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00ภูมิหลัง00
มนุษยถือวาเปนสัตวสังคม โดยการรวมกันเปนกลุม ครอบครัว หมูบานจนเปน
ประเทศชาติ ซึ่งตองอาศัยระยะเวลาและกอใหเกิดวัฒนธรรมซึ่งเปนเอกลักษณประจําชาติ โดย
มนุษยเปนผูตกลงกันเพื่อสรางกฎระเบียบของสังคมใหเปนที่ยอมรับระหวางสมาชิก เพื่อใหเกิด
ความเขาใจกันในดานภาษาและกอใหเกิดวัฒนธรรมซึ่งเปนระบบสัญลักษณในสังคมมนุษยที่
มนุษยสรางขึ้นมาแลวจึงสอนใหคนรุนหลังไดเรียนรูหรือนําไปปฏิบัติ ฉะนั้นวัฒนธรรมจึงตองมี
การเรียนรูและมีการถายทอด เมื่อมนุษยเรียนรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม มนุษยก็รูวาอะไรคือแบบธรรม
เนียม ประเพณีของสังคม และสวนใหญมนุษยจะรูวาอะไรควรทําและอะไรไมควรทํา ฉะนั้น
ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรม และพฤติกรรมของมนุษยในสังคมจึงเปนความสัมพันธที่ใกลชิด
กันมากขึ้น
ความเชื่อเปนธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษยและมีสวนเกี่ยวของกับวัฒนธรรมอยางแนน
แฟน ความเชื่อมีทั้งสวนที่เปนนามธรรมและรูปธรรม สมัยโบราณความเชื่อมักเกิดขึ้นจากความ
นึกคิดวาสิ่งนี้จะตองใหผลอยางนี้ เชน ฝนตก ฟารอง เปนเทพเจาบันดาลมาถึงสมัยปจจุบันความ
เชื่อของคนรุนกอนไดรับการศึกษาและเปรียบเทียบดวยวิทยาศาสตรหลายประการ ทําให
ความเห็นความจริงของธรรมชาติและคลายความศั กดิ์ สิทธิ์ลงไปเปน อัน มาก ความเชื่อมีการ
กําหนดหัวขอไวแตกตางกันตามความคิดเห็นของบุคคลผูศึกษาคนควาทําใหเกิดคําสอนขึน้ สําหรับ
เปนขอหามและขอปฏิบัติตางๆ และยังไดกลาวถึงเรื่องความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยให
ความสําคัญวาความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนความเชื่อในเรื่องสิ่งลึกลับที่มีอํานาจเหนือมนุษย
ธรรมดาอันจัดวาเปนสวนหนึ่งของไสยศาสตร คนโบราณไมวาชนชาติใดตางก็มีความเชื่อในเรื่องนี้
ทั้งนั้น โดยเชื่อวาเปนสิ่งมีอํานาจสามารถบันดาลใหเกิดเหตุการณตางๆ ไดอยางมหัศจรรย คน
ไทยเชื่อในอํานาจของสิ่งเหลานี้มากจึงแสดงออกใหเห็นในวรรณคดีและตํานานในทองถิ่นตางๆ
(ประเวศ วะสี. 2537)
การบนบานศาลกลาวและพิธีแกบนเปนความเชื่ออยางหนึ่งที่อยูควบคูมากับวัฒนธรรม
ไทย การบนบานศาลกลาว คือ การสัญญา วาจะทําอยางนั้นอยางนี้เมื่อสิ่งที่เราตองการนั้นสําเร็จ
เมื่อจะแกบนก็คือการทําสิ่งที่สัญญาไว โดยการกําหนดกับใจเชนเคย อาจจะอธิฐานไวในใจวาจะแก
ตามที่เคยบนเอาไว ความเชื่อในเรื่องของการแกบนยังคงมีอยู หลายคนเชื่อและศรัทธาในเรื่อง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วามีอยูจริงและยังคงบนบานศาลกลาวกันเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน การไปบนบานตอ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปนสิ่งที่เราไดปฏิบัติสืบเนื่องกันมาชานาน การแกบนขึ้นอยูกับสิ่งที่ผูบนบานได
กําหนดไวหรือโดยสวนใหญการบนบานจะเปนไปตามความเชื่อวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโปรดใหบนบาน
ดวยสิ่งใด ซึ่งเชื่อวาจะทําใหมีแนวโนมที่จะสมความปรารถนาตามที่ไดบนบานไวมากยิ่งขึ้น เชน
ศาลหลักเมือง นิยมบนบานดวยพวงมาลัย หรือผา 3 สี พระบรมรูปทางมา นิยมบนบานดวย น้ํา
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มะพราวออน กลวยน้ําวา ทองหยอด บรั่นดี ซิการ ขาวคลุกกะป กุหลาบสีชมพู พระเจาตากสิน
(วงเวียนใหญ) นิยมบนบานดวย โดยการนําอาหารมาถวาย เปนตน
การรําแกบนเปนวิธีการบนบานศาลกลาวอีกวิธีหนึ่งที่ไดรับความนิยมมานาน โดยเฉพาะ
การบนบานตอ ศาลหลักเมือง หรือ ทาวมหาพรหมเอราวัณ รวมไปถึงการบนบานตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ในสถานที่อื่นๆ โดยทั่วไป การรําแกบน โดยทั่วไปผูบนบานมักไมสามารถรายรําไดสวยงามตาม
แบบนาฏศิลปได จึงมักมีการวาจางใหบุคคลอื่นที่มีความสามารถดานการรายรํา โดยแตงองคตาม
แบบนาฏศิ ลป เปน ผูรา ยรํา แทนตั ว โดยผูทํา หนา ที่ รา ยรํ า แก บ นแทนตั ว จะตอ งอธิ ฐานตอสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์วาการรายรํานี้ เปนการรายรําเพื่อแกบนแทนบุคคลผูใด เพื่อแสดงถึงเจตนาในการราย
รํานั้น (สรัญญา บํารุงสวัสดิ์. 2540) เมื่อความเชื่อและความศรัทธาเกี่ยวกับการบนบานศาลกลาว
ตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังเปนความเชื่อที่ไดรับความนิยมของบุคคลทั่วไป ความเชื่อและความศรัทธานี้จึง
ทําใหเกิดอาชีพที่ประกอบคูกับความเชื่อตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอีกอาชีพหนึ่งที่นาสนใจ
คือ “นางรําแกบน”
ปจจุบันสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีผูคนนิยมไปบนบานศาลกลาวอีกสถานที่หนึ่ง และยังคงอยู
ในความศรั ท ธาตลอดมาคือ ท า วมหาพรหมเอราวัณ เหตุปจ จัยที่ทํา ใหผู ศึ กษาขอยกสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ คือ เทวสถานทานทาวมหาพรหมเอราวัณ มาเปนกรณีศึกษาอาชีพ “นางรําแกบน” เกิด
จาก สถานที่ดังกลาวมีผูนิยมบนบานดวยการรําแกบนมากที่สุดสถานที่หนึ่ง และมีผูศรัทธา
วนเวียนมาทําการแกบนในแตละวันเปนจํานวนมาก ทําใหมีความจําเปนตองมีการจัดคณะดนตรี
ไทยและนางรําไวใหบริการแกผูที่มาแกบนตลอดทั้งวัน ทุกวันตลอดทั้งป จึงทําใหเกิดอาชีพของ
กลุมนางรําที่คอนขางถาวร มีลักษณะความเปนอาชีพที่คอนขางชัดเจน ซึ่งบริบทของอาชีพที่สําคัญ
กลุมผูศึกษาจะไดกลาวถึงในเนื้อหาของการศึกษาโดยละเอียดตอไป

00วัตถุประสงคของการศึกษา00
ในการศึกษาครั้งนี้กลุมผูศึกษาไดตั้งความมุงหมายเพื่อศึกษาเสนทางอาชีพของนางรําแก
บน ดวยเทคนิคการสัมภาษณและการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant Observation) โดยมี
วัตถุประสงคหลัก 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่อศึกษาและบรรยายสรุปลักษณะเบื้องตนของกลุมตัวอยาง ไดแก ประวัติ
กระบวนการเข า สู อาชี พ ป จ จั ย ที่ใ ชใ นการตั ด สิน ใจเข า สู อ าชี พ บริบ ทแวดล อ มในอาชี พ การ
ถายทอดทางอาชีพ เปนตน
2. เพื่อวิเคราะหและอธิบายสรุปลักษณะของกลุมตัวอยาง โดยอาศัยกรอบแนวคิดและ
ทฤษฎี เกี่ยวกับ การถา ยทอดทางอาชี พ ทฤษฎีทางจิต วิทยา และทฤษฎีทางสังคมวิ ทยา ได แ ก
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กระบวนการเข า สู อาชี พ ป จ จัย ที่ใ ชใ นการตั ด สิน ใจเข า สูอ าชี พ บริ บ ทแวดล อ มในอาชี พ การ
ถายทอดทางอาชีพ เปนตน

00ความสําคัญของการศึกษา00
ทํา ใหมี ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติ กระบวนการเข าสู อาชี พ ปจ จัยที่ ใ ชในการ
ตัดสินใจเขาสูอาชีพ บริบทแวดลอมในอาชีพ การถายทอดทางอาชีพของนางรําแกบน การศึกษา
ครั้งนี้ไดใชกระบวนการเชื่อมโยงความรูจากหลากหลายมุมมองและศาสตรสาขาตางๆ ที่มีอยู
ประกอบการพิจารณาวิเคราะหเพื่อใหไดขอสรุปที่ชัดเจนและครอบคลุมเกี่ยวกับอาชีพนางรําแก
บน นอกจากนี้ ยังใชเปนแนวทางในการศึกษาตอไปได

00ขอบเขตของการศึกษา00
การศึ ก ษาครั้ งนี้มุ งศึ ก ษากั บ นางรํ า แก บ นที่ ศ าลทา นทา วมหาพรหม โรงแรมเอราวั ณ
กรุงเทพมหานคร

00เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ00
ในการศึกษาครั้งนี้ กลุมผูศึกษาไดศึกษาคนควาจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดัง
ไดเสนอตามหัวขอ ตอไปนี้

00ความเปนมาของเทวสถานทาวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ00
เรื่องราวของพระพรหมหรือทาวมหาพรหมไดผสมผสานเลาขานสืบตอกันมา ตั้งแตสมัย
กรุงสุโขทัยจนถึงปจจุบัน ซึ่งมีประวัติกลาวไวในหนังสือและคัมภีรของศาสนาพุทธ และศาสนา
พราหมณหลายเลม อาทิ พระไตรปฎกพระสุตตันตปฏก ไตรภูมิพระรวง ปฐมสมโพธิกถา ภูมิ
วิลาสินี ตลุยพรหมโลก เทวกําเนิด เทวนิยาย เปนตน การกําเนิดพระพรหมของพระพุทธศาสนา
สืบเนื่องมาจาก พระสงฆสาวกขององคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา เทพยดา พระราชา พราหมณ
ปุโรหิต พระโยคี พระฤาษี ชี พราหมณ พระภิกษุสามเณรผูมีจิตบริสุทธิ์และมีความเพียรกล า
ศรัทธาปรารถนา ซึ่งการหลุดพนจากกิเลส คือ หลุดพนจากความโลภ ความโกรธและความหลงให
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หมดสิ้นไป จึงตั้งใจบําเพ็ญภาวนาวิปสสนากรรมฐาน อยางสม่ําเสมอจนสําเร็จฌานในขั้นตางๆ
โดยการปฏิบัติตามหลักและวิธีการของศาสนาพุทธ หรือศาสนาพราหมณตามอํานาจแหงฌานชั้น
ตาง ๆ ที่ไดบรรลุนั้น จะนําตนเมื่อตายไปจากโลกมนุษยแลวไปเกิดยังเทวโลกและพรหมโลก ครั้น
เมื่อไปเกิดยังพรหมโลกแลวไมมีความเดือดรอนใดๆ ไมตองตอสูดิ้นรนกับโลกภายนอก ไมตอง
ขับถายอุจจาระปสสาวะอันลามกเหม็นราย มีแตความสุขสบาย เสวยพรหมสมบัติ วิมานทิพย
ปราสาททิพย กายทิพย หูทิพย ตาทิพย อาหารทิพย เปนเวลานานแสนนานตราบจนกวาจะสิ้น
อายุขัยของพระพรหม ในพรหมโลกสรีระรางกายของพระพรหม เปนรูปทิพยที่งามสงา อวัยวะ
รางกาย ขอศอก แขน ขา เขา ไหล ไมมีรอยตอ มีลักษณะกลมเกลี้ยงสวยงาม มีรัศมีกายรุงโรจน
ประภัสสร เจิดจางดงามยิ่งกวาแสงพระอาทิตยและแสงพระจันทร การสรางเทวรูปของพระพรหม
ในศาสนาพุทธสมัยทวารวดีนิยมสรางหนาเดียวมีสองมือ สวนศาสนาพราหมณนิยมสรางสี่หนาสี่
มือ หรือสี่หนาแปดมือถือของตางๆ กัน เชน ชอนตักไขเนยลงในไฟ หมอน้ําหรับใสน้ําจากแมน้ํา
พระคงคา คัมภีรพระเวท เทพศาสตรา คทาอาญาสิทธิ์ ศรและลูกธนู พระศอคลองประคํา พระ
กายสีแดงหรือสีขาว ปจจุบันนิยมสรางพระพรหมมีกายสีทอง มีมาหรือหงสเปนพาหนะ ทั้งนี้ได
สรางขึ้นตามความเชื่อถือศรัทธาหรือตามความนิยมในแตละยุคสมัยสืบมา (พูนศักดิ์ สักกทัตติย
กุล. Online)

ทาวมหาพรหมเอราวัณ เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบานคูเมืองไทยมานานแสนนาน พระพรหม
ตามความเชื่อแบบพราหมณ ถือเปน 1 ใน 3 ของพระเปนเจาที่มีหนาที่เกี่ยวของกับมนุษย เรียก
รวมกันวา “ตรีมูรติ” ไดแก พระอิศวร (ศิวะ) พระพรหม และพระวิษณุ (นารายณ) โดยพระ
พรหม เชื่อกันวาเปนพระผูสรางสรรคสิ่งทั้งปวง ไดแก โลก สวรรค และมนุษย ในขณะที่พระวิษณุ
เปนผูรักษาดูแล และพระอิศวร เปนผูทําลาย
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ถากลาวถึง "ศาลทานทาวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ" ไมเพียงเทวสถานแหงนี้จะตั้งเดน
เปนสงาอยูบริเวณสี่แยกราชประสงค ใกลโรงแรมเอราวัณที่ใหญโตโออาแลว ยังเปนที่เคารพ
สักการะทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศที่มาแสดงความศรัทธาตอ ทานทาวมหาพรหม ณ ที่แหงนี้
ผูคนหลั่งไหลเขามาสักการะทานทาวมหาพรหมนับวันจะมีมากขึ้น ทั้งนี้เปนเพราะความศรัทธาใน
บารมี ของทานที่แผเมตตา ปกปกคุมครองใหรมเย็นเปนสุข และเปนที่ยึดเหนี่ยวทางใจของผูคน
ทั้งหลาย เมื่อยามที่ไดกราบไหวบูชาแลวทําใหรูสึกสบายใจ รมเย็นเปนสุข สําหรับทาวมหาพรหม
โรงแรมเอราวั ณ นั้ น เป น ศาลตั้ ง อยู ห นา โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวั ณ บริเ วณสี่ แ ยกราช
ประสงค ถนนราชดําริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เปนที่เคารพ
นับถือจากทั้งชาวไทยและตางประเทศ ในแตละวันจะมีผูคนมาสักการะบูชากันอยางไมขาดสาย มี
การจัดคณะทัวรจากตางประเทศเพื่อเขามาสักการะทาวมหาพรหมโดยเฉพาะ เมื่อ พ.ศ. 2494
พลตํารวจเอกเผ า ศรี ย านนท กํา หนดใหมี การก อสรางโรงแรมเอราวั ณ ขึ้น บริเวณสี่แ ยกราช
ประสงค เพื่อรองรับแขกตางประเทศ วากันวาในชวงแรกของการกอสรางเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมาย
เมื่อการกอสรางใกลแลวเสร็จ ปลายป พ.ศ. 2499 ทาง บริษัท สหโรงแรมไทยและการทองเที่ยว
จํากัด ผูบริหารโรงแรมไดติดตอ พลเรือตรีหลวงสุวิชาน นายแพทยใหญกองทัพเรือ ผูเชี่ยวชาญ
ทางดานโหราศาสตร เขาดําเนินการหาฤกษวันเปดโรงแรม

พลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทยไดทวงติงวา ในการกอสรางโรงแรมไมไดมีการทําพิธีบอก
กลาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณนั้นกอน ฤกษในการวางศิลาฤกษของโรงแรมก็ไมถูกตอง อีกทั้งชื่อของ
โรงแรม "เอราวัณ" นั้น เปนชื่อของชางทรงของพระอินทร ถือเปนชื่อที่ศักดิ์สิทธิ์ จําเปนตองมีการ
บวงสรวงที่เหมาะสม วิธีการแกไขจะตองขอพรจากพระพรหมเพื่อชวยใหอุปสรรคหมดไป และ
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จะตองสรางศาลพระพรหมขึ้นทันทีหลังจากการกอสรางโรงแรมแลวเสร็จ และสรางศาลพระภูมิขึ้น
ไวในโรงแรม

จึงไดมีการตั้งศาลพระพรหม ออกแบบตัวศาลโดยนายระวี ชมเสรี และ ม.ล.ปุม มาลากุล
องคทาวมหาพรหมปนดวยปูนพลาสเตอรปดทอง ออกแบบและปนโดยนายจิตร พิมพโกวิท ชาง
กองหัตถศิลป กรมศิลปากร และอัญเชิญพระพรหมมาประดิษฐานที่หนาโรงแรมเอราวัณเมื่อวันที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ตามแผนงานครั้งแรก องคทาวมหาพรหมจะเปนโลหะหลอสีทอง แต
เนื่องจากระยะเวลาจํากัดดวยฤกษการเปดโรงแรม จึงไดเปลี่ยนวัสดุเปนปูนปนปดทองแทน
ศาลทานทาวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ถือเปนศาลพระพรหมศาลแรกที่มีขนาดใหญ
ในเวลาตอมาเมื่อมีการสรางศาลพระพรหมไวบูชาในอาคารหรือสถานที่ขนาดใหญ จะยึดแบบการ
สรางจากศาลทาวมหาพรหมที่โรงแรมเอราวัณ เนื่องจากความเชื่อวาจะชวยปดเปาความขัดของ
อุปสรรค และสงเสริมโชคและความสําเร็จ ปจจุบัน ศาลทานทาวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ อยู
ในความดูแลของมูลนิธิทุนทานทาวมหาพรหม
ดวยเหตุที่ทานทาวมหาพรหมถูกชายที่ไมสมประกอบทุบ ซึ่งทําใหตัวองคแตก ดังนั้นจึงมี
กําหนดการที่จะบูรณะพระองคขึ้นมาใหม พรอมกับสรางองคใหมดวย คาดวาจะเสด็จในปลาย
เดือนพฤษภาคม ในระหวางบูรณะ ทางการไดนําภาพทาวมหาพรหมติดตั้งแทน มูลนิธิทุนทาน
ทา วมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ไดทํ าพิธี อัญ เชิญ องคทานทาวมหาพรหม ที่บูรณะเสร็ จแลว
กลับมาประดิษฐานที่เทวาลัย ในวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 11.39 น. ซึ่งเปนเวลาที่
องศาของดวงอาทิตยสองตรงศาลพอดีโดยอัญเชิญเปนขบวนจากกรมศิลปากรมาจนถึงศาลทาว
มหาพรหม (วิถีพีเดีย. Online)
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ศาลท า นท า วมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ เปน ที่รูจักทั้ ง ของคนไทยและนั กท องเที่ ย ว
ต า งชาติ มี ก ารแวะเวี ย นมากราบไหว กั น อย า งต อ เนื่ อ งไม ข าดสาย พร อ มทั้ ง ถวายเครื่ อ ง
สักการะบูชา เครื่องเซนเครื่องสังเวย พวงมาลัย ดอกไม ธูปเทียน ชาง มา ผาแพรพรรณ ละคร
ระบํา รําฟอน ฯลฯ ตามแตคนๆ นั้นจะอธิษฐานหรือบนบานศาลกลาวสิ่งใดไว โดยสวนใหญเมื่อ
ใครไดพรสมดังปรารถนาแลวก็จะมาทําการแกบนที่ศาลทุกครั้ง
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00กรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชในการศึกษา00
การศึกษาวิถีชีวิตและเสนทางอาชีพรําแกบน ผูศึกษาพยายามทําความเขาใจหรืออธิบาย
ปรากฏการณ ที่คนๆ หนึ่งผานกระบวนการถายทอดเขาสูอาชีพ เรียนรู หลอหลอม พัฒนาและ
ธํารงอัตลักษณตัวตนในเชิงอาชีพนางรําแกบน ผานกรอบแนวคิดที่ผูใชในการศึกษาดังตอไปนี้คือ
Interactionism)
ที่เกี่ยวของกับ
1. ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic
กระบวนการถายทอดการเขาสูอาชีพ
2. แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization)

00ทฤษฎีปฏิสังสรรคสัญลักษณ (Symbolic Interactionism)00
แนวคิดปฏิสัมพันธเชิงสัญลักษณนิยม (Symbolic Interactionism) ไดพัฒนาขึ้นตั้งแต
ศตวรรษที่ 18 โดย นักปรัชญาชาวสก็อตท และนักปรัชญาปฏิบัตินิยมอเมริกัน ในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19 และตนศตวรรษที่ 20 ( เชน William James และ John Dewey) นักนักจิตวิทยา
และนักสังคมวิทยา( เชน James Mark Baldwin , Charles Horton Cooley และ George Herbert
Mead) ที่วางอยูบนแนวคิดพื้นฐานหลัก 3 ประการคือ ประการแรก สังคมมนุษยประกอบดวย
บุคคลทั้งหลายที่มีอัตตะ (Self) ซึ่งหมายถึง “ความสามารถในการเปนวัตถุแหงการกระทําของ
ตน” ประการที่สอง การกระทําของบุคคลเปนผลมาจากการปฏิสังสรรคทางสังคมผานการตีความ
ลักษณะตางๆของสถานการณที่เขาไดกอการกระทํานั้นๆ ขึ้นมา และประการสุดทาย การกระทํา
รวม (Joint Action) หรือการกระทําของกลุมเปนผลมาการประสานการกระทําของแตละบุคคล
เขาหากัน จากการที่แตละคนตีความและคํานึงถึงการกระทําของกันและกัน (Blumer, 1962:
184)
แนวคิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ เ ชิ ง สั ญ ลั ก ษณ นิ ย มมองการถ า ยทอดทางสั ง คมในฐานะที่ เ ป น
กระบวนการแหงการปฏิสังสรรคซึ่งเปนผลจากการตอรอง (Negotiated Interaction) อันจะนําไปสู
การสรางและเปลี่ยนแปลงตัวตน (Self) ของบุคคล ในลักษณะในเชิงการถายทอดสื่อสารแบบสอง
ทางระหวางสองทาง (Two–Way Influence Process) ระหวางตัวตนกับสังคมอยางตอเนื่องเปน
กระบวนการระยะยาวตลอดชวงชีวิตของบุคคล ที่มีผลกระทบจากบุคคลนัยสําคัญ (Significant
0thers) เชน พอแม ญาติ และเพื่อน ฯลฯ บุคคลอื่นๆ (Generalized Others) หรือกลุมอางอิง ที่
ชวยกอรูป ธํารง และเปลี่ยนแปลงอัตลักษณของบุคคล ดังนั้น ในการทําความเขาใจการถายทอด
ทางสังคมตองพยายามเขาถึงเนื้อหา บริบทและกระบวนการของการถายทอดทางสังคม
ในบริบทอาชีพ การถายทอดทางสังคมมีบทบาทสําคัญเมื่อบุคคลจะตองเขาสูบริบทงาน
อาชีพ ซึ่งเทากับวากําลังจะกาวสูโลกกลุมทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ที่มีชุดของแนวความคิด ความ
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เชื่อและแบบแผนพฤติกรรมเฉพาะแตละอาชีพ และการถายทอดทางสังคมในการทํางานมุงเนนไป
ที่กระบวนการถายทอดลักษณะทางสังคมในการทํางานที่มุงไปที่การสอนบทบาทในทักษะเฉพาะ
(Role–Specific Skill) มากกวาคานิยมทั่วไปมีการฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ อัตลักษณ และ
ความยึดมั่นผูกพันตามบทบาทในอาชีพของตนเพื่อจูงใจใหบุคคลไดดําเนินเปาหมายของอาชีพ
กระบวนการนี้รวมไปถึงการถายโอนความคิดหรือความรูสึกในอุดมคติมาใชในความเปนจริงอีก
ดวย เชนการรําแกบนชวยใหคนอื่นบรรลุการตอบสนองความเชื่อ และอนุรักษวัฒนธรรมไทย เปน
ตน (วิรัติ ปานศิลา, 2542 อางอิงจาก พงษสวัสดิ์ สวัสดิพงษ. 2532: 80)
ในอาชีพรําแกบน ก็เชนเดียวกัน เมื่อพวกเขากําลังจะเขาสูอาชีพ หรือแมแตอยูในอาชีพ
แลวก็ตาม ก็มีความจําเปนจะตองเรียนรูสิ่งตางๆผานกระบวนการถายทอดทางสังคม เพื่อเปน
แนวทางในการคิดและปฏิบัติไดอยางเหมาะสมกับการเปนนางรําแกบน ซึ่งจะทําใหสามารถอยู
รอดรวมทั้งเปนมืออาชีพ ในแวดวงอาชีพนี้ได โดยผูที่ใหการถายทอดทางสังคมที่สําคัญมักจะ
ไดแก ผูที่เปนรุนพี่ และเพื่อนรวมอาชีพเดียวกัน
การถายทอดในการเขาสูอาชีพมักจะเกิดขึ้นดวยรูปแบบที่แตกตางกันออกไป โดยสามารถ
แบงออกเปนประเภทใหญๆ ดังตอไปนี้ (สมพล มาสุปรีดิ์, 2548: อางอิงจาก Rothman, 1998:
240-257)
1. การถายทอดทางสังคมในบริบทของหองเรียน (Class room Socialization) เปนการ
ถายทอดทางสังคมที่เกิดขึ้นในชั้ นเรียนที่เปนทางการ ซึ่งมักจะเปนสวนหนึ่งของการศึกษาใน
โรงเรียน เนื้อหาของการถายทอดถูกกําหนดไวลวงหนาและดําเนินไปตามหลักสูตร ซึ่งมักจะเปน
มาตรฐานเดียวกัน เชน คุณภาพของทารําในการตั้งวง จีบ ประเทา กระดกเทา การใชลําตัว ผูถูก
ถายทอดทางสังคมจะไดรับขอมูลและทักษะที่ถูกตอง ในการรําแกบน ผูรําแกบนสวนหนึ่งผานการ
ถายทอดในชั้นเรียนที่เปนทางการ เชน จบหลักสูตรทางดานนาฏศิลป กอนที่จะเขามาสูอาชีพรําแก
บน
2. การถายทอดในบริบทของการทํางาน (On The Job Socialization) เปนการถายทอด
ทางสั ง คมในการทํ า งานจริ ง ๆ ภายใต คํ า แนะนํ า การสอนของเพื่ อ นร ว มงาน รุ น พี่ และผู
ควบคุมดูแลซึ่งทําใหบุคคลสามารถเรียนรูไดในบริบทจริงที่พวกเขาจะตองทํางานในทายที่สุด
3. Experiential Socialization เปนรูปแบบของการถายทอดทางสังคมที่มีโครงสราง
นอยที่สุดที่เกี่ยวของกับการเรียนรูทักษะและความสามารถที่เกี่ยวของกับงาน ที่ไมไดอยูในรูปของ
การสอนโดยตรง เปนการถายทอดในลักษณะที่ไมเปนทางการ ไมมีโครงสราง ไมมีการวางแผน
บุคคลเรียนรูผานการสังเกตการณปฏิบัติของผูที่อยูรอบๆ ของพวกเขา หรือโดยกระบวนการลอง
ผิดลองถูก
4. Resocialization เปนการถายทอดทางสังคมที่เขมขน สวนใหญเกิดขึ้นในอาชีพที่
ตองการใหบุคคลถูกกลืนทัศนคติและพฤติกรรมและรับมุมมอง แนวทัศน พฤติกรรมใหมทั้งหมด
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ในการศึกษาเสนทางอาชีพรําแกบนนั้น จากมุมมองกรอบทฤษฎีปฏิสัมพันธสัญลักษณ
เปนการมองปรากฎการณและวิเคราะหอาชีพรําแกบนในเชิงกระบวนการ ศึกษาถึงเงื่อนไขที่
เอื้อในการเข าสู อาชีพรําแก บน เงื่อนไขที่ตัดสินใจเขามาประกอบอาชีพรําแก บน รวมทั้ ง
เงื่อนไขที่พวกเขายังคงทําอาชีพรําแกบนจนมาถึงปจจุบัน

00แนวคิดการถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization)00
การถายทอดทางสังคมในการทํางาน (Work Socialization) เปนกระบวนการถายทอด
ความรูในวัยผูใหญเพื่อใหสมาชิกเกิดความรูและทักษะการประกอบอาชีพนั้นๆ (Stryker. 1978:
326) กระบวนการถายทอดทางสังคมในการทํางานสามารถจําแนกได 2 ประเภท ไดแก การ
ถายทอดทางสังคมเชิงวิชาชีพ (Professional Socialization) และการถายทอดทางสังคมใน
องคการ (Organizational Socialization) (Yung. 1994: 19) โดยกระบวนการถายทอดทาง
สังคมเชิงวิชาชีพถือวาเปนกระบวนการเรียนรูอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธของผูรับการถายทอด
วิชาชีพในระหวางการศึกษากับระบบการศึกษาในสถาบันวิชาชีพนั้น (Hayden. 1995: 271276) ในขณะที่การถายทอดทางสังคมในองคการจะเปนกระบวนการที่ทําใหบุคคลเรียนรูเกี่ยวกับ
เจตคติ คานิยมและบรรทัดฐานตางๆ ที่จําเปนในการดํารงบทบาทในองคการและในการมีสวน
รวมในฐานะสมาชิกขององคการ (Jewell. 1998: 172 citing Louis. 1980) ซึ่งกระบวนการ
ถายทอดทางสังคมในองคการนั้นจะเปนกระบวนการที่ตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตกอนที่บุคคลจะเขา
ทํางานเล็กนอยแลวคอยๆ ดําเนินตอไปตลอดชีวิตการทํางาน (Feldman & Arnold. 1983:
175)
กลาวโดยสรุป การถายทอดทางสังคมในการทํางาน เปนกระบวนการซับซอนที่บุคคล
ไดมาซึ่งความรูทักษะและสํานึกแหงอัตลักษณแหงอาชีพ ซึ่งเปนคุณลักษณะของสมาชิกในวิชาชีพ
นั้นๆ การถายทอดทางสังคมในการทํางานยังรวมไปถึงการ ซึมซับ เอาคานิยม และบรรทัดฐาน
ของกลุมเขาสูพฤติกรรม โดยบุคคลจะมีการยกเลิกลักษณะบางอยางทางสังคมที่เขามีอยูใน
วัฒนธรรมและเกิดลักษณะทางสังคมที่ถูกยึดถือโดยสมาชิกในอาชีพ ผลผลิตสุดทายของการ
ถายทอดทางสังคมในการทํางาน คือ บุคคลที่ผานกระบวนการนี้มีทั้งความสามารถทางความคิด
และมีการซึมซับเอาคานิยม และเจตคติที่เปนสิ่งที่ตองการในทางอาชีพ และเปนสิ่งที่คาดหวังของ
สาธารณะโดยรวม (วิรัติ ปานศิลา. 2542: 44 อางอิงจาก Cohen. 1981: 14)
แคทซและคาหน (Katz & Kahn.1978: 337-378) ศึกษาการถายทอดทางสังคมดาน
อาชีพ ไดแบงการถายทอดทางสังคมทางอาชีพ (Occupational Socialization) และการเปน
สมาชิกขององคการในสังคมออกเปน 3 องคประกอบ คือ
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1. การถายทอดทางสังคมในระยะแรก (Early Socialization) เปนการถายทอดในวัย
เด็ก เปนกระบวนการภายในครอบครัว เปนการสรางภาพตัวเอง และการเปนบุคคลที่เปนสมาชิก
ที่ดีของสังคม
2. การถายทอดลวงหนา (Anticipatory Socialization) เปนการถายทอดและฝกใหรูจัก
บทบาทในวัยผูใหญในดานตางๆ กอนที่จะเขาสูบทบาทนั้นอยางเต็มตัวตามกระบวนการที่กําหนด
ไว โดยการถายทอดความรู บรรทัดฐานและคุณคา เปนการเตรียมสมาชิกใหเขาสูสมาชิกของ
องคการตางๆ
3. การถายทอดเพื่อสูสมาชิกขององคการในสังคม (Socialization Practice of
Organizations) กระบวนการนี้เกิดหลังจากบุคคลเขาสูสภาวะขององคการแลว ในขั้นตอนนี้มูลนิธิ
หั ว หน า คณะ เตรี ย มการฝ ก และอบรมให น างรํ า แก บ น ยอมรั บ กฎ ระเบี ย บ วิ นั ย ตลอดจน
เปาหมายขององคการ จนทําใหสมาชิกองคการผูนั้นยอมรับองคการ และบงชี้ตัวตนกับคณะของ
นางรํา (Identification with the Organization)
ดวซ และไรทแมน (Deaux and Wrightsman, 1991: อางอิงจาก บังอร โสฬส, 2538:
76-83) เสนอขั้นตอนที่ตอเนื่องกันของการถายทอดทางสังคมประกอบดวย 9
ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ขั้นแสวงหาและคัดเลือก (Investigation) เปนระยะกอนการเปนสมาชิกกลุมหรือ
องคการ เปนระยะของการสืบเสาะแสวงหาเพื่อใหรูจักและเขาใจกันระหวางองคการกับบุคคล เปน
ขั้นตอนที่บุคคลแสวงหาขอมูลใหเพียงพอเพื่อใชในการตัดสินใจในการเขาสูเสนทางอาชีพ
2. ขั้นบรรจุเขาทํางาน (Entry) ขั้นนี้เปนชวงที่อยูระหวางระยะกอนการเปนสมาชิกกับ
การเปนสมาชิกใหม ในขั้นนี้องคการมักจัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหขอมูลและมีการอบรมถายทอด
ที่เปนทางการ และฝกอบรมทักษะเพิ่มเติม
3. ขั้นเรียนรู (Socialization/Learning) บุคคลเกิดการเรียนรูจากคําชี้แนะพรอมทั้งให
คําปรึกษาอยางไมเปนทางการจากเพื่อนรวมงาน หัวหนา ผูที่ทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง ขั้นนี้ควรมีตัว
แบบที่เหมาะสมก็จะทําใหเกิดความผูกพันกับองคการ
4. ขั้นยอมรับ (Acceptance) เปนขั้นของการยอมรับปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติและ
จิตลักษณตางๆใหสอดคลองกับองคการ มีความผูกพันแนนแฟนกับองคการ และบุคคลอื่นๆ ใน
องคการ โดยผานขั้นตอนการเปนสมาชิกใหม ไปสูการเปนสมาชิกสมบูรณ
5. ขั้นดํารงรักษา (Maintenance) เปนขั้นที่บุคคลมีความรูสึกเปนสมาชิกขององคการ
อยางเต็มที่องคการพยายามจะรักษาสมาชิกไวมีการใหการเสริมแรง โดยคาตอบแทน โบนัส เลื่อน
ขั้น
6. ขั้นหันเห (Divergence) การเจรจาตอรองบางครั้งไมประสบความสําเร็จ กลุมหรือ
องคการ ไมอาจสนองตอบความตองการของบุคคลไดตอไป บุคคลจะเริ่มหันหนีมองหาที่ทํางาน
ใหม

12

7. ขั้นถายทอดทางสังคมอีกครั้ง (Resocialization) เปนความพยายามของกลุมหรือ
องคการที่จะเรียกความสํานึกในสมาชิก เรียกความสํานึกในสมาชิกภาพกลับคืนมา องคการอาจใช
แรงเสริม ประเภทการสรางความภูมิใจใหบุคคล ใหรางวัล โบนัส เลื่อนตําแหนงหรือตกลงกัน
ดวยดีใหเปนที่พอใจทั้งฝายบุคคลและองคการ
8. ขั้นออกจากการเปนสมาชิก (Exit) ในที่สุดความผูกพันระหวางกลุมกับบุคคลก็
สิ้นสุดลงอาจเปนไปตามวาระ การเกษียณอายุ หรือวาระฉุกเฉิน คือ ลาออกหรือใหออก
9. ขั้นจดจําความหลัง (Remembrance) แมวาความผูกพันระหวางกันจะลดลง แต
ความจดจําในความสัมพั นธ ระหว างกลุ มกั บบุ คคลทั้งที่นาพอใจและไมนาพอใจยั งคงอยูและ
สะทอนถึงองคการดวย ในระยะนี้องคการควรสงเสริมใหสมาชิกที่ยังคงอยูตระหนักถึงความสําคัญ
ของบุคคลที่หมดวาระไป เพื่อสงเสริมใหเกิดการเห็นคุณคาและเปนแบบอยางที่ดีแกคนรุนใหม

00กรณีศึกษา (Case Study)00
นางรําแกบน
อาชีพของคน ณ ถนนสายศรัทธา
หญิงสาวกลุมหนึ่งรูดีวาในสายตาของคนทั่วไปนั้น อาจมองอาชีพที่เธอทําเปนเพียงการ
แสดงที่ไมมีระดับ แตเธอไมสนใจ เพราะในสายตาของเธอ นั่นคืออาชีพที่ไดชวยเหลือผูอื่น และที่
สําคัญ นั่นคืออาชีพที่เธอรัก “...ลองมองใหลึกลงไปจะรูวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่มีเกียรติ…”
ณ สี่แยกใจกลางมหานคร ซึ่งเปนศูนยรวมของความเจริญทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร
ทั้งรถไฟฟา หางสรรพสินคา หรือโรงแรมชั้นนํา แตถึงอยางนั้นก็ยังคงมีมุมเล็กๆ มุมหนึ่ง ซึ่งถูก
แบงพื้นที่ไวใหศาสตรแหงศรัทธา อันเกิดมากอนวิทยาศาสตรนับพันป
ทุกๆ วันที่แยกราชประสงค นอกเหนือจากภาพของความทันสมัยรอบดานที่คุนตา ยังมี
ภาพพลังศรัทธาอันคุนชินอยูคูกัน ณ ที่แหงนั้น ศาลทานทาวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ ยังคง
เนืองแนนไปดวยผูคนทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ ซึ่งหลั่งไหลมาไมขาดสายตั้งแตเชาจรดค่ํา
ศรัทธาชนที่เขามากราบไหวสวนหนึ่งไมไดมาเพียงเพื่อเคารพบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขา
นับถือเทานั้น แตยังมาเพื่อวิงวอนรองขอในสิ่งที่ตนปรารถนา ที่เรียกวา “การบน” หรือ “การบน
บาน” นั่นเอง หากไดสมในสิ่งที่หวังแลวยอมตองมีการถวายสิ่งที่เคยใหคํามั่นไวแดสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไมวาจะดวยดอกไม ผลไม รูปปน หรือการรําแกบน ซึ่งคนจํานวนไมนอยไดเลือกอยางสุดทาย
ดวยเหตุผลวาเปนวิธีการแกบนที่สะดวก เพียงแคเดินเขาไปที่ศาลาเล็กๆ มุมหนึ่งในบริเวณศาล
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ทานทาวมหาพรหม ซึ่งเปนที่แสดงของคณะนางรํา แลวจายเงิน หนาที่ของผูแกบนและนางรําแก
บนก็เริ่มตนขึ้น

00กรณีศึกษาที่ 100
ปลา นางรําแกบนที่ศาลทานทาวมหาพรหม เธอเลือกที่จะทําอาชีพนี้ตั้งแตเรียนวิทยาลัย
นาฏศิลป จนกระทั่งเธอเรียนจบคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มา 4 ป
แลว หญิงสาวก็ยังคงยึดอาชีพนี้ตอไป
ปลาไดเริ่มตนเรียนรําเมื่อครั้งอยูมัธยมปที่ 1 แมของปลาอยากใหลูกสาวเรียนนาฏศิลป
แมตอนนั้นเด็กหญิงยังมีความรูสึกสวนหนึ่งที่อยากจะเรียนโรงเรียนมัธยมทั่วไปเหมือนเพื่อน แต
เมื่อนั่นเปนสิ่งที่แมชี้นําดวยความปรารถนาดี เธอก็พรอมที่จะทําตาม โดยเขาเรียนที่วิทยาลัย
นาฏศิลป
“ตอนแรกไมไดสนใจพวกการรําเลยคะ แตแมคงเห็นวาเรานาจะไปทางนี้ได ก็เลยตกลง
เรียน จากที่ไมไดสนใจ ก็เริ่มรูสึกดี และชอบการรําในที่สุด”
แมอาชีพนางรําจะไมตองตอกบัตรเขางานเหมือนพนักงานบริษัท แตก็ตองรักษาวินัย
โดยเฉพาะเรื่องของเวลาและความรับผิดชอบ
“นางรําทุกคนจะตองมาแตงตัวที่บานเครื่อง (ที่ตั้งของคณะที่อยูบริเวณหลานหลวง) กอน
แตงตัวแตงหนากันเอง ใชเวลานานหนอยเพราะชุดคอนขางใสยาก เครื่องประดับเยอะ แตถาคนที่
ทําตรงนี้มานานใชเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมงก็เตรียมขึ้นรถของคณะเดินทางมาที่ศาลฯไดเลย”
ปลาจะตองเดินทางจากบานซึ่งอยูแถวราชดําเนิน มาที่บานเจาของคณะหรือที่เรียกกันวา
‘บานเครื่อง’ ซึ่งอยูไมไกลจากบานของเธอเทาไรนัก เพื่อเปลี่ยนเครื่องแตงกายเปนชุดนางรํา
สวนมากปลาจะไดรําเปนตัวพระเพราะรูปรางสูงกวาคนอื่นๆ เหลานางรําจะตองมาถึงบานเครื่อง
ประมาณหกโมงเชา เนื่องจากคณะละมอมทิพโยสถซึ่งพวกเธอเปนนางรําอยูนั้น จะตองรําในรอบ
เชา
“รอบเชาก็จะเปนแปดโมงครึ่งถึงบายสี่โมงครึ่ง แตถาเปนรอบบายก็จะเริ่มตั้งแตสี่โมงครึ่ง
ถึงสี่ทุมครึ่งคะ ที่คณะไดรอบเชา ก็ตองตื่นเชาหนอย เพราะรถของคณะจะตองมาที่ศาลฯ ตอน
แปดโมง พวกเราจะตองเตรียมเรื่องสถานที่และเครื่องดนตรีใหพรอมกอนการแสดง”
เมื่อมาถึงศาลฯ แลว ไมวาจะเปนรอบเชาหรือรอบบายก็ตาม สิ่งที่คณะนางรําจะตองทํา
กอนเริ่มรําแกบน คือ การรําโหมโรง ซึ่งเปนการรําถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเปนการบอกใหทุกคนรูวา
การรําแกบนพรอมที่จะแสดงแลว
“แปดคน” เสียงของคนดูแลคณะดังขึ้นเพื่อบอกใหเหลานางรําไดทราบวา รอบนี้ผูที่มา
แกบน หรือที่นางรําเรียกวา “เจาภาพ” ตองการการแสดงชุดใหญ นางรําทั้งแปดจะตองทิ้งภารกิจ
ที่ทําขณะรอเรียกนั้นทันที เพื่อมาประจําที่ คนดูแลจะสงกระดาษสีขาวแผนเล็กๆ ซึ่งมีชื่อเจาภาพ
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อยูด า นใน เพื่ อ ใหน างรํา คนหนึ่ง เปน คนขานชื่ อเจา ภาพ กอ นจะเริ่มรํ า อวยพรถวายท า นทา ว
มหาพรหม แต ถ า หากเจ า ภาพเป น ชาวต า งชาติ ปลาจะได เ ป น คนขานชื่ อ เพราะเธออ า น
ภาษาอังกฤษได
“สี่คน” เสียงของคนดูแลคณะดังอีกครั้ง นางรําสี่คนออกมาประจําที่
“ถาเปนรําชุดเล็กที่ไมถึงแปดคน นางรําก็จะสลับกันออกไป เราจะแบงกลุมกันไวเปนกลุม
หกคน สี่คน สองคน แลวตกลงกันวาจะรํากี่รอบ ยกตัวอยางนะ วันนี้เราจะแบงกันคนละสามรอบ
อยางถาปลารําสองคนครบสามรอบแลว ก็จะเปนนางรําอีกคูหนึ่งมารําแทนวนกันไปแบบนี้จน
ครบ”
คณะละมอมทิพโยสถประกอบไปดวยนางรํา 8 คนที่อายุแตกตางกัน ตั้งแต 18 ไปจนถึง
40 กวาป คนดูแลคณะ 2 คน นักดนตรีอีก 4 คน เมื่อถึงเวลาแสดงแลว คนดูแลคณะคนหนึ่ง
จะตองทําหนาที่ซื้อน้ําซื้ออาหารใหนางรําและนักดนตรี เพราะถาหากขาดคนใดคนหนึ่งไปเมื่อถึง
เวลาที่ตองแสดง การรําแกบนอาจจะเริ่มตนขึ้นไมได
“รําแกบนถาเปนชุดใหญเลยก็จะใชนางรําแปดคน ชุดเล็กสุดคือสองคน จะรําเปนจํานวน
คูคะ รํารอบหนึ่งประมาณสองนาทีถึงหานาทีไมวาจะเปนชุดเล็กหรือชุดใหญ ซึ่งสวนมากจะเปนชุด
ใหญ มีบางเหมือนกันที่นางรํายังมาไมครบ อยางบางคนไปเขาหองน้ํา ไปซื้อของยังไมกลับมา เรา
ก็ยังรําไมได ตองรอกันจนครบกอน นางรําเลยไมคอยเขาหองน้ําบอยเพราะแบบนี้”
นางรําแกบน แมจะเปนอาชีพที่จําเจกับสิ่งเดิมๆ และตองใชความอดทนสูง ทั้งจากความ
รอนของอากาศ เครื่องแตงกายที่อึดอัด เวลาในการพักทานอาหารหรือเขาหองน้ําที่ไมแนนอน
และตองแขงกับเวลา แตปลายอมรับวาขอดีของอาชีพนี้ คือ รายไดที่คอนขางดีทีเดียว เพียงแตไม
คอยแนนอนสักเทาไร เนื่องจากเปนเงินที่ไดแบบรายวัน หากมีคนมาแกบนมากก็ไดมาก หากมีคน
มา แกบนนอยอยางในชวงฤดูฝน รายไดของเธอจะหายไปเกือบครึ่ง และเธอก็ไมสามารถมารําแก
บนที่นี่ไดทุกวัน
คณะละมอมทิพโยสถไมใชคณะเดียวที่ทางมูลนิธิทานทาวมหาพรหมเลือกใหมาแสดง ยัง
มีคณะอื่นอีก 3 คณะที่ผลัดเปลี่ยนกันมา โดยทางมูลนิธิฯ จะแบงเปนวันเลขคูกับวันเลขคี่ ให
แสดงวันละสองคณะแบงเปนรอบเชากับรอบบาย ปนี้คณะละมอมทิพโยสถไดแสดงวันเลขคี่ ป
หนาก็จะตองเปลี่ยนมาแสดงวันเลขคู ทั้งนี้ เพื่อความยุติธรรม เพราะในปหนึ่งวันเลขคี่จะมีจํานวน
มากกวาวันเลขคู และวันที่ 9 พฤศจิกายนของทุกปซึ่งก็คือวันเลขคี่เชนกัน เปนวันคลายวันอัญเชิญ
เทวรูปทานทาวมหาพรหมมาประดิษฐานที่ศาลแหงนี้ ในวันนั้นจะมีพิธีบวงสรวง ศรัทธาชนจะ
มารวมพิธีกันอยางแนนขนัดตลอดทั้งวัน นางรําแกบนจึงอาจไดรํามากถึงหารอยหกรอยรอบ
ทีเดียว
“ถาถามวารูสึกอยางไรกับอาชีพนี้บอกไดเลยวาภูมิใจ เพราะที่เราเรียนจบมาไดโดยไม
ตองรบกวนเงินพอแมเลยก็เพราะอาชีพนี้ ทุกวันนี้เราก็สามารถนําเงินตรงนี้แหละไปดูแลพอแม

15

ถึงคนจะมองวานางรําแกบนไมมีระดับก็ไมเปนไร ก็เรารักอาชีพนี้นี่ ...แตถาลองมองใหลึกลงไป
จะรูวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่มีเกียรตินะ”
ปลารูดีวาสําหรับบางคนนางรําแกบนอาจดูไมมีเกียรติเมื่อเทียบกับอาชีพอื่นๆ หรือดูดอย
กวานางรําที่แสดงในงานพิธีตางๆ ถึงแมจะเปนอาชีพที่ผูคนไมไดยกยอง แตเธอกลับมองวานี่คือ
อาชีพที่มีเกียรติและนายกยอง เพราะนางรําแกบนไดปลดเปลื้องความทุกข ความไมสบายใจให
ออกไปจากคนที่มาแกบน ฉะนั้นผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือผูคนจะไมมีเกียรติไปไดอยางไร
สําหรับปลาการรําแกบนในแตละครั้งนั้นไมใชเปนการรําเพื่อใหจบไปรอบหนึ่งๆ แต เธอ
จะตั้งใจใชวิชานาฏศิลปที่เรียนมารวมกับความศรัทธาในอาชีพของเธอทุกๆ ครั้งที่ตองรําแกบน
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ปู นางรําวัยรุน หนาตาสะสวย อายุประมาณ 20 ป เธอเปนเด็กสาวทาทางขี้อาย ซึ่งขัดกับ
บุคลิกมั่นใจในตนเองขณะที่ทําหนาที่รําแกบน เธอใชเวลาวางสวนใหญที่วางระหวางรอคนดูแล
คณะเรียกขึ้นไปรําแกบนไปกับการอานหนังสือนอกเวลาที่เธอชอบ เธอเงยหนาละความสนใจจาก
หนังสือที่เธอกําลังอาน เพื่อตอบคําถามของเราคณะผูศึกษา
“หนูกําลังเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ดานคอมพิวเตอรธุรกิจ” เธอยิ้มอายๆ
ขณะมีเสียงของผูสัมภาษณคนหนึ่งหยอกเธอ “เรียนคอมพิวเตอร แตมารําแกบน ไมไดเกี่ยวกัน
เลยนะ”
“คะพี่ ไมไดเกี่ยวกันเลย”
“แลวนองมีพื้นฐานหรือเคยเรียนรํามากอนหรือเปลา”
“ไมมีคะ หนูไมเคยเรียนรําเลยพี่ เพราะตอนนั้นมีญาติหนูชวนๆ กันมา อาศัยมาฝกรํากับ
พี่ปลาที่คณะทีหลัง ตอนมาครั้งแรก ทางคณะก็ใหหนูขึ้นไปที่มูลนิธิ ไปใหเขาดูตัว เขาก็บอกโอเค
หนูก็เลยมารํา”
ปูเปนชาวกรุงเทพฯ แตตองไปอาศัยอยูกับแมที่นครปฐม เธอเปนนักศึกษาที่เรียนเฉพาะ
วันเสาร-อาทิตย วันธรรมดาจึงเปนเวลาที่เธอวางสําหรับทําอาชีพรําแกบน สวนวันเสาร-อาทิตยที่
เธอต อ งไปเรี ย น น อ งสาวของปู จ ะมารํ า แทน ซึ่ ง น อ งสาวของเธอก็ ไ ม มี พื้ น ฐานด า นการรํ า
เหมือนกับเธอ จึงตองมาเรียนรําจากปลาที่คณะเชนเดียวกัน
“แตยังตองฝกอีกเยอะ” เสียงกระเซาจากนองปลา ที่เปนคนสอนดังมาทางดานหลัง
ปูยังบอกอีกวา เธอไมคอยรูเรื่องอะไรมากนักเกี่ยวกับนาฏศิลป จะรูก็เฉพาะที่ปลาสอนให
สําหรับทารําตางๆ ที่เรียนก็จะเปนการสอนเพื่อใชสําหรับการรําแกบนโดยเฉพาะ ซึ่งเพลงตางๆ ที่
ใชสําหรับการรําแกบน จะขึ้นอยูกับวงดนตรีวา จะบรรเลงเพลงใด ก็จะรําไปตามทามาตรฐานของ
เพลงนั้น
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“ครั้งแรกที่รําก็อายนะพี่ กลัวดวย แตพอรําไปเรื่อยๆ สักสองสามเดือน ทุกอยางก็เริ่มเขา
ที่ ถึงตอนนี้หนูก็ยังไมคอยรูเรื่องเกี่ยวกับการรําเทาไร แตก็รํามาได 2-3 ปแลวคะ” เธอพูดยิ้มๆ
สํ า หรั บ การมาทํ า งานที่ นี่ เธอบอกว า รู สึ ก มี ค วามสุ ข ที่ ไ ด ทํ า งานที่ นี่ เพราะไม ค อ ยมี
กฎระเบียบเครงครัดอะไรมากนัก เชน ตองรักษาเวลา อยาเดินเพนพานไปมา รับผิดชอบหนาที่ใน
การรําใหดี และมาทํางานอยางสม่ําเสมอ เปนตน ทําใหเธอไมรูสึกเบื่อตอการทํางานที่นี่ แตมีอยาง
หนึ่งที่ทําใหเธอไมคอยชอบเทาไร คือ รอน เพราะบริเวณนั้นเปนบริเวณเปด รวมถึงชุดนางรําที่
เธอสวมใสคอนขางหนาพอสมควร
เธอบอกกับคณะผูศึกษาอีกวา รูสึกภูมิใจที่สามารถทํางานหารายไดชวยเหลือแมอีกทาง
หนึ่ง “เงินที่ไดหนูก็เก็บไวใชเองสวนหนึ่ง ที่เหลือก็ใหแมเก็บไว ภูมิใจคะ ที่สามารถทํางานมี
รายไดสําหรับตัวเองและครอบครัวดวย คนรอบขางที่รูวาหนูมาเปนนางรํา ก็ไมไดวาอะไรนะคะ
นอกจากวา เออ รายไดดีนะ งานไมหนักเทาไรดวย”
“ปูจะทําอาชีพรําแกบนตอไปอีกนานมั้ย” เราถาม
“คงไมคะพี่ หนูตั้งใจจะรําจนกวาจะเรียนจบ แลวก็คงจะหางานประจําอยางอื่นทํา ที่ตรง
กับสาขาที่เรียนมานะคะ ตอนนี้ก็หางานประจําทําอยูดวย ถาไดก็คงเลิกรํา” เธอยิ้ม (อีกแลว)
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กุง สาววัยกลางคน รูปรางสันทัดหนาตาคมคายตามสไตลหญิงไทยทั่วไป พี่กุงอายุ 44 ป
แตงงานแลว มีลูกสาวหนึ่งคนอายุ 9 ป สามีพี่กุงทํางานเปนพนักงานสงเอกสารในบริษัทใกลๆ
ศาลทาวมหาพรหมนั่นเอง
“พี่กุงรําแกบนมานานหรือยังครับ” หนึ่งในคณะของเราถาม
“ก็รําที่นี่มาสิบกวาปแลวละ แตจําไมไดวา สิบกวาเนี่ยเทาไร” แกพูดพลางหัวเราะเขินๆ
“ตอนแรกก็มารํากับคุณอา แกชวนมารํา มาขอกับทางโรงแรมใหพี่มารํา พอเขาอนุญาตพี่
ก็เลยไดมารําที่นี่” กุงทาวความใหเราฟง
กุงยังบอกอีกวา ทางมูลนิธิฯ จะเปนผูตัดสินในการคัดเลือกวาใครจะไดมารําแกบน เกณฑ
การคัดเลือก ไดแก ตองรําเปน รูปรางดี ไมอวนไมดํา อายุไมควรเกินยี่สิบ เพราะจะมีอายุการรํา
ไดนาน ไมตองไปฝกคนใหมขึ้นมา ถามีพื้นฐานการรําและรําเปนอยูแลวยิ่งดี สวนเธอเองมีพื้นฐาน
ในดานการรํามากอน เนื่องจากไดฝกและเรียนรูทารําและวิธีการรําตางๆ จากคุณยา ซึ่งในอดีตเคย
เปนนางรําละครชาตรี
“สมัยที่พี่เรียนกับคุณยา เนนเรียนปฏิบัติ ทฤษฎงทฤษฎีอะไรไมคอยเนน ไมเหมือนกับ
นองปลาที่เรียนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ” แกพยักเพยิดไปทางนองปลาที่กําลังนั่งพักอยูใกลๆ “ตอน
เรียนกับคุณยา พอพี่เลิกเรียน กลับจากโรงเรียนถึงบาน ทานจะสอนและฝกทีละทา ตั้งแตตั้งวง
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จับจีบ การวางเทา กาวยาง ก็ฝกจนกวาจะคลอง พอจําไดแลวถึงจะสอนใหรําทาตอไป” แกราย
ยาว
“คุณยาพี่ สมัยกอนนี่ ทานรําสวย จนเจาทางเขมรขอใหไปรําในงานหนึ่ง ปรากฏวา รํา
เสร็จ เจาเขมรไมยอมใหกลับ ขอตัวไปเปนเมียเลย สุดทายตองหนีกลับประเทศไทย ไมงั้นไมได
กลับ” แกคุยอยางออกรส
นอกจากการเรียนรําจากคุณยาแลว กุงยังเรียนเพิ่มเติม (ตอทารํา) จากการศึกษาจาก
วีดีโอ เพราะที่เรียนจากคุณยา เปนการเรียนพื้นฐานเทานั้น และการรําแกบนจะมีทารําหลายทา มี
การสลับสับเปลี่ยนทารํา แลวแตวงดนตรีจะเลนเพลงใด ซึ่งจะตองมีการซอมกันมากอน สวนใหญ
จะเนนรําอวยพร นอกจากรําแกบนแลว ก็มีการไปรํานอกสถานที่ ซึ่งแลวแตคณะจะกําหนด
“เคยไปรําไกลสุดก็ไตหวัน มาเลเซีย สิงคโปร ฮองกง สวนใหญจะเปนแถบเอเซีย พี่ก็ไป
มาหมดแลวนะ การจางรําสวนใหญลูกคาจะติดตอมาเอง ชุดเล็กอาจจะราคาสี่พัน ชุดใหญหกพัน
ราคาก็ขึ้นอยูกับระยะทางดวยนะ ถาใกลก็ถูกหนอย ไกลก็แพงขึ้น เพราะเสียเวลาเสียคาใชจายใน
การเดินทางดวย”
“พี่ตั้งใจจะทําอาชีพนี้ตอไปอีกนานมั้ย” เราถาม
“ก็เริ่มรํามาตั้งแตอายุประมาณยี่สิบ ตอนเรียนพาณิชย แตเริ่มรําเปนจริงเปนจังตั้งแต
เรียนจบ แลวก็ไมไดทํางานอื่น พี่ทําตรงนี้มานานแลว อีกอยางอายุก็เยอะแลว จะไปเริ่มทํางานที่
อื่นก็ใชที่ คงตองทําจนกวาทางคณะจะปลดระวางนะ สวนใหญก็จะรําไดถึงอายุประมาณหาสิบ
คณะถึงจะปลดระวาง” พูดไปพลางนึกไปพลาง
สําหรับการมาทํางานที่นี่ แกบอกกับเราวา รูสึกสนุกที่ไดทํางานที่นี่ ไมเบื่อ
“พี่คิดอยางไรกับอาชีพนี้ครับ” เราถามตอ
แกนิ่งเงียบสักครูกอนจะตอบวา “พี่มองวา อาชีพนี้เปนอาชีพสุจริตนะ คนไมมีความรูก็ทํา
ได เพียงแตมีความสามารถ ไมตองเกง แตขอใหมีใจรัก ถาใจไมรัก ไมอยากรํา ก็จะแสดงออกมา
ไมดีไมสวย การรํา การกาวเทา ยกเทา มันจะบอกเลยวา เรารักที่จะรําหรือเปลา งานนี้ไมมี
เงินเดือนนะ รับเปนรายวัน รํามากไดมาก รํานอยไดนอย”
“ถาเปนไปได พี่อยากจะใหลูกหลานไดสืบทอดการรําตอไป แตลูกสาวพี่ทาทางเขาจะไม
ชอบเทาไร เคยชวนใหมารํา แตเขาไมยอมมา แตถาเปนกิจกรรมของโรงเรียน ไป Dance อะไร
พวกเนี้ย เขาจะชอบ อีกอยางพี่มองวา การรําแกบนเปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่ง
ถาเราคนไทยไมรัก แลวใครจะรัก จะไดไมสูญหาย” แกบอกทิ้งทาย
-----------------------------“แปดคน” เสียงคนดูแลคณะตะโกนเรียกเหลานางรํา ดานหนาศาลายังมีคนอีกมากที่ตอ
แถวเพื่อจะแกบน เหลานางรําตางก็หยิบชฎาที่ชุมเหงื่อขึ้นมาสวม เพื่อไปทําหนาที่ของพวกเธออีก
ครั้ง ...
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สรุปและอภิปรายผล
การวิเคราะหกระบวนการเขาสูอาชีพรําแกบน ในการศึกษาครั้งนี้อาศัยตัวแบบกระบวนการ
เชิงเหตุผล (Processual model of causation ) ของHoward S. Becker (1963) ซึ่งกรอบการ
วิเคราะหนี้พยายามทําความเขาใจปรากฏการณที่บุคคลเขาสูอาชีพไดอยางไร ประกอบดวย
ขั้นตอน 3 ขั้นตอนกวางๆ ไดแก
1. เงื่อนไขที่เอื้อตอการเขาสูอาชีพและการตัดสินใจเขาสูอาชีพ โดยพิจารณากอนทีบ่ ุคคลเขา
สูอาชีพรําแกบน บุคคลเริ่มตนจากอะไร มีเงื่อนไขที่เปนชองทางในการเขามาสูอาชีพที่ถือเปน
จุดเริ่มตนที่สาํ คัญ และมีเงื่อนไขอะไรทีต่ ัดสินใจเขาสูอาชีพเมื่อมีโอกาส
2. เงื่อนไขในการปรับตัวเมือ่ เขาสูอาชีพ มีการปรับตัว เรียนรูแกปญหาในอาชีพ
3. เงื่อนไขที่ทําใหดาํ รงอาชีพรําแกบนตอไป
เงื่อนไขที่เอื้อตอการเขาสูอาชีพและการตัดสินใจเขาสูอาชีพ
ในการถายทอดทางสังคมในการทํางาน กอนการตัดสินใจเขาสูอาชีพบุคคลตองผาน
ขั้นตอนตามแนวคิดของ ดวซ และไรทแมน (1991) คือขั้นแสวงหาและคัดเลือก (investigation)
ที่บุคคลหาขอมูลใหเพียงพอเพื่อชวยในการตัดสินใจ เชน ขอมูลเกี่ยวกับการทํางาน รายได และ
ไดรับการสนับสนุนหรืออิทธิพลจากพอแม ญาติที่มีสวนชักจูงหรือเปนตัวแบบที่สําคัญ
“ตอนแรกไมไดสนใจพวกการรําเลยคะ แตแมคงเห็นวาเรานาจะไปทางนี้ได ก็เลยตกลงเรียน จาก
ที่ไมไดสนใจ ก็เริ่มรูสึกดี และชอบการรําในที่สุด” (ปลา)
“ไมมีคะ หนูไมเคยเรียนรําเลยพี่ เพราะตอนนั้นมีญาติหนูชวนๆ กันมา อาศัยมาฝกรํากับพี่ปลาที่
คณะทีหลัง ตอนมาครั้งแรก ทางคณะก็ใหหนูขึ้นไปที่มูลนิธิ ไปใหเขาดูตัว เขาก็บอกโอเค หนูก็เลย
มารํา” และการตัดสินใจมารําแกบน จะไดมีรายไดชวยเหลือแมอีกทางหนึ่ง “เงินที่ไดหนูก็เก็บไว
ใชเองสวนหนึ่ง ที่เหลือก็ใหแมเก็บไว ” (ปู)
“ตอนแรกก็มารํากับคุณอา แกชวนมารํา มาขอกับทางโรงแรมใหพี่มารํา พอเขาอนุญาตพี่
ก็เลยไดมารําที่นี่ เธอเองมีพื้นฐานในดานการรํามากอน เนื่องจากไดฝกและเรียนรูทารําและวิธีการ
รําตางๆ จากคุณยา ซึ่งในอดีตเคยเปนนางรําละครชาตรี ” (พี่กุง)
กรบวนการเขาสูอาชีพรําแกบน จากกรณีศึกษาพบวาบุคคลนัยสําคัญมีสวนในการกอรูป
ตั ว ตนนางรํ า แก บ น เช น พ อ แม ญาติ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งมากต อ การตั ด สิ น ใจในการเข า สู อ าชี พ
ประกอบกับผานการรับรู ประสบการณการเรียนรู การถายทอดการรําทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการจากตนแบบคนในครอบครัว พอแม และญาติ
สําหรับในขั้นการบรรจุเขาทํางาน(entry) เปนขั้นการถายทอดและฝกใหรูจักทักษะ
บทบาทที่จําเปนสําหรับการรําแกบน ดานตางๆ กอนที่จะเขาสูบทบาทนั้นอยางเต็มตัวของสมาชิก
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ใหมตามกระบวนการที่กาํ หนดไว โดยการถายทอดความรู บรรทัดฐานและคุณคา เปนการเตรียม
สมาชิกใหเขาสูสมาชิก มีการฝกสอนทักษะการรําเพิ่มเติม อบรมใหรูกฎระเบียบ
“เธอไมคอยรูเรื่องอะไรมากนักเกี่ยวกับนาฏศิลป จะรูก็เฉพาะที่พี่ปลาสอนให สําหรับทา
รําตางๆ ที่เรียนก็จะเปนการสอนเพื่อใชสําหรับการรําแกบนโดยเฉพาะ ซึ่งเพลงตางๆ ที่ใชสําหรับ
การรําแกบน จะขึ้นอยูกับวงดนตรีวา จะบรรเลงเพลงใด ก็จะรําไปตามทามาตรฐานของเพลงนั้น”
(ปู)
“แมอาชีพนางรําจะไมตองตอกบัตรเขางานเหมือนพนักงานบริษัท แตก็ตองรักษาวินยั
โดยเฉพาะเรื่องของเวลาและความรับผิดชอบ” (ปลา)
“พี่เรียนเพิ่มเติม (ตอทารํา) จากการศึกษาจากวีดโี อ เพราะที่เรียนจากคุณยา เปนการ
เรียนพื้นฐานเทานั้น และการรําแกบนจะมีทารําหลายทา มีการสลับสับเปลี่ยนทารํา แลวแตวง
ดนตรีจะเลนเพลงใด ซึ่งจะตองมีการซอมกันมากอน” (พี่กุง)
กอนที่เขาสูอาชีพอยางเต็มทุกคนผานการถายทอดทางสังคมลวงหนา เกิดการเรียนรู
กฎระเบียบและฝกทักษะอยางเขมขนโดยมีการเรียนรูจากรุนพี่ในคณะ และเรียนรูกฎระเบียบ
ตางๆ อดทนตอการฝกซอมจนสามารถรําไดหลายทา แลวแตนักดนตรีจะเลนเพลงอะไร และ
สามารถรําไดสวยงามมีมาตรฐาน และทําไดถูกใจผูชม
เงื่อนไขในการปรับตัวเมื่อเขาสูอาชีพ
ในขั้นนี้เมื่อบุคคลเขาสูอาชีพแลวมีการปรับตัว มีการเรียนรู แกปญหาในการทํางาน เปน
การถายทอดทางสังคมในการทํางานจริงๆ ภายใตคําแนะนํา การสอนของเพื่อนรวมงาน รุนพี่ และ
ผูควบคุมดูแลซึ่งทําใหบคุ คลสามารถเรียนรูไดในบริบทจริงที่พวกเขาจะตองทํางาน ซึ่งสอดคลอง
กับแนวคิดของดวซ และไรทแมน (1991)ในขั้น เรียนรู (socialization/learning) และขั้นยอมรับ
(acceptance) ที่บุคคลยอมรับปรับเปลี่ยนคานิยม ทัศนคติและจิตลักษณะใหสอดคลองกับบริบท
เชิงอาชีพ
“นางรําทุกคนจะตองมาแตงตัวที่บา นเครื่อง (ที่ตั้งของคณะที่อยูบริเวณหลานหลวง)
กอน แตงตัวแตงหนากันเอง ใชเวลานานหนอยเพราะชุดคอนขางใสยาก เครื่องประดับเยอะ แต
ถาคนที่ทาํ ตรงนี้มานานใชเวลาไมถึงครึ่งชั่วโมงก็เตรียมขึ้นรถของคณะเดินทางมาทีศ่ าลฯไดเลย”
(ปลา)
“นางรําแกบน แมจะเปนอาชีพที่จําเจกับสิง่ เดิมๆ และตองใชความอดทนสูง ทั้งจากความ
รอนของอากาศ เครื่องแตงกายที่อึดอัด เวลาในการพักทานอาหารหรือเขาหองน้ําทีไ่ มแนนอน
และตองแขงกับเวลา แตปลายอมรับวาขอดีของอาชีพนี้ คือ รายไดที่คอ นขางดีทีเดียว” (ปลา)
“ถาเปนรําชุดเล็กที่ไมถึงแปดคน นางรําก็จะสลับกันออกไป เราจะแบงกลุมกันไวเปนกลุม
หกคน สี่คน สองคน แลวตกลงกันวาจะรํากี่รอบ ยกตัวอยางนะ วันนี้เราจะแบงกันคนละสามรอบ
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อยางถาปลารําสองคนครบสามรอบแลว ก็จะเปนนางรําอีกคูหนึ่งมารําแทนวนกันไปแบบนี้จน
ครบ” (ปลา)
“ครั้งแรกที่รําก็อายนะพี่ กลัวดวย แตพอรําไปเรื่อยๆ สักสองสามเดือน ทุกอยางก็เริ่มเขา
ที่ ถึงตอนนี้หนูก็ยังไมคอยรูเรื่องเกี่ยวกับการรําเทาไร แตก็รํามาได 2-3 ปแลวคะ” (ปู)
เมื่อบุคคลเขาสูอาชีพแลวก็จะตองเรียนรูและปรับตัวใหสอดคลองกับบริบทของการ
ทํางาน มีการสอนกันอยางไมเปนทางการในเรื่องราวตางๆ เพื่อใหเกิดความมัน่ ใจในอาชีพและ
แกปญหาเฉพาะหนาในการปฏิบัติงานได
เงื่อนไขที่ทําใหดํารงอาชีพรําแกบนตอไป
เมื่อบุคคลเขาสูอาชีพรําแกบนเต็มตัวแลว จะมีเงื่อนไขอะไรบางที่ทําใหเขายังคงธํารง
อาชีพรําแกบนตอไป ซึ่งเปนขั้น ดํารงรักษา (maintenance) ตามแนวคิดของดวซ และไรทแมน
(1991) ในขั้นนี้องคการพยายามรักษาสมาชิกไวดวยคาตอบแทน การเสริมแรงตางๆเทาที่จะ
เปนไปได เงือ่ นไขที่ทําใหบุคคลยังคงดํารงอยูในอาชีพตอไป อาจพิจารณาได 2 ดาน คือ
1. ดานที่เกี่ยวของกับลักษณะตัวบุคคล
1.1 ความถนัด ซึ่งหมายถึงสมรรถนะ หรือความสามารถในการรํา มีความรูทาง
นาฏศิลป คุณภาพของทารําในการตั้งวง จีบ ประเทา กระดกเทาการใชลาํ ตัว ได
มาตรฐาน เปนตน
1.2 ความสนใจ เปนความชอบที่จะทํากิจกรรม ในการําแกบน
1.3 บุคลิกภาพ เชน บุคลิกภาพเปดเผย กลาแสดงออก
2. ปจจัยทางสังคมและบริบทของงานทีท่ ํา เชนการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจ และในสวนที่เกี่ยวกับบริบทของงาน เชน การถายทอดทางสังคม และการ
เรียนรูในงานที่ทํา ความผูกพันกับงาน เพือ่ นรวมงาน การเตรียมตัวหรือการถายทอดลวงหนาที่
เกี่ยวกับงานทีท่ ํา เปนตน
จากกรณีศึกษา 2 กรณีตัวอยาง ที่มีความสนใจ ความชอบและมีความถนัดประกอบกับ
การไดรบั การสนับสนุนทางสังคมคอนขางสูงทั้งจากครอบครัวและเพื่อนรวมงาน หัวหนาคณะ ทํา
ใหเขาภูมิใจในงานที่ทาํ และยึดมั่นในการธํารงอาชีพรําแกบนตอไป
“ถาถามวารูสึกอยางไรกับอาชีพนี้บอกไดเลยวาภูมิใจ เพราะที่เราเรียนจบมาไดโดยไม
ตองรบกวนเงินพอแมเลยก็เพราะอาชีพนี้ ทุกวันนี้เราก็สามารถนําเงินตรงนี้แหละไปดูแลพอแม
ถึงคนจะมองวานางรําแกบนไมมีระดับก็ไมเปนไร ก็เรารักอาชีพนี้นี่ ...แตถาลองมองใหลึกลงไป
จะรูวาอาชีพนี้เปนอาชีพที่มีเกียรตินะ”
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“สําหรับปลาการรําแกบนในแตละครั้งนัน้ ไมใชเปนการรําเพื่อใหจบไปรอบหนึ่งๆ แต
ตั้งใจใชวิชานาฏศิลปที่เรียนมารวมกับความศรัทธาในอาชีพของเธอทุกๆ ครั้งที่ตองรําแกบน”
(ปลา)
“ถาเปนไปได พี่อยากจะใหลกู หลานไดสืบทอดการรําตอไป แตลูกสาวพี่ทาทางเขาจะไม
ชอบเทาไร เคยชวนใหมารํา แตเขาไมยอมมา แตถาเปนกิจกรรมของโรงเรียน ไป Dance อะไร
พวกเนี้ย เขาจะชอบ อีกอยางพี่มองวา การรําแกบนเปนการรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยอยางหนึ่ง
ถาเราคนไทยไมรัก แลวใครจะรัก จะไดไมสูญหาย” (พีก่ ุง)
สวนในอีกกรณีตัวอยางจะพบวา โดยบุคลิกภาพเดิมเปนคนขี้อาย และไมคอยชอบการ
แสดงมากนักที่มารํานั้นเปนเพราะปจจัยทางเศรษฐกิจทีต่ องการ หาเงินเรียนดวยตนเอง ไมตอง
พึ่งครอบครัวเพราะครอบครัวคอนขางลําบาก
“คงไมคะ พี่ หนูตั้งใจจะรําจนกวาจะเรียนจบ แลวก็คงจะหางานประจําอยางอื่นทํา ที่ตรง
กับสาขาที่เรียนมานะคะ ตอนนี้ก็หางานประจําทําอยูดวย ถาไดก็คงเลิกรํา” (ปู)
เส น ทางการเข า สู อ าชี พ รํ า แก บ น ในกรณี ศึก ษา ณ ศาลท า นท า วมหาพรหม โรงแรม
เอราวัณ กรุงเทพมหานคร อาชีพนี้มีความนาสนใจ เพราะพวกเธอเหลานี้คือผูที่ปลดเปลื้องภาระ
ในจิตใจของผูคนมากมายที่มาบนบานศาลกลาว ขอโนนขอนี่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเคารพ
กระบวนการเขาสูอาชีพนี้ บุคคลผานเงื่อนไขที่สําคัญที่มีสวนสําคัญในการเขาสูอาชีพ คือ การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลนัยสําคัญ เชน ครอบครัวและญาติ ประกอบกับงานมีรายไดดี และ
การทํางานไมหนัก ไมตองทําทุกวัน และการถายทอดทางสังคมในการทํางาน บุคคลผานการ
ถายทอดทางสังคมทั้งเปนทางการและไมเปนทางการผานเพื่อนรวมงาน เรียนรูไดในบริบทในการ
ทํางาน การปรับตัวและแกปญหา เมื่อผานเงื่อนไขดังกลาวสงผลใหบุคคลผูกพันกับงาน ภูมิใจใน
งาน ยึดมั่นในการธํารงอาชีพรําแกบนตอไป
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