาทศันา(Visual Anthropology) ส่ือทางด้านภาพกับความรู้ทางด้านมานุษยวิทยา 
การเล่าเร่ืองจากภาพหรือการน าภาพมาเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านมานุษยวิทยามี 2  ลักษณะคือ       
การผลิตภาพยนตร์เชิงชาติพันธุ์  (Ethnographic Film) ใช้ส่ือทางด้านภาพในการศึกษาข้อมูล และ 
การศึกษาเก่ียวกับผลผลิตทางวฒันธรรมท่ีประจกัษ์ต่อสายตาและระบบการผลิตละรับรู้สิ่งเหล่านัน้
(Visual Forms and Visual Systems)  การเกิดขึน้ของ มานษุยวิทยาทศันามีความสมัพนัธ์กบัเร่ืองของ
ชาตพินัธุ์วรรณา (Ethnography) ภาพถ่ายเป็นสว่นประกอบในการช่วยอธิบายในรูปแบบเชิงนามธรรม 
เพ่ือท าให้เกิดความชดัเจนมากยิ่งขึน้ อาจออกมาในรูปแบบของภาพถ่าย ภาพยนตร์ หรือสารคดี ต้อง
อาศยัการรับรู้ด้วยการมองและรับรู้โดยผู้ด ู
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 รายละเอียดของการถ่ายทอดต้องอยู่ในรูปแบบธรรมชาติ ปราศจากการจดัฉาก และภาพท่ี
ปรากฏควรเป็นเร่ืองของเจ้าของวฒันธรรม ซึ่งให้การถ่ายภาพเป็นกระบวนการสงัเกต (Observation) 
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าทุกภาพจะส่ือออกมาได้ชดัเจน สมบูรณ์เสมอไป บางส่วนก็ขึน้อยู่กับผู้ดวู่าจะ
สามารถเข้าถึงภาพท่ีส่ือออกมาเหลา่นัน้ได้อยา่งไร  

 

 
 
ภาพประกอบ  6  ผลงานของ พนู เกษจ ารัส ช่ือภาพ สดุา วงศ์ขจรสขุ (เกษจ ารัส)นางแบบคนแรก  
 ปีท่ีสร้าง ปี พ.ศ.2493 
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ภาพประกอบ  7  ผลงานของ จิตต์ จงมัน่คง  ช่ือภาพ เม่ือพายโุหม 
 

 
 

  ภาพประกอบ  8  ผลงานของไพบรูณ์  มสุิกโปดก ช่ือภาพ สองสาวอาขา่ ปี 2502 
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10. อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์ 

 งานศลิปนิพนธ์เร่ืองการวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์:กรณีศกึษากลุ่มคนไทยพลดัถ่ินนี ้ผู้วิจยัได้รับ
อิทธิพลท่ีมีตอ่ผลการสร้างสรรค์งานศลิปะด้วยการถ่ายภาพซึง่ได้รับอิทธิพล ดงัตอ่ไปนี ้ 
 10.1 อิทธิพลท่ีได้รับจากแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของคนไทยพลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง 
 เน่ืองจากจงัหวดัระนองเป็นพืน้ท่ีท่ีมีคนไทยพลดัถ่ินอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก เพราะจงัหวดัระนอง
เป็นจงัหวดัท่ีมีอาณาเขตตดิตอ่กบัประเทศพม่า คนไทยพลดัถ่ินอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีทกุอ าเภอในจงัหวดัระนอง 
มกัมีท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นชมุชนท่ีเป็นชมุชนชาวประมง มีอาชีพสว่นใหญ่คือ ชาวประมงและลกูจ้าง 
 10.2 อิทธิพลท่ีได้รับจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 
 เน่ืองจากแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของคนไทยพลดัถ่ินสว่นใหญ่อยู่ในชมุชนประมง ลกัษณะบ้านสร้าง
ด้วยไม้และมีการยกใต้ถนุ ในบางแหง่เม่ือน า้ขึน้ น า้ทะเลท่ีหนนุขึน้มาจะขงัอยู่บริเวณใต้ถนุบ้าน บ้านท่ี
สร้างตดิกนั ท าให้เกิดการแออดั สาธารณปูโภคท่ีไมถ่กูสขุลกัษณะท าให้กลายเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรค 
 10.3 อิทธิพลท่ีได้รับจากงานศลิปะภาพถ่ายของศลิปิน 

 ศลิปินท่ีมีอิทธิพลตอ่งานวิจยัในครัง้นีคื้อศลิปินท่ีสร้างผลงานศิลปะภาพถ่ายมาอย่างตอ่เน่ือง
และมีผลงานท่ีนา่สนใจ เป็นท่ีรู้จกัทัง้ในและตา่งประเทศ คือ มานิต ศรีวานิชภมูิ 

 ประวตัิของ มานิต ศรีวานิชภูมิ  เกิดเม่ือ 27 กนัยายน พ.ศ. 2504  เป็นนกัถ่ายภาพ นกัเขียน 
ศลิปินอิสระแนวมโนทศันศิลป์ (Conceptual Art) และนกัเคล่ือนไหวทางสงัคม มีผลงานท่ีเป็นท่ีรู้จกั 
คือ ชุดภาพถ่าย "Pink Man" ท่ีมีภาพชายร่างท้วม สวมสูทสีชมพแูละรถเข็นซูเปอร์มาร์เกตถ่ายตาม
สถานท่ีต่างๆ ทั่วโลก และภาพชุดพิงค์แมนท่ีเสียดสีการเมืองและสังคมไทย โดยมีทัง้ภาพถ่ายใน
ปัจจบุนั และภาพรีทชัจากภาพถ่ายความรุนแรงทางการเมืองไทยในเหตกุารณ์ 6 ตลุา 

 มานิตเกิดท่ีกรุงเทพมหานคร จบการศกึษาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ เร่ิมท างานเป็นช่างภาพให้กับ Bureau Bangkok และช่างภาพประจ าหนังสือพิมพ์
สยามรัฐ ก่อนจะหนัมาท างานอิสระ เคยได้รับรางวลั Higashikawa Prize จากงานแสดงภาพถ่าย 
Photo Fiesta ท่ีฮอกไกโดประเทศญ่ีปุ่ น เม่ือ พ.ศ. 2550 และได้รับการคดัเลือกเป็น 1 ใน 100 ช่างภาพ
ท่ีดีท่ีสดุในโลกจากการคดัเลือกของส านกัพิมพ์ไพดอน เม่ือ พ.ศ. 2550 ผลงานล่าสดุเป็นผลงานก ากบั
ภาพ และก ากบัภาพยนตร์สารคดี พลเมืองจหูลิง (2552) ร่วมกบั ไกรศกัดิ ์ชณุหะวณั และ อ๋ิง เค  

 มานิต ศรีวานิชภมูิ เข้ามามีบทบาทด้านการเมือง โดยการเข้าร่วมกบัวสนัต์ สิทธิเขตต์ ในการ
ก่อตัง้พรรคศลิปิน เพ่ือด าเนินแนวนโยบายวิพากษ์วิจารณ์นโยบายของพรรคไทยรักไทย โดยไม่หวงัผล
ในการจดัตัง้รัฐบาล ซึง่มานิต ศรีวานิชภมูิ ได้รับต าแหนง่ รองหวัหน้าพรรค 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C_6_%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%92
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%94%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C_%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%8B%E0%B8%87_%E0%B9%80%E0%B8%84
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C_%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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 มานิต ศรีวานิชภูมิ เป็นศิลปินคนหนึ่งท่ีมีความน่าสนใจในการแสดงออกทางด้านศิลปะ โดย
เร่ืองราวของมานิตล้วนผูกโยงกับประเด็นความเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมทัง้สิน้ เช่นสงัคมทุนนิยม 
หรือแม้แต่ประเด็นทางการเมือง  ท่ีเสนอออกมาเป็นศิลปะภาพถ่าย เป็นการน าเสนอความเป็นจริงท่ี
แอบแฝงอยู่ในสงัคม เช่นผลงานในชดุ Pink Man  ตัง้แตปี่พ.ศ. 2540 ในแบบของชายชุดสูทสีชมพ ู
หน้าตาเรียบเฉย ไร้ชีวิตชีวา ซึ่ง Pink Man เป็นบุคคลท่ีมานิต สร้างเพ่ือสมมุติเพ่ือเป็นภาพสะท้อน
สงัคมท่ีก าลงัตกอยู่ในสถานการณ์ของทนุนิยม ท่ีบริโภคเกินความพอดี การเร่ิมต้นของ Pink Man เร่ิม
เม่ือ ปี พ.ศ. 2540 ในชดุ Pink Man Begins จนถึงชดุลา่สดุคือ Pink Man Opera ในปี พ.ศ. 2552  
 ผลงานนอกเหนือจาก Pink Man ยงัมีชดุ Waiting For The King ในปี พ.ศ. 2549 เป็นการเลือก
มมุมองถ่ายภาพ ขณะท่ีผู้คนก าลงัรอรับเสด็จสองข้างทางบนถนน เป็นการน าเสนอภาพถ่ายท่ีแฝงไป
ด้วยสญัลกัษณ์ซอ่นเร้น ท่ีเป็นเร่ืองความจริงท่ีเกิดขึน้   
 ผลงานอีกชุดของมานิตคือ Embryonia ในปี พ.ศ.2550 ในภาพเด็กน้อยท่ีถูกมดัมือมดัเท้า
นอนคว ่าอยู่บนผ้าสีแดง ขาว น า้เงิน แสดงให้เห็นภาพเด็กไร้เดียงสา ภาพแทนของประชาชน ท่ีถูกบงัคบั
ให้ยินยอมรับชะตากรรม ความสิน้หวงัของทศชาติ สะท้อนให้เห็นภาพของสภาพสงัคม ในยคุสมยัหนึ่ง 
ท่ีเกิดความขดัแย้งทางการเมือง ศาสนา วฒันธรรม การน ามาซึ่งสงคราม ประชาชนท่ีก าลงัตกอยู่ภายใต้
พนัธนาการทางสงัคม ไมมี่ทางดิน้หลดุ ซึง่ก าลงัเกิดอยูใ่นขณะนี ้ 
 ภาพอีกชดุคือ Odinary Extraordinary ในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งเป็นผู้คนท่ีอยู่รอบๆสตดูิโอของ
มานิต ผู้คนท่ีพบเจอทุกวนัแตเ่ขาไม่ได้รู้จกัผู้คนเหล่านัน้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นชดุท่ีน่าสนใจ เพระมานิต
น าเสนอออกมาในรูปแบบของภาพถ่ายขาวด า ในรูปของแบบหน้าตรง สบตาผู้ด ูแบบเรียบง่าย แต่
แสดงความเป็นตวัตนของแบบได้อย่างชดัเจนจากร่องรอย ท่ีปรากฏบนใบหน้าของแบบ 

 
 

ภาพประกอบ  9  ผลงานองมานิต ศรีวานิชภมูิ ภาพชดุ Pink man 
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ภาพประกอบ  10  ผลงานของมานิต ศรีวานิชภมูิ ภาพชดุ Pink man 
 

 
 
ภาพประกอบ 11  ผลงานของมานิต ศรีวานิชภมูิ ช่ือภาพ This Bloodless War No.1 
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ภาพประกอบ  12  ผลงานของมานิต ศรีวานิชภมูิ ช่ือภาพ This Bloodless War No.2 

 

 
 
ภาพประกอบ 13   ผลงานของมานิต ศรีวานิชภมูิ  ช่ือชดุ Ordinary Extraordinary 
 ช่ือภาพ Earth,5,born in Bangkok 
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ภาพประกอบ  14  ผลงานของมานิต ศรีวานิชภมูิ  ช่ือชดุ Ordinary Extraordinary 
 ช่ือภาพ Niwat,20,Labourer,born in Kamphangphet 
 

 
 
ภาพประกอบ 15  ผลงานของมานิต ศรีวานิชภมูิ  ช่ือชดุ Ordinary Extraordinary 
 ช่ือภาพBooppha ,60,babecue meat skewer,born in Bangkok  



บทที่ 3 

วธีิดาํเนินงานวจิัย 

 
 ในการศกึษาเพ่ือการสร้างสรรค์ ผลงานศลิปะท่ีส่ือถึงคนไทยพลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง ผู้ วิจยั

ได้กําหนดขัน้ตอนในการดําเนินการศกึษาดงันี  ้

 1.  การกําหนดพืน้ท่ีในการทําวิจยั 

 2.  การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 3.  การจดัทําและวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวจัิย 

 ประชากร คือ ผลงานภาพถ่ายขนาด 4x6 นิว้ จํานวน 2 ชดุ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ ภาพถ่าย

คน(Portrait) จํานวน 120 ภาพ และภาพถ่ายวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม แหลง่ท่ีอยูอ่าศยั จํานวน 165 ภาพ  

           กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวจัิย 

 กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผลงานภาพถ่าย โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านทศันศลิป์

คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้เหลือผลงานท่ีสามารถอธิบายเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคน

ไทยพลดัถ่ินแล้วนําไปขยายภาพใหญ่ขนาด 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้จากการศกึษาค้นคว้า ศกึษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถาม ความคดิเห็นตอ่ผลงาน ภาพถ่าย คนไทยพลดัถ่ิน  

 1. การสร้างแบบสัมภาษณ์ (Interviews and Interviews Schedules) 

   เป็นการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผู้ชมผลงานศลิปะ เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน โดยใช้วิธีการ

สมัภาษณ์เป็นรายบคุคล เพ่ือใช้ในการพรรณนาความ  ซึง่ประเดน็และหวัข้อดงันี ้สมัภาษณ์ เก่ียวกบั

ข้อมลูทั่วไป สมัภาษณ์ความรู้เก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน และสมัภาษณ์เก่ียวกบัความรู้สกึ

ตอ่ผลงานภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ิน 

 2.การสร้างแบบสอบถาม 

 ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบประเมินความคดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงาน ภาพถ่ายชดุคนไทยพลดัถ่ิน ใน

ด้านความสวยงาม รูปแบบ  องค์ประกอบศลิป์  โดยให้ผู้ชมผลงานศลิปะเป็นผู้ตอบแบบประเมนิ แบง่

ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้
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 ตอนท่ี 1 แบบประเมินความคดิเห็นในลกัษณะมาตราสว่นประมาณ (Rating Scale) โดยยดึ

หลกัชอง Linker Scale แบง่เป็นระดบัมีดงันี ้

 ระดบัความคดิเห็น  มากท่ีสดุ   ให้คะแนนเทา่กบั 5 

 ระดบัความคดิเห็น  มาก          ให้คะแนนเทา่กบั 4 

 ระดบัความคดิเห็น  ปานกลาง  ให้คะแนนเทา่กบั 3 

 ระดบัความคดิเหน็  น้อย          ให้คะแนนเทา่กบั 2 

 ระดบัความคดิเห็น  น้อยท่ีสดุ   ให้คะแนนเทา่กบั 1 

 เม่ือได้คา่คะแนนแล้ว ผู้ นําวิจยัคะแนนดงักลา่วมาคดินํา้หนกัของคะแนน  และกําหนดคา่

นํา้หนกัของคะแนน และกําหนดคา่นํา้หนกัคะแนนเพ่ือนํามาอภิปรายผลดงันี ้

 4.50 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 

 3.50 – 4.49  หมายถึง  ดี 

 2.50 – 3.49  หมายถึง  ปานกลาง 

 1.50 – 2.49  หมายถึง  น้อย 

 1.00 – 1.49  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

 ตอนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัความคดิเห็นเพิ่มเตมิ และข้อเสนอแนะของผู้ ท่ีตอบแบบประเมิน โดย

เป็นคําถามปลายเปิด (Open-ended) ซึง่ผู้ วิจยัได้รวบรวมและนําเสนอรูปแบบบรรยายสรุป 

 3. การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

  3.1 ผู้ วิจยันําแบบสมัภาษณ์  และแบบประเมินความคดิเห็นท่ีสร้างเสร็จนําเสนอตอ่

ผู้ทรงคณุวฒุิ ทําการตรวจสอบและแก้ไขความถกูต้องของเนือ้หา และความเหมาะสมของถ้อยคํา สํานวน 

ภาษา และความชดัเจนในข้อคําถามในแบบสมัภาษณ์ และแบบประเมิน 

  3.2 นําแบบประเมินความคดิเห็นท่ีสร้างขึน้ไปขอความคดิเห็นจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและ

ให้ผู้ เช่ียวชาญพจิารณาความถกูต้อง และความเหมาะสมของเนือ้หา สํานวนภาษา ความชดัเจน 

ผู้ เช่ียวชาญประเมินแบบร่าง (ผู้ เช่ียวชาญ ได้แก่ ชา่งภาพ นกัวิจยั ผู้ทรงคณุวฒุิ ) ตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้  

และนําคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัได้ทําการสํารวจและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศกึษาดงันี ้

    1. นําผลงานไปจดัแสดง 

    2. แจกแบบประเมินให้แก่ผู้ ร่วมงาน 

    3. รวบรวมแบบประเมินเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
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การจัดทาํและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจ ยัได้นําข้อมลูจากเอกสาร  งานวิจยั และการเก็บรวบรวมข้อมลูมาศกึษาวิเคราะห์

ตามจดุมุง่หมาย และประเดน็ท่ีกําหนดไว้ในขอบเขตของเนือ้หา และตามขัน้ตอนดงันี ้

   1. นําข้อมลูท่ีได้จาการศกึษาเอกสารและแบบสมัภาษณ์ มาจดัระบบข้อมลู  

   2. ทําการออกแบบการถ่ายภาพ และถ่ายภาพ 

   3. ผู้ เช่ียวชาญประเมิน (ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการถ่ายภาพ) ประเมินตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และ

นําคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ 

  ในการวิเคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่ร้อยละจากจํานวนของผู้ชมท่ีได้

จากการดผูลงานและแบบประเมนิความเข้าใจและความรู้สกึร่วมท่ีมีตอ่ผลงานศลิปะเก่ียวกบัการศึกษา

คนไทยพลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนน และเกณฑ์การแปลผล ซึง่กําหนดคา่

คะแนน (Weight) แบง่ออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้

  5  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัดีมาก 

  4  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัดี 

  3  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัปานกลาง 

  2  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัน้อย 

  1  หมายถึง ผลการประเมิน ในระดบัต้องปรับปรุง 

 

กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายข้อมลูท่ีเป็นคา่เฉล่ียตา่งๆ ดงันี ้

 คา่เฉล่ียระหวา่ง     ความหมาย 

  4.51-4.50  ผลการประเมิน  ดีมาก 

  3.51-3.50  ผลการประเมิน  ดี 

  2.51-2.50  ผลการประเมิน  ปานกลาง 

  1.51-1.50  ผลการประเมิน  น้อย 

  1.00-1.50  ผลการประเมิน  ต้องปรับปรุง 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู (แบบประเมินความคดิเห็นของผู้ชมงานศลิปะ) ใช้สถิตใินการวิเคราะห์

ข้อมลู ซึง่ประกอบด้วยสถิต ิดงันี ้

 1. ข้อมลูพืน้ฐานใช้สถิตร้ิอยละในการวิเคราะห์ 
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  1.1 ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานศลิปะใช้สถิตกิารหาคา่เฉล่ีย  (พวงรัตน์ 

ทวีรัตน์.  2540:  137) 

 

     Χ   =  
n
∑Χ

 

 

 เม่ือ  Χ    แทน  คา่เฉล่ียของความคดิเห็น 

   ∑Χ    แทน  ผลรวมของความคดิเห็นทัง้หมด 

       n    แทน  ผู้ชมงานศลิปะในกลุม่ตวัอยา่ง 

  

   1.2 หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ของคะแนนจากสตูร (พวงรัตน ทวีรัตน.  2540: 

143) 

 

    SD   =  
( )

( )1

22

−

Χ−Χ∑ ∑
nn

n
 

 

 เม่ือ    SD  แทน  คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

     n    แทน  จํานวนผู้ชมงานศลิปะในกลุม่ตวัอยา่ง 

  ∑Χ   แทน  ผลรวมของความคดิเห็นทัง้หมด 

  ∑Χ 2   แทน  ผลรวมของความคดิเหน็แตล่ะตวัยกกําลงัสอง  

 

 

 



บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางการวิจยัเร่ือง การวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์ : 
กรณีศกึษากลุม่คนไทยพลดัถ่ิน ในจงัหวดัระนอง ผู้ วิจยัได้กําหนดสญัลกัษณ์และอกัษรยอ่ในการ

วิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้ 
      Χ   แทน    คา่เฉล่ียของความคดิเห็น 

      SD  แทน    คา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูทางการวิจยัเร่ือง การวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์:กรณีศกึษา

กลุม่คนไทยพลดัถ่ิน ในจงัหวดัระนอง ผู้ วิจยัได้ทําการวิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบของตาราง

ประกอบคําอธิบายโดยเรียงลําดบั คือ 

 ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้ วิจยัดําเนนิการสร้างแบบสอบถามจํานวน 100 ชดุเพ่ือสอบถามความพงึพอใจ

ของผู้ชมผลงานภาพถ่าย ท่ีผู้ วิจยัได้ถ่ายจําแนกออกเป็น 2 ชดุ ได้แก่ ภาพถ่ายบคุคล 120 ภาพและ

ภาพถ่ายวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยูข่องคนไทยพลดัถ่ินจํานวน 160 ภาพ และจดัแสดงจํานวน 

30 ภาพ  โดยแบง่แบบสอบถามออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ 

 

ตาราง  2  ตอนท่ี 1 เป็นคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกบัข้อมลูประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ปรากฏผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความเห็นท่ีมีผลงานภาพถ่าย จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

1.1 เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  เพศชาย 37 37 

เพศหญิง 63 63 

รวม 100 100 
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ตาราง  2  (ตอ่) 

 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

1.2 ชว่งอายขุองผู้ตอบแบบสอบถาม 

  ต่ํากวา่ 30 ปี                                                                                    62 62 

มากกวา่ 30-40 ปี 18 18 

มากกวา่ 40-50 ปี                                                                             17 17 

มากกวา่ 50 ปีขึน้ไป     3 3 

รวม 100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

1.3 ระดบัการศกึษา 

  ปริญญาตรี              56 56 

ปริญญาโท                                                                                   37 37 

ปริญญาเอก                                                                                   5 5 

รวม      100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

1.4 ความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะ 

  น้อยท่ีสดุ                                                                                     5 5 

น้อย       36 36 

ปานกลาง                                                                                   54 54 

มาก  8 8 

มากท่ีสดุ                                                                                     2 2 

รวม   100 100 
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ตาราง  2  (ตอ่) 

 
 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น                                                ความถ่ี   ร้อยละ 

1.5 ความเข้าใจเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน 

  น้อยท่ีสดุ                                                                                     24 24 

น้อย  58 58 

ปานกลาง                                                                                    18 18 

มาก  0 0 

มากท่ีสดุ                                                                                      0 0 

รวม 100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น                                                ความถ่ี   ร้อยละ 

1.6 ความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะภาพถ่าย 

  น้อยท่ีสดุ                                                                                     11 11 

น้อย  23 23 

ปานกลาง                                                                                    48 48 

มาก   16 16 

มากท่ีสดุ                                                                                      2 2 

รวม 100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น                ความถ่ี   ร้อยละ 

1.7 ความถ่ีในการชมผลงานศลิปะในนิทรรศการ

ตา่งๆ 

  น้อยท่ีสดุ                                                                                   10 10 

น้อย  39 39 

ปานกลาง                                                                                  44 44 

มาก                                                                                 

มากท่ีสดุ   5 5 

รวม 100 100 
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 สรุปผล  ข้อมลูทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ดงันี ้

 1.  เพศชาย คดิเป็นร้อยละ 37 

 2. เพศหญิง คดิเป็นร้อยละ 63 

 3.  ชว่งอายต่ํุากวา่ 30 ปี มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 62 

 4.  ระดบัการศกึษา ปริญญาตรีมากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 56 

 5.  ระดบัความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะปานกลาง มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 54 

 6.  ระดบัความเข้าใจเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินน้อย มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 58 

 7. ระดบัความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะภาพถ่ายปานกลาง มากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 48 

 8.  ระดบัความถ่ีในการชมผลงานศลิปะในนิทรรศการตา่งๆปานกลาง  มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 44          

 

 ตอนท่ี 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบเพ่ือประเมินความพงึพอใจท่ีมีตอ่การชมผลงานศลิปะ

ภาพถ่าย จํานวน 30 ชิน้ จําแนกออกเป็น 2 ชดุ  ปรากฏผลดงัตารางท่ี 2 

 
 
ตาราง  3  เป็นคําถามแบบเลือกตอบเพ่ือประเมนิความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีตอ่ศลิปะ  

 ภาพถ่าย จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คน 

 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.1 ภาพถ่ายชดุคนไทยพลดัถ่ินมีโฟกสัชดั                                        
  ดีมาก                                                                                           3 3 

ดี  73 73 

ปานกลาง                                                                                    24 24 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 
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ตาราง  3  (ตอ่) 
 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.2 ภาพถ่ายชดุคนไทยพลดัถ่ินเป็นภาพท่ีมีความสะอาด 

ไมมี่รอยขีดขว่น  
  มีจดุขาวของฝุ่ นเกาะ ไมมี่รอยดา่ง 
  ดีมาก                                                                                           2 2 

ดี  68 68 

ปานกลาง                                                                                    30 30 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.3 ภาพถ่ายชดุคนไทยพลดัถ่ินมีแสงสวา่ง เงา ท่ีเหมาะสม 
 ไมมี่จดุขาวของฝุ่ นเกาะ ไมมี่รอยดา่ง 

  ดีมาก                                                                                           2 2 

ดี  77 77 

ปานกลาง                                                                                    20 20 

น้อย   1 1 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.4 ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินมีแสงในภาพ ความ

เปรียบตา่งเหมาะสม 
  ดีมาก                                                                                           4 4 

ดี  70 70 

ปานกลาง                                                                                    26 26 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 
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ตาราง  3  (ตอ่) 

 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.5  ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินมีโทนสีท่ีถกูต้อง  
  ดีมาก                                                                                           4 4 

ดี  68 68 

ปานกลาง                                                                                    25 25 

น้อย   3 3 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.6  ภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ิน วางภาพได้สมดลุ มีความ

นา่สนใจ 
  ดีมาก                                                                                           7 7 

ดี  75 75 

ปานกลาง                                                                                    18 18 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.7 ภาพถ่ายชดุคนไทยพลดัถ่ินมีองค์ประกอบท่ีนา่สนใจ 
  ดีมาก                                                                                           5 5 

ดี  80 80 

ปานกลาง                                                                                    15 15 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 
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ตาราง  3  (ตอ่) 

 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.8 ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินมีจดุสนใจท่ีชดัเจน  
 ดีมาก                                                                                           8 8 

ดี  79 79 

ปานกลาง                                                                                    13 13 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.9 ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินดเูรียบงา่ยแตส่มบรูณ์ 
  ดีมาก                                                                                           5 5 

ดี  81 81 

ปานกลาง                                                                                    14 14 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.10 ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินดงึดดูสายตา 
  ดีมาก                                                                                           6 6 

ดี  84 84 

ปานกลาง                                                                                    10 10 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 
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ตาราง  3  (ตอ่) 

 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.11 ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินทําให้เกิดความรู้สกึ

และอารมณ์ 
  เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน 
  ดีมาก                                                                                           4 4 

ดี  87 87 

ปานกลาง                                                                                    9 9 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

ลกัษณะพฤตกิรรมและความคดิเห็น ความถ่ี   ร้อยละ 

2.12 ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินทําให้เห็นภาพ

เก่ียวกบัวิถีชีวิต 
  เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน ในมมุมองท่ีแปลกใหม่ 
  ดีมาก                                                                                           5 5 

ดี  86 86 

ปานกลาง                                                                                    27 27 

น้อย   0 0 

ควรปรับปรุง                                                                                  0 0 

รวม     100 100 

 
 
 สรุปความคดิเหน็ด้านตา่งๆ 

 1. ด้านคณุภาพทางด้านเทคนิค  

  1.1  ภาพมีโฟกสัท่ีชดัเจนระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 73 

  1.2  ภาพมีความสะอาดของภาพไมมี่รอยขีดขว่น ไมมี่ฝุ่ นขาวเกาะหรือรอยดา่ง ระดบั

ความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 68 
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  1.3 ภาพมีแสงสวา่งและเงาท่ีเหมาะสม  ระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ77 

  1.4  ภาพมีความเปรียบตา่งของแสงอยา่งเหมาะสม ระดบัความคดิเหน็ดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่

ร้อยละ 70 

  1.5  ภาพมีโทนสีท่ีถกูต้อง ระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 68 

 2. ด้านองค์ประกอบศลิป์ 

  2.1 มีการจดัวางภาพได้สมดลุและมีความนา่สนใจ ระดบัความคดิเหน็ดี มากท่ีสดุอยูท่ี่

ร้อยละ 75 

  2.2 ภาพมีการจดัวางองค์ประกอบได้อยา่งนา่สนใจ ระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่

ร้อยละ 80 

  2.3 ภาพมีจดุสนใจท่ีชดัเจน ระดบัความคดิเห็นดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 79 

  2.4 ภาพดเูรียบงา่ยสมบรูณ์ปราศจากสิง่รบกวนความคดิเหน็ดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 81 

 3. ด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์ 

  3.1 ภาพมีความดงึดดูสายตาอยูใ่นระดบัดี มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 84 

  3.2 ภาพทําให้เกิดความรู้สกึและการรับรู้อารมณ์ของคนไทยพลดัถ่ินอยูใ่นระดบัดี มาก

ท่ีสดุร้อยละ 87 

  3.3 ภาพมีมมุมองทําให้สามารถเห็นมมุมองท่ีแปลกใหมเ่ก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินระดบัดี 

มากท่ีสดุ อยูท่ี่ร้อยละ 86 

  3.4 ภาพแสดงถึงความแปลกใหมใ่นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นในภาพได้ในระดบัดี มากท่ีสดุ 

อยูท่ี่ร่อยละ 79 
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ตาราง  4  คา่เฉล่ียละสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความคดิเห็นท่ีมีตอ่ศลิปะภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ิน  

 จากจํานวนกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 100 คน 

 

ความคดิเห็น                                                                

 

  

S.D ระดบัเกณฑ์ 

1.คณุภาพทางเทคนิค 
   1.1. ภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ินมีโฟกสัชดัเจน  3.49 0.47 ดี 

1.2ภาพ มีความสะอาด ไมมี่รอยดา่งและฝุ่ น  3.72 0.49 ดี 

1.3ภาพมีแสงสวา่งและเงาท่ีเหมาะสม 3.78 0.47 ดี 

1.4แสงในภาพมีแสงเปรียบตา่งท่ีเหมาะสม 3.78 0.5 ดี 

1.5ภาพมีโทนสีท่ีถกูต้อง 3.73 0.58 ดี 

รวม 3.7 0.5 ดี 

2.ด้านองค์ประกอบศลิป์ 
   1.  การจดัวางภาพสมดลุและมีความนา่สนใจ 3.79 0.49 ดี 

2.  มีการใช้องค์ประกอบท่ีนา่สนใจ  3.9 0.43 ดี 

3.  มีจดุสนใจท่ีชดัเจน                                       3.95 0.45 ดี 

4.  ภาพดเูรียบงา่ย ปราศจากสิง่รบกวน 3.91 0.42 ดี 

รวม  3.88 0.44 ดี 

3.ด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์ 
   1.  ความดงึดดูสายตาของภาพ  3.96 0.4 ดี 

2.  เกิดความรู้สกึถึงคนไทยพลดัถ่ิน  3.95 0.35 ดี 

3.  มองเห็นเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนไทยพลดัถ่ิน 
    ในมมุมองท่ีแปลกใหม ่                  4.5 0.37 ดี 

4.  เห็นสิง่แปลกใหมภ่ายในภาพ                          3.83 0.42 ดี 

รวม 4.06 0.38 ดี 

 

Χ



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 งานวิจยัเร่ือง การวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์ : กรณีศกึษากลุม่คนไทยพลดัถ่ิน ในจงัหวดัระนอง 

เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศลิปะภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน ซึง่สามารถสรุปการดําเนินงานและ

ผลการวิจยัได้ดงันี ้ 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 การวิจยัผู้ วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงันี  ้

 1. ประชากร คือ ผลงานภาพถ่ายขนาด  4x6 นิว้ จํานวน 2 ชดุ แบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

ภาพถ่ายคน  (Portrait) จํานวน 120 ภาพ และภาพถ่ายวิถีชีวิต สภาพแวดล้อม แหลง่ท่ีอยูอ่าศยั 

จํานวน 165 ภาพ  

 2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผลงานภาพถ่าย โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านทศันศลิป์

คดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ให้เหลือผลงานท่ีสามารถอธิบายเก่ียวกบัวิถีชีวิตของคน

ไทยพลดัถ่ินแล้วนําไปขยายภาพใหญ่ขนาด 24x36 นิว้ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ผู้ วิจยัได้กําหนดขอบเขตของการวิจยัดงันี  ้

       1. ประชากรในการวิจยัครัง้นีคื้อ ภาพถ่ายขนาด 4x6 นิว้ แบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ภาพคน 

(Portrait) จํานวน 120 ภาพ และภาพถ่ายวิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม ความเป็นอยูข่องคนไทยพลดัถ่ิน จํานวน 

160 ภาพ 

 2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีผู้ วิจยัใช้ในครัง้นี ้ได้แก่ภาพถ่ายท่ีได้รับการขยาย โดยท่ีผู้ เช่ียวชาญ

ทางด้านทศันศลิป์คดัเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Sampling)ให้เหลือผลงานท่ีสามารถอธิบาย

เก่ียวกบัวิถีชีวิตของคนไทยพลดัถ่ินแล้วนําไปขยายภาพใหญ่ขนาด 24x36 นิว้ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้จากการศกึษาค้นคว้า ศกึษาเอกสารและ

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการสร้างแบบสอบถาม ความคดิเห็นตอ่ผลงาน ภาพถ่าย คนไทยพลดัถ่ิน แบง่

ออกเป็น 2 ตอน 
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   เป็นการสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของผู้ชมผลงานศลิปะ เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน โดยใช้วิธีการ

สมัภาษณ์เป็นรายบคุคล เพ่ือใช้ในการพรรณนาความ  ซึง่ประเดน็และหวัข้อดงันี ้สมัภาษณ์ เก่ียวกบั

ข้อมลูทัว่ไป สมัภาษณ์ความรู้เก่ียวกบัความรู้เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน และสมัภาษณ์เก่ียวกั บความรู้สกึ

ตอ่ผลงานภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ิน 

 การสร้างแบบสอบถาม 

 ผู้ วิจยัดําเนินการสร้างแบบประเมินความคดิเห็นท่ีมีตอ่ผลงาน ภาพถ่ายชดุคนไทยพลดัถ่ิน 

ในด้านความสวยงาม รูปแบบ  องค์ประกอบศลิป์ โดยให้ผู้ชมผลงานศลิปะเป็นผู้ตอบแบบประเมนิ แบง่

ออกเป็น 2 ตอนดงันี ้

 ตอนท่ี  1 เป็นคําถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุ

การศกึษา ความเข้าใจเก่ียวกบัเร่ืองคนไทยพลดัถ่ิน ศลิปะ ศลิปะภาพถ่าย และความถ่ีในการชม

ผลงานศลิปะ 

 ตอนท่ี 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบตามความคดิเห็นของผู้ชมงาน ศลิปะภาพถ่ายเก่ียวกบั

คนไทยพลดัถ่ิน จํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 100 คน ซึง่ในตอนท่ี 2 แบง่เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 

1. ด้านคณุภาพทางด้านเทคนิค 

- โฟกสัท่ีชดัเจน 

- ภาพสะอาด ไมมี่รอยขีดขว่น จดุขาวของฝุ่ นเกาะ รอยดา่ง  

- ความเหมาะสมของแสงสวา่ง เงา 

- ความเปรียบตา่งเหมาะสมในภาพ 
- โทนสีถกูต้อง 

2.    ด้านองค์ประกอบ 
  -   การจดัวางภาพ สมดลุและความนา่สนใจ 
  -   องค์ประกอบนา่สนใจ 
  -   จดุสนใจท่ีชดัเจน 
  -   ความเรียบงา่ย แตป่ราศจากสิง่รบกวน 
3.   ด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์ 
  -   ความดงึดดูสายตา 
  -   เกิดความรู้สกึถึงอารมณ์เก่ียวกบัความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน  
  -   เกิดความรู้เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน ในมมุมองท่ีแปลกใหม่ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมลูผู้ วิจยัได้ดําเนินตามขัน้ตอนดงันี  ้
 1. นําผลงานภาพถ่ายให้ผู้ เช่ียวชาญคดัเลือกจํานวน 2 ชดุ ผลงานศลิปะภาพถ่ายจดั

แสดงผลงานศลิปะ ณ หอศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

โดยใช้ช่ืองานวา่ MASTER DEEGREE SHOW 2012 ระหวา่งวนัท่ี 23-31 มกราคม พ.ศ. 2555 
 2.  แจกแบบประเมินแก่ผู้ เข้าร่วมชมผลงาน ในนิทรรศการ เพ่ือแสดงความคดิเห็นตอ่ ผลงาน

ศลิปะภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ิน 

 3. รวบรวมแบบประเมินในชว่งระหวา่งวนัท่ี 23-31 มกราคม พ .ศ. 2555 จํานวน 100 ชดุ 

เพ่ือนํามาใช้เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิตใินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี  ้

 1. ข้อมลูพืน้ฐานใช้สถิตร้ิอยละในการวิเคราะห์ประกอบด้วย  

1.1  ข้อมลูความคดิเห็นของผู้ประเมินท่ีชมผลงานภาพถ่ายใช้สถิตกิารหาคา่เฉล่ีย 

1.2  หาคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ตอนท่ี  1 เป็นคําถามแบบเลือกตอบเก่ียวกบัข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง่เป็นข้อมลู

เก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศกึษา ความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะและความเข้าใจเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน 

 ผลจากแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีเข้าชมผลงานศลิปะจํานวน 100 คน จําแนก

ตามเพศชาย 43 คน คดิเป็นร้อยละ 43.00 เพศหญิง 63คน  คดิเป็นร้อยละ 63.00 จําแนกตามอาย ุ

พบวา่อายต่ํุากวา่30 ปี 62 คน คดิเป็นร้อยละ 62.00 อายมุากกวา่ 30-40 ปี 18 คน คดิเป็นร้อยละ 18.00 

อายมุากกวา่ 40-50 ปี 17 คน คดิเป็นร้อยละ 17.00 และอายมุากกวา่ 50ปี 3 คน คดิเป็นร้อยละ 3.00  

 ระดบัการศกึษา ระดบัต่ํากวา่ปริญญาตรี จํานวน 2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.00 ระดบัปริญญาตรี 

จํานวน 56 คน คดิเป็นร้อยละ 56.00 ระดบัปริญญาโท 37 คน คดิเป็นร้อยละ 37.00 ระดบัปริญญาเอก 

5 คน คดิเป็นร้อยละ 5.00  

 ในจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 100 คน มีผู้ ท่ีเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะในระดบัดีมาก       

2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.00 ในระดบัดี 8 คน คดิเป็นร้อยละ 8.00 ระดบัปานกลาง 54 คน คดิเป็นร้อยละ 

54.00 ระดบัน้อย36 คน คดิเป็นร้อยละ 36.00 และระดบัน้อยท่ีสดุ 5 คน คดิเป็นร้อยละ 5.00 ความรู้

เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินของผู้ชมงานศลิปะ มีความรู้ระดบัมากและมากท่ีสดุ ไมมี่ ระดบัปานกลาง 18 คน 
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คดิเป็นร้อยละ 18.00 ระดบัน้อยจํานวน 58 คน คดิเป็นร้อยละ 58.00 และระดบัน้อยท่ีสดุจํานวน 24 คน 

คดิเป็นร้อยละ 24.00 ความรู้เก่ียวกบัศลิปะภาพ ถ่าย มีความรู้ระดบัมากท่ีสดุ 2 คน คดิเป็นร้อยละ 

2.00 ระดบัมาก 16 คน คดิเป็นร้อยละ 16.00 ระดบัปานกลาง 48 คน คดิเป็นร้อยละ 48.00 ระดบัน้อย 

23 คดิเป็นร้อยละ 23.00 ระดบัน้อยท่ีสดุ 11 คดิเป็นร้อยละ 11.00 ระดบัความถ่ีในการชมผลงาน

ศลิปะในนิทรรศการตา่งๆ มากท่ีสดุ 2 คน คดิเป็นร้อยละ 2.00  ระดบัมาก 5 คน คดิเป็นร้อยละ 5.00 

ระดบัปานกลาง 44 คดิเป็นร้อยละ 44.00 ระดบัน้อย 39 คน คดิเป็นร้อยละ 39.00 ระดบัน้อยท่ีสดุ 10 คน 

คดิเป็นร้อยละ 10.00 

ตอนท่ี 2 เป็นคําถามแบบเลือกตอบตามความคดิเห็นของผู้ชมผลงานศลิปะภาพถ่ายชดุ           

วิถีไทยพลดัถ่ิน จํานวนกลุม่ตวัอยา่ง 100 คนแบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคณุภาพทางเทคนิค       

2. ด้านองค์ประกอบศลิป์ 3. ด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์  

 ผลจากแบบสอบถามพบวา่ผู้ชมผลงานศลิปะมีความคดิเห็นตอ่ผลงานศลิปะภาพถ่าย      

โดยเฉล่ียท่ี 3.85 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ระ ดบัดี เม่ือพิจารณาทางด้านตา่งๆพบวา่คณุภาพทางด้านเทคนิคท่ีมี

คา่เฉล่ียมากท่ีสดุได้แก่เร่ืองของแสงสวา่ง เงา ภายในภาพท่ีเหมาะสม มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.78 มีคา่

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.47 ซึง่เทา่กบัในข้อท่ีเก่ียวกบัความเปรียบตา่งท่ีเหมาะสมของแสงภายใน

ภาพ มีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.78 มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.50  คะแนนเฉล่ียท่ีมีคา่น้อยท่ีสดุ ได้แก่ ภาพ

มีโฟกสัท่ีชดัเจนมีคา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.49 มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.67  

 ด้านองค์ประกอบศลิป์ ข้อท่ีเก่ียวกบัจดุสนใจท่ีชดัเจน มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ คือ 3.96  อยูใ่น

ระดบัดี มีคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่  0.45 และด้านการจดัวางภาพมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุท่ี 3.79 

อยูใ่นระดบัดี มีคา่เบ่ียงเบนมาตรฐานอยูท่ี่ 0.49  

 ด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์  ข้อท่ีเก่ียวกบัภาพแสดงให้เห็นเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินใน

มมุมองท่ีแปลกใหม ่มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุท่ี 4.50 อยูใ่นระดบัดี มีคา่ความเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.37  

 

อภปิรายผล 

 จากการวิจยั การวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์ :กรณีศกึษากลุม่คนไทยพลดัถ่ิน เป็นการวิจยัเพ่ือ

การสร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นผลงานศลิปะภาพถ่าย โดยผู้ วิจยัอภิปรายผลดงันี ้

 ด้านคณุภาพทางเทคนิค โดยมีการนําเสนอภาพถ่ายโดยมีการนําเสนอเก่ียวกบัวิถีชีวิตของ

กลุม่คนไทยพลดัถ่ินท่ีอาศยัในจงัหวดัระนอง เพ่ือบนัทกึเหตกุารณ์และความประทบัใจ ส่ือถึงผลผลิต

ทางวฒันธรรม เพ่ือชว่ยในการอธิบาย นําเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนไทยพลดัถ่ินทางด้าน

คณุภาพทางเทคนิคมีคา่เฉล่ียท่ี 3.70 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดี 
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 ด้านองค์ประกอบศลิป์ ในการจดัวางภาพท่ีมีความนา่สนใจรวมถึงจดุสนใจท่ีชดัเจน เรียบ

งา่ย ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน มีทัง้ภาพท่ีเป็นภาพบคุคล ท่ีเป็นภาพถ่ายทัง้ท่ีเป็นธรรมชาต ิ

และมีการถ่ายในห้องถ่ายภาพ รวมถึงภาพถ่ายท่ีเป็นภาพท่ีเป็นวิถีชีวิตของคนไทยพลดัถ่ินอยา่งแท้จริง 

ปลอ่ยให้เป็นไปตามธรรมชาต ิซึง่ในด้านนีมี้คา่เฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดี 

 ด้านการดงึดดูสายตาและอารมณ์ รวมถึงความเข้าใจเก่ียวกบัภาพของคนไทยพลดัถ่ิน การ

ส่ือถึงเร่ืองราวของคนไทยพลดัถ่ินท่ีเป็นกลุม่คนท่ีอยูร่่วมในสั งคมไทย แตเ่ป็นเพียงจดุเล็กๆสว่นหนึง่ใน

สงัคม ประเทศไทยเป็นราชอาณาจกัรเดียวจะแบง่แยกมไิด้ แม้ประชากรล้วนจะประกอบจากชาตพินัธุ์

ท่ีแตกตา่งหลากหลายกลุม่ รวมถึงมีวฒันธรรมประเพณี รวมถึงวิธีการเข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทยท่ี

แตกตา่งกนัไป คนไทยพลดัถ่ินมีความสมัพนัธ์เชื ้ อชาต ิความเช่ือ วิถีชีวิต ลกัษณะปัจจยัพืน้ฐานตา่งๆ 

ท่ีได้รับการสืบทอดมาตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ แม้จะมีเส้นแบง่เขตแดนท่ีเป็นเส้นแบง่แยก แตไ่มส่ามารถ

แบง่แยกสงัคม และเครือขา่ยทางสงัคม  พืน้ท่ีทางสงัคมท่ีมีความสมัพนัธ์เชิงอํานาจ ก่อให้เกิด

โครงสร้าง  สญัลกัษณ์ แบบแ ผน กตกิา รวมถึงการมีกฎหมาย แตใ่นสว่นของพืน้ท่ีทางวฒันธรรม

ก่อให้เกิดธรรมเนียม วิธีปฏิบตัท่ีิสืบทอดกนัมา สร้างโครงสร้างทางความ สร้างความรู้สกึและทําให้

สมาชิกในสงัคม แบง่แยกตามกรอบโครงสร้างท่ีแบง่แยกไว้ สร้างความรู้สกึนกึคดิท่ีประมวลออกมา 

กลายเป็นอตัลกัษณ์ของชาติ ท่ีถกูครอบงําวา่เป็นความชอบธรรม  จดัประเภท จดัลําดบัชัน้  จดัระเบียบ 

จดัลําดบัแก่พวกตนและพวกอ่ืน มกัก่อเกิดความรู้สกึดูถกูเหยียดหยาม รังเกียจ  กลุม่ท่ีมีจุดกําเนิดของ

บรรพบรุุษร่วมกนั มีธรรมเนียม ประเพณีร่วมกนัหรือเป็นแบบเดียวกนั พดูภาษาเดียวกนั มีความรู้สกึ 

สํานกึแบบเดียวกนั  ปัจจยัในการจําแนกชาตพินัธุ์คือการจําแนกสํานกึของกลุม่ชาตพินัธุ์ วา่มีชาตพินัธุ์

ใด ปัจจยัทางด้านภาษาเพียงอยา่งเดียวไมส่ามารถกําหนดความเป็นชาตพินัธุ์ร่วมได้ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีเป็นตวักําหนดท่ีสําคญักวา่ และขึน้อยูก่บัความสํานกึของตวัเองวา่เป็นคนก ลุม่ใดแตเ่ม่ือคน

กลุม่ใดมีความสํานกึในกลุม่ชาติ พนัธุ์ชดัเจน ไมเ่ปล่ียนแปลง คนกลุม่นัน้กลายเป็นคนท่ีมีอตัลกัษณ์ทาง

วฒันธรรม เชือ้ชาต ิชาตพินัธุ์ และสญัชาตท่ีิสอดคล้องกนั และนกัมานษุยวิทยายืนยนัวา่สงัคม วฒันธรรม

และกลุม่ชาตพินัธุ์ สามารถปรับตวัให้เข้ากบั สภาพแวดล้ อมและวฒันธรรมของกลุม่แตล่ะชาตพินัธุ์           

มีอตัลกัษณ์ท่ี สอดคล้องกนั จงัหวดัระนองเป็นจงัหวดัท่ีมีความเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลา ภาพของคน

ไทยพลดัถ่ินถกูรวมอยูใ่นกลุม่แรงงานชาวพมา่ปัจจบุนักลุม่คนไทยพลดัถ่ิน ได้มีการอพยพเข้ามาใน

ประเทศไทยมากย่ิงขึน้ เน่ืองจากปั ญหาภายในประเทศของพมา่ สว่นใหญ่เข้ามาอาศยัอยูก่บัญาตพ่ีิ

น้องท่ีอยูฝ่ั่งไทย รวมทัง้เดก็ยงัได้รับการศกึษาในระบบโรงเรียนได้จนถึงระดบัมธัยม แตแ่ม้จะได้รับ

การศกึษา แตก็่ไมส่ามารถรับประกาศนียบตัร 
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 ไทยพลดัถ่ิน คือ คนพลดัถ่ินประเภทหนึง่ หรือทางราชการเรียก ผู้พลดัถ่ินสญัชาตพิมา่ เชือ้

สายไทย ไทยพลดัถ่ินในบริเวณตะนาวศรี กลายเป็นคนพลดัถ่ินทัง้ในประเทศพมา่และประเทศไทยเอง  

ปัจจบุนัคนไทยพลดัถ่ินท่ีมีอยูเ่ป็นจํานวนมาก ยงัคงอาศยัอยูร่่วมกนัในสงัคมไทย มีการเรียกร้องสิทธิ

ตา่งๆ เพ่ือให้ได้มาโดยสิทธิท่ีควรมี เกิดความเคล่ื อนไหวอยูต่ลอดเวลา แตก็่ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกั หรือทราบ

เร่ืองราวของคนไทยพลดัถ่ินทําให้เหลา่คนไทยพลดัถ่ินกลายเป็นคนชายขอบ ของสงัคมไทย  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 1. ผลจากการวิจยัท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมนิความคดิเห็นทําให้ผู้ วิจยัได้

ทราบวา่ ผู้ เข้าชมงานศลิปะคนไทยพลดัถ่ิน รู้จกัความเป็นคนไทยพลดัถ่ินมากย่ิงขึน้ มองเห็นภาพของ

คนไทยพลดัถ่ินในมมุมองท่ีแปลกใหมข่ึน้ โดยเฉพาะวิถี ชีวิต ความเป็นอยูข่องคนไทยพลดัถ่ินในฐานะ

คนชายขอบ 

 2. งานวิจยันีเ้ป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาเก่ียวกบัภาพถ่ายทางศลิปะและมานษุยวิทยาทศันะ 

(Visual Anthropology) ท่ีเป็นการนําเสนอภาพบนัทกึเหตกุารณ์ โดยไมมี่การปรับแตง่ฉากหรือตัง้ใจให้

เป็น เน้นการถ่ายภาพความเป็นอยูต่ามธรรมชาต ิ

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. เน่ืองจากคนไทยพลดัถ่ินท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทยนัน้มีอยูเ่ป็นจํานวนมาก หลากหลาย

พืน้ทีผลงงานวิจยัท่ีผู้ วิจยัได้วิจยันัน้จํากดัอยูเ่พียงในจงัหวดัระนอง และสว่นใหญ่เป็นสงัคมชาวมสุลิม 

ดงันัน้ควรศกึษากลุม่คนไทยท่ีนบัถือศาสนาและวฒันธรรมท่ีหลากหลายมากขึน้กวา่นี ้ดงันั ้ นการขยาย

พืน้ท่ีในการวิจยัจงึควรมีพืน้ท่ีท่ีกว้างขึน้ อาจมีการศกึษากลุม่คนไทยพลดัถ่ินท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศพมา่

ด้วย 

 2. ศลิปะภาพถ่ายของผู้ วิจยั มีการศกึษาในระยะเวลาท่ีจํากดั ดงันัน้การทํางานวิจยัครัง้

ตอ่ไปจงึควรมีการวางแผน และศกึษาเก่ียวเก่ียวกบัการถ่ายภาพให้เ ข้าใจมากย่ิงขึน้ เพ่ือความสมบรูณ์

ของผลงานมากย่ิงขึน้   
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แบบสอบถามความคิดเหน็ 
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แบบสอบถามงานวิจัย 

เร่ือง 

ความคิดเหน็ของผู้เย่ียมชมผลงานภาพถ่าย ในชุดการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ : 

กรณีศึกษากลุ่มคนไทยพลัดถิ่นในจงัหวัดระนอง 
Creative for Research : A Case study of Thai Diaspora in Ranong  Province 

Thailand 

 

1.ในการศกึษางานวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์ เพ่ือการศกึษาเก่ียวกบัความคดิเหน็ เก่ียวกบักรณีศกึษา

กลุม่คนไทยพลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง  

คาํชีแ้จงสาํหรับผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามมีทัง้หมด 3 สว่น คือ 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมลูพืน้ฐาน เก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และ

ข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ลกัษณะของคําถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists)และ/หรือเตมิคําลงใน

ชอ่งวา่ง 
 ส่วนท่ี 2 ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามตอ่ผลงานภาพถ่ายชดุ กรณีศกึษากลุม่คนไทย

พลดัถ่ินในจงัหวดัระนอง ลกัษณะคําถามเป็นแบบมาตราสว่นประเมินคา่ 5 ระดบั 
 ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เพ่ือพิจารณาประเดน็ปัญหาท่ีพบและสิ่งท่ีควรปรับปรุง 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพืน้ฐาน เก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่ง   หน้าข้อความท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริงของทา่น 

หรือเตมิข้อความลงในชอ่งวา่งท่ีกําหนด 

1. เพศ   ชาย   หญิง 

2. อาย ุ  ต่ํากวา่ 30 ปี  มากกวา่ 30 ปี  มากกวา่ 40 ปี  

3. ระดบัการศกึษาขัน้สงูสดุท่ีสําเร็จการศกึษาแล้ว 

   ปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก 

4. ทา่นคดิวา่มีความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะในระดบั  

  น้อยท่ีสดุ  น้อย   ปานกลาง  มาก       มากท่ีสดุ 

5. ทา่นคดิวา่มีความเข้าใจเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินในระดบั  

  น้อยท่ีสดุ  น้อย   ปานกลาง  มาก       มากท่ีสดุ 

6. ทา่นคดิวา่มีความเข้าใจเก่ียวกบัศลิปะภาพถ่ายในระดบั  

  น้อยท่ีสดุ  น้อย   ปานกลาง  มาก       มากท่ีสดุ 

7. ระบคุวามถ่ีในการชมผลงานศลิปะในนิทรรศการตา่งๆ  

  ชมน้อยท่ีสดุ  ชมน้อย  ชมปานกลาง ชมมาก ชมมากท่ีสดุ 
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ส่วนท่ี 2 ความเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลงานภาพถ่ายชุด กรณีศึกษากลุ่มคนไทย

พลัดถิ่นในจังหวัดระนอง  

คาํชีแ้จง โปรดทําเคร่ืองหมาย   ลงในชอ่งวา่งท่ีตรงกบัความคดิเห็นของทา่นมากท่ีสดุ 

5 = ดีมาก  4 = ดี    3 = ปานกลาง 2 = น้อย   1 = ควรปรับปรุง 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

ก. ด้านคุณภาพทางด้านเทคนิค 

 1.Focus ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน มีการโฟกสัชดั     

2. Cleanline  ss ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน เป็น

ภาพท่ีสะอาดไมมี่รอยขีดขว่น มีจดุขาวของฝุ่ นเกาะ ไมมี่

รอยดา่ง มีแฟลร์ให้เห็น 

    

3. 1Exposure ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินมีแสงสวา่ง 

เงา 1

 

เหมาะสม 

    

 4. Lighting ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินมีแสงในภาพ

ความเปรียบตา่ง อยา่งเหมาะสม 

    

 5. Colour ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินมีโทนสีท่ี

ถกูต้อง หรือวา่มีสีท่ีเพีย้น 

    

ข. ด้านองค์ประกอบศิลป์ 

6. 1  Balance ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินภาพวางได้

สมดลุ มีความนา่สนใจ 

    

7.  Logic ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินการใช้

องค์ประกอบได้นา่สนใจ 

    

8.  Purpose ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินมีจดุสนใจท่ี

ชดัเจน 

    

9. 1  Clarity ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินดเูรียบงา่ย แต่

สมบรูณ์ปราศจากสิ่งรบกวน  

    

ค. ด้านการดงึดูดสายตาและอารมณ์ Emotion  Appeal 

10. 1  Dynamic ภาพถ่ายเก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ินดงึดดู

สายตาของทา่นมากน้อยเพียงไร  
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 

11. 1Provocative ภาพทําให้ทา่นดแูล้วเกิดความรู้สกึ

และอารมณ์เก่ียวกบัความเป็นคนไทยพลดัถ่ิน 

12. 

 

Creative ในภาพแสดงให้ทา่นเห็นเก่ียวกบัวิถีชีวิต

เก่ียวกบัคนไทยพลดัถ่ิน ในมมุมองท่ีแปลกและใหม่ 

    

13. 1Unusual ในภาพแสดงให้ทา่นเห็นถึงสิ่งท่ีแปลกในสิ่ง

ท่ีมองเห็น1

 

ในภาพได้ 

    

 

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เป็นข้อคาํถามให้พจิารณาประเดน็เร่ือง ปัญหาท่ีพบและสิ่งท่ีควร

ปรับปรุง 

1.ปัญหาท่ีทา่นอยากให้แก้ไขในผลงานภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ิน

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

2.ข้อตชิมและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลงานภาพถ่ายคนไทยพลดัถ่ิน 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีท่านกรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามนี ้ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
นิทรรศการ MASTER DEEGREE SHOW 2012 

ระหว่างวันท่ี 23-31 มกราคม พ.ศ. 2555 
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ภาคผนวก ค 
ภาพถ่ายคนไทยพลัดถิ่น 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
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ประวัตย่ิอผู้วจิัย 
 

ช่ือ  ช่ือสกลุ นางสาวอญัทิพย์ ฤทธ์ิทอง 
วนัเดือนปีเกิด 5  ธนัวาคม  2525 
สถานท่ีเกิด จงัหวดัพทัลงุ 
สถานท่ีอยูปั่จจบุนั  32/2  หมู ่3 ตําบลนาคา อําเภอสขุสําราญ จงัหวดัระนอง  

 85120 

ตําแหนง่ปัจจบุนั ครู คศ. 1 

สถานท่ีทํางานปัจจบุนั โรงเรียนบ้านภเูขาทอง อําเภอสขุสําราญ จงัหวดัระนอง 

ประวตักิารศกึษา 
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