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บทคัดย่อ
คําขวัญเป็นการใช้ศิลปะทางภาษาเพื่อสื่อสารจุดเด่นที่น่าสนใจของชุมชน อีกทั้งยังเป็นแหล่งประกอบ
สร้างอัตลักษณ์ของท้องถิ่น งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมและ
การต่อรองความหมายที่ปรากฏในคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานคร ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหาคําขวัญ
ประจําเขตในกรุงเทพมหานคร จํานวน 50 เขต ผลจากการศึกษาพบว่า มีเนื้อหาที่แสดงอัตลักษณ์อยู่ทั้งหมด 9 กลุ่ม
คือ สถาปัตยกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ธรรมชาติ การประกอบอาชีพ สินค้าประจําถิ่น สถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันการศึกษา ประชากร และวัฒนธรรม และเมื่อวิเคราะห์ในเชิงวิพากษ์พบว่า ในคําขวัญสะท้อนภาพการต่อรอง
ทางวัฒนธรรมระหว่างเขตที่มีทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมกับเขตที่มีทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่
คําสําคัญ: คําขวัญ, กรุงเทพมหานคร, ทุนวัฒนธรรม, อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม, การต่อรองทางวัฒนธรรม

Abstract
As a representation of the Arts in Linguistics, a slogan is created to reflect a community’s
unique culture. It is also a part of local identity construction. The objective of the research was
to study an identity which is the cultural capital and cultural negotiation. Using content analysis,
meanings in slogans of 50 districts in Bangkok were uncovered. Nine identities were finally
revealed- architecture, sacredness, nature, occupation, local product, royal family, educational
institute, population, and culture. Through empirical analysis, compared between an area
surrounded by traditional cultural capital and the one enclosed by modern cultural capital, there
was an emergence of cultural negotiation.
Keywords: Slogan, Bangkok, Cultural Capital, Cultural Identity, Cultural Negotiation

1. บทนํา
คําขวัญ (Slogan) เป็นถ้อยคําหรือข้อความคล้องจอง บทกลอนขนาดสั้น คําขวัญเป็นกลวิธีการใช้ภาษา
อย่างมีศิลปะ เพราะต้องผ่านกระบวนการคิดสร้างสรรค์กลั่นกรองถ้อยคําในภาษามาปรุงแต่งเป็นรูปแบบต่าง ๆ มี
วัตถุประสงค์หลายประการ อาทิ เพื่อให้จดจําง่าย เป็นเครื่องเตือนสติ เป็นสิริมงคล แสดงอุดมคติ บ่งบอกถึง
อัตลักษณ์ คุณสมบัติ และเป้าหมายขององค์การ
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ในสังคมไทยมีการใช้คําขวัญอยู่ในหลายวงการ เช่น การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ก็ใช้คําขวัญเพื่อสื่อ
ถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือองค์การ และเพื่อจูงใจ ส่วนทางราชการก็ได้รณรงค์ให้แต่งคําขวัญประจําจังหวัด
คําขวัญประจําท้องถิ่นขึ้นเพื่อสะท้อนจุดเด่นของจังหวัดนั้น (สุดา กุศลศารทูล, 2540) ซึ่งทําให้ทราบถึงจุดเด่นของ
จังหวัด เช่น ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมความเป็นอยู่ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุ ตลอดจนความงาม
ของธรรมชาติ ความงามของบ้านเมือง เป็นต้น คําขวัญประจําท้องถิ่นจึงเป็นข้อมูลสําคัญที่สื่อสารลักษณะสําคัญได้
มากมายผ่านถ้อยคําเพียงไม่กี่วรรค (Hopkins, 1998)
เนื้อหาเรื่องราวที่ปรากฏในคําขวัญประจําท้องถิ่นมักคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วเพื่อบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่นนั้นอย่างดีที่สุด (Hopkins, 1998) ยกตัวอย่างคําขวัญเขตดุสิตที่กล่าวว่า “ดุสิตเขตพระราชฐาน ทําเนียบ
รัฐบาล รัฐสภา บูชาสมเด็จพ่อ ร.5 งามสง่าพระราชวังดุสิต” จากคําขวัญดังกล่าวเห็นว่าได้นําเอาคุณลักษณะที่ดีเด่น
ของเขตการปกครองเพื่อเน้นให้เห็นอย่างชัดแจ้ง อย่างไรก็ตาม เขตการปกครองในกรุงเทพมหานครทั้ง 50 เขตก็มี
จุดเด่นที่แตกต่างกัน แต่ละเขตพยายามค้นหาเอกลักษณ์ของตนออกมานําเสนอผ่านคําขวัญ เนื่องจากที่ท้องถิ่น
แต่ละแห่งมีสิ่งโดดเด่นที่คนในพื้นที่ภาคภูมิใจใช้เป็นทุนเพื่อต่อรองด้านอัตลักษณ์ของเขตตนกับเขตอื่นเช่นกัน
เมื่อกล่าวถึงคําว่า “ทุน” (Capital) แล้วพบว่ามีทุนอยู่หลายประเภท เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม ทุนมนุษย์
ทุนความรู้ ทุนทางวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งทําให้เห็นว่าคําว่าทุนนั้นมีบทบาทได้หลากหลายบทบาท เมื่อกล่าวถึงเรื่องทุน
นักวิชาการที่มีความโดดเด่น ก็คือ Carl Marx ซึ่งเห็นว่าทุนนั้นมีความเกี่ยวพันกับชนชั้นทางสังคมและอํานาจ
ในระบบของทุนนิยม (Capitalism) ทุนมีลักษณะเฉพาะในการที่จะขยายตัวเองออกไปเพื่อสั่งสมและเพิ่มคุณค่า
ปริมาณได้อยู่เสมอ ผู้ใดที่สั่งสมทุนได้มากก็จะดํารงตนอยู่ในสถานะที่สูงกว่าและมีอํานาจบังคับ กดขี่ ครอบงํา
ความคิดของผู้ที่อยู่ใต้อํานาจของทุนนั้นได้ ซึ่งแนวคิดของ Marx นั้นก็เน้นศึกษาเรื่องทุนในมิติทางเศรษฐกิจ
นักวิชาการอย่าง Pierre Bourdieu (สุนีย์ ประสงค์บัณฑิต, 2553) ก็สนใจแนวคิดเรื่อง “ทุน” เช่นกันแต่
Bourdieu สนใจแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital) เพราะในความเป็นจริงแล้วสังคมมิได้ขบั เคลื่อน
ไปด้วยทุนทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ทุนทางวัฒนธรรมนั้นก็มีส่วนผลักดันสังคมให้ดําเนินไปด้วย สิ่งเหล่านี้
เป็นภาพลวงซึ่งประกอบสร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนค้ําจุนการแบ่งชนชั้นในสังคมให้ดํารงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
(Bourdieu, 2550, 1996) นอกจากนั้น Throsby (2001, อ้างถึงใน ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2549) ได้นิยามคําว่าทุน
วัฒนธรรมไว้ว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่สั่งสมมาในอดีต มีคณ
ุ ค่าต่อมนุษย์และความต้องการของสังคม
นอกเหนือจากการให้คุณค่าทางเศรษฐกิจ
ทุนวัฒนธรรมนั้นมีความหมายทั้งรูปธรรมและนามธรรม (ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์, 2549) ด้วยเหตุนี้ คําขวัญ
ประจําเขตในทัศนะแบบวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) จึงไม่ได้เป็นเพียงข้อความคล้องจองที่หยิบยกขึ้นมาเพื่อ
แสดงจุดเด่นของท้องถิ่นเท่านั้น แต่ยังเป็น “ทุน” ที่หยิบยกขึ้นมาต่อสู้ทางสัญลักษณ์โดยพยายามประกอบสร้าง
ความเป็นจริง (Construction of Reality) ว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เป็นเจ้าของคําขวัญนั้นมีการต่อรองทาง
ความหมายเพื่อแสดงอัตลักษณ์อย่างไร
จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับคําขวัญในประเทศไทยพบว่า มีงานวิจัยที่ศึกษาคําขวัญ จํานวน
4 เรื่อง คือ งานวิจัยของ จงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง (2550) ภาวินี จันทร์ทองคํา (2553) วยุรี วงศ์สมศรี (2542)
และสุดา กุศลศารทูล (2540) ซึ่งงานวิจัยเหล่านี้นั้นศึกษาในแง่มุมของการใช้ภาษาไทยเท่านั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษา
“คําขวัญ” ในฐานะที่เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน คําขวัญที่ถูกประกอบสร้างขึ้นมาเป็นถ้อยคําที่คล้องจอง
นํามาวิเคราะห์ในเชิงวัฒนธรรมศึกษาเพื่อพิจารณาการประกอบสร้างอัตลักษณ์และการต่อรองทางวัฒนธรรม
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย
งานวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทุนทางวัฒนธรรมและการต่อรองความหมายด้านอัตลักษณ์ที่
ปรากฏในคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานคร

3. ระเบียบวิธวี ิจัย
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ส่วนประชากรในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ศึกษาเฉพาะคําขวัญประจําเขตใน
กรุงเทพมหานครจํานวน 50 เขตที่รวบรวมในเดือนมกราคม พ.ศ. 2555 โดยคําขวัญได้มาจากเว็บไซต์ของสํานักงาน
เขต เครื่องมือในการวิเคราะห์ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลในขั้นต้นจากงานวิจัยของ จงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง (2550) ภาวินี
จันทร์ทองคํา (2553) วยุรี วงศ์สมศรี (2542) และสุดา กุศลศารทูล (2540) จากนั้นจึงนํามาปรับประยุกต์เป็น
ตารางลงรหัส (Coding Sheet) เพื่อนํามาวิเคราะห์คําขวัญทีละเขต โดยมีหน่วยในการวิเคราะห์ (Unit of Analysis)
แบบแยกวิเคราะห์ทีละวรรค แล้วจึงนําผลที่ได้มาจัดกลุ่มในเชิงประเภท โดยใช้เกณฑ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและ
วัฒนธรรมใหม่จากงานวิจัยของ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (2549) จากนั้นจึงวิเคราะห์ในส่วนของอัตลักษณ์ที่เป็นทุนทาง
วัฒนธรรมและการต่อรองทางวัฒนธรรมตามแนวทางของ Pierre Bourdieu การนําเสนอข้อมูลใช้วิธีนําเสนอใน
รูปแบบตารางประมวลผลทางเดียว ประกอบกับการนําเสนอแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

4. ผลการวิจัย
จากการวิเคราะห์คําขวัญของทั้ง 50 เขตในกรุงเทพมหานคร ขั้นต้น ผู้วิจัยเรียงลําดับเขตที่จะศึกษา
ตามลําดับตัวอักษรเพื่อวิเคราะห์คําขวัญทีละเขตได้ง่าย จากนั้นจึงวิเคราะห์คําขวัญทีละวรรคเกี่ยวกับการสื่อ
ความหมายด้านอัตลักษณ์ของแต่ละเขต ผลการวิจัยพบว่า คําขวัญทั้ง 50 เขต มี 238 วรรค แต่ละวรรคสื่อ
ความหมายที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดกลุ่มอัตลักษณ์ที่ปรากฏในคําขวัญได้ 9 กลุ่ม คือ อันดับหนึ่ง
กลุ่มสถาปัตยกรรม มี 89 วรรค (37.5%) รองลงมาอันดับที่สอง คือ กลุ่มความเชื่อและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มี 44 วรรค
(18.4%) อันดับสามกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี 30 วรรค (12.5%) อันดับที่สี่กลุ่มอาชีพ มี 19 วรรค (8.0%)
อันดับห้ากลุ่มสินค้าประจําถิ่น มี 18 วรรค (7.5%) อันดับที่หกกลุ่มเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มี 13 วรรค
(5.4%) อันดับที่เจ็ดกลุ่มสถาบันการศึกษา มี 10 วรรค (4.2%) อันดับที่แปดกลุ่มประชากร มี 8 วรรค (3.3%)
อันดับที่เก้ากลุ่มวัฒนธรรม มี 7 วรรค (2.9%)
ตารางที่ 1: การจําแนกกลุ่มอัตลักษณ์ของคําขวัญประจําเขต
อันดับ
การจําแนกกลุ่มอัตลักษณ์
1
สถาปัตยกรรม
1.1 ห้างสรรพสินค้า ตลาด หรือแหล่งธุรกิจ
1.2 สถานที่ราชการ อาคาร หรืออนุสาวรีย์
1.3 โบราณสถาน หรือพระราชวัง
1.4 ที่อยู่อาศัย หรือบ้านจัดสรร
1.5 การคมนาคม ถนน รถไฟ หรือรถไฟฟ้า

จํานวน (วรรค)
89
31
19
19
11
9

ร้อยละ
37.5
13.4
8.0
8.0
4.7
3.7
(ตารางมีต่อ)
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ตารางที่ 1 (ต่อ): การจําแนกกลุ่มอัตลักษณ์ของคําขวัญประจําเขต
อันดับ
การจําแนกกลุ่มอัตลักษณ์
ความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือตํานาน
2
3
ธรรมชาติ หรือสิ่งแวดล้อม
3.1 ธรรมชาติที่มนุษย์สร้าง
3.2 ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง
4
การประกอบอาชีพ
5
อาหารหรือสินค้าประจําถิ่น
6
สถาบันพระมหากษัตริย์
7
สถาบันการศึกษา
8
ประชากร
9
วัฒนธรรม
รวม

จํานวน (วรรค)
44
30
18
12
19
18
13
10
8
7
238

ร้อยละ
18.4
12.5
7.5
5.0
8.0
7.5
5.4
4.2
3.3
2.9
100.0

เมื่อวิเคราะห์คําขวัญที่สะท้อนอัตลักษณ์กลุ่มสถาปัตยกรรม พบว่า ลักษณะของสถาปัตยกรรมในงาน
ศึกษาคําขวัญประจําจังหวัดมักพบลักษณะเป็นโบราณสถานหรือสถานที่เกี่ยวข้องกับตํานานท้องถิ่น แต่จาก
ผลการวิจัยคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานครพบว่า ลักษณะของสถาปัตยกรรมมีความแตกต่างกับคําขวัญ
ในต่างจังหวัดอยู่บ้าง เนื่องด้วยลักษณะความเป็นเมืองหลวง สถาปัตยกรรมจึงแยกออกได้เป็น 4 กลุ่ม ลักษณะที่พบ
มากที่สุด คือ สถาปัตยกรรมที่เป็นห้างสรรพสินค้า ตลาด หรือแหล่งธุรกิจมี 31 วรรค (13.4%) เช่น บางส่วนของ
คําขวัญเขตปทุมวันที่กล่าวว่า “... ศูนย์การค้ามากมี...” ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นสถานที่ราชการ อนุสาวรีย์
สนามกีฬา มี 19 วรรค (8.0%) เช่น คําขวัญเขตพญาไทที่กล่าวว่า “เขตพญาไท ยิ่งใหญ่ด้วยสถาน หน่วยงานทหาร
กระทรวงการคลัง โทรทัศน์ดังช่องห้าสี อีกทั้งกรมประชาสัมพันธ์ สถานสําคัญการสือ่ สาร สะพานควายหนาแน่นด้วย
ผู้คน พหลโยธินรถไฟฟ้า ชาวประชาสุขสันต์” ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นโบราณสถานหรือพระราชวัง มี 19 วรรค
(8.0%) เช่น คําขวัญของเขตดุสิตที่กล่าวว่า “ดุสิตเขตพระราชฐาน ทําเนียบรัฐบาล รัฐสภา บูชาสมเด็จพ่อ ร.5
งามสง่าพระราชวังดุสิต” ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือบ้านจัดสรร มี 11 วรรค (4.7%) เช่น บางส่วน
ของคําขวัญเขตมีนบุรีที่กล่าวว่า “....ห้าดาวเป็ดอ้อย นับร้อยเป็นเลิศบ้านจัดสรร” และส่วนลักษณะที่แสดงถึงการ
คมนาคม การจราจร ถนน รถไฟ และรถไฟฟ้า มี 9 วรรค (3.7%) เช่น บางส่วนของคําขวัญเขตตลิ่งชัน คือ “คู่ขนาน
ลอยฟ้าพาสู่ตลิ่งชัน ...”
กลุ่มอัตลักษณ์ของคําขวัญประจําเขตในกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีลักษณะพิเศษเช่นเดียวกัน คือ
ในงานวิจัยที่ศึกษาคําขวัญประจําจังหวัด ความเป็นธรรมชาติที่ปรากฏในคําขวัญมักเป็นธรรมชาติท่เี กิดขึ้นเอง เช่น
ป่าเขา น้ําตก ทะเล เป็นต้น แต่ธรรมชาติที่อยู่ในคําขวัญประจําเขตของกรุงเทพมหานครนั้นแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มธรรมชาติที่มนุษย์สร้าง มี 18 วรรค (7.5%) เช่น คําขวัญของเขตประเวศที่กล่าวว่า “เขตประเวศร่มรื่น ชมชื่น
สวนหลวง ร.9 มหาวิทยาลัยเปิดเฉิดเฉลา ประชาชนเรามีคุณธรรม” คําว่าสวนหลวง ร.9 นั้นก็หมายถึง ธรรมชาติที่
มนุษย์สร้างขึ้นมา และกลุ่มของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเองมี 12 วรรค (5.0%) เช่น คําขวัญของเขตบางขุนเทียน
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ที่กล่าวว่า “...แหล่งเกษตรกรรม วัฒนธรรมมอญบางกระดี่ พื้นที่ทะเลกรุงเทพฯ” ซึ่งคําว่า พื้นที่ทะเลกรุงเทพ
หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
กลุ่มอัตลักษณ์ของคําขวัญประจําเขตในกลุ่มเรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประกอบด้วยการนําชื่อของ
เกจิอาจารย์ชื่อดังที่อยู่ในเขตต่าง ๆ มากล่าวไว้ เช่น หลวงพ่อขาวและหลวงพ่อเกษรเขตบางบอน หลวงพ่อโอภาสี
เขตทุ่งครุ หลวงปู่เฒ่าวัดหนังเขตจอมทอง หลวงพ่อทองเขตสะพานสูง หลวงพ่อแดงเขตบางคอแหลม เป็นต้น
ส่วนในกลุ่มด้านการประกอบอาชีพเป็นการระบุอาชีพของคนในท้องถิ่นนั้น ชาวบ้านในท้องถิ่นมักเป็นเกษตรกรเป็น
ส่วนใหญ่ เช่น บางส่วนของคําขวัญเขตจตุจักรกล่าวว่า “...เกษตรกรคนนิยม...” เขตราษฎร์บูรณะกล่าวว่า
“...ลื่อเลื่องภาคเกษตรกรรม ก้าวล้ําภาคอุตสาหกิจ...” และ เขตบางขุนเทียนกล่าวว่า “...แหล่งเกษตรกรรม...”
เป็นต้น
กลุ่มอัตลักษณ์ของคําขวัญประจําเขตในกลุ่มอาหารและสินค้าประจําถิ่น พบว่า ในคําขวัญปรากฏ
ร้านอาหาร เช่น บางส่วนของคําขวัญเขตสัมพันธวงศ์ “เป็นแหล่งอาหารเลิศรส” เขตลาดพร้าวก็กล่าวว่า “มี
ร้านอาหารเลื่องชื่อ” ส่วนสินค้าประจําถิ่นในคําขวัญก็มักกล่าวว่าเลี้ยงสัตว์หรือปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อ เช่น
มีนบุรีมีไก่พันธุ์ดี ทุ่งครุมีนกเขาชวาเสียงดี
ถ้าเขตใดมีตํานานเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มักจะนําเสนอเป็นอัตลักษณ์ของตนด้วย
เช่น คําขวัญของเขตธนบุรีกล่าวถึงเมืองอนุสาวรีย์พระเจ้าตาก คําขวัญของเขตบางกอกใหญ่กล่าวถึง เมืองหลวงไทย
ในอดีต คําขวัญของเขตคลองสานกล่าวถึงแผ่นดินพระเจ้าตากสิน หรือคําขวัญของเขตวัฒนาที่มีส่วนหนึ่งของคําขวัญ
ว่า “...ธ ประธานชื่อเขตวัฒนา” นอกจากนั้น กลุ่มอัตลักษณ์ของคําขวัญประจําเขตในด้านสถาบันการศึกษา มี
หลายเขตที่กล่าวถึงเรื่องนี้ เช่น ส่วนหนึ่งของคําขวัญเขตปทุมวันกล่าวว่า “...สถานศึกษาเลื่องชื่อ นามระบือ
จุฬาลงกรณ์” เขตพระนครกล่าวถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่า “แหล่งสถาบันการศึกษาประชาธิปไตย”
เขตลาดกระบังกล่าวถึงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบังว่า “สถาบันเรียนวิศวกรรม” ดังนี้
ทําให้เห็นว่าด้านสถาบันการศึกษานั้นก็นิยมนําเสนอไว้ในคําขวัญ
ส่วนกลุ่มอัตลักษณ์ด้านประชากร มักกล่าวถึงลักษณะเฉพาะของคนในเขตนั้น เช่น บางส่วนของคําขวัญ
เขตบางนาเป็น “แหล่งวีรชนกล้าทหารเรือ” และ “ไทยจีนร่วมสมานสัมพันธวงศ์” หรือกล่าวถึงอุปนิสัยของคน
ในพื้นที่นั้น เช่น ความสามัคคี ความร่วมแรงร่วมใจ เช่น บางส่วนของคําขวัญเขตบางเขน คือ “...รวมน้ําใจรวมพลัง
ปวงประชา” หรือคําขวัญเขตเขตราษฎร์บูรณะ คือ “ราษฎร์รัฐร่วมใจ...” เป็นต้น และสุดท้าย กลุ่มอัตลักษณ์ด้าน
วัฒนธรรม บางคําขวัญมักนําเสนอขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่นขึ้นมานําเสนอ เช่น วัฒนธรรมมอญบางกระดี่
ในคําขวัญของเขตบางขุนเทียน ประเพณีชักพระในคําขวัญของเขตตลิ่งชัน และยอดวิชาสํานักดาบพุทไธสวรรย์ใน
คําขวัญของเขตหนองแขม
ลักษณะที่นํามากล่าวในคําขวัญประจําแต่ละเขตเพื่อแสดงอัตลักษณ์อันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนั้นเป็น
ลักษณะเด่นและเป็นสิ่งที่ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเชื่อว่ามีคุณค่า เมื่อพิจารณาความหมายของคําขวัญแต่ละเขต
แล้วก็เห็นว่ามีเขตการปกครองอยู่จํานวนหนึ่งที่มีทุนวัฒนธรรมแบบทุนดั้งเดิม กล่าวคือ เนื้อหาในคําขวัญประกอบไป
ด้วยสถานที่ที่มีความสําคัญมาตั้งแต่ครั้งอดีต เช่น คําขวัญของเขตพระนคร กล่าวว่า “เขตพระนครกรุงรัตนโกสินทร์
วังวัดกษัตริย์สร้าง ศูนย์กลางสนามหลวงกระทรวงศาล ป้อมประตูคูคลองของโบราณ แหล่งสถาบันการศึกษา
ประชาธิปไตย รวมดวงใจไทยทั้งประเทศ… เขตพระนคร” หรือเขตราชเทวีที่มีคําขวัญว่า “นามราชเทวีศรีสง่า
ล้ําคุณค่าวังพญาไท อนุสาวรีย์ทหารหาญ ศิลปะโบราณวังสวนผักกาด เด่นผงาดใบหยกตึกระฟ้า งามจับตาผ้าไหม
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ที่บ้านครัว” ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าเป็นคําขวัญที่มีทั้งต้นทุนทางสังคม และต้นทุนทางวัฒนธรรมแบบดั้งเดิม
ประกอบอยู่
ตารางที่ 2: การวิเคราะห์ความหมายของคําขวัญเขตพระนคร
คําขวัญ
กลุ่มอัตลักษณ์
กรุงรัตนโกสินทร์วังวัดกษัตริย์สร้าง
พระราชวัง
ศูนย์กลางสนามหลวงกระทรวงศาล
สถานที่ราชการ
ป้อมประตูคูคลองของโบราณ
โบราณสถาน
แหล่งสถาบันการศึกษาประชาธิปไตย
สถาบันการศึกษา
รวมดวงใจไทยทั้งประเทศ… เขตพระนคร
สถาบันพระมหากษัตริย์

ทุนทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิม
ดั้งเดิม
ดั้งเดิม
ดั้งเดิม
ดั้งเดิม

ส่วนคําขวัญของเขตบางกะปิ หากพิจารณาด้านการต่อรองทางวัฒนธรรมเห็นว่า แม้เขตการปกครอง
เหล่านี้จะไม่มีโบราณสถานแต่ก็นําเสนออัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นด้านอื่นที่มีมาต่อรอง กล่าวคือ ทุนสมัยใหม่ผสมผสาน
กับทุนดั้งเดิม เช่น คําขวัญของเขตบางกะปิ
ตารางที่ 3: การวิเคราะห์ความหมายของคําขวัญเขตบางกะปิ
คําขวัญ
กลุ่มอัตลักษณ์
บางกะปิถิ่นขวัญเรียม
ตํานาน
ยอดเยี่ยมแหล่งอุดมศึกษา
สถาบันการศึกษา
เคหะชุมชนพัฒนา
ที่อยู่อาศัย
ล้ําค่าแสนแสบคลองของถิ่นเรา
ธรรมชาติ

ทุนทางวัฒนธรรม
ดั้งเดิม
ใหม่
ใหม่
ดั้งเดิม

ขณะเดียวกัน ในบางเขตที่ไม่มีสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์หรือทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมใด ๆ คําขวัญ
ประจําเขตเหล่านี้ก็จะนําเสนอเฉพาะทุนวัฒนธรรมสมัยใหม่ด้านอื่นขึ้นมาเทียบเคียงแล้วจึงต่อรองด้วยทุนทาง
วัฒนธรรมสมัยใหม่ในคําขวัญ เช่น คําขวัญเขตจตุจักร เป็นต้น
ตารางที่ 4: การวิเคราะห์ความหมายของคําขวัญเขตจตุจักร
คําขวัญ
กลุ่มอัตลักษณ์
แหล่งรวมพันธุ์ไม้
สินค้าประจําถิ่น
หลากหลายการคมนาคม
การคมนาคม
เกษตรกรคนนิยม
ประชากร
ชมสินค้าตลาดนัด
สินค้าประจําถิ่น

ทุนทางวัฒนธรรม
ใหม่
ใหม่
ใหม่
ใหม่

เมื่อผู้วิจัยวิเคราะห์ความหมายของคําขวัญโดยพิจารณาทุนทางวัฒนธรรมดังนี้แล้วจึงแบ่งเขตที่มีอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมได้ 3 รูปแบบ คือ (1) เขตที่มีทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างเดียว มีจํานวน 7 เขต คือ เขตพระนคร ดุสิต
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ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกอกน้อย จอมทอง และ ภาษีเจริญ (2) เขตที่มีทุนวัฒนธรรมดั้งเดิมผสมทุนวัฒนธรรม
สมัยใหม่ มีจํานวน 29 เขต คือ หนองจอก บางรัก บางเขน บางกะปิ ปทุมวัน ป้อมปราบศัตรูพ่าย พระโขนง
ลาดกระบัง ยานนาวา สัมพันธวงศ์ พญาไท ห้วยขวาง คลองสาน ตลิ่งชัน บางขุนเทียน หนองแขม ราษฎร์บูรณะ
บางพลัด สาทร บางซื่อ บางคอแหลม ราชเทวี ลาดพร้าว หลักสี่ สะพานสูง บางนา ทวีวัฒนา ทุ่งครุ และบางบอน
(3) เขตที่มีทุนวัฒนธรรมใหม่อย่างเดียว มีจํานวน 14 เขต คือ มีนบุรี ดินแดง บึงกุ่ม จตุจักร ประเวศ คลองเตย
สวนหลวง ดอนเมือง วัฒนา บางแค สายไหม คันนายา คลองสามวา วังทองหลาง
ดังนี้ จะเห็นว่า คําขวัญประจําเขตในแต่ละเขตต่างพยายามนําเสนอความโดดเด่นของตน เพื่อประกอบ
สร้างภาพตัวแทนของอัตลักษณ์อย่างเต็มที่ คือ ถ้าไม่มีทุนวัฒนธรรมดั้งเดิม เช่น พระราชวัง วัดเก่าแก่ โบราณสถาน
ก็เอาทุนด้านอื่นมาปรับใช้เพื่อการต่อรองทางวัฒนธรรม ยกตัวอย่าง ทุนด้านเศรษฐกิจ เช่น ห้างสรรพสินค้า สนาม
กีฬา บ้านจัดสรร หรือทุนด้านคมนาคม ก็กล่าวว่ามีรถไฟฟ้า สนามบิน หรือทางยกระดับ ทุนด้านธรรมชาติ เช่น
สวนนกธรรมชาติแขวงลําปลาทิว หรือมีสวนสาธารณะ บึง คูคลอง พืชพรรณไม้ ฯลฯ การยกเรื่องเหล่านี้มามี
จุดมุ่งหมายเพื่อค้ําจุนอัตลักษณ์ศักดิ์ศรีของเขตตนไว้ไม่ให้ด้อยกว่าเขตอื่น หรือเพื่อแสดงอํานาจต่อรองทาง
วัฒนธรรม ด้วยเหตุผลนี้ส่งผลให้คําขวัญของแต่ละเขตจึงมีความยาวไม่เท่ากันเพราะแต่ละเขตต้องการบรรจุสิ่งที่
ตนคิดว่าเป็นอัตลักษณ์ที่มีความสําคัญไว้ในคําคล้องจองขนาดสั้นให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นภาพสะท้อนทุนทาง
วัฒนธรรมของตน

5. สรุปและอภิปรายผล
คําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานครเป็นภาพแทนของพื้นที่วัฒนธรรมเชิงสัญญะ (Symbolic Cultural
Landscape) ที่สร้างขึ้นเพื่อสื่อความหมายเป็นภาพแทนตัวตนของเขตการปกครองนั้น (Hopkins, 1998) เมื่อผู้วิจัย
นํามาวิเคราะห์พบว่า แม้ผลการวิจัยในภาพรวมจะไม่แตกต่างจากการวิเคราะห์คําขวัญในจังหวัดอื่นที่มีผู้ศึกษา
มาแล้วมากนัก (จงกลรัตน์ เขียวจันทร์แสง, 2550; ภาวินี จันทร์ทองคํา, 2553; วยุรี วงศ์สมศรี, 2542;
สุดา กุศลศารทูล, 2540) กล่าวคือ ประกอบด้วยกลุ่มของอัตลักษณ์ด้านต่าง ๆ คือ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
โบราณสถาน อาหารประจําถิ่น ประชากร ความเชื่อ และการศึกษา แต่เมื่อวิเคราะห์รายละเอียดได้พบว่า มีความ
แตกต่างจากการวิเคราะห์คําขวัญประจําจังหวัดซึ่งได้มีการศึกษาวิจัยมาก่อนหน้านี้พอสมควร
ความแตกต่างจากงานวิจัยเรื่องอื่นมีหลายประเด็น อาทิ งานวิจัยของ สุดา กุศลศารทูล (2540) ที่
วิเคราะห์คําขวัญจังหวัด ในคําขวัญกลุ่มอาหารประจําถิ่น เมื่อนํามาเปรียบกับคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานคร
นั้นเห็นชัดเจนว่าไม่มีอาหารในเขตใดที่นําเสนอให้โดดเด่นได้ ในคําขวัญจึงมักกล่าวถึงร้านอาหาร เช่น คําขวัญของ
เขตสัมพันธวงศ์กล่าวว่า “เป็นแหล่งอาหารเลิศรส” หรือเขตลาดพร้าวกล่าวว่า “มีร้านอาหารเลื่องชื่อ” แทนการทํา
เช่นนี้เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า มีการต่อสู้ต่อรองทางวัฒนธรรมว่าเขตการปกครองนี้มีอัตลักษณ์ด้านอาหารเช่นเดียวกัน
กลุ่มอัตลักษณ์ด้านธรรมชาติก็เช่นเดียวกัน คําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานครมักกล่าวถึงธรรมชาติ
ในฐานะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่มากนัก เช่น คําขวัญของเขตหนองจอกกล่าวว่า “ธารน้ําใสสะอาด
พฤษชาติเขียวขจี พื้นที่กว้างใหญ่...” แต่ส่วนใหญ่เน้นความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ในคําขวัญของ
เขตบางคอแหลมกล่าวถึงสวนเฉลิมพระเกียรติฯริมน้ํา คําขวัญของเขตสวนหลวงกล่าวถึง “สวนหลวงรื่นรมย์ อุดม
สมบูรณ์...” ซึ่งแตกต่างจากคําขวัญของจังหวัดเช่นคําขวัญของจังหวัดภูเก็ต คือ “ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้
หาดทรายสีทอง...” ซึ่งนําเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
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กลุ่มอัตลักษณ์ในคําขวัญที่เห็นความแตกต่างมากที่สุด คือ กลุ่มอัตลักษณ์ด้านสถาปัตยกรรม ในขณะที่
คําขวัญประจําจังหวัดอื่น ๆ มักยกโบราณสถานหรือวัดวาอารามที่มีชื่อเสียงมาเป็นจุดเด่นในคําขวัญ แต่คําขวัญ
ประจําเขตในกรุงเทพมหานครมีความหลากหลาย และส่วนใหญ่เป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ เช่น ถนนวงแหวน
สะพานลอยฟ้า รถไฟฟ้า บ่อบําบัดน้ําเสีย อนุสาวรีย์ อาคารสูง สนามกีฬา สถานที่ราชการ และห้างสรรพสินค้า ฯลฯ
ซึ่งเป็นทุนวัฒนธรรมใหม่ที่นํามาต่อรองทางวัฒนธรรมกับทุนดั้งเดิม คือ ความเก่าแก่โบราณ
การศึกษาคําขวัญประจําเขตในกรุงเทพมหานครสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้ดีสอดคล้องกับ
ข้อค้นพบในงานวิจัยของ Guseh (2008) ที่ศึกษาคําขวัญในประเทศไลบีเรีย และ Hopkins (1998) ที่ศึกษาคําขวัญ
ในประเทศแคนาดา ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คําขวัญนั้นสะท้อนการตีความเชิงสัญญะ และมุมมองเชิงปรัชญา
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมได้ นอกจากนั้น การศึกษาในเชิงวิพากษ์ยังถอดความหมายให้เห็นถึงมิติด้านการ
สื่อสารเชิงวัฒนธรรมศึกษามากกว่าการสื่อสารเชิงภาษาศาสตร์ คําขวัญที่ศึกษาในที่นี้ควรถูกแยกออกจากความ
เป็นจริงเชิงประจักษ์ คือ การศึกษาเพียงความหมายตรงที่ปรากฏขึ้น แต่คําขวัญที่อยู่ในฐานะของภาษาชุดหนึ่งนั้นได้
นํามาศึกษาในแง่การใช้คําขวัญในแต่ละบริบทที่มีกฎเกณฑ์มาตรฐานนํามากํากับว่าจะใช้อย่างไรจึงจะมีความหมาย
การทําความเข้าใจเรื่องการใช้คําขวัญเป็นเครื่องมือเพื่อต่อรองทางวัฒนธรรมจึงต้องพิจารณาคําขวัญ
ในสถานะอื่นที่ต่างออกไปจากการสื่อสารในรูปแบบเดิม (Tradition) ต้องศึกษาคําขวัญในลักษณะของข้อตกลง
(Convention) ที่จะแปลงคําขวัญให้เป็นสิ่งที่ Bourdieu (2550) เรียกว่า ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)
ซึ่งเป็นทรัพย์สินเชิงสัญลักษณ์และใช้ทุนที่มีในการต่อสู้ต่อรองเชิงอํานาจเพื่อดํารงสถานะทางชนชั้นของเจ้าของ
ต้นทุนทางวัฒนธรรมนั้นต่อไป

6. ข้อเสนอแนะ
จากแนวทางการศึกษาเรื่องอัตลักษณ์ในคําขวัญที่นํามาใช้เป็นอํานาจในการต่อสู้ต่อรอง ทางวัฒนธรรมนั้น
นํามาศึกษาได้อีกหลายลักษณะ เช่น คําขวัญขององค์การ คําขวัญเพื่อการโฆษณา ฯลฯ นอกจากนั้นยังนําทฤษฎีอื่น
จากสํานักวัฒนธรรมศึกษา (Cultural Study) มาวิเคราะห์ในมุมมองอื่นได้อีก เช่น สัญญะวิทยา หรือมายาคติ
ซึ่งเมื่อพิจารณาผ่านความคิดของทฤษฎีดังกล่าวแล้วก็อาจทําให้มุมมองด้านการศึกษาเรื่องการสื่อสารนั้นขยาย
ขอบเขตกว้างยิ่งขึ้น
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