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ผศ.ดร.ลาวณัย์ สงัขพนัธานนท์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
ผศ.ดร.ราชนัย์ นิลวรรณาภา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
ผศ.นารีรัตน์ ปริสทุธิวฒุพิร คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
อ.ดร.พิมเสน บวัระภา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
อ.ดร.นงนภสั เที่ยงกมล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม  
อ.ดร.กิตรัิตน์ สีหบณัฑ์ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี  
รศ.สมหมาย ชินนาค คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี   
ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย  
อ.ภควดี ศริิหล้า  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  
อ.ธีระวฒัน์ แสนค า  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วทิยาลยัสงฆ์เลย  
ผศ.ดร.สมบรูณ์ บญุโท คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร   
อ.ดร.อมร มะลาศรี  คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยักาฬสินธุ์  
อ.ดร.สชุานารถ บญุเที่ยง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยักาฬสินธุ์  
ดร.ธญัญาทพิย์ ศรีพนา  สถาบนัเอเชียศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
  
 
 
 



ผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณาบทความประจ าฉบับ 
 
ผศ.โสรัจ พิศชวนชม  ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกลุ ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อ.พงษ์ศกัดิ ์อคัรวฒันากลุ   ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
อ.พิมพ์สิริ ชศูรีโฉม  คณะวทิยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
อ.ศราวธุ ผิวแดง  คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
ผศ.ดร.ธีรยทุธ์ เพ็งชยั คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี   
รศ.ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปากร  
อ.ธีระวฒัน์ แสนค า  มหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  วทิยาลยัสงฆ์เลย  
อ.ดร.สชุานารถ บญุเที่ยง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยักาฬสินธุ์  
อ.ดร.พิมเสน บวัระภา คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ดร.ธญัญาทพิย์ ศรีพนา  สถาบนัเอเชียศกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
อ.ดร.ศลิปกิจ ตี่ขนัตกิลุ คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                 
 
 

ธาตเุจดีย์หลวงปู่ พิบูลย์ วดัพระแท่น ต.บา้นแดง อ.พิบูลรกัษ์ จ.อดุรธานี 
                               
 
 
 



 

คณะกรรมการศนูย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอีสาน  และกองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นโขง 
ชี มลู มีเปา้หมายท่ีแน่ชดัตัง้แตเ่ร่ิมต้นจดัท าวารสารเล่มนีใ้นฉบบัแรกว่า ต้องการผลกัดนัให้วารสารนี ้
เข้าสู่ฐาน TCI (Thai – Journal Citation Index Centre) หรือฐาน “ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย” 
และเพ่ือสนบัสนุนให้เป้าหมายดงักล่าวบรรลุผลไปตามล าดบั กองบรรณาธิการและคณะท างานท่ี
เก่ียวข้องจึงให้ความส าคญัอย่างยิ่งในการกลั่นกรองบทความท่ีจะลงตีพิมพ์ในแต่ละฉบับ  ซึ่งใน
วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มลู เล่มปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 (กรกฎาคม – ธนัวาคม) 2559 ท่ีปรากฏอยู่ในสายตาท่าน
นี ้ก็มีบทความท่ีผ่านการประเมินและกลั่นกรองจากผู้ ทรงคุณวุฒิรวมทัง้สิน้ 6 เร่ือง แบ่งเป็น
บทความวิชาการ 2 เร่ือง คือ  

“พระบาง” เมืองอุบลราชธานี: การจ าลองพทุธศิลป์และความศกัด์ิสิทธ์ิจากล้านชา้ง
สู่อีสาน โดย คณุปกรณ์ ปกุหตุ งานเร่ืองนีต้้องการชีใ้ห้ผู้อ่านเห็นว่าแนวคดิและรูปแบบของการ
สร้างพระบางจ าลององค์ต่างๆ ในเมืองอบุลราชธานีและพืน้ท่ีใกล้เคียงนัน้ มีความเก่ียวข้องกบั
ความสมัพนัธ์ในทางวฒันธรรมกบัอาณาจกัรล้านช้างเม่ือในอดีต  

อีกหนึ่งเร่ือง คือ “ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ: พฒันาการทางประวติัศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชมุชนโบราณส าคญัในลุ่มแม่น ้าเลย” โดย อ.ธีระวฒัน์ แสนค า ซึง่อาจกล่าวได้ว่าผู้ เขียนเร่ือง ถือเป็น
เสมือนญาติมิตรในทางวิชาการของวารสารฯ เพราะได้ส่งบทความท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นมาของ
เมืองและชมุชนโบราณมาให้กองบรรณาธิการพิจารณาอย่างสม ่าเสมอ และในเล่มนีก้็เช่นกนั ผู้ เขียน
ได้น าเสนอถึงความส าคญัของชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ ของจงัหวดัเลย วา่เป็นมาอย่างไร มีหลกัฐาน
อะไรบ้างท่ีสะท้อนถึงความเป็นชุมชนโบราณ  

ส่วนอีกส่ีเร่ืองถัดมาเป็นบทความวิจัย โดยเร่ืองแรกคือ “การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงสร้างสรรค์ของชมุชนเชียงของ” โดย ผศ.ดร.กฤชณทั แสนทวี และคณะ 
งานเร่ืองนีไ้ด้ศึกษาและวิจัยเก่ียวกับอัตลักษณ์ บริบทชุมชน และศกัยภาพในการส่ือสารด้าน 
อตัลกัษณ์ของชุมชนเชียงของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยผู้ เขียนและคณะประเมินว่าชุมชน
เชียงของเป็นชมุชนท่ีมีศกัยภาพในการใช้อตัลกัษณ์ของชมุชนตวัเองเพ่ือส่ือสารกบันกัทอ่งเท่ียว
ทัง้ไทยและตา่งชาต ิ 

บทบรรณาธิการ 



 

ถัดมาคือเร่ือง “วิวฒันาการและการพฒันาเนื้อดินปั้นด่านเกวียนให้คงความงามตาม 
อตัลกัษณ์” โดย ผศ.เด่น รักซ้อน  ผู้ เขียนได้เสนอวิธีการและแนวทางท่ีชุมชนด่านเกวียนจะสามารถ
รักษาอตัลกัษณ์ความงามของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียนให้คงอยู่ได้ โดยการพยายามใช้วสัดุท่ีหาได้ใน
ท้องถิ่น เพราะมีความเหมาะสม ขณะท่ีการเผาก็ให้ใช้อุณหภูมิท่ี 1,250 องศาเซลเซียส และให้ใช้
ทฤษฎีสามเหล่ียมด้านเท่าและทฤษฎีเส้นตรงเข้ามาช่วยเพ่ือท าให้เนือ้ดินปัน้มีความเหนียว  

ต่อมาคือเร่ือง “อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ไท กรณีศึกษาบ้านนายูง ต าบลนายูง 
อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอุดรธานี” โดย ผศ.นวรัตน์ บุญภิละ งานเร่ืองนีต้้องการศึกษาอตัลกัษณ์ด้าน
ชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทท่ีบ้านนายูง อ.ศรีธาต ุจ.อุดรธานี ว่าชาวผู้ ไทกลุ่มนีมี้รูปแบบวิถีชีวิตอย่างไร 
วัฒนธรรมประเพณี และความเช่ือ ฯลฯ อะไรบ้างท่ียังคงอยู่ รวมทัง้พวกเขาได้ปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงของสงัคมอย่างไรบ้าง  
 และบทความวจิยัเร่ืองสดุท้าย คือ “ความเป็นมาและการปรับตวัของคนเวียดนามลุ่มน ้าโขง 
กรณีศึกษาคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว”  โดย 
ผศ.ณัฏฐนนัท์ สุวรรณวงก์ ซึง่เป็นงานเขียนอีกเร่ืองท่ีมีความน่าสนใจ เพราะผู้ เขียนได้ลงพืน้ท่ีเพ่ือ
ส ารวจ ตรวจสอบ และสมัภาษณ์ชาวเวียดนามท่ีอยู่ในเมืองท่าแขกว่า พวกเขามีความเป็นมาอย่างไร 
และท่ีผ่านมาพวกเขามีการปรับตวัตอ่สงัคมท่ีอาศยัอยู่ในด้านใดบ้าง   
  เช่นเคยท่ีต้องปิดเล่มด้วยบทวิจารณ์หนังสือ ซึ่งในเล่มนีค้ือการวิจารณ์หนังสือเร่ือง 
“นาคยุดครุฑ: “ลาว” การเมืองในประวติัศาสตร์นิพนธ์ไทย: ของ ก าพล จ าปาพนัธ์ โดยผู้ เขียน
วิจารณ์คือ อ.ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม ผู้ วิจารณ์ได้ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่า หากผู้ อ่านอ่าน
หนงัสือเล่มนีจ้บจะช่วยเปิดมมุมองใหม่ๆ เก่ียวกบัความเข้าใจท่ีมีตอ่ลาว รวมถงึเข้าใจวา่ลาวคดิเช่นไร
ตอ่ไทย ขณะท่ีคนไทยเองก็ควรลดอคต ิและเคารพในศกัดิศ์รีของความเป็นมนษุย์ท่ีเท่าเทียมกนั  
 และสุดท้ายนี ้กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นฯ หวงัว่าผู้อ่าน/ผู้ติดตามทุกท่านจะได้รับ
อรรถรสท่ีดีจากเนือ้หาสาระในวารสารเล่มนี ้  
 
     เชิดชาย บตุดี 
     บรรณาธิการ 
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 ปกรณ์ ปุกหุต1 / Pakorn Pukahuta  
 

บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษา “พระบางจ าลอง” ท่ีพบในจงัหวดั
อบุลราชธานีและจงัหวดัอ านาจเจริญ ซึ่งถือเป็นเมืองในขอบข่ายทางวฒันธรรม
ของอาณาจกัรล้านช้าง ผลการศกึษาพบว่า ประการแรก  มีการสร้างพระบางใน
เมืองอุบลราชธานีและเมืองอ านาจเจริญตัง้แต่แรกตัง้ ดงัปรากฏหลักฐานเป็น
องค์พระพทุธรูปปางห้ามสมทุรซึ่งประดิษฐานอยูใ่นหลายวดั ประการท่ีสอง  จาก
การส ารวจด้วยการลงพืน้ท่ี ตลอดจนข้อมลูด้านเอกสารและค าบอกเล่าของผู้ รู้ท า
ให้ทราบว่า มีพระพทุธรูปท่ีสร้างโดยได้รับอิทธิพลของพระบาง จ านวน 5 แห่ง 6 
องค์ ได้แก่ (1) พระพุทธรูปปางประทานอภัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อุบลราชธานี (2) พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต (3) พระบางพุทธลาวัลตี  
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (4) พระทองทิพย์ วดัศรีอุบลรัตนาราม 
(5) พระบางนาคสัมฤทธ์ิและพระบางทองสัมฤทธ์ิ วัดใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้  
พระพุทธรูปเหล่านี ้ส่วนใหญ่นอกจากใช้ช่ือว่า “พระบาง” แล้วยังสะท้อนถึง

                                                           
1 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี  สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี e-mail: namoking9@gmail.com 

“พระบาง” เมืองอุบลราชธาน:ี การจ าลองพุทธศิลป์ 

และความศักด์ิสทิธิ์จากล้านช้างสู่อีสาน 

“Phra Bang” in Ubon Ratchathani: The Reproduction  

of the Buddhist Art and Sacredness from Lanxang to Isan 
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ความส าคญัขององค์พระบางโดยการประดิษฐานใน “อาราม” ท่ีส าคญัของเมือง
อบุลราชธานี 
ค าส าคัญ:  พระบาง  อบุลราชธานี  ความสมัพนัธ์ทางวฒันธรรม   
                   ขอบขา่ยทางวฒันธรรมของอาณาจกัรล้านช้าง  
 

Abstract 
  

 The objective of this article was to study Phra Bang image 
reproductions discovered in Ubon Ratchathani and Amnat Charoen 
Provinces - the former cultural realm cities of Lan Xang Kingdom. Results 
of the study indicated that Phra Bang images had been constructed since 
the founding of Ubon Ratchathani and Amnat Charoen in the late 18th 
century evidenced by the existence of Buddha attitude of stopping the 
rainstorm enshrining in important temples of the cities. Moreover, five 
places resulted from field survey, historical evidences and interviews were 
locations of six Phra Bang images. These consisted of: 1) Buddha attitude 
of stopping the rainstorm at Ubon Ratchathani National Museum, 2) Phra 
Bang at Phra Lao Thep Nimit Temple, 3) Phra Bang Buddha Lawanti at 
Ubon Ratchathani National Museum, 4) Phra Thong Thip at Sri Ubon 
Ratanaram Temple, and 5) Phra Bang Nak Samrit and Phra Bang Thong 
Samrit at Tai Phra Chao Yai Ong Tue Temple. These Buddha images were 
interesting not only their precious names which were mostly “Phra Bang” 
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but also their significant reflection of enshrining them in important 
monasteries of Ubon Ratchathani. 
Keywords:  Phra Bang, Ubon Ratchathani, Cultural Relations,  
                    Lan Xang Cultural Realm 
 

บทน า 
 “พระบาง” หรือ “พระพุทธลาวัณ” ปัจจุบนัประดิษฐานท่ีหอพระบาง2  
พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง (พระราชวงัหลวง) เมืองพระบาง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ถือได้วา่เป็นพระพทุธปฏิมาศกัดิส์ิทธ์ิของอาณาจกัร
ล้านช้าง หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน  หลักฐานท่ี
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของพระบางปรากฏในต านานท่ีเก่ียวข้องกับการ
ก่อตัง้อาณาจกัรล้านช้าง พงศาวดารต่างๆ  เช่น พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง 
พงศาวดารย่อเมืองเวียงจนัทน์  เป็นต้น ได้กล่าวถึงความส าคญัของพระบาง ใน
ด้านอิทธิปาฏิหาริย์ขององค์พระจากการท่ีมีพระสารีริกธาตุบรรจุไว้ในองค์พระ 
การท่ีองค์พระสูญหาย แล้วเสด็จกลบัมาเอง  เป็นต้น  ตลอดถึงแสดงความเป็น
หลกัชยัของอาณาจกัรล้านช้างมาตัง้แตแ่รกเร่ิม 

จากความส าคญัท่ีกล่าวมานีเ้ป็นหลกัฐานท่ีสะท้อนให้เห็นความส าคญั
ของพระบางในฐานะท่ีเป็น “พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิ” อนัประกอบด้วยพทุธานุภาพ 

                                                           

2 แต่เดิมพระบางประดิษฐานอยู่ในวดัหลายแห่งในหลวงพระบาง  เช่น วดัวิชุล วดัมโนรมย์ 
วดัเชียงทอง เป็นต้น ภายหลงัจากพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โปรดเกล้าฯ ให้
เชิญพระบางกลบัมาสู่นครหลวงพระบางเมื่อ พ.ศ. 2408  ได้มีการเชิญประดิษฐานไว้ใน
พระราชวงัหลวง สบืมาถึงปัจจบุนั 
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เช่นเดียวกันกับพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิตามต านานองค์อ่ืนๆ เช่น พระแก้วมรกต  
พระพทุธสิหิงค์ เป็นต้น  ซึง่เป็นท่ีเคารพสกัการะของมหาชนตัง้แต ่ พระภิกษุสงฆ์  
กษัตริย์ พระราชวงศ์  ขุนนาง  ตลอดถึงสามญัชนโดยทัว่ไป จึงปรากฏว่ามีการ 
“จ าลอง” องค์พระบาง ไปยังเมืองอ่ืนๆ ท่ีสัมพันธ์หรืออยู่ในเครือข่ายของ
อาณาจักรล้านช้างในเขตพืน้ท่ีประเทศลาว และประเทศไทยในปัจจุบันเป็น
จ านวนมาก เชน่ พระบาง วดัศรีสทุธาวาส จงัหวดัเลย พระบาง วดัไตรภมูิ  อ าเภอ
ทา่อเุทน  จงัหวดันครพนม เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่1 พระบาง หลกัชยัแห่งอาณาจกัรลา้นช้าง ซ้าย: พระบางองค์ดัง้เดิม มีพทุธลกัษณะ
แบบสมัยหลังบายน ขวา: พระบาง องค์จ าลองที่นครหลวงพระบาง3 ประดิษฐานไว้ให้
สกัการะตัง้แต่หลงั พ.ศ. 2518  ทีม่า:  ซ้าย: https: www.laksanathai.com/book1/p425.aspx   
ขวา: วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี 

                                                           

3 พทุธลกัษณะของพระบางองค์นี ้แสดงได้ใกล้เคียงกบัพระบางองค์เดิม แต่มีความแตกตา่ง
กนัอยา่งเห็นได้ชดัจากสดัสว่นของพระวรกายที่ต ่ากว่า และลกัษณะพระพกัตร์เล็ก พระเนตร
เปิด ไมไ่ด้แสดงลกัษณะของพระเนตรที่ปิด และเหลอืบต ่า แบบศิลปะบายนของพระบางองค์
เดิม  
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บทความนีผู้้ เขียนเน้นการศกึษา และน าเสนอประเด็น “พระบางจ าลอง” 
ท่ีพบในเมืองอุบลราชธานี ได้แก่ พระบาง  วัดหลวง (ปัจจุบันประดิษฐานท่ี
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี) พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต พระบาง
วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ และพระทองทิพย์ วดัศรีอุบลรัตนาราม พระอาราม
หลวง ซึ่งเป็นท่ีมาในการศึกษาว่าเหตใุดจึงมีการสร้าง และจ าลองพระบาง ขึน้
หลายองค์ในเมืองอุบลราชธานี โดยจะแบ่งการศึกษาออกเป็นสองส่วน  ได้แก่  
ประเด็นแรก  ความส าคญัของพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง และการจ าลอง 
“ความศักดิ์สิทธ์ิ” ผ่านพุทธศิลป์  ประเด็นท่ีสอง  พระบางเมืองอุบลราชธานี 
ความสืบเน่ืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะจากอาณาจักรล้านช้าง ดงัจะได้
กลา่วตอ่ไป 

 

1.ความส าคัญของพระบางแห่งอาณาจักรล้านช้าง และการจ าลอง “ความ
ศักดิ์สิทธ์ิ” ผ่านพุทธศิลป์  
 

 1.1 พระบาง “หลักชัย” แห่งอาณาจักรล้านช้าง 
 “พระบาง” เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร4  หรือ ปางประทานอภัยมี
ความสงู 2 ศอก 7  นิว้ หรือประมาณ 1.14 เมตร (บางแหง่ว่า สงู 83 ซ.ม. น า้หนกั 
                                                           

4 ปางห้ามสมทุรแสดงพระอิริยาบถประทบัยืน พระกรทัง้สองข้างยกขึน้เสมอพระอุระ ตัง้ฝ่า
พระหตัถ์ยื่นออกไปข้างหน้าแสดงมทุราห้าม สือ่ถึงพทุธประวตัิสองเหตกุารณ์ คือ การทรมาน
ชฎิล 3 พี่น้อง ที่ริมฝ่ังแม่น า้เนรัญชรา เมืองพาราณสี และการห้ามหมู่พระประยรูญาติวิวาท
กนัด้วยเร่ืองแย่งน า้ ที่ริมฝ่ังแม่น า้โรหิณีใกล้กรุงกบิลพสัดุ์  ซึ่งสอดคล้องกบัต านานของพระ
บาง ซึง่มีปรากฏอยูใ่นใบลานตา่งๆ อนัจะได้น ามาศกึษาในโอกาสตอ่ไป 
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56 กิโลกรัม)  หล่อด้วยทองส าริด ตามต านานกล่าวว่า สร้างขึน้ท่ีลงักาทวีปเม่ือ 
ปี พ.ศ. 236  โดยพระจุลนาคเถระเป็นผู้ สร้าง และอธิษฐานเชิญพระบรม
สารีริกธาตเุข้าสถิตในองค์พระ 5 แหง่คือ พระศอ (คอ) พระนลาฏ (หน้าผาก) พระ
ชานุ (เข่า) พระอุระ (อก)และในข้อพระกรทัง้สองข้าง  (ข้อมือ) ความปรากฏใน
พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง : ตามฉบบัท่ีมีอยู่ในศาลาลกูขนุ วา่ 
 

“...แต่ครั้งศักราช 236 พระวสัสา มีพระอรหนัต์องค์หน่ึงชื่อว่า
พระจุลนาคเถรอยู่ในเมืองลงักาทวีป ประกอบด้วยพระไตรปิฎก  
คิดจะให้พระศาสนารุ่งเรืองไปตราบเท่าถ้วนถึง 5000  พระวสัสา 
พระองค์จึงพิเคราะห์ด้วยเหตจุะสร้างรูปพระปฏิมากร  จึงให้คน
ไปป่าวร้องชาวเมืองลงักาทวีปให้มาพร้อมกนัแล้ว  ให้ช่างป้ันรูป
พระพุทธเจ้ายกพระหัตถ์ทัง้สองข้ึนห้าม เมื่อพระยากบิลพัสดุ์   
พระยาโกลียยกไพร่พลมารบกันริมน ้าโรหินี ครั้นป้ันเสร็จแล้ว  
คนทัง้หลายก็เอาเงินและทองค า ทองแดง ทองเหลืองมาให้พระ
จุลนาคเถรหล่อรูปพระปฏิมากร แล้วชาวเมืองลงักาก็พากันท า
สกัการบูชาต่าง ๆ  พระจุลนาคเถร พระยาลงักา พร้อมกนัยกเอา
รูปพระปฏิมากรข้ึนตั้งไว้ในปราสาท ขนานนามตัง้ว่าพระบาง  
และพระจุลนาคเถรจึงเชิญพระบรมธาต ุ5 พระองค์  ใส่ผอบแก้ว
ข้ึนตัง้ไว้บนอาสนะทองตรงพระพกัตร์พระบาง อธิษฐานว่าพระ
บางองค์นี้จะได้เป็นที่ไหว้ ที่บูชา แก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลาย
ถาวรสืบไปถึง 5000 พระวสัสา ก็ขอให้พระบรมธาต ุ5 พระองค์
เสด็จเข้าสถิตอยู่ในรูปพระบางนัน้  แลว้พระบรมธาตเุสด็จเข้าอยู่
ที่พระนลาฏองค์ 1 อยู่ที่พระหนุองค์ 1 อยู่ที่พระอุระองค์ 1 อยู่
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พระหตัถ์เบื้องขวาองค์ 1  อยู่พระหตัถ์เบื้องซ้ายองค์ 1 แล้วพระ
บางก็ท าปาฏิหาริย์มหศัจรรย์ต่างๆ ได้มีการสมโภช 7 วนั 7 คืน
... พระบางนัน้สูงแต่ฝ่าพระบาทถึงยอดพระเมาลี สองศอกเจ็ด
น้ิว  ทองหนกั 42 ชัง่ 1 ต าลึง...”  (คณะกรรมการอ านวยการจัด
งานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี, 2545: 56) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                      ภาพที ่2 พระบางในอดีต ทีม่า: ยทุธนาวรากร แสงอร่าม  

 

 หลงัจากนัน้ พระบางก็ได้ถกูเชิญจากลงักาไปท่ีเมืองอินทปัตนคร5  ก่อน
จะถูกอญัเชิญมาท่ีอาณาจกัรล้านช้าง ซึ่งจากข้อมูลการอญัเชิญพระบางไปยัง
                                                           

5 พระเจ้าศรีจุลราชแห่งอินทปัตนครได้ไปขอพระบางจากพระเจ้าสบุินราชแห่งลงักาทวีป มา
ไว้ที่กรุงอินทปัตนคร (กรุงกมัพชูา) เมื่อ พ.ศ. 418 (ศกัราชนีเ้ป็นศกัราชตาม “จารีตต านาน” 
ไม่แน่นอนว่าจะเป็นข้อเท็จจริงเสมอไป) ต่อมาได้ถูกอัญเชิญไปอาณาจักรล้านช้าง 
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เมืองตา่งๆ ในพงศาวดารท าให้สนันิษฐานได้ว่า พระบาง เป็นตวัแทนของการเผย
แผ่พระพทุธศาสนานิกายเถรวาท ท่ีแสดงออกในรูปแบบของต านานพระพุทธรูป
ศกัดิส์ิทธ์ิ เชน่เดียวกบัพระพทุธสิหิงค์ (สิหิงคนิทาน) หรือพระแก้วมรกต (รัตนพิม
พวงศ์) ในอีกรูปแบบหนึง่นัน่เอง  ขณะท่ีในทางพทุธศิลป์นกัประวตัิศาสตร์ศิลปะ
ได้จัดให้พระบางอยู่ในกลุ่มพระพุทธรูปศิลปะสมัยหลังบายน อายุราวพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 
 “พระบาง” ได้รับการยกย่องให้เป็นพระพุทธรูปส าคญัของอาณาจักร
ล้านช้าง ตามมูลเหตุจากต านานท่ีกล่าวข้างต้น และเป็นจุดเช่ือมต่อ
ประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรล้านช้างในช่วงต้นท่ีเป็นเร่ืองของต านาน  กล่าวคือ  
เม่ือพระยาฟ้างุ่มได้เสด็จขึน้เสวยราชสมบตัิในนครเชียงดง – เชียงทอง พระองค์
ได้ทลูขอพระบางจากจากพระยาอินทปัตนคร (พระเจ้ากรุงกัมพชูา หรือพระเจ้า 
นครหลวง) ผู้ เป็นพระสสัสรุะ (พ่อตา) ตามด าริของพระนางแก้วเก็งยา ผู้ เป็นพระ
อคัรมเหสี ซึ่งมีพระประสงค์ท่ีจะให้พลเมืองรับพระพุทธศาสนาเป็นสรณะของ
อาณาจักร แทนการนับถือผี  พร้อมกับเชิญพระมหาเถรเจ้าปาสมันต์ และ
พระภิกษุสงฆ์มาประดิษฐานพระศาสนา โดยได้รับความอุปถัมภ์จากราชส านัก
ตัง้แตน่ัน้สืบมา (สิลา วีระวงส์, 2540: 55 – 57) 

ในรัชสมยัของพระยาสามแสนไท (ท้าวอุ่นเรือน) ราว พ.ศ. 2038 – 2039 
โปรดให้ท้าวลุเพ (พระยาวิชุลราช) พระอนชุาผู้ เป็นเจ้าเมืองเวียงค า ได้อญัเชิญ
พระบางจากเมืองเวียงค ามาประดิษฐานไว้ ณ วดัมโนรมย์ นครหลวงพระบาง 
                                                           

ประดิษฐานที่เมืองเวียงค าก่อน ด้วยมีเหตหุลายนยั กระทัง่ลว่งไปอีกหลายรัชสมยักวา่ที่องค์
พระบางจะได้ประดิษฐานอยู ่ณ เมืองเชียงทอง และท าให้เมืองแหง่นีเ้ปลีย่นช่ือเป็น  
“หลวงพระบาง” 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

ต่อมาใน พ.ศ. 2245 – 2246  ท้าวนอง (อุปราชท้าวลอง) อนุชาของพระเจ้า                   
ไชยเชษฐาธิราชท่ี 2  ได้อญัเชิญพระบางไปยงันครเวียงจนัทน์พร้อมกบัพระแทรก
ค า6  (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 50) จึงสงัเกตได้ว่าองค์พระบางมีความส าคญั
เป็นอย่างมากจึงมีการอญัเชิญไปประดิษฐานยงัเมืองส าคญัของอาณาจกัร หรือ
ศนูย์กลางการปกครองอยู่เสมอ เชน่เดียวกบั “พระแก้วมรกต” ซึง่เป็นพระพทุธรูป
ส าคญัอีกองค์หนึง่ ดงัท่ี ปฐมพงศ์ สขุเล็ก ได้ตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า   

“...จากต านาน หรือพระราชพงศาวดารหลวงพระบางข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของพระบางทั้งในด้านความ
ศักด์ิสิทธ์ิ และระยะเวลานับร้อยปีที่พระบางประดิษฐานใน
อาณาจักรล้านช้างที่มีความเก่ียวพนักับเหตุการณ์ส าคัญทาง
ประวติัศาสตร์ เป็นที่น่าสงัเกตว่าการเปลี่ยนช่ือเมืองตามนาม
ของพระบาง หรือการอญัเชิญพระบางไปพร้อมกบัการย้ายเมือง 
แสดงให้เห็นถึงฐานะของพระบางที่เป็นพระพทุธรูปส าคญัอนัมี
ความศกัด์ิสิทธ์ิ และเป็นตวัแทนหลกัชัยของอาณาจักรด้วย...” 
(ปฐมพงศ์ สขุเล็ก, 2556: 81) 
 

ด้วยเหตนีุ ้เม่ือล่วงเลยมาถึงในสมยักรุงธนบรีุ  เจ้าพระยาจกัรีน าทพัไป
ท าศกึกบัเวียงจนัทน์  และได้อาณาจกัรล้านช้างมาเป็นประเทศราชของกรุงธนบรีุ 
พร้อมกันนัน้ได้อัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางมายังกรุงธนบุรี โดย
ประดิษฐานท่ีวดัแจ้ง (วดัอรุณราชวราราม) ต่อมาเม่ือพระบาทสมเด็จพระพุทธ
                                                           

6 ปัจจบุนัประดิษฐานอยู่ ณ วดัคฤหบดี กรุงเทพฯ เป็นพระพทุธรูปส าคญัที่ตามต านานกลา่ว
วา่บรรจพุระบรมสารีริกธาตไุว้ถึง 100 องค์ 
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ยอดฟ้าจฬุาโลก  ท าการปราบดาภิเษก ในปี พ.ศ. 2325 แล้ว โปรดพระราชทาน
พระบางคืนแก่พระเจ้านนัทเสน ด้วยมีคติท่ีไม่ควรให้พระบางกับพระแก้วมรกต
อยูเ่มืองเดียวกนั จงึพระราชทานคืนไป เม่ือลว่งมาในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
นัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 โปรดให้ยกทพัไปปราบเมืองเวียงจนัทน์อีก ปี พ.ศ. 
2370  สมเดจ็กรมพระราชวงับวรสถานมงคล ได้อญัเชิญพระบางและพระพุทธรูป
ส าคญัอ่ืนๆ 7ลงมา ก็ยงัมีความรังเกียจในพระพทุธรูปแบบล้านช้าง ซึง่ราษฎรเช่ือ
ว่าจะท าให้ฝนแล้ง  จึงให้เชิญไปไว้ท่ีวัดนอกพระนครเป็นพืน้ โดยโปรดให้
เจ้าพระยาบดินทรเดชาอญัเชิญพระบางไปประดิษฐานไว้ ณ วดัจกัรวรรดิราชา
วาส 8    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           

7 ได้แก่ พระแทรกค า พระฉันสมอ (ปัจจุบนัประดิษฐาน ณ วดัอปัสรสวรรค์) และพระศิลา
เขียว (เข้าใจวา่ คือ “พระนาคสวาสดิ์เรือนแก้ว” ประดิษฐานในพระบรมมหาราชวงั) 
8 อยา่งไรก็ตามเมื่อรัชกาลที่ 4 โปรดพระราชทานพระบางคืนให้แก่นครหลวงพระบาง ได้โปรด
เกล้าฯให้น า “พระนาค” ซึ่งมีพทุธลกัษณะคล้ายพระบาง จากหอพระในพระบรมมหาราชวงั 
มาประดิษฐานแทน  พระนาคมีความสงู 1.48 เมตร 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ซ้าย: พระนาค พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัโปรดให้เชิญไปประดิษฐาน 
ณ วดัจกัรวรรดิราชาวาส หลงัพระราชทานพระบางคืนแก่เจ้านครหลวงพระบาง ขวา: ภาพ
เก่าพระบางปี ค.ศ. 1913  (พ.ศ. 2456) และ ในปี ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) เป็นพระบางที่
ทางการลาวน ามาให้ประชาชน “ฮดสรง” จะสงัเกตได้ว่ามีพทุธลกัษณะแบบบายน ซ่ึงเป็น
องค์ดัง้เดิม เมื่อเปรียบเทียบกบัภาพที ่1 และภาพที ่2  ทีม่า:  ซ้าย: ธนภทัร์ ล้ิมหสันยักลุ   
ขวา: เฟซบุ๊กกลุ่มสมาคมศิลปะลาว – ศิลปะอีสาน 
 

เม่ือเข้าสูรั่ชสมยัของพระบาทสมเดจ็จอมเกล้าเจ้าอยูห่วั รัชกาลท่ี 4 จาก
ปัญหาด้านความเช่ือดงักล่าว  จงึโปรดพระราชทานพระบางให้พระเจ้าจนัทรเทพ
ประภาคุณ  อญัเชิญพระบางกลับไปไว้ ณ นครหลวงพระบาง เม่ือ พ.ศ. 2408 
ดงัท่ีกลา่วไว้ในพระราชพงศาวดาร ฉบบัเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ว่า  
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“...ครั้นมาถึงเมื่อ ณ ปีขาล อฐัศก เจ้าอปุราชเมืองหลวงพระบาง
มาเฝา้ทูลละอองธุลีพระบาท จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ใหร้ับ
เอาพระบางข้ึนไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองหลวงพระบางตามเดิม 
เจ้าอุปฮาดราชวงศ์ ได้เชิญเสด็จพระบางออกจากพระวิหารวัด
จักรวรรดิ ณ วัน เดือน 5 ข้ึน 15 ค ่า เวลาเพลแล้ว (วันที่ 31 
มีนาคม 2408)...” (ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา, 2555: 1962) 
 

 พระบางถือเป็นสญัลกัษณ์ของอ านาจท่ีกษัตริย์ล้านช้าง หรือ “หลกัชยั” 
เน่ืองจากความส าคญัในฐานะพระพทุธรูปอนัเป็น “มิ่งขวญั” ของอาณาจกัร จาก
ความส าคญัในต านานหรือพงศาวดารดงัท่ีกล่าวมาแล้ว  เพราะเป็นสิ่งยึดเหน่ียว
จิตใจของประชาชน ในด้านความศักดิ์สิทธ์ิ อีกทัง้ยังแสดงถึงบุญบารมีของ
พระมหากษัตริย์ท่ีจะมีสิทธ์ิครอบครองได้ จะสงัเกตได้ว่าแม้จะตกเป็นประเทศ
ราชแก่สยาม  แต่กษัตริย์ล้านช้างในฐานะเจ้าประเทศราช  ก็หาวิถีทางในการ
อญัเชิญพระบางกลับนครของตนให้ได้อยู่เสมอ9 แม้แต่ราชส านักรัตนโกสินทร์
เองยงัมองพระบางในฐานะ “หลกัชยั” ของอาณาจกัรล้านช้างท่ีต้องอญัเชิญมา
กรุงเทพฯ ตามหลกัการแพ้ชนะของรัฐจารีต และได้พระราชทานคืนแก่หลวงพระ
บางตามคตินิยม เพ่ือเฉลิมพระราชศรัทธา และสร้างสิริมงคลแก่เมืองประเทศ
ราช  เพราะความเช่ือถือดงัท่ีกล่าวมาแล้ว พระบางจึงได้รับการประดิษฐานไว้ท่ี
                                                           

9 ทศันะดงักลา่วนีส้ะท้อนผา่นความคิดเห็นในหนงัสอืตา่งๆ รวมถึงความคิดในปัจจบุนัด้วย 
โดยถือวา่ พระบาง เป็นสิง่สงูคา่ที่สดุ เช่น  “...สยามได้ปล้นเอาเคร่ืองค า้ของคนู มลูมรดก
ของลาว...” บนุมี เทบสเีมือง. (2556). ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 3. กรุงเทพฯ: 
สขุภาพใจ, 135. 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

หลวงพระบาง และคงอยู่มาจนถึงทกุวนันี ้โดยในช่วงเดือนเมษายนหรือเดือนห้า 
ของทกุปี ซึง่ถือเป็นงานปีใหมข่องลาว จะมีการแหอ่งค์พระบางจากท่ีประดิษฐาน
ในพระราชวงัหลวงพระบาง มาท่ีวดัใหม่สุวรรณพูมาราม เพ่ือท าการ “ฮดสรง” 
และสกัการบชูา เป็นเวลา 3 วนั 3 คืน  ก่อนจะเชิญไปประดิษฐานดงัเดิม (จนัทะ
พอน  วนันะจิด, 2548: 25 – 26) 
 
 1.2 การจ าลอง “ความศักดิ์สิทธ์ิ” ผ่านพุทธศิลป์ของพระบาง  

“พระบาง” ในฐานะท่ีเป็น “หลักชัย” และพระพุทธรูปท่ีทรงความ
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสุดองค์หนึ่งของอาณาจกัรล้านช้าง ฉะนัน้จึงเป็นธรรมดาท่ีได้มีการ
จ าลองพระบางไว้เป็นจ านวนมากประดิษฐานภายในถ า้พระหรือวดัวาอารามใน
เขตพืน้ท่ีวฒันธรรมลาวและอีสานดงัปรากฏมาถึงปัจจุบนั ทัง้นี ้ก็เน่ืองด้วยการ
เป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิ  เช่นเดียวกับคติการจ าลองพระพุทธรูปท่ีส าคญัองค์ 
อ่ืนๆ เช่น พระมหามัยมุนี  เมืองมัณฑะเลย์ ของพม่า ซึ่งเป็นไปในลักษณะท่ี
คล้ายกัน กล่าวคือ มีการน าลักษณะเด่นขององค์พระมาจ าลอง โดยท่ีไม่ต้อง
สร้างให้เหมือนองค์ต้นแบบทุกประการ เช่น สร้างเป็นพระพุทธรูปยืนแสดงปาง
ประทานอภยั หรือปางห้ามสมทุร ยกพระหตัถ์ทัง้สองข้าง ใช้พระนามเหมือนกัน
วา่ “พระบาง” หรืออาจเป็นพระนามอ่ืน แตมี่พทุธลกัษณะท่ีท าให้ทราบได้ไม่ยาก
วา่ได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก พระบาง โดยท่ีมีลกัษณะบางประการท่ีแตกต่างกัน
ไปตามศรัทธา ฝีมือหรือเอกลกัษณ์ของสกลุช่างแตล่ะท้องท่ี ขณะเดียวกนัหลาย
แห่งได้มีการสร้างต านานขึน้ใหม่เพ่ือให้สัมพันธ์กับประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน หรือเมืองเดิมของชุมชนนัน้ ๆ อีกด้วย (ศกัดิ์ชยั สายสิงห์, 2554:  319 – 
320)  
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ตวัอย่างของพระบางดงักล่าวข้างต้น ได้แก่ พระบาง วดัศรีสุทธาวาส 
หรือวดัวิสทุธาราม อ าเภอเมือง  จงัหวดัเลย10  พระบางวดัไตรภมูิ อ าเภอทา่อเุทน 
จังหวัดนครพนม11 พระบาง วัดมหาชัย อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู12     
พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา จงัหวดัอ านาจเจริญ  พระบาง วดัใต้ 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นต้น โดยท่ีผู้สร้างอาจไม่จ าเพาะชนชัน้สูง 
และพระภิกษุสงฆ์ เท่านัน้แตร่วมถึงอาณาประชาราษฏร์ท่ีมีความเคารพศรัทธา  
ดังจะเห็นจากจารึกท่ีฐานองค์พระมีการจารึกพระนามของกษัตริย์  ขุนนาง 
พระสงฆ์ และนามของผู้สร้างท่ีเป็นสามญัชนปรากฏอยู่เสมอ  ความนิยมในการ

                                                           

10 จารึกที่ฐานกลา่วว่า “สงักราช 74 ตวั ปีเต่าสี เดือน 4 ข้ึน 6 ค ่า วนั 5 มื้อฮบัเม้า ฤกษ์ 3 
ลูก ยามกองแลงได้ริจนาพระพทุธรูปองค์นี ้ภายในมีมหาสมเด็จสงัฆราชเจ้าวดักลาง เมือง
ซายขาว เป็นประมุกข แลสงัฆเจ้าทัง้หลายพร้อมกนัแล้วแล ภายนอกมีพระยาซายขาว เป็น
ประมกุข แลศรทัธา มรรคนายก อบุาสก อบุาสิกาเมืองเลย แลน าค าพร้อมกนัสร้างไว ้ขอให้
ไดด้งัพระเป็นเจ้าเทศนา ขนานโพธิปัญญาเป็นผูริ้จนา ขอสขุ 3 ประการ ทวุ ทวุ 74 ตวั ปีเต่า
สี” ตรงกบั จ.ศ. 1074 (พ.ศ. 2255)   
11 แต่เดิมประดิษฐานอยู่ที่ถ า้เหิบ บ้านนาคก แขวงค าเกิด ประเทศลาว จารึกอกัษรธรรมที่
ฐานองค์พระกลา่วว่า สมเด็จพระเหมมะวนันา กบัทงัคงัเควาสี อบุาสกอบุาสิกา ได้สร้างขึน้
เมื่อ พ.ศ. 2008 
12 มีสององค์คู่กนั ที่ฐานจารึกอกัษรธรรม หลกัที่ 1 ว่า “ศกัราชได้ร้อยแปดสิบห้าตวั ปีกามด 
เดือนยี่ แรม 15 ค ่า วนั 6  แม่อร  ผวัเมีย มีศรัทธาไว้กบัศาสนา นิพพาน ป”  และหลกัที่ 2 ว่า 
“ศกัราชได้ร้อยแปดสบิห้าตวั ปีกามด เดือนยี่ แรม 15 ค ่า วนั 6 พอ่อร ผวัเมียมีศรัทธาสร้างไว้
กบัศาสนา นิพพาน ปจฺจโย โหต”ุ ตรงกบั พ.ศ. 2366 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

จ าลองพระบางนีมี้มากท่ีสดุในพทุธศิลป์ลาว จะพบพระพทุธรูปปางนีไ้ด้แทบทกุ
วดั  ดงัท่ีศกัดิช์ยั สายสิงห์ กลา่ววา่ 

 

“…พระบางคือ พระพุทธรูปยืนแสดงปางประทานอภัยทั้งสอง
พระหตัถ์ (ปางห้ามสมุทร) ซ่ึงสร้างข้ึนตามแบบอย่างของพระ
บาง อนัเป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของ สปป.ลาว ใน
ศิลปะล้านช้างหรือศิลปะลาวนิยมสร้างมากทุกยุคทุกสมัย...” 
(ศกัดิช์ยั  สายสิงห์, 2554: 319) 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4  พระบาง “จ าลอง”  ซ้าย: พระบาง วดัมหาชยั จ.หนองบวัล าภู  ขวา : พระบาง วดั
ไตรภูมิ จ.นครพนม ที่มา: ซ้าย: หนงัสือพระพุทธรูป มรดกล ้าค่าของเมืองไทย เล่ม 2                                                                                               
ขวา: http://www.laksanathai.com/book1/LargeImages/426_02.jpg 
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ดงันัน้ ก่อนจะศึกษาพระบางจ าลององค์อ่ืนๆ จึงต้องกล่าวถึงลกัษณะ
ของ “พระบาง” องค์จริงก่อนว่ารูปแบบทางศิลปะอย่างไร ส าหรับพุทธลกัษณะ
ของพระบางท่ีแสดงปางประทานอภัยนัน้ (หรือปางห้ามสมุทร)  ประทบัยืนยก 
พระหตัถ์ขึน้ นิว้พระหตัถ์ไม่เรียบเสมอกัน (แม้จะมีประเด็นถึงความต่างของนิว้
พระหัตถ์ว่าบางภาพนิว้พระหัตถ์เสมอกัน แต่เข้าใจว่ามีการท าพระพระหัตถ์
ส าหรับสวมครอบเพ่ือความสวยงาม ท าให้นิว้พระหัตถ์เสมอกัน) พระพักตร์
คอ่นข้างเป็นรูปส่ีเหล่ียม พระนลาฏกว้าง พระขนงเป็นรูปปีกกา พระเนตรเหลือบ
ต ่า พระนาสิกค่อนข้างแบน พระโอษฐ์บาง พระเศียร และพระเกตมุาลาเกลีย้ง
ส าหรับสวมเคร่ืองทรง บัน้พระองค์เล็ก พระโสภีใหญ่ ครองจีวรห่มคลุม แลเห็น
แถบสบง และหน้านาง  พระพกัตร์ส าแดงการยิม้แบบบายน คือ มีพระโอษฐ์แบะ
กว้าง มีริมพระโอษฐ์หนา 

อาจตัง้ข้อสงัเกตได้ว่า พระพทุธรูปปางนีเ้ป็นรูปแบบท่ีได้รับความนิยม
มาก่อนแล้วในศิลปะเขมร สอดคล้องกับท่ีพระบางเป็นพระพุทธรูปศิลปะบายน 
อายรุาวต้นพทุธศตวรรษท่ี 19 ขณะเดียวกนัในช่วงท่ีอาณาจกัรล้านช้างสถาปนา
เป็นยุคเดียวกับกรุงศรีอยุธยาคือ ปลายพุทธศตวรรษท่ี 18 ถึงราวต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 19 ซึ่งมีความนิยมในการสร้างพระพทุธรูปปางประทานอภยั หรือปาง
ห้ามสมุทรด้วย  อันใกล้เคียงกับศิลปะแบบอู่ทองในลุ่มน า้เจ้าพระยาท่ีมี
วิวฒันาการจากศิลปะเขมรในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 เชน่กนั (ประภสัสร์ ชวูิเชียร, 
2557: 69) และเม่ืออาณาจักรล้านช้างทัง้สามแห่งตกเป็นประเทศราชของกรุง
รัตนโกสินทร์แล้ว ความนิยมดังกล่าวก็ไม่ได้สร่างซาลง เน่ืองจากอาจได้รับ
แนวคิด และอิทธิพลในการสร้างจากกรุงเทพฯ ท่ีมีความนิยมในการสร้าง
พระพุทธรูปยืนทรงเคร่ือง ปางห้ามสมุทรด้วยเช่นกัน ดังท่ีพบว่าในช่วงพุทธ
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

ศตวรรษท่ี 24 – 25 มีความนิยมในการสร้างปางนีเ้พิ่มขึน้กว่ายุคก่อนอย่างเห็น
ได้ชดั (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 199)  

แตไ่มว่า่อย่างไร ทกุองค์ก็ล้วนเป็นองค์ส่ือแทนพระบางองค์จริง  ด้วยว่า
มีความศกัดิ์สิทธ์ิดจุเดียวกัน จากท่ีกล่าวมาผู้ เขียนจึงขอก าหนดรูปแบบส าคญั
ในการศึกษาการจ าลองพุทธศิลป์ของพระบาง “จ าลอง” ในบทความนี ้ว่าเป็น
พระพทุธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางประทานอภัย ทัง้นี ้แม้ว่าพระบาง “จ าลอง” 
องค์ตา่งๆ จะมีความแตกต่างกนัในด้านรายละเอียดปลีกย่อยอนัเป็นความนิยม
ทางศิลปะท่ีแตกต่างจากพระบางองค์จริงก็ตาม ซึ่งจะสามารถอธิบายตามหลัก
ของประวตัิศาสตร์ศลิปะได้  

 
2.พระบางเมืองอุบลราชธานี ความสืบเน่ืองทางประวัติศาสตร์ และศิลปะ
จากอาณาจักรล้านช้าง  
 จากคติการ “จ าลอง” พระบาง ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่าเมือง
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ และศิลปะท่ี
เก่ียวข้องกบัอาณาจกัรล้านช้าง และกรุงรัตนโกสินทร์ จากการส ารวจในเบือ้งต้น 
พบพระพทุธรูปปางห้ามสมทุร จ านวนหลายองค์ท่ีเช่ือได้ว่าสร้างขึน้ตามคตินิยม
การจ าลองพระบาง  หลายองค์เป็นพระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิ หรือพระปฏิมาคู่บ้านคู่
เมือง บ้างก็ประดิษฐานอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ในฐานะมรดกทางวฒันธรรม อนัเป็น
ศลิปวตัถ ุและโบราณวตัถท่ีุทรงคณุคา่อีกด้วย  
 พระบางจ าลองของเมืองอุบลราชธานี ท่ีน าเสนอในบทความนี ้เน้น
เฉพาะองค์ท่ีมีประวตัิความเป็นมาท่ีชดัเจน และพบความผิดพลาดคลาดเคล่ือน
ในประวัติของพระพุทธรูปบางองค์  โดยรวมการน าเสนอพระบางจ าลองของ 
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วดัพระเหลาเทพนิมิต อ.พนา จ.อ านาจเจริญ ซึ่งในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของเมือง
อบุลราชธานี  ในท่ีนีจ้งึน าเสนอ พระบางทัง้หมดจ านวน 5 แหง่ 6 องค์ ดงันี ้ 
 
 2.1 พระบาง เมืองอุบลราชธานี และเมืองอ านาจเจริญ 
  2.1.1 พระพุทธรูปปางประทานอภัย พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิอุบลราชธานี (วัดหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี) 
 พระพทุธรูปปางประทานอภยั เป็นพระพทุธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งของเมือง
อุบลราชธานี แต่เดิมประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลวง ซึ่งเป็นวัดแห่งแรก และเป็นวัด
ประจ าเจ้าเมืองอุบลราชธานีมาตัง้แต่แรกตัง้ มีพุทธลกัษณะส าคญั ได้แก่ พระ
รัศมีเป็นเปลว (มีร่องรอยว่าเคยประดบัแก้วเพชรน า้ค้าง) เม็ดพระศกหนามขนุน 
มีไรพระศก พระขนงโค้ง พระเนตรเหลือบต ่า พระกรรณยาว พระศอเป็นปล้อง 
ครองจีวรห่มคลุม ชายจีวรสองข้างตกลงข้างพระวรกาย พระหัตถ์ยกขึน้แสดง
ปางประทานอภัย นิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ียาวไล่เล่ียกนั ประทบัยืนบนฐานทรงกลมสูง 
วัสดุสร้างจากส าริด  ศิลปะล้านช้าง (ปรับปรุงจากทะเบียนโบราณวัตถุ 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี)  
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  พระพทุธรูปปางประทานอภยั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อบุลราชธานี (วดัหลวง) 
สร้างเมื่อ พ.ศ.2333 ทีม่า : ปกรณ์ ปกุหตุ 
 

พระพุทธรูปปางประทานอภัยนี ้ แม้จะไม่ปรากฏพระนาม แต่พุทธ
ลักษณะโดยรวมส่ือให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ามุ่งจ าลององค์พระบาง และผู้สร้าง
สนันิษฐานว่าคงเป็นกลุ่มเจ้านายเมืองอุบลราชธานี หรือ “อาญาส่ี”13 เน่ืองจาก
เคยประดิษฐานท่ีวัดหลวง สอดคล้องกับค าบอกเล่าของ บ าเพ็ญ ณ อุบล 
(บ าเพ็ญ ณ อบุล, 2553: 148)  ท่ีฐานองค์พระมีจารึกว่าสร้างขึน้เม่ือ จลุศกัราช 
1156 หรือ พ.ศ.2333 เป็นเวลาก่อนสถาปนาเมืองอบุลราชธานีอย่างเป็นทางการ 
2 ปี ตามท่ีปรากฏในจดหมายเหตุ เศกเจ้าประเทศราช ในปี พ.ศ.2335 
พระพุทธรูปองค์นี ้เป็นหนึ่งในโบราณวตัถุท่ีพระครูปริยตัิยานุวัตร (เส็ง อุตฺตโม 
                                                           

13 “อาญาสี”่ หรือ “อาชญาสี”่ ประกอบด้วย เจ้าเมือง อปุฮาด ราชวงศ์ ราชบตุร 
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ดวงมาลา) เจ้าอาวาสวัดหลวง รูปท่ี 9 มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี   ปัจจุบนัจดัแสดงท่ีห้องแสดงท่ี 5 วฒันธรรมไทย – ลาว ระหว่าง
พทุธศตวรรษท่ี 22 – 25 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิ อบุลราชธานี 

 
 2.1.2 พระบาง วัดพระเหลาเทพนิมิต อ าเภอพนา  
จังหวัดอ านาจเจริญ 
 พระบาง ของวดัพระเหลาเทพนิมิต เป็นพระพุทธรูปปางประทานอภัย 
และมีพทุธลกัษณะท่ีงดงามเป็นอย่างมาก ประดิษฐาน ณ วดัพระเหลาเทพนิมิต 
อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ศิลปะล้านช้างองค์ส าคัญ คือ พระเหลาเทพนิมิต  และเก็บรักษางานพุทธ
หตัถศลิป์ท่ีงดงามไว้เป็นจ านวนมาก 
 พระบางจ าลองนีมี้พทุธลกัษณะท่ีส าคญั ได้แก่ แสดงปางประทานอภัย 
พระพกัตร์คอ่นข้างสัน้ พระขนงโก่ง พระเนตรเรียวเหลือบลงต ่า  ขมวดพระเกศา
เป็นเม็ดเล็กเรียงติดกนัแน่น พระเกตมุาลาใหญ่สอบขึน้ไปรับกับพระรัศมี ซึ่งท า
เป็นตอ่มลายปล้องรูปกรวยคว ่า ครองจีวรห่มคลมุ  แนวขอบจีวรทิง้ชายลงใต้ข้อ
พระหตัถ์ทัง้สองข้าง ส่วนปลายแหลมโค้งเข้าทางด้านในพาดทับขอบสบงทาง
ด้านล่าง ปลายนิว้พระหัตถ์ทัง้ส่ียาวไล่เล่ียกัน ส่วนฐานล่างเป็นฐานปัทม์ทรง
กลม ด้านบนสอบเข้าไปหาฐานหน้ากระดานส่ีเหล่ียมท่ีรองรับพระบาท วัสดุ
ส าริด (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2532: 170) เนือ้ทองสี                 
ดอกบวบ สงู 122 ซม.  
 จากพุทธลักษณะของพระบางนี ้ท่ีมีความใกล้เคียงกับ พระบางองค์
ต้นแบบเป็นอย่างมาก (ลักษณะของพระเกศโมลี ชายจีวร เป็นต้นโปรด
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

เปรียบเทียบกับภาพท่ี 1 และภาพท่ี 6) ถือเป็นตวัอย่างของพระพุทธรูปพืน้เมือง
ท่ีได้รับการสร้างสรรค์เป็นอย่างดี อีกทัง้มีการสร้างเคร่ืองทรงถวายองค์พระอีก
ด้วย เป็นมงกุฎท าจากแผ่นโลหะตดัเป็นลวดลาย ส าหรับสวมพระเศียร อนึ่งท่ี
บานหน้ากระดานส่ีเหล่ียมรองพระบาท  มีจารึกอักษรธรรม ความว่า “สงักาษ 
1183 เดือนยี ข้ึน 4 ค ่า วนั 5 มหาเตยยน มีประสาทศรัทธา บุญภาคพุทธรูป 
โชตนา ปญฺจาสฺสาสหงสนิพฺพานปจฺจโยโหตุ” นกัวิชาการสันนิษฐานว่า “มหา
เตยยน” เป็นช่ือของพระสงฆ์ หรือผู้สร้างพระองค์นี ้เพ่ือเป็นปัจจยัแก่พระนิพพาน 
และค า้ชูพระพุทธศาสนาไปตลอดห้าพันปี จากจารึกองค์พระสร้างเ ม่ือ จุล
ศกัราช 1183 ตรงกับ พ.ศ. 2364 (กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร, 
2532: 210) พระครูพินิตพนารักษ์ อดีตเจ้าคณะอ าเภอพนา และอดีตเจ้าอาวาส
วัดพระเหลาเทพนิมิต ให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานียืมจัดแสดง 
ปัจจุบนัพิพิธภัณฑ์ได้ส่งคืนวดัพระเหลาเทพนิมิต พร้อมกับพระพุทธรูปส าคญั
องค์อ่ืนๆ ท่ียืมมาจดัแสดงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
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ภาพที่ 6 พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต วดัพระเหลาเทพนิมิต ซ้าย: พระบาง วดัพระเหลา
เทพนิมิต ขณะสวมมงกฎุ ขวา: พระพกัตร์พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต จะสงัเกตไดว่้าพระ
เกตุมาลาเป็นต่อมเช่นเดียวกบัพระบางองค์จริง ที่มา: ซ้าย: หนงัสืออุบลราชธานี 200 ปี 
ขวา: หนงัสือเมืองอบุลราชธานี ของกรมศิลปากร  
 

 2.1.3 พระบางพุทธลาวัลตี พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ
อุบลราชธานี (วัดหลวง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี)  
 พระบางพทุธลาวลัตี เป็นพระพทุธรูปปางประทานอภยั พระพกัตร์รูปไข่ 
ขมวดพระเกศาเป็นก้นหอย ขณะท่ีพระเกตมุาลาเป็นต่อม ยอดพระรัศมีประดบั
แก้วเพชรน า้ค้าง ท่ีบัน้พระองค์รัดประคดประดบัหินมีคา่ ฐานปัทม์ทรงกลม วาด
ลวดลายกลีบบวั มีท่ีเสียบฉัตรติดประดับท่ีฐานด้านหลัง (คงท าขึน้ภายหลัง) 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

วัสดุส าริด ปิดทองค าเปลว  ประดิษฐาน ณ ห้องจัดแสดงท่ี 5 วัฒนธรรมไทย  
– ลาว ระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 22 – 25 พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาต ิอบุลราชธานี 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 พระบางพทุธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ อบุลราชธานี (วดัหลวง) จะสงัเกต
ได้ถึงความคล้ายคลึงกบัพระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต จากการสร้างฐานทรงปัทม์ แต่มี
ความแตกต่างกนัที่ขนาดของพระวรกาย การผายพระหตัถ์ที่กว้างยาวต่างกนั พระเกศโมลี 
และรดัประคดประดบัหินมีค่า  
 

พระบางองค์นี ้ ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล ปราชญ์เมืองอบุลราชธานีผู้ล่วงลบั 
เป็นผู้มอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 
พ.ศ.2543 ซึ่งข้อมูลจากทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑ์กล่าวว่า เป็น
พระพทุธรูปจ าลองพระบาง ของวดัพระเหลาเทพนิมิต แตเ่ม่ือผู้ เขียนเปรียบเทียบ
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พทุธศลิป์กบัพระบางของวดัพระเหลาเทพนิมิตแล้ว (ดใูนภาพท่ี 6) กลบัพบว่าไม่
น่าจะเป็นการจ าลองจากพระบางองค์ดังกล่าว เน่ืองด้วยมีพุทธลักษณะท่ี
แตกต่างกันในหลายจุดเกินไป เช่น แม้องค์พระจะท าพระเกตุมาลาเป็นต่อม
เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันท่ีการประดับพระรัศมีด้วยแก้วเพชรน า้ค้าง 
หรือแก้วโป่งขาม ซึ่งพระบางของวัดพระเหลาเทพนิมิตมิได้ปรากฏว่ามีการ
ประดับ รวมถึงการประดับหินมีค่าท่ีเม็ดพระศก และรัดประคดขององค์พระ 
รวมถึงการแสดงพระพักตร์  และพระหตัถ์ท่ีมีสุนทรียะแตกต่างกันกับพระบาง  
วดัพระเหลาเทพนิมิตอีกด้วย 

เม่ือผู้ศกึษาได้สอบถามข้อมลูจากคณุมีชยั  แต้สจุริยา14  อนัเป็นหนึ่งใน
ผู้สนบัสนนุให้ ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล มอบพระพทุธรูปเก่าแก่ให้แก่พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ อุบลราชธานี เพ่ือรักษาสงวนไว้เป็นมรดกของบ้านเมืองสืบไป จึงได้
รับทราบว่า พระบางพทุธลาวลัตีนี ้มิได้สร้างจ าลองจากพระบางของวดัพระเหลา
เทพนิมิต หากแต่เป็นพระพุทธรูปโบราณของเมืองอุบลราชธานีท่ีมีมาแต่เดิม 
โดยประดิษฐานอยู่ท่ีวัดหลวง เมืองอุบลราชธานี หากแต่ได้รับการน ามาเก็บ
รักษาไว้กับดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล ผู้ สืบเชือ้สายเจ้านายเมืองอุบลราชธานี ซึ่งท่าน
เป็นผู้ มีบทบาทในการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมของเมืองอบุลราชธานีท่ีส าคญัท่าน
หนึ่ง ด้วยเหตนีุท้่านจึงได้น ามามอบให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี 
จดัแสดงในภายหลงั สว่นข้อมลูท่ีคลาดเคล่ือนกบัพระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 
อาจเป็นไปได้ว่าสบัสนกับค าบอกเล่า กับจารึกท่ีฐานกระดานรองพระบาทองค์
พระ ซึง่ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล คงเป็นผู้จารึกเพิ่มด้วยอกัษรไทยว่า  
                                                           

14 คณุมีชยั แต้สจุริยา ศิลปินดีเดน่จงัหวดัอบุลราชธานี พ.ศ. 2544 ปราชญ์ท้องถ่ินผู้คิดค้น 
“ผ้ากาบบวั” และเจ้าของร้านค าปนุ เมืองอบุลราชธานี 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

“...พระบางพทุธลาวลัตี จ าลองแทนองค์จริงที่อยู่เมืองหลวงพระบาง...” และ “...
ขออทิุศให้คณุพ่อท้าวปราง บญุมุง ณ อบุล คณุแม่นางพริก ณ อบุล ที่เป็นเชื้อ
อดัยาเมือง อบุลราชธานี...นายบ าเพ็ญ ณ อบุล สร้าง15 ปี พ.ศ. 2532…” 
 

ประกอบกับพุทธลักษณะท่ีคล้ายกันหลายประการ  คงท าให้เกิดการ
คลาดเคล่ือน ข้อสังเกตส าคัญอีกประการว่า  พระพุทธรูปองค์นีไ้ม่น่าจะใช่
พระพทุธรูปท่ีจ าลองขึน้ใหม่ แตค่วรเป็นพระพทุธรูปโบราณท่ีมีการซ่อมแซมปิด
ทองใหมเ่สียมากกว่า  
 

  
 
 
 

 
 
 
ภาพที ่8 พระเกศโมลีของพระบางพทุธลาวลัตี ประดบัแก้วเพชรน ้าคา้ง ทีม่า: ปกรณ์ ปกุหตุ 

 

อนึง่ ยงัได้พบว่า  ดร. บ าเพ็ญ ณ อบุล ยงัได้สร้างพระบางจ าลอง โดยมี
พระบางพุทธลาวัลตีองค์นีเ้ป็นต้นแบบ ด้วยเทคนิคท่ีเรียกว่า เปเปอร์มาเช่  
                                                           

15 “สร้าง” ในที่อาจไม่ได้หมายถึงการหล่อสร้างพระขึน้ใหม่ แต่น่าจะหมายถึง “ซ่อมสร้าง
ปฏิสงัขรณ์” ขึน้ใหม่ ที่น่าเป็นไปได้สงู คืออาจจะมีการปิดทองค าเปลว และติดตัง้ฉตัรถวาย 
เนื่องจาก ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล เป็นช่างศิลป์ผู้ช านาญทา่นหนึง่ 
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(paper mâché) คือ สร้างด้วยวสัดกุระดาษอย่างประณีต  ทัง้นีพ้บว่าได้จดัสร้าง
ขึน้จ านวน 2 องค์ โดยองค์หนึง่สร้างถวายวดัหลวง ปัจจบุนัประดิษฐานไว้ภายใน
อุโบสถ สนันิษฐานว่าคงสร้างเป็นอนุสรณ์ทดแทนพระบางท่ีท่านเคยน าไปเก็บ
รักษาไว้ ขณะท่ีอีกองค์หนึ่งคงสร้างไว้บูชาแทนองค์จริงท่ีมอบให้แก่พิพิธภัณฑ์ 
ภายหลงัท่านได้น ามามอบให้กับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
เม่ือวนัท่ี 18 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ ณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 พระบาง “กระดาษ” ทัง้ 2 องค์  ซ้าย: พระบาง “กระดาษ” ณ อุโบสถ วดัหลวง 
อบุลราชธานี ขวา: พระบาง “กระดาษ”  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี และ 
ดร.บ าเพ็ญ ณ อบุล ผูส้ร้างองค์พระ ทีม่า:  ซ้าย: ปกรณ์ ปกุหตุ ขวา: ผศ.ดร.ชริดา ปกุหตุ 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

 2.1.4 พระทองทิพย์ วัดศรีอุบลรัตนาราม (พระอารามหลวง)  
อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 
 พระทองทิพย์ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร สูง 2 ศอกเศษ หรือ
ประมาณ 144 ซม.หล่อด้วยทองส าริด ขัดเงา ซึ่งพุทธลักษณะนัน้งดงามมาก 
ประดิษฐานเหนือแท่นไม้โบราณ  ณ หอแจกพิพิธภณัฑ์วดัศรีอบุลรัตนาราม (วดั
ศรีทอง) พระอารามหลวง เมืองอบุลราชธานี  
 พระทองทิพย์ ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณอีกองค์หนึ่งของเมือง
อบุลราชธานี ท่ีอญัเชิญมาจากนครเวียงจนัทน์  โดยเจ้าพรหมเทวานเุคราะห์วงศ์ 
(เจ้าหน่อค า) เจ้าเมืองอุบลราชธานีท่านท่ี 4 อญัเชิญมาเม่ือครัง้น าทพัไปปราบ
ฮอ่ เม่ือ พ.ศ.2418 พร้อมกบั “พระทอง” พระพทุธรูปปางเปิดโลก ท่ีประดษิฐานไว้ 
ณ วดัไชยมงคล (ปัจจุบนัโดนโจรกรรมไปแล้ว พร้อมกับพระพุทธรูปส าคญัของ
วดัอีก 8 องค์) ท่ีแท่นประดิษฐานพระทองทิพย์อนัเป็นศิลปวตัถชุิน้เอกของเมือง
อบุลราชธานี มีจารึกอกัษรธรรม  พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชตุิปญฺโญ สมบตัิ) ได้
ถอดความว่า 

“...เมื่อพทุธศกัราชได้ 2418 ปีกุน สปัตศก เดือน 8 แรม 14 ค ่า 
วนัเสาร์ เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ เจ้าเมืองอุบลราชธานี ยก
ทพัไปตีฮ่อทีเ่มืองหนองคายมีชยัชนะแก่ข้าศึกศตัรูแล้ว จึงนิมนต์
พระพุทธรูปทองทิพย์ โบราณ แต่บ้ านถ่ินแก้วมาเ มื อง
อบุลราชธานี สงัฆะสามคัคีภายในมีท่านเทวธัมมีวดัศรีทองเป็น
เค้า ภายนอกมีเจ้าพรหมเทวาเจ้าเมืองอุบลเป็นประธาน พร้อม
กนัสร้างแท่นพระทองทิพย์องค์นี้ไว้ในพระศาสนาเพื่อให้เป็นที่
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ไหว้และบูชา แห่งคนและเทวดาทั้งหลายตราบต่อเท่า ห้าพนั
พระวสัสานิพพฺาน ปจฺจโย โหต.ุ..”  
(คณะกรรมการด าเนินการจัดท าหนังสือท่ีระลึก 150 ปี, 2549: 
210) 
 

 แตเ่ดิมพระทองทิพย์เป็นพระพุทธรูปท่ีใช้แห่เป็นองค์ประธานน าขบวน
ในพิธีตกับาตรเทโวโรหณะท่ีบริเวณทุ่งศรีเมือง แต่ได้ล้มเลิกไปแล้วในปัจจุบัน 
แม้พระพทุธรูปองค์นีจ้ะไมไ่ด้ใช้พระนามว่า “พระบาง” แตเ่ม่ือพิจารณาจากพุทธ
ลักษณะแล้ว สันนิษฐานได้ว่าเป็นพระพุทธรูปท่ีจ าลองแบบจากพระบางอยู่
นัน่เอง ดงัท่ี ดร. บ าเพ็ญ  ณ อุบล กล่าวว่า “...เจ้าพรหมเทวานุเคราะห์วงศ์ ได้
อัญเชิญเอาพระเจ้าทองทิพย์ส าริดจากเวียงจันทน์มาถวายเป็นพระพุทธรูป
ประจ าวดันี้อีกองค์หน่ึงงามมากเป็นพระพทุธรูปจ าลองพระบางแห่งนครหลวง
พระบางราชธานีมาแต่โบราณ...” (บ าเพ็ญ ณ อบุล, 2553: 151) 
 
 2.1.5 พระบางนาคสัมฤทธ์ิ และพระบางทองสัมฤทธ์ิ วัดใต้ พระ
เจ้าใหญ่องค์ตือ้ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  
 พระบาง ของวัดใต้ มี  2 องค์คู่กัน เน่ืองด้วยแต่โบราณคนเมือง
อบุลราชธานี เม่ือกล่าวถึงสิ่งของดีงาม ควรชม จะกล่าวเป็นภาษิตว่า “พระบทม์
วดักลาง พระบางวดัใต้ หอไตรวดัทุง่” กลา่วคือ พระพทุธรูปส าคญั 2 วดักบัอีก 1 
ศาสนสถานส าคญั ได้แก่ พระเจ้าใหญ่พระบทม์ ท่ีหอแจก วดักลาง พระบาง ท่ี
วดัใต้ และหอพระไตรปิฎกกลางน า้ ท่ีวดัทุ่งศรีเมือง ส าหรับพระบางของวัดใต้นี ้
แต่เดิมประดิษฐานไว้ใต้พระธาตุเจดีย์ของวัดใต้ โดยพระปลัดสิงห์ สุวโจ เจ้า
อาวาสรูปท่ี 9 ได้ขดุขึน้มาจากใต้ฐานธาตเุจดีย์ ในปี พ.ศ. 2494  
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

พระบางนาคสัมฤทธ์ิ และพระบางทองสมัฤทธ์ิ มีความแตกต่างท่ีอาจ
สังเกตได้ง่าย คือ เม่ือพิเคราะห์ดูจากศิลปะแล้วเป็นสกุลช่างล้านช้าง พุทธ
ลกัษณะงดงาม โดยท่ีองค์พระทัง้สองมีความแตกต่างกัน ได้แก่ ท่ีฐานองค์พระ
ของพระบางทองสมัฤทธ์ินัน้ จะมีการตวดัปลายฐานปัทม์มากกว่าพระบางนาค
สมัฤทธ์ิ  ขณะท่ีพระรัศมีขององค์พระมีความแตกต่างกันอย่างชดัเจน พระบาง
ทองสัมฤทธ์ิจะมีลักษณะพระรัศมีเปลวทรงสูง พระบางนาคสัมฤทธ์ิจะเป็น
ลกัษณะคล้ายดอกบวัตูม และท่ีบัน้พระองค์ประดบัหัวเข็มขัดต่างกับพระบาง
ทองสมัฤทธ์ิ  สว่นเนือ้โลหะวสัดพุิสจูน์ได้ยากเน่ืองจากมีการปิดทองใหม ่ 
     ปัจจบุนัองค์พระบางทัง้สองประดิษฐานอยู่ผนงัชัน้บนของอุโบสถวัดใต้
พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ จงึอาจเป็นการล าบากในการเย่ียมชม เน่ืองจากประดิษฐาน
ไว้สงูมาก อนึ่งอโุบสถหลงันีย้งัได้ประดิษฐานพระพทุธรูปปางห้ามสมุทรไว้อีก 2 
องค์ โดยแกะสลักจากไม้บักมี ้ (ไม้ขนุน) นับได้ว่าเป็นมรดกล า้ค่าของเมือง
อบุลราชธานี (วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้, 2550: 4) 
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ภาพที ่10 พระบางจ าลองทีป่ระดิษฐานในวดัสายคณะ “ธรรมยติุกนิกาย” เมืองอบุลราชธานี 
ซ้าย: พระทองทิพย์ วดัศรีทอง (วดัศรีอบุลรัตนาราม พระอารามหลวง) กลาง : พระบางนาค
สมัฤทธ์ิ วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ขวา: พระบางทองสมัฤทธ์ิ วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 
ที่มา: ซ้าย: หนงัสือที่ระลึกยกช่อฟ้า อุโบสถวดัศรีอุบลรัตนาราม กลาง และขวา: ณฐัพงศ์  
มัน่คง 
  

 จากการส ารวจข้อมูลของพระพุทธรูปทัง้ 5 แห่ง จ านวน 6 องค์  ดงัท่ี
กล่าวมานี ้อาจตัง้ข้อสังเกตถึงความส าคัญของพระบาง “จ าลอง” และวัดท่ี
ประดษิฐานอนัสมัพนัธ์กบัหลวงพระบาง ได้ในประเดน็ดงันี ้ 
 ประการแรก ลกัษณะทางพุทธศิลป์ขององค์พระบางจ าลอง มีลกัษณะ
ประการส าคญัส่วนใหญ่ เป็นพระพุทธรูปปางห้ามสมุทร หรือปางประทานอภัย 
ตามหลักการจ าลอง “ลักษณะเด่น” ของพระบางมาทัง้สิน้ ขณะท่ีอายุของ
พระพุทธรูปก าหนดไว้โดยรวมราวพุทธศตวรรษท่ี 23 – 25 โดยมีจารึกท่ีฐาน
พระพุทธรูปหลายองค์ช่วยก ากับยืนยัน เช่น พระพุทธรูปปางประทานอภัย 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จงัหวดัอุบลราชธานี จารึก พ.ศ. 2333 จารึกพระบาง 
วดัพระเหลาเทพนิมิต จารึกจลุศกัราช 1183 (พ.ศ. 2364) จารึกฐานพระทองทิพย์ 
ระบุการอัญเชิญมาเมืองอุบลราชธานีใน พ.ศ.2418 จารึกท่ีฐานพระบางพุทธ
ลาวลัตี ปี พ.ศ.2532 (สนันิษฐานว่าเป็นปีซ่อมปฏิสงัขรณ์) สว่นลกัษณะโดยรวม
ของพระพุทธรูปทุกองค์นัน้ แม้จะแสดงลกัษณะปางห้ามสมุทรเช่นเดียวกันกับ 
พระบางองค์จริงท่ีนครหลวงพระบาง และมีการสร้างเคร่ืองบูชาเพ่ือแสดงถึง
ความศรัทธาให้ใกล้เคียงกับพระบาง อาทิ เคร่ืองทรงของพระบาง วดัพระเหลา
เทพนิมิต ฐานไม้อนัวิจิตรของพระทองทิพย์ วดัศรีอบุลรัตนาราม เป็นต้น   

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีรายละเอียดท่ีแตกต่างไปจากพระบางองค์จริงท่ี
หลวงพระบาง อันได้สันนิษฐานว่าเป็นความนิยมของเมืองอุบลราชธานี อาทิ 
การแสดงสีพระพักตร์ ลักษณะเปลวพระเกศโมลีท่ีมีความไม่ซ า้แบบกัน อัน
เปรียบเทียบได้กับพระพุทธรูปศิลปะล้านช้าง สกุลช่างพืน้ถ่ินของเมือง
อบุลราชธานีท่ีประดิษฐานอยู่ในวดัต่างๆ ได้ เช่น พระเจ้าใหญ่อินแปลง วดัมหา
วนาราม16  หรือ พระองค์ตือ้เมตตรัยสัทโธ (พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้) วดัใต้17  ฯลฯ  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึง “การปรับรับ” และ “ปรับเปล่ียน” ในความศรัทธาต่อ
พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิท่ีแตกตา่งไปของแตล่ะท้องถ่ิน  
 ประการท่ีสอง  ความเช่ือมโยงทางด้าน “วฒันธรรม” ระหว่าง หลวงพระ
บาง หรือ เวียงจันทน์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและวัฒนธรรมของ
อาณาจกัรล้านช้าง มีความสมัพนัธ์ท่ีอาจกล่าวได้ว่ามาจากการสืบจารีตของการ
                                                           

16 จารึกพระเจ้าอินแปง หลกั 1  ระบศุกัราชการสร้างพระเจ้าใหญ่อินแปลง วา่สร้าง เมื่อ พ.ศ. 
2351 
17 จารึกวดัใต้เทิง กลา่วถึงการสร้างพระพทุธองค์นี ้ระบปีุ พ.ศ. 2373 
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พทุธศาสนาแบบล้านช้าง แม้วดัท่ีเป็นท่ีประดิษฐานพระบางจ าลองจะมีประวัติ
การสร้างท่ีไม่ยาวไกลนกั หากแตมี่ข้อมลูว่าได้รับการถ่ายทอดคมัภีร์ องค์ความรู้
ตา่งๆ มาจากนครเวียงจนัทน์ อาทิ วดัหลวง วดัพระเหลาเทพนิมิต และถ่ายทอด
ไปยงัวดัอ่ืนๆ ต่อ เช่น วดัใต้  ความสมัพนัธ์ดงักล่าวแม้จะไม่ได้สืบสายมาจาก
หลวงพระบางโดยตรง แต่ก็เป็น “ความร่วมกันทางวฒันธรรม” ท่ีเห็นได้ชดัเจน
จากการใช้จารีตพทุธศาสนาเดียวกนั  
 
 2.2 “พระบาง” กับความสัมพันธ์ทางประวัตศิาสตร์ 
ของเมืองอุบลราชธานี  
 เมืองอุบลราชธานีถือได้ว่าเป็นเมืองท่ีอยู่ในเครือข่ายการเมือง และ
วฒันธรรมของอาณาจกัรล้านช้างโดยตรง เม่ือพิจารณาจากสายตระกลูของเจ้า
เมือง ซึ่งสืบมาจากพระวอ พระตา (พระวรปิตา) เสนาบดีนครเวียงจันทน์ในรัช
สมยัพระเจ้าสิริบุญสาร  อีกทัง้ยงัเก่ียวโยงกับสายตระกูลเจ้านายของนครหลวง
พระบาง ในสายพระธิดาของพระเจ้าสริุยวงศาธรรมิกราชจึงไม่แปลกแต่ประการ
ใดท่ีเมืองอุบลราชธานี ซึ่งตัง้ขึน้ในดินแดนท่ีเป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม และ
การเมืองของอาณาจักรล้านช้าง จะมีการสร้าง “พระบางจ าลอง” ขึน้อย่าง
มากมาย ในขณะเดียวกันเมืองอุบลราชธานีก็ได้เป็นเครือข่ายทางวัฒนธรรม 
และการเมืองของกรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตามล าดบัจากการขอพึ่งพระ
บรมโพธิสมภารจากพระเจ้ากรุงธนบุรี โดยการน าของพระประทุมสุรราช เมือง
อบุลราชธานี มีฐานะเป็น “เมืองข้าหลวงเดิม” และเม่ือรัชกาลท่ี 1 ปราบดาภิเษก 
และสามารถเข้าควบคมุพืน้ท่ีควบคมุของอาณาจักรล้านช้างไว้ได้ทัง้หมดในปี 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

พ.ศ. 2335 จงึตัง้เจ้าเมืองอบุลราชธานี ให้มีศกัดิฐ์านะเป็น “ประเทศราช” ขึน้ตรง
ตอ่กรุงเทพมหานครฯ นบัแตน่ัน้ 
 
     
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ความเกี่ยวเนือ่งทางดา้นศิลปะของลา้นช้าง และอบุลราชธานี ซ้าย: สิมวดัเชียง
ทอง นครหลวงพระบาง ขวา: วิหารวดัหลวง เมืองอบุลราชธานี สร้างตัง้แต่ครัง้ตัง้เมือง
อบุลราชธานี ทีม่า: ซ้าย: oknation.net/blog/supawan/category/TravellingSouthEast 
Asia/page5 ขวา: วดัหลวง เมืองอบุลราชธานี 
 

การตัง้เมืองในอดีต สิ่งส าคญัท่ีมิอาจขาดได้คือการสถาปนา “อาราม” 
หรือ วัด อันเป็นศูนย์กลางของสังคมในการบ าเพ็ญบุญกุศล และเป็นสถานท่ี
ศกึษาเล่าเรียนของกลุบตุร วดัแหง่แรกของเมืองอบุลราชธานี คือ วดัหลวง ตัง้อยู่
ริมฝ่ังแม่น า้มลู ใกล้กบัคุ้มของเจ้าเมือง เป็นท่ีพ านกัของ “พระมหาราชครู” หรือ 
“สังฆปาโมกข์” ท่านเจ้าหอ (แก้ว) เจ้าอาวาสรูปแรกของวัดหลวง ท่านเป็น
ผู้ปกครองคณะสงฆ์เมืองอุบลราชธานีในยคุแรก อนัใช้จารีตธรรมเนียมแบบล้าน
ช้าง และท่านมีศกัดิ์เป็นญาติกับเจ้าค าผง เจ้าเมืองท่านแรกอีกด้วย เข้าใจว่า 
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วดัหลวงซึ่งเป็นวัดท่ีมีอิทธิพลการสร้างท่ีรับมาจากอาณาจักรล้านช้างโดยตรง 
คงมีการสร้าง “พระบางจ าลอง” ขึน้ประดิษฐานเป็นแห่งแรก มีพยานวัตถุจาก 
พระพทุธรูปปางประทานอภัยของวดัหลวง ซึ่งสร้างเม่ือ พ.ศ. 2333 เวลาไม่ห่าง
จาการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีนัก และพระบางพุทธลาวัลตี อันเป็น
พระพุทธรูปท่ีเคยประดิษฐานอยู่วัดหลวง ซึ่งมีจารึกท่ีท าให้เช่ือได้ว่าเป็นกลุ่ม
สงัคมชัน้สงู หรือ “อาญาส่ี” ของเมืองเป็นผู้สร้าง  

นอกจากนี ้ยังมีค าบอกเล่าในอดีตท่ีท าให้ทราบว่า “พระบาง” เป็น
พระพทุธรูปส าคญัของเมืองอบุลราชธานี  จากค าบอกเล่าของคณุพ่อบ าเพ็ญ ณ 
อบุล ว่า กฏิุขวางใหญ่ อนัเป็นท่ีจ าพรรษาของพระมหาราชครูท่านหอ (แก้ว) เจ้า
อาวาสวดัหลวงรูปแรกนัน้ เป็นท่ีเก็บรักษาสิ่งของล า้คา่ของบ้านเมือง ดงัท่ีวา่  “...
ของส าคญัก็มีพระบางอยู่นี ่พระพทุธรูปยืนห้ามญาติอยู่นี ่รางสรงน ้าอยู่นี ่เก้าอี้
พระประทุมอยู่นี่ พอร้ือแล้วของพวกนี้ก็หายไป...” (อรทยั เลียงจินดาถาวร และ
คณะ, 2557: 60) และ “...ยงัมีกุฏิขวางน้อย ตัง้อยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงใต้ของ
วดั เป็นเรือนแฝดเช่นเดียวกับกุฏิขวางใหญ่ เป็นที่อยู่ของรองเจ้าอาวาส เป็นที่
เก็บพระพุทธรูปปางห้ามญาติส าริด และเก้าอี้ของพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ 
(เจ้าท้าวค าผง)...” 18 (บ าเพ็ญ ณ อุบล, 2549: 44) จึงน่าคิดว่าพระพุทธรูปท่ี
กลา่วถึง อาจเป็นพระพทุธรูปปางประทานอภยั และพระบางพทุธลาวลัตี  

                                                           

18 ข้อมลูของบ าเพ็ญ ณ อบุล สบัสนกนัในเร่ืองที่ประดิษฐานของพระบาง ว่าอยู่ที่ใดกันแน่
ระหว่าง หอค า (กุฏิเจ้าอาวาส) กุฏิขวางใหญ่ หรือกุฏิขวางเล็ก (กุฏิรองเจ้าอาวาส) แต่
สาระส าคญัคือ มี “พระบาง” เป็นพระพทุธรูปส าคญั และอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของพระ
ผู้ใหญ่ในวดั 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

 จากข้อมูล และหลักฐานดงักล่าว  จึงแสดงให้เห็นว่า “พระบาง” เป็น
พระพทุธรูปท่ีส าคญัของเมืองอุบลราชธานีมาแต่แรกตัง้  และพบว่าพระพุทธรูป
ท่ีมีลกัษณะ หรือจุดร่วมแบบเดียวกันในการจ าลองสร้าง “พระบาง” ของเมือง
อบุลราชธานี19  มีลกัษณะส าคญัประการตา่งๆ ดงันี ้
  
ตารางที่ 1 ลักษณะเด่นประการส าคัญของ “พระบางจ าลอง”  
              เมืองอุบลราชธานี 
 

 

ลักษณะเด่นประจ าองค์พระ 
 

 

องค์พระพุทธรูป 
 

ใช้พระนามว่า “พระบาง” เหมือนท้องถิ่นอ่ืนของ
เครือข่ายวฒันธรรมล้านช้าง 

พระบางพุทธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ อบุลราชธานี  
พระบาง วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ 
พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 

แสดงพุทธลกัษณะเด่น ได้แก่ ปางห้ามสมทุร หรือ
ปางประทานอภยั ลกัษณะของการห่มจีวรคลมุ    
ท่ีคล้าย “องค์ต้นแบบ” การท าพระเกตมุาลาเป็น
ตอ่ม การมีเคร่ืองบูชาท่ีคล้ายกบัองค์ต้นแบบ เป็น
ต้น 

พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 
พระบางพุทธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ อบุลราชธานี  

 

                                                           

19 อยา่งไรก็ตาม ยงัมีพระพทุธรูปอีกหลายองค์ของเมืองอบุลราชธานีท่ีไม่ได้น ามากลา่วถึงใน
บทความนี ้เนื่องจากยงัไม่สามารถหาข้อมูลได้เพียงพอ และบางองค์อยู่ในครอบครองของ
เอกชน แต่ทกุองค์ก็เห็นได้ชดัเจนว่า สื่อถึงการจ าลอง หรือ มีพระบาง เป็น “แรงบนัดาลใจ” 
ในการสร้าง เช่นเดียวกบัพระพทุธรูปที่กลา่วถึงในบทความนี ้



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

36 

ตารางที่ 1 ลักษณะเด่นประการส าคัญของ “พระบางจ าลอง”  
              เมืองอุบลราชธานี (ต่อ) 
 

พทุธลกัษณะมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของท้องถิ่น 
เช่น การแสดงสีพระพกัตร์แบบสกลุช่างพืน้ถิ่นของ
เมืองอุบลราชธานี  

พระพุทธรูปปางประทานอภยั 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อบุลราชธานี 
พระบางพุทธลาวลัตี                                      
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อบุลราชธานี  
พระบาง วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ 

มีการอญัเชิญมาจากท้องถิ่นอ่ืนท่ีสมัพนัธ์กบั
อาณาจกัรล้านช้าง 

พระทองทิพย์ วดัศรีอบุลรัตนาราม 

ประดิษฐานอยู่ใน “อาราม” ส าคญั ในแต่ละยุค
สมยัของเมืองอุบลราชธานี หรือของท้องถิ่น คือ วดั
หลวง วดัพระเหลาเทพนิมิต วดัศรีอบุลรัตนาราม 

พระพุทธรูปปางประทานอภยั 
พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ อบุลราชธานี 
พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต 
พระบางพุทธลาวลัตี พิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาตอิุบลราชธานี 
พระทองทิพย์ วดัศรีอบุลรัตนาราม 
พระบาง วดัใต้ พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้ 

 

ที่มา: ปกรณ์ ปกุหตุ นกัศกึษาหลกัสตูรสาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์     

          มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี 
 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้มีการใช้พระนามว่า 
“พระบาง” เช่น พระบางพุทธลาวลัตี  พระบาง วดัใต้ ในทุกพระพุทธรูปทุกองค์ 
แต่ลักษณะของพุทธศิลป์ก็ส่ือถึงคติว่าเป็นการสร้างจ าลอง “รูปแบบ” และ 
“อิทธิพล” ทางงานศิลป์จากองค์พระบาง ของนครหลวงพระบาง ซึ่งสมัพนัธ์กบั 
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“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

“ความเช่ือถือ ศรัทธา และความเคารพ” ของมหาชนกลุ่มวฒันธรรมล้านช้างใน
เมืองอบุลราชธานีมาแตเ่ดิม และยงัคงสืบมรดกอนัทรงคณุคา่มาตราบทกุวนันี ้ 

  
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ  
 พระบาง เป็นพระพทุธรูปส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง ท่ีมีความส าคญั
ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารของอาณาจักร และถือเป็น “หลักชัย” 
ประดิษฐานเป็นมิ่งขวญัของมหาชนชาวลาวมาตัง้แต่อดีต  ด้วยความส าคัญนี ้
จึงเป็นมูลเหตุให้รัฐต่างๆ ในเขตวัฒนธรรมล้านช้างและอีสานซึ่งอยู่ในความ
ควบคมุทางการเมืองและวฒันธรรมของล้านช้าง มีความนิยมสร้างพระพุทธรูป
จ าลองหรือได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากองค์พระบางแห่งนครหลวง 
พระบาง โดยมีคตสิ าคญั คือ สร้างเป็นปางประทานอภยั หรือปางห้ามสมทุร และ
มกัจะเป็นพระพทุธรูปส าคญัประจ าเมือง ตลอดจนประดิษฐานในวดัส าคญัของ
เมืองตา่งๆ เสมอ 
 การศกึษานีพ้บว่า ท่ีเมืองอบุลราชธานี ในฐานะท่ีเป็นเมืองเครือขา่ยทาง
การเมืองและวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านช้าง มีการสร้าง “พระบางจ าลอง” 
หรือพระพุทธรูปท่ีมีแรงบันดาลใจในการสร้างจากพระบาง เท่าท่ีส ารวจพบมี
จ านวน 6 องค์ ได้แก่ พระพุทธรูปปางประทานอภัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
อุบลราชธานี (วดัหลวง)  พระบาง วดัพระเหลาเทพนิมิต  พระบางพุทธลาวัลตี 
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี (วัดหลวง)  พระทองทิพย์ วัดศรีอุบล
รัตนาราม พระอารามหลวง  พระบางนาคสมัฤทธ์ิ และพระบางทองสมัฤทธ์ิ วดัใต้
พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้  ทุกองค์มีพุทธลักษณะท่ีคล้ายกันในการสร้างแสดงปาง
ห้ามสมุทร หรือปางประทานอภัย  นอกจากนี ้ส่วนใหญ่จะมีการใช้พระนาม  
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“พระบาง” เหมือนกันแล้วยังมีการประดิษฐ์สร้างสรรค์ของท้องถ่ินในการสร้าง
องค์พระ ตลอดจนประวตัิความเป็นมาท่ีแตกต่างกัน โดยล้วนประดิษฐานอยู่ใน 
“อาราม” หรือวดัท่ีส าคญัในด้านการปกครองคณะสงฆ์ทัง้สิน้ หรือไม่ก็เป็นวัดท่ี
กลุม่อาญาส่ีของเมืองอบุลราชธานีอปุถมัภ์ เชน่ วดัหลวง อนัเป็นวดัของเจ้าเมือง 
วดัศรีอบุลรัตนาราม (วดัศรีทอง) อนัเป็นวดัท่ีเจ้าฮปุฮาด (โท) สร้างถวาย เป็นต้น 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 พระบางเมืองเกษมสีมา วัดเกษมส าราญ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี                                                   
ปัจจุบนัโดนโจรกรรมไปแลว้ ทีม่า: ณฐัพงค์  มัน่คง 
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อย่างไรก็ตาม “พระบางจ าลอง” ได้สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาใน
พระพทุธศาสนาของเมืองอบุลราชธานี ท่ีแตเ่ดมิใช้จารีตวฒันธรรมล้านช้าง ผา่น
การสร้างหรือมีพระบางอยู่หลายองค์ในเมืองอุบลราชธานี จึงสมควรท่ีจะมี
การศึกษาในวงกว้างในเร่ืองอ่ืนๆ ต่อไป เช่น  เปรียบเทียบรูปแบบการสร้าง 
พระบางจ าลองของเมืองอุบลราชธานี กับในท้องถ่ินอ่ืนๆ ของภาคอีสาน และ
ประเทศลาว ความส าคญัของพระบางท่ีเก่ียวข้องกับบทบาทด้านการท านุบ ารุง
ศาสนาของเจ้านายพืน้ถ่ิน การส ารวจพระพทุธรูปพระบางจ าลองในท้องถ่ินเมือง
อบุลราชธานีเพิ่มเตมิ ซึง่ได้ค้นพบเพิ่ม แตย่งัไมไ่ด้ลงพืน้ท่ีเพ่ือศกึษาเพิ่มเตมิ เชน่ 
พระบางของเมืองเกษมสีมา อ.ตระการพืชผล เป็นต้น  ตลอดจนการศกึษาในเชิง
ประวตัศิาสตร์ศิลปะตอ่ไป  
 
กิตตกิรรมประกาศ 

กราบนมสัการขอบพระคณุพระเถรานเุถระทุกรูปท่ีอนเุคราะห์ให้ข้อมูล 
และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ เขียน ได้แก่ พระครูวิมลอุปลารักษ์ (ชุติปญฺโญ 
สมบตั)ิ  ผู้ชว่ยเจ้าอาวาสวดัศรีอบุลรัตนาราม พระอารามหลวง  พระปลัดสรุพงษ์ 
ฐิตญาโณ  รองเจ้าอาวาสวดัป่าแสงธรรม  และพระครูสงัฆภารพิสิทธ์ิ (ประเวศ 
ปริปุณฺโณ)  ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดหลวง  โดยเฉพาะความกรุณาของคณาจารย์
หลกัสูตรสาขาวิชาประวตัิศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ได้แก่ ผศ.ดร.สมศรี ชยัวณิชยา อาจารย์ ดร.วรรณพรรธน์ เฟรนซ์ และอาจารย์
มิตต ทรัพย์ผดุ ท่ีกรุณาตรวจบทความ และให้ข้อเสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ อนึ่ง
ขอขอบพระคณุ  คณุมีชยั แต้สจุริยา ศลิปินดีเดน่จงัหวดัอบุลราชธานี พ.ศ. 2544 
คุณเชาวนี  เหล็กกล้า ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  อุบลราชธานี   
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คณุยุทธนาวรากร แสงอร่าม ภัณฑารักษ์ปฏิบตัิการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ 
พระนครฯ ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  อาจารย์ธีระวฒัน์ แสนค า มหาวิทยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เลย  คุณธนภัทร์  ลิม้หัสนัยกุล  
คณุธนพนธ์ รงรอง  คณุหตัธไชย  ศริิสถิตย์  และคณุณฐัพงค์ มัน่คง  ท่ีอนเุคราะห์
ข้อมลู รูปภาพ ค าปรึกษา  ตลอดจนให้ก าลงัใจในการท างานมาโดยตลอด 
 
เอกสารอ้างอิง 
 

หนงัสือภาษาไทย 
กองพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศกึษาธิการ. (2532). เมือง   
             อุบลราชธานี กรมศิลปากร จัดพมิพ์ เน่ืองในวโรกาสสมเดจ็ 
             พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราช    
             ด าเนินทรงเปิดพิพธิภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี วันที่ 10  
             มิถุนายน 2532. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
คณะกรรมการช าระประวตัิศาสตร์ไทย. (2554). แถลงงานคณะกรรมการช าระ 
             ประวัตศิาสตร์ไทย พุทธศักราช 2554. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร. 
คณะกรรมการด าเนินการจดัท าหนงัสือท่ีระลึก 150 ปี. (2549). ที่ระลึกฉลอง  
             150 ปี วัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) ต.ในเมือง อ.เมือง 
             อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 9 เมษายน 2549. อบุลราชธานี:  
                 วิทยาออฟเซทการพิมพ์. 
คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจดัท าหนงัสือ. (2535). อุบลราชธานี 200 ปี.   
                 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์. 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

41 

 

“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

คณะกรรมการอ านวยการจดังานฉลองสิริราชสมบตัิครบ 50 ปี. (2545). ประชุม 
              พงศาวดาร ฉบับ กาญจนาภเิษก เล่ม 9. กรุงเทพฯ: กอง 
                  วรรณกรรมและประวตัิศาสตร์ กรมศิลปากร. 
คณะผู้จดัท าหนงัสือฉลองอโุบสถวดัศรีทอง. (2511). ที่ระลึกทรงยกช่อฟ้า  
              อุโบสถวัดศรีอุบลรัตนาราม (วัดศรีทอง) จังหวัดอุบลราชธานี  
              29 มีนาคม 2511.  ม.ป.ท.. 
ด ารงราชานภุาพ, สมเดจ็ฯ กรมพระยา. (2548). ต านานพระพุทธรูปส าคัญ.   
                กรุงเทพฯ: มตชิน. 
ทศพล  จงัพานิชย์กลุ. (2545). พระพุทธรูป มรดกล า้ค่าของเมืองไทย.  
                กรุงเทพฯ: คอมมา่. 
________. (2556). พระพุทธรูปมรดกล า้ค่าของเมืองไทย เล่ม 2. กรุงเทพฯ:  
                คอมม่า. 
ทิพากรวงศ์, เจ้าพระยา. (2555). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์   
             รัชกาลที่ 1 – 4 ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า  บุนนาค)  
             เล่ม 2. กรุงเทพฯ: ศรีปัญญา. 
นิล พนัธุ์เพ็ง. (2477). ประวัติศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี. ม.ป.ท.. 
บ าเพ็ญ ณ อบุล. (2553). เล่าเร่ืองเมืองอุบลราชธานี. (พิมพ์ครัง้ท่ี 3).   
                 อบุลราชธานี: ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. 
บนุมี  เทบสีเมือง. (2556). ความเป็นมาของชนชาตลิาว เล่ม 3. แปลโดย ไผท   
                 ภธูา. กรุงเทพฯ: สขุภาพใจ. 
ประภสัสร์  ชวูิเชียร. (2557). ศิลปะลาว. กรุงเทพฯ: มติชน. 
พินิตพนารักษ์, พระครู. (2530). ประวัตพิระเหลาเทพนิมิต. ม.ป.ท.. 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

42 

ระลึก ธานี และคณะ. (2557). 222 ปี อุบลราชธานี. อบุลราชธานี: องค์การ 
                 บริหารสว่นจงัหวดัอบุลราชธานี. 
วิสนัธนี โพธิสนุทร และเมธินี จิระวฒันา. (2548). พระพุทธรูปปางต่างๆ.   
                 กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร กระทรวงวฒันธรรม. 
วดัจกัรวรรดิราชาวาส วรมหาวิหาร. (2513). ที่ระลึกงานฉลองศาลาการ 
             เปรียญ  วัดจักรวรรดิราชาวาสวรมหาวิหาร (วัดสามปลืม้)  
             พระนคร 6 – 10 พฤษภาคม 2513. พระนคร: หน่วยพิมพ์และ 
                 จ าหน่ายศาสนภณัฑ์ (โรงพิมพ์การศาสนา). 
วดัใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้. (2550). ประวัตวัิดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตือ้.  
                 อบุลราชธานี: แดงการพิมพ์. 
ศกัดิช์ยั  สายสิงห์. (2554). พระพุทธรูปส าคัญและพุทธศิลป์ในดินแดน 
              ไทย. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
_________. (2555). เจดีย์ พระพุทธรูป ฮูปแต้ม สิม ศิลปะลาวและอีสาน.   
                 กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส. 
สงวน  รอดบญุ. (2545). พุทธศิลปลาว. (พิมพ์ครัง้ท่ี 3). กรุงเทพฯ: สายธาร. 
สิลา วีระวงส์. (2540). ประวัตศิาสตร์ลาว. สมหมาย  เปรมจิตต์, ผู้แปล. พิมพ์ 
                ครัง้ท่ี 3. กรุงเทพฯ: มตชิน. 
สรุศกัดิ ์ ศรีส าอาง. (2545). ล าดับกษัตริย์ลาว. (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). กรุงเทพฯ:  
                ส านกัโบราณคดีและพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ กรมศลิปากร. 
สริุยา โชคสวสัดิ์ และสพุฒัน์ เงาะปก. (2552). วัดหลวง อุบลราชธานี. (พิมพ์ 
                ครัง้ท่ี 2). อบุลราชธานี: มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี. 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

43 

 

“ พระบาง” เมืองอุบลราชธานี:  การจ าลองพุทธศิลป์และความศักดิ์สทิธ์ิ                  
จากล้านช้างสู่อีสาน 

หมนุ โสมะฐิติ. (2504). ประวัตวัิดศรีทองและเมืองอุบลราชธานี (อย่าง 
             สังเขป) พมิพ์เป็นที่ระลึกในงานฉลองอายุครบ 80 ปี ของท่าน 
             เจ้าคุณพระศรีธรรมวงศาจารย์ สถติ ณ วัดสุปัฏนาราม เมือง 
             อุบลราชธานี วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2505. พระนคร: การพิมพ์ 
                พาณิชย์. 
อรทยั เลียงจินดาถาวร และคณะ. (2547). วัดหลวง พุทธศาสน์ศึกษาแห่ง 
             เมืองอุบลราชธานี: ประวัตศิาสตร์จากค าบอกเล่า. อบุลราชธานี:  
                งานข้อมลูท้องถ่ิน ฝ่ายหอสมดุ  ส านกัวิทยบริการ มหาวิทยาลยั 
                อบุลราชธานี. 
 

หนงัสือภาษาตา่งประเทศ 
จนัทะพอน วนันะจิด. (2548). ประหวัด “พระบาง”. (พิมพ์ครัง้ท่ี 2). เวียงจนั:  
                ทะวีไช. 
 

บทความในวารสาร 
ธีระวฒัน์ แสนค า. (2558). ประวตัิศาสตร์...สองฝ่ังโขง ตอน พระบางคู ่วดั 
                มหาชยั: พระบางจ าลองแห่งเมืองหนองบวัล าภ.ู สารมิตรภาพไทย –  
             ลาว,  22 (3), 37 – 41. 
บ าเพ็ญ ณ อบุล. (2549). เลา่เร่ือง... “ประเพณีศิลปวฒันธรรมในงานช่างเมือง 
                อบุล”.  สืบสาน,  1(1), 37 – 46. 
ปฐมพงศ์ สขุเล็ก. (2556). พระบาง “สญัญะแหง่อ านาจเหนือล้านช้าง”  จากลาว 
                สูไ่ทย เหตใุดจึงกลบัไปสู่ลาว?. ศิลปวัฒนธรรม, 34(3), 79 – 89. 
 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

44 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พิริยะ ไกรฤกษ์.  (2551). พระพทุธปฏิมา อัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย. สืบค้น 
                เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558, จาก http://www.laksanathai.com/                                                
                book1/p424.aspx  
สะดดุตาดอทคอม. (2554). พระราชวังหลวงพระบาง (พิพธิภัณฑ์). สืบค้น 
                เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558,  จาก http://www.luangprabang.      
                sadoodta.com/บทความ/พระราชวงัหลวงพระบาง - พิพิธภณัฑ์ 
วิกิพีเดีย สารานกุรมเสรี. (2555). พระบาง. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 17 พฤศจิกายน  
                2555, จาก http://th.wikipedia.org/wiki/พระบาง 
Supawan. (2552). วัดเชียงทอง @ หลวงพระบาง (1). สืบค้นเม่ือวนัท่ี 15  
                ธนัวาคม 2558, จาก http://www.oknation.net/blog/supawan/  
                category/TravellingSouthEastAsia/page5 
 

เอกสารอ่ืนๆ  
กรมศิลปากร. ทะเบียนโบราณวัตถุ พิพธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ   
           อุบลราชธานี. 
 

http://www.luangprabang/
http://th.wikipedia.org/wiki
http://www.oknation.net/blog/supawan/category/TravellingSouthE


 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

45 ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิน่    
ของชุมชนโบราณส าคัญในลุ่มแม่น ้าเลย 

  

 

 

 
 
                                                   
                                             
 

 ธรีะวัฒน์ แสนค ำ1 / Teerawat Sankom  
 
บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ  ซึ่งตัง้อยู่ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  ในเขต
ต าบลนาอ้อ  อ าเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ก่อนการเข้ามาของชุมชนปัจจุบัน  
ด้วยวิธีการทางประวตัิศาสตร์  
  จากการศึกษาพบว่า  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐาน
ของมนษุย์อยา่งชดัเจนมาตัง้แตป่ระมาณต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 มีพฒันาการของ
ชุมชนเช่ือมโยงกับการพระราชทานท่ีดินให้แก่วดัห้วยห้าวของพระโพธิสาลราช  
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชและพระยาวรวงษามหาธรรมิกราช  กษัตริย์แห่ง
อาณาจกัรล้านช้างในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ถึงช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 
22 ท าให้ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อมีความเจริญรุ่งเรืองเร่ือยมาจนถึงต้นพุทธ
ศตวรรษท่ี 24  ก่อนท่ีชุมชนโบราณบ้านนาอ้อจะถูกทิง้ร้างและถูกเผาท าลาย 
ในสงครามศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370  
                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพระพทุธศาสนา มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั  
   วิทยาลยัสงฆ์เลย e-mail: teerawattano@hotmail.com 

ชุมชนโบรำณบ้ำนนำอ้อ: พัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ท้องถิ่น

ของชุมชนโบรำณส ำคัญในลุ่มแมน่  ำเลย 

Ban Na-O Ancient Community: 
The Local Historical Development of Ancient Community  

in Loei Basin Area 
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ค าส าคัญ:  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ ลุม่แมน่ า้เลย  
                   อาณาจกัรล้านช้าง   
 

Abstract 
 
  This article conducted through the methodologies of historical 
research aimed to study local historical development of Ban Na-O Ancient 
Community located beside Loei Basin Area of Ban Na-O Sub-district in 
Mueang Loei District of Loei Province before the incoming present 
community.  
  The study found that there had been explicit trails of human 
settlements in Ban Na-O Ancient Community since the beginning of the 21st 
Buddhist Century.  Besides, there was community development related to 
bestowing land on Huay Hao Temple by King Photisan, King Xaysetha and 
King Worrawongsa (the former kings of Lan Xang Kingdom of Laos from 
the late 21st Buddhist Century to the mid- 22nd Buddhist Century). With their 
royal grace, Ban Na-O Ancient Community became continually prosperous 
until the early 24th Buddhist Century. Ban Na-O Ancient Community were 
abandoned and demolished in the fire from the Siam-Laos War in the 2370 
B.E. 
Keywords: Ban Na-O Ancient Community, The Historical Development,  
                   Loei Basin Area, Lan Xang Kingdom  
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 ความน า 
 พืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยซึ่งเป็นแม่น า้สายหลกัซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือด
ใหญ่ของชาวจงัหวดัเลย  ได้มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณและแหล่งโบราณคดี
ส าคญัหลายแห่ง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนโบราณเมืองซายขาวท่ีอยู่บริเวณท่ี
ราบลุม่แมน่ า้เลยตอนบนในเขตต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพงุ  จงัหวดัเลย  ซึง่
เป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง  เร่ืองราวของชุมชนโบราณ
เมืองซายขาวปรากฏข้อมลูในเอกสารประวตัิศาสตร์ชัน้ต้นหลายชิน้  ทัง้เอกสาร
พงศาวดารของล้านช้างและพระราชพงศาวดารของสยาม  ปรากฏร่องรอย
ต าแหน่งท่ีตัง้ท่ีบ่งชีถ้ึงความเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่  มีซากโบราณสถาน
หลายแห่งท่ีสะท้อนถึงความรุ่งเรืองของชุมชนในช่วงพุทธศตวรรษท่ี  22-24  
(ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558: 67-106)   
  นอกจากชมุชนโบราณเมืองซายขาวแล้ว  ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย
ยงัมีชมุชนโบราณขนาดเล็กหรือชมุชนโบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่ตลอดท่ี
ราบลุ่ม  โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนกลาง  เช่น  ชุมชนโบราณบ้าน
ก้างปลา  ชมุชนโบราณบ้านนาโป่ง  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ  ชมุชนโบราณบ้าน
แฮ่   และชุมชนโบราณบ้านปากภู   เป็นต้น  แต่ทว่าข้อมูลพัฒนาการ
ประวตัิศาสตร์ของชุมชนโบราณเหล่านีก้ลับยงัไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่าง
จริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการทางประวตัิศาสตร์  ทัง้ท่ีชมุชนโบราณหลายแห่ง
มีความส าคัญและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์  โบราณคดีและ
ประวตัิศาสตร์ศิลปะ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนโบราณบริเวณบ้านนาอ้อ  ต าบล
นาอ้อ  อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย 
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 บทความนี ้  ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบื อ้งต้น
เก่ียวกับชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน  และบริบททางการเมือง  เศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม
ท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ชว่งแรกก่อตัง้ชมุชนในสงัคม
แบบรัฐจารีตในวฒันธรรมล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง  โดยมีมมุมองการศึกษา
จากพฒันาการภายในชุมชนเป็นหลกัตัง้แตพุ่ทธศตวรรษท่ี 21 จนถึง พ.ศ.2370  
เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อและชุมชนโบราณอ่ืนๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยอย่างละเอียด 
ลุ่มลึก  และสร้างความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์ท้องถ่ินในท่ีราบลุ่ม
แม่น า้เลยและจังหวัดเลยตามหลักฐานประวัติศาสตร์ให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการ  
ชาวจงัหวดัเลยและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อปัจจบุนัตัง้อยู่ในบริเวณเดียวกันกับชมุชนบ้าน
นาอ้อซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่แห่งหนึ่งริมฝ่ังซ้ายของแม่น า้เลย  ในพืน้ท่ีต าบล
นาอ้อ  อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย  อยูท่างทิศเหนือของตวัจงัหวดัเลย  แตถื่อว่า
อยู่ทางตอนใต้ของท่ีราบลุ่มแม่น า้เลย  เพราะแม่น า้เลยเป็นแม่น า้ท่ีก าเนิดจาก
เขตเทือกเขาทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของอ าเภอภูหลวง  จงัหวดัเลย  ไหลจากทิศ
ใต้ไปทางทิศเหนือแล้วไหลลงสู่แมน่ า้โขงท่ีบ้านคกมาด  อ าเภอเชียงคาน  จงัหวดั
เลย (สุมาตร ภูลายยาว, 2553)  แม้จะอยู่ในท่ีราบลุ่มแต่บริเวณท่ีตัง้บ้านนาอ้อ
กลบัเป็นท่ีดอนกลางท่ีราบลุ่ม  ท าให้น า้ไม่เอ่อท่วมเหมือนชุมชนอ่ืน  พืน้ท่ีราบ
ลุ่มบริเวณท่ีตัง้ชุมชนบ้านนาอ้อเป็นพืน้ท่ีอุดมสมบูรณ์  เพราะว่าเป็นจุดท่ีมี  
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 ล าห้วยสาขาของแม่น า้เลยไหลมาบรรจบกับแม่น า้เลยหลายสาย  เช่น  ห้วยน า้
พาน  ห้วยน า้ภ ู และห้วยห้าว  เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ภาพถ่ายทางอากาศเหนือบริเวณชุมชนบ้านนาอ้อ  แสดงให้เห็นสภาพภูมิประเทศ
บริเวณทีต่ัง้ชมุชนโบราณบา้นนาออ้ในทีร่าบลุ่มแม่น ้าเลย (ปรบัปรุงจาก Google Earth) 

 
  ลกัษณะทางกายภาพท่ีส าคญัอย่างหนึง่ของท่ีราบลุ่มบริเวณบ้านนาอ้อ
คือ  มีแม่น า้เลยไหลผ่านกลางท่ีราบลุ่มและมีภูเขาขนาบทกุด้าน   มีภูสะนาวอยู่
ทางทิศเหนือ  ภบูอ่บดิอยู่ทางทิศใต้  ภผูาทาอยู่ทางทิศตะวนัออก  และภผูาปู่ อยู่
ทางทิศตะวนัตก  ท าให้บริเวณท่ีราบลุม่ชมุชนบ้านนาอ้อมีลกัษณะคล้ายกับแอ่ง
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กระทะ  ครอบคลมุพืน้ท่ีต าบลนาอ้อ  ต าบลศรีสองรัก  ต าบลชยัพฤกษ์และต าบล
เมือง  อ าเภอเมืองเลย   
  โดยเฉพาะภูผาทากับภูผาปู่   นอกจากจะเป็นภูมิประเทศส าคญัท่ีเป็น
ขอบท่ีราบลุ่มแห่งนีแ้ล้ว  ยงัถือว่าเป็นภูมิวฒันธรรมท่ีส าคญัของชุมชนบ้านนา
อ้อด้วย  เพราะทัง้สองภูเขามีเร่ืองเล่าในเชิงนิทานปรัมปราของคนท้องถ่ินใน
ลกัษณะของภเูขาศกัดิส์ิทธ์ิ  ทกุปีหลงัชว่งเทศกาลสงกรานต์ชาวบ้านนาอ้อจะท า
การบวงสรวงเซ่นไหว้ผีปู่ ย่าหรือเจ้าป่าเจ้าเขาท่ีเชิงเขาทัง้สองลกูนี ้และมีเร่ืองเล่า
ว่าในช่วงวันพระวันโกนมักจะเห็นแสงในลักษณะเป็นลูกไฟลอยไปลอยมา
ระหว่างภูผาทากับภูผาปู่   ลอยข้ามชุมชนบ้านนาอ้อและแม่น า้เลยเป็นประจ า  
ลกัษณะลกูไฟดงักล่าว  ชาวนาอ้อเช่ือว่าเป็นรุกขเทวดาจากเขาทัง้สองลูกได้ให้
ความคุ้มครองพืน้ท่ีแหง่นีใ้ห้รอดพ้นจากภยัธรรมชาติตา่งๆ  ดงัจะพบวา่บริเวณนี ้
มกัจะไมมี่ภยัธรรมชาติท่ีรุนแรงเกิดขึน้เลย ทัง้น า้ทว่มและลมพาย ุ(ล้อม จ้องก่า, 
2558) 
  ภายในเขตบ้านนาอ้อมีร่องรอยการพบโบราณสถานอยู่ในบริเวณวัด 
ศรีจนัทร์ซึ่งตัง้อยู่กลางชุมชนบ้านนาอ้อ  เป็นวดัขนาดใหญ่และส าคญัท่ีสุดใน
ชมุชนบ้านนาอ้อปัจจบุนั  แม้ว่าจากหลกัฐานค าบอกเล่าของชาวบ้านจะระบุว่า
วดัศรีจนัทร์สร้างขึน้เม่ือปี พ.ศ.2433  ก็ตาม  แต่ภายในวดัศรีจนัทร์มีการสร้าง
โบสถ์หลงัปัจจุบนัครอบทับร่องรอยโบราณสถานท่ีอาจเป็นโบสถ์หรือวิหารเก่า
มาก่อน  ซึ่งภายในมีพระพุทธรูปปูนปัน้อยู่จ านวน 5 องค์  ชาวบ้านเรียกกันว่า  
“พระเจ้า 5 พระองค์”  เม่ือพิจารณาจากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีพบ  
ท าให้สนันิษฐานได้ว่าพระพุทธรูปกลุ่มนีน้่าจะมีการสร้างขึน้ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษ
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 ท่ี 22-23 (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2559: 17-18)  และโบราณสถานวดัศรีจนัทร์ก็น่าจะ
ถกูสร้างขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าวนีด้้วย 
 นอกจากนี ้ บริเวณริมฝ่ังขวาแม่น า้เลยตรงข้ามกบัชมุชนบ้านนาอ้อ  ยงั
มีวดัห้วยห้าวซึ่งเป็นร่องรอยโบราณสถานขนาดใหญ่มี  ช่ือโบราณสถานแห่งนี ้
เรียกตามข้อความท่ีมีการพบในศิลาจารึกจ านวน 2 หลกัในบริเวณดงักล่าว  ซึ่ง
กลา่วถึงการกลัปนาท่ีดินของกษัตริย์ลาวจ านวน 3 พระองค์ให้แก่วดัห้วยห้าว   
  ปัจจุบนัวดัห้วยห้าวเป็นมีซากวิหารซึ่งถือเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่
และมีความส าคญัเม่ือเปรียบเทียบกับซากวิหารอ่ืนตามแหล่งโบราณคดีในลุ่ม
แม่น า้เลย  มีผงัของวิหารหนัหน้าไปทางทิศตะวนัออก  หนัหลงัให้กับแม่น า้เลย  
ซากวิหารก่อด้วยอิฐ  ตวัฐานวิหารยกพืน้ขึน้สูงประมาณ 1 เมตร  ฐานเป็นรูปบวั
คว ่าบวัหงาย  ส่วนเสาและผนังส่วนใหญ่พังทลายหมดแล้ว  ด้านในของซาก
วิหารปรากฏร่องรอยอาสน์สงฆ์  และส่วนท่ีเป็นท่ีประดิษฐานพระประธานท่ีมี
การก่อผนงัแยกเป็นห้องต่างหาก  คล้ายกับการสร้างอูบมุงหรือซุ้มโขงพระเจ้า
ภายในวิหารของโบราณสถานหลายแห่งท่ีพบในล้านนา  พระประธานเป็น
พระพุทธรูปปนูปัน้ไม่ปรากฏพุทธลักษณะชัดเจนเน่ืองจากถูกท าลายและส่วน
หนึง่ถกูน า้กดัเซาะจนพงัทลายลงแมน่ า้ (พรหมพงษ์ มหพรพงษ์, 2559: 31-32) 
  หลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของวัดห้วยห้าวถือเป็น
หลกัฐานส าคญัอย่างยิ่งต่อการศึกษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ  เพราะเม่ือพิจารณาจากหลักฐานประวัติศาสตร์และ
ข้อมูลเชิงกายภาพแล้ว  วัดห้วยห้าวถือว่าเป็นโบราณสถานท่ีอยู่ในเขตชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อด้วย  หากแตใ่นปัจจบุนัตัง้อยู่คนละฝ่ังของแม่น า้เลย  บางครัง้
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จึงอาจเกิดความเข้าใจผิดว่าไม่มีความเก่ียวข้องกับชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ  ดงั
จะได้น าเสนอให้ทราบตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 2 ร่องรอยโบราณสถานวดัห้วยห้าว  ซ่ึงเป็นโบราณสถานส าคญัในเขตชุมชนโบราณ
บา้นนาออ้   

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ศิลาจารึกวดัห้วยห้าว หลกัที่ 1  เก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑ์ศิลปวฒันธรรมจังหวดั
เลย มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย (สรุศกัด์ิ  ศรีส าอาง, 2545: 163)   
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      ภาพที ่4 ศิลาจารึกวดัหว้ยหา้ว หลกัที ่2  เก็บรกัษาไวใ้นพิพิธภณัฑ์ประภศัร์จนัทโชติ   
    วดัศรีจนัทร์  บา้นนาออ้  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

54 

ร่องรอยการเข้ามาของมนุษย์ในที่ราบลุ่มบริเวณบ้านนาอ้อก่อนการเกิด
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ 
  บริเวณท่ีราบลุ่มชุมชนบ้านนาอ้อปรากฏร่องรอยการเข้ามาของผู้ คน
ตัง้แต่สมยัก่อนประวัติศาสตร์  ดงัปรากฏหลักฐานภาพเขียนสีบนผนังถ า้ผาปู่   
ถ า้ผาปู่ นัน้ตัง้อยู่ท่ีเชิงเขาทางทิศตะวันตกห่างจากชุมชนบ้านนาอ้อประมาณ 
2 กิโลเมตร  ระหว่างชุมชนบ้านนาอ้อกับถ า้ผาปู่ จะเป็นบริเวณท่ีราบ ทุ่งนาและ
ป่าไม้คัน่กลางอยู่  ถ า้ผาปู่ เป็นถ า้หินปูนขนาดใหญ่  ส่วนปากถ า้เป็นห้องโถง
ขนาดใหญ่  หนัหน้ามาทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นท่ีตัง้ของชุมชนบ้านนาอ้อและ
แม่น า้เลย  และสามารถมองเห็นส่วนบนของปากถ า้อย่างชัดเจนเม่ือมองจาก
บ้านนาอ้อ   
  บริเวณเพิงผาในเขตถ า้ผาปู่ มีภาพเขียนสีก่อนประวตัิศาสตร์อยู่บนเพิง
ผาปากถ า้เขียนด้วยสีแดงคล า้สงูจากพืน้ประมาณ 3-4 เมตร มีรูปสามเหล่ียม 2 
รูปตอ่มมุกนั ด้านบนเป็นลายเส้นโค้ง รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าระบายสีทึบเป็นบางส่วน
ลายเส้นคู่ขนาน เส้นล่างเขียนเป็นเส้นหยักฟันปลา มีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูป
ส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่าส่ีเหล่ียมผืนผ้าทึบ ภาพวงกลมผสมเส้นคดและเส้นตรงรูปตวั
วีหวักลบั (กรมศลิปากร, 2531: 83; วดัถ า้ผาปู่ , 2557)  ซึง่เป็นหลกัฐานส าคญัว่า
ในเขตบ้านนาอ้อเคยมีมนษุย์เข้ามาอยู่อาศยัหรือเป็นทางผ่านในการอพยพอย่าง
น้อยก็ราว 2,000-2,500 ปีมาแล้ว  
  นอกจากนี ้ ยงัมีรายงานจากชาวบ้านว่าบริเวณภสูะนาวและเนินดินทาง
ตะวนัออกของท่ีราบลุ่มชมุชนนาอ้อเคยมีการพบขวานหินขดัและเศษหินท่ีเหลือ
จากการกะเทาะขวานหินอีกด้วย (สัมฤทธ์ิ สุภามา, 2558)  แต่ก็ไม่มีหลักฐาน
ชดัเจนว่ากลุ่มคนสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ได้ตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแห่งนี ้
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 หรือไม่  หรือเพียงแค่เป็นทางผ่านหรือท่ีพักเพียงชั่วระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้  
เพราะหลกัฐานทางโบราณคดีท่ีปรากฏนัน้ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการหรือ
การอยู่อาศยัของมนษุย์ในบริเวณนีอ้ย่างตอ่เน่ือง  หากแตป่รากฏร่องรอยการตัง้
ถ่ินฐานของมนุษย์อีกครัง้หนึ่งในราวพุทธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งมีช่วงระยะเวลาห่าง
กนัเป็นอยา่งมาก 
    
ก าเนิดชุมชนโบราณบ้านนาอ้อกับความส าคัญของวัดห้วยห้าวในแผ่นดิน
ล้านช้าง 
  จากหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีปรากฏในบริเวณท่ีราบ
ลุ่มบ้านนาอ้อ  พบว่าในเขตบ้านนาอ้อมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของมนุษย์อย่าง
ชดัเจนในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 21 ซึง่สอดคล้องกบัการพบจารึกวดัห้วยห้าว หลกัท่ี 1 
และลกัษณะทางสถาปัตยกรรมของวดัห้วยห้าว  ดงันัน้ในการศึกษาการก าเนิด
และพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชมุชนโบราณบ้านนาอ้อ  จึงต้องมี
การศกึษาความส าคญัของวดัห้วยห้าวควบคูก่นัไปด้วย 
 วัดห้วยห้าวเป็นโบราณสถาน (วัดร้าง) อยู่ริมฝ่ังแม่น า้เลยทางทิศ
ตะวนัออก  ตรงข้ามกับชุมชนบ้านโพนค่ายและชุมชนบ้านนาอ้อ  ต าบลนาอ้อ  
อ าเภอเมืองเลย  จงัหวดัเลย  ข้อความในจารึกวดัห้วยห้าว หลกัท่ี 1 ซึ่งเป็นแผ่น
หินรูปใบเสมาเป็นหินชนวน จารึกไว้ด้านเดียวเป็นอกัษรไทยน้อย 22 บรรทดั  ท า
ขึน้ในรัชกาลพระยาวรวงษามหาธรรมิกราชเม่ือปี พ.ศ.2150 แตมี่ข้อความกล่าว
ย้อนไปถึงการพระราชทานท่ีดินเพ่ือถวายวดัห้วยห้าวของพระโพธิสาลราชว่า “...
แต่สมเด็จพระโพธิสาลราชเจ้าไดใ้หเ้ขตแต่ใด พระองค์ก็ประสิทธิไว้ดงัเก่า ใหเ้ขต
ทางยาวพนัห้าร้อยวา  ทางขวางก ้าวนัออกสองร้อยวา  ทางขวางก ้าวนัตก 500 
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วา ผลพืชหมากพลูพร้าวตาลหวานส้ม อนัมีในเขตฝงูนี้ ให้ไว้เป็นอปุการแก้วทัง้
สามในอารามที่นัน้...” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 
2544: 124-125) 
  จากข้อความในจารึกแสดงให้เห็นว่า  ในรัชกาลพระโพธิสาลราชนัน้  
พระองค์ได้พระราชทานท่ีดินบริเวณรอบวัดห้วยห้าวซึ่งมีลักษณะเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมคางหมู  โดยเขตทางยาว 1,500 วา  ทางตะวนัออกกว้าง 200 วา และ
ทางตะวนัตกกว้าง 500 วา  พร้อมทัง้พืชผลตา่งๆ ท่ีขึน้อยู่หรือปลูกอยู่ในบริเวณ
พืน้ท่ีนีใ้ห้กบัวดัห้วยห้าว  ซึง่พืน้ท่ีดงักล่าวนัน้ก็ครอบคลมุมาจนถึงบริเวณชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อ 
 พระโพธิสาลราช  พระองค์เป็นพระโอรสของพระยาวิชลุราชาธิบดีศรีสตั
นาคนหตุ (ท้าวภเูพไชยกมุาร) กษัตริย์ล้านช้าง ได้ครองราชย์สืบตอ่จากพระบิดา
ระหว่างปี พ.ศ.2063-2090  พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา
เป็นอย่างมาก  ทรงแตง่ทตูมาขอพระสงฆ์และพระไตรปิฎกจากเมืองเชียงใหม่ไป
สืบศาสนาท่ีเมืองหลวงพระบาง  และยังทรงโปรดให้รือ้หอไหว้ผีเมืองหลวง 
พระบางท่ีสบดงแล้วสร้างเป็นวัดศรีสวรรคเทวโลกขึน้อีกด้วย (สิลา วีระวงส์, 
2549: 78) 
   การพระราชทานท่ีดินของพระโพธิสาลราชได้สะท้อนให้เห็นว่า  ในช่วง
ปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 ได้มีผู้คนเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มบริเวณ
บ้านนาอ้อแล้ว   และก่อนท่ีจะมีการพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วยห้าวนัน้  
ก็แสดงให้เห็นว่าก่อนหน้ารัชกาลพระโพธิสาลราชวัดห้วยห้าวก็มีอยู่แล้ว  และ
การจะมีวัดขึน้มาได้นัน้ก็ต้องมีชุมชนอยู่รอบเพ่ืออุปถัมภ์ภิกษุสามเณรและ
พระพุทธศาสนาด้วย  ดังนัน้ จึงสามารถสันนิษฐานเป็นเบือ้งต้นได้ว่าชุมชน
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 โบราณบ้านนาอ้อมีการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนมาตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นอย่าง
น้อย   
  มีความเป็นไปได้ว่า  ผู้คนกลุ่มใหญ่ท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในชุมชนโบราณ
บ้านนาอ้อนัน้ได้เคล่ือนย้ายมาพร้อมกับการพระราชทานท่ีดินของพระโพธิสาล
ราช  โดยอาจเป็นกลุ่มข้าพระโยมสงฆ์  และอาจมีการเคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้ 
ถ่ินฐานครัง้ใหญ่ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 22 ในรัชกาลพระไชยเชษฐาธิราชด้วย  
เน่ืองจากในปี พ.ศ.2103 พระองค์ทรงย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจกัรล้านช้าง
จากเมืองหลวงพระบางลงมาอยู่ท่ีเมืองเวียงจันทน์ (สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 
96-121)  ท าให้มีการโยกย้ายผู้ คนครัง้ใหญ่ในราชอาณาจักร  โดยเฉพาะจาก
เมืองหลวงพระบางมายงัเมืองเวียงจนัทน์  โดยท่ีน่าจะมีส่วนหนึ่งเคล่ือนย้ายมา
ตัง้ถ่ินฐานสมทบกบัผู้คนกลุ่มแรกบริเวณท่ีราบลุม่บ้านนาอ้อด้วย   
 ทัง้นี  ้ มีการพบจารึกวัดห้วยห้าว หลักท่ี 2  ซึ่งเป็นจารึกท่ีท าด้วย
หินชนวน รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  จารึกด้านเดียวด้วยอักษรไทยน้อย จ านวน 15 
บรรทดั  จากการอ่านถอดความในจารึกของกิตติวฒัน์ สตันาโค ผู้ เช่ียวชาญด้าน
ศิลปะและวฒันธรรมอีสาน มหาวิทยาลยัมหาสารคาม อ่านถอดความได้ว่า  มี
กษัตริย์ลาวได้มีพระบรมราชโองการประกาศเขตวดัห้วยห้าวเพิ่มเติมด้านละ 22 
วา  และกลา่วถึงการบริจาคเบีย้ (เงิน) และข้าวแก่วดันี ้ โดยระบศุกัราชท่ีประกาศ
พระบรมราชโองการนีคื้อ จลุศกัราช 924  ซึ่งตรงกบัปี พ.ศ.2105 (คณะกรรมการ
ฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544 : 126)  อันอยู่ในช่วงรัชกาลของ
สมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  ซึ่งก็แน่นอนว่าจารึกท่ีประกาศพระบรมราชโองการ
พระราชทานท่ีดินเพิ่มเติม การบริจาคเบีย้และข้าวแก่วัดห้วยห้าวนีน้่าจะเป็น 
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พระบรมราชโองการท่ีเกิดจากพระราชศรัทธาของสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  ซึง่
นา่จะมีการอทุิศผู้คนให้แก่วดัห้วยห้าวนีด้้วย  
 
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 24 
   ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 21 จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 ชมุชน
โบราณบ้านนาอ้อได้เกิดขึน้และขยายตวัหลงัการพระราชทานท่ีดินถวายวัดห้วย
ห้าวของพระโพธิสาลราชและสมเด็จพระไชยเชษฐาธิราช  หลงัจากนัน้ก็คงมีการ
ขยายตวัของชุมชนเร่ือยมา  โดยเฉพาะหลงัการพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วย
ห้าวของพระยาวรวงษามหาธรรมิกราชในปี พ.ศ.2150   
 พระยาวรวงษามหาธรรมิกราชทรงเป็นกษัตริย์ปกครองอาณาจกัรล้าน
ช้างระหว่าง พ.ศ.2141-2167  พระองค์ทรงพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วยห้าว  
ดงัปรากฏข้อความในจารึกวดัห้วยห้าวหลกัท่ี 1 วา่   
 

“ศภุมสัต ุพระราชอาชญาลายจุ้มสมเด็จบรมพิตรพระมหาธรรมิก
ราชาธิราชเจ้า พระเป็นเจ้าตนเป็นพระตนชื่อสมเด็จพระโพธิวร 
วงศามหากษัตราธิราชบรมนาถบรมบพิตรประสิทธิอาชญาไว้แด่
พระญาราชามาตย์ พระยาราชาเนตรเป็นภาระจึงปลงจุ้มดวงนี้
ไว้กบัวดัห้วยห้าว แต่สมเด็จพระโพธิสาลราชเจ้าได้ให้เขตแต่ใด 
พระองค์ก็ประสิทธิไว้ดงัเก่า ให้เขตทางยาวพนัห้าร้อยวา  ทาง
ขวางก ้าวนัออกสองร้อยวา  ทางขวางก ้าวนัตก 500 วา ผลพืช
หมากพลูพร้าวตาลหวานส้ม อนัมีในเขตฝงูนี้ ให้ไว้เป็นอุปการ
แก้วทัง้สามในอารามที่นัน้ตราบเท่า 5 พนัวสัสา ท้าวมาลุนขุน
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 มาใหม่ทั้งหลายอย่ามล้างท าลายพระราชอาญา ผู้ใดมีโลภ
ตณัหามากเเลไปครุบชิงเอาพืชหมากพลูอนัมีในเขตฝงูนี้  ให้มนั
ไปไหม้ในอบายทัง้ 4 อย่าให้รู้ออกสดัเทื่อคงนพุระราชอาศกัราช 
969 เดือน 7 ข้ึน 12 ค ่า วนั 4 พธุ ฤกษ์ 25 ตวั”  
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544: 
124-125)  
 

 ข้อความในจารึกระบวุ่า พระยาวรวงษามหาธรรมิกราชได้พระราชทาน
พระบรมราชโองการแก่พระยาราชามาตย์กบัพระยาราชาเนตรน าศิลาจารึกหลกั
นีไ้ว้กบัวดัห้วยห้าวในปี พ.ศ.2150  ซึ่งมีเนือ้หาว่าพระองค์ทรงพระราชทานท่ีดิน
ให้วดัห้วยห้าวตามเดิมท่ีพระโพธิสาลราชทรงเคยพระราชทานไว้  ตอนท้ายของ
พระบรมราชโองการยงัมีข้อความกล่าวสาปแช่งใครก็ตามท่ีมาลบล้างพระบรม
ราชโองการนี ้ เม่ือตายไปขอให้ตกในอบายทัง้ 4 อนัได้แก่  นรก เปรต อสุรกาย 
และเดรัจฉาน 
  จากหลกัฐานการพระราชทานท่ีดินแก่วดัห้วยห้าวของกษัตริย์ลาวทัง้ 3 
พระองค์นัน้  น่าจะมีการอุทิศผู้ คนให้เป็นข้าพระวัดห้วยห้าวด้วย  จึงมีความ
เป็นไปได้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้ คนจากเมืองหลวงพระบางและเมือง
เวียงจนัทน์ได้เคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในท่ีราบลุ่มบ้านนาอ้อ 
  และมีความเป็นไปได้ว่า  ในช่วงเวลาดงักล่าวได้มีการสร้างวดัศรีจนัทร์
ขึน้เป็นศาสนสถานอีกแหง่หนึ่งของชมุชน  บริเวณวัดศรีจนัทร์ชาวบ้านเล่าว่าเคย
มีร่องรอยซากโบสถ์ขนาดใหญ่  ต่อมาได้มีการสร้างทับฐานโบสถ์เก่าซึ่งอยู่ใน
สภาพทรุดโทรม (เผย ชชัวาล, 2557)  
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  ภายในโบสถ์วดัศรีจนัทร์  ปัจจบุนัมีพระประธานซึ่งเป็นกลุ่มพระพุทธรูป
ปนูปัน้จ านวน 5 องค์  ชาวบ้านเรียกว่า  “พระเจ้า 5 พระองค์”  พระพทุธรูปองค์
กลางอาจเรียกว่าเป็นพระประธานของโบสถ์ก็ว่าได้เพราะมีขนาดใหญ่ท่ีสดุ  เป็น
พระพุทธรูปปางมารวิชัย  ขนาดหน้าตกักว้าง 1.80 เซนติเมตร  พระวรกายทา
ด้วยสีขาวมุก  ส่วนพระเกศ พระรัศมี สังฆาฏิและรัดประคดทาด้วยสีทอง ท่ี
สังฆาฏิและรัดประคด (บริเวณบัน้พระองค์) มีการท าเป็นลายปูนปัน้ประดับ  
พระพุทธรูปอีกจ านวน 4 องค์นัน้  ประดิษฐานอยู่ด้านข้างในแนวเดียวกับพระ
ประธานข้างละ 2 องค์  เป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั  แตล่ะองค์มีขนาดหน้าตกั
กว้างเท่ากันประมาณ 1.20 เซนติเมตร  พทุธลกัษณะคล้ายคลึงกนั  พระวรกาย
ทาด้วยสีขาวมุก  ส่วนพระเกศ พระรัศมี สงัฆาฏิและรัดประคดทาด้วยสีทอง ท่ี
สงัฆาฏิและรัดประคด  มีการท าเป็นลายปนูปัน้ ประดบัด้วยกระจกและกระเบือ้ง
ส่ีเหล่ียมขนาดเล็กแต่ถูกทาสีทองทับทุกองค์  และมีลวดลายท่ีแตกต่างกัน
ออกไปเฉพาะองค์  ส่วนพระพักตร์ของพระพุทธรูปแต่ละองค์จะแตกต่างกัน
เล็กน้อยเน่ืองจากการถกูซ่อมแซมในภายหลงัพร้อมกบัการสร้างโบสถ์   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

61 ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิน่    
ของชุมชนโบราณส าคัญในลุ่มแม่น ้าเลย 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
    ภาพที ่5 กลุ่มพระพทุธรูปในโบสถ์วดัศรีจนัทร์  ในบริเวณชมุชนโบราณบา้นนาออ้     
    สนันิษฐานว่าสร้างข้ึนประมาณพทุธศตวรรษที่ 22-23 

 
 เม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางประวตัิศาสตร์ศิลปะท่ีพบในบริเวณวัด
ศรีจนัทร์พบว่า  วดัศรีจนัทร์น่าจะมีการสร้างขึน้ตัง้แต่ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 
22-23  เน่ืองจากว่ากลุ่มพระประธานในโบสถ์วดัศรีจนัทร์เป็นพระพทุธรูปปนูปัน้
ปางมารวิชยั  ศลิปะล้านช้าง  มีลายปนูปัน้ท่ีสงัฆาฏิและรัดประคด  ซึง่มีลกัษณะ
ทางพทุธศิลป์ใกล้เคียงกับพระพทุธรูปส าริดท่ีพบมากในเขตเมืองหลวงพระบาง
และเมืองเวียงจนัทน์  ซึ่งมีหลกัฐานว่าสร้างขึน้ประมาณพุทธศตวรรษท่ี 22-23 
(ศกัดิ์ชยั  สายสิงห์, 2555: 186-191) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนโบราณบ้านนา
อ้อได้เกิดการขยายตวัของชมุชนเพิ่มมากขึน้  
  นอกจากนี ้ ในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 22-23 เป็นชว่งท่ีการค้าของป่าภายใน
ภาคพืน้ทวีปได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก  อาณาจกัรล้านช้างเป็นอีกดินแดนหนึ่งท่ีมี



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

62 

ทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและถูกน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้า
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผา่นทางกรุงศรีอยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546)  
เพราะช่วงเวลานีก้รุงศรีอยุธยามีฐานะเป็นเมืองท่าส าคญัท่ีชาวต่างชาติ  เช่น  
จีน ญ่ีปุ่ น  อินเดีย  อาหรับและชาติตะวันตก  เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขาย
แลกเปล่ียนสินค้าอยู่ตลอดเวลา (ศรีศักร  วัลลิโภดม, 2553: 68-78)  สินค้าท่ี
ชาวตา่งชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตซุึ่งมีมากในเขตอาณาจักร
ล้านช้าง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มแมน่ า้เลย 
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จากสิ่ง
เหล่านัน้  ซึ่งมีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ  แตไ่ม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวสัดกุ่อสร้าง  
ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง  ได้แก่  ก ายาน  คร่ัง นอแรด งาช้าง หนงั
กวาง ชะมดเชียง  ส่วนแร่ธาต ุ ประกอบไปด้วย  ทองค า  เงิน  เหล็ก  ตะกั่วและ
ดีบุก  ซึ่งได้มาจากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแม่น า้ในเขตอาณาจักร
ล้านช้าง (วรางคณา  นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27- 40) สินค้าทัง้หมดท่ีกล่าวมานีล้้วน
แตถื่อวา่เป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
  เม่ือพิจารณาถึงต าแหน่งท่ีตัง้ชองชมุชนโบราณบ้านนาอ้อซึ่งอยู่ในเขต
ลุ่มแม่น า้เลยตอนกลางแล้ว  พบว่าในบริเวณนีเ้ป็นแหล่งแร่ธาตุส าคัญ  
โดยเฉพาะแร่เหล็ก   สมัฤทธ์ิ  สภุามา  วฒันธรรมจงัหวดัเลยได้ให้ข้อมลูว่า  เคย
มีการพบร่องรอยของแหล่งถลงุแร่เหล็กโบราณอยู่บริเวณเนินดินและเชิงเขาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของท่ีราบลุ่มบ้านนาอ้อ  แต่ปัจจุบนัถูกท าลายและปรับ
พืน้ท่ีท าการเกษตรหมดแล้ว (สมัฤทธ์ิ  สภุามา, 2558) 
 เอเจียน แอมอนิเย (ETIENNE  AYMONIER) นักส ารวจชาวฝร่ังเศสท่ี
เข้ามาในเขตเมืองเลยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม พ.ศ.
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 2426 ระบุว่า เทือกเขาในแถบนีเ้ป็นแหล่งแร่เหล็กขนาดใหญ่มีดีบุกคุณภาพ
พิเศษ  มีแร่พลวงและทองแดงปนเงินด้วย (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 200-201)  
การพบแหล่งถลงุแร่ธาตตุา่งๆ ในท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงชมุชนโบราณบ้าน
นาอ้อ  สะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นแหล่งทรัพยากรส าคญัของอาณาจักร
ล้านช้าง  โดยเฉพาะแร่เหล็กท่ีน่าจะถกูน ามาถลงุและส่งขายเพ่ือเป็นสินค้าไปยงั
กรุงศรีอยธุยา ผา่นการควบคมุของเจ้าเมืองเลยหรือเจ้าเมืองซายขาว  ซึง่มีฐานะ
เป็นหัวเมืองหน้าด่านของอาณาจักรล้านช้างท่ีควบคุมเส้นทางคมนาคมและ
เส้นทางการค้าระหว่างล้านช้างกับกรุงศรีอยุธยาในเส้นทางลุ่มแม่น า้เลย-แม่
น า้ป่าสกั (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2558: 91-94)   
   เม่ือพิจารณาจากข้อมูลทางกายภาพ  หลักฐานประวัติศาสตร์และ
ข้อมลูบริบทอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ท าให้สนันิษฐานได้ว่าในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 22 ถึง
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 24  ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อน่าจะขึน้อยู่ในการปกครองของ
เมืองเลย  ซึ่งมีพัฒนาการสืบเน่ืองมาจากชุมชนโบราณเมืองซายขาว  ในเขต
ต าบลทรายขาว  อ าเภอวงัสะพุง  จงัหวดัเลย  แล้วย้ายศนูย์กลางการปกครอง
ของเมืองมาอยู่บริเวณบ้านแฮ ่ ในเขตต าบลกดุป่อง  อ าเภอเมืองเลย  
 
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อกับเหตุการณ์ศึกเจ้าอนุวงศ์ในลุ่มแม่น า้เลย 
 ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อคงมีผู้คนอยู่อาศยัสืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึง พ.ศ.
2369  เน่ืองจากหลกัฐานเอกสารจดหมายเหตใุนปี พ.ศ.2369-2370  ได้ปรากฏ
ช่ือชุมชนบ้าน “ก้างปลา” คู่กับบ้าน “นาวอ” (จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 112)  ระบวุ่าอยู่ในเขตพืน้ท่ีเมืองเลยในลุ่มแม่น า้เลย  ชมุชนบ้านก้างปลา
ปัจจุบนัอยู่ในเขตต าบลชัยพฤกษ์  อ าเภอเมืองเลย  ห่างจากบ้านนาอ้อไปทาง 
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ทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร  ปัจจุบนัชาวบ้านมักจะเรียกช่ือบ้านก้างปลาคู่กับ
บ้านนาอ้อว่า  “บ้านก้างปลานาอ้อ”  ดงันัน้  จงึมีความเป็นไปได้ว่า  ช่ือ “บ้านนา
วอ” ในเอกสารจดหมายเหตนุัน้น่าจะเป็นชุมชนเดียวกันกับชุมชนบ้านนาอ้อใน
ปัจจบุนันี ้  แตมี่การเรียกช่ือท่ีแตกตา่งกนัซึ่งน่าจะมาจากสาเหตดุงันี ้
  1. ชมุชนบ้านนาอ้อแตเ่ดิมอาจมีช่ือเรียกว่า “บ้านนาวอ” ตอ่มาอาจเกิด
การเรียกช่ือเพีย้น  จนกลายมาเป็นช่ือบ้านนาอ้ออยา่งท่ีใช้เรียกกนัอยู่ในปัจจบุนั 
  2. ชุมชนบ้านนาอ้อ มีช่ือว่า “บ้านนาอ้อ” มาตัง้แต่แรกแล้ว แต่ใน
เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นเอกสารรายงานทัพของกองทัพสยามอาจมีการ
บนัทกึคลาดเคล่ือน  ด้วยอาจไม่เข้าใจความหมายหรือไม่เข้าใจส าเนียงของผู้คน
ในลุ่มน า้เลยก็เป็นได้  หรืออาจเกิดจากการผิดพลาดในการคัดลอกจากฉบับ
ตวัเขียนมาเป็นฉบบัพิมพ์ในหนงัสือเผยแพร่ก็เป็นได้   
  อย่างไรก็ตาม  นกัวิชาการในท้องถ่ินและชาวบ้านนาอ้อเองเช่ือว่าบ้าน
นาอ้อ  น่าจะช่ือ “บ้านนาอ้อ” มาแต่เดิม  ซึ่งมีความเป็นไปได้มากท่ีจะเกิดการ
ผิดพลาดจากการบนัทึกหรือคดัลอก  มากกวา่ท่ีจะเกิดการเสียงเพีย้นในภายหลงั 
(พยงุพร นนทวิศรุต, 2558)  
  ในช่วง พ.ศ.2369-2370  บ้านนาอ้อและชุมชนต่างๆ ในลุ่มแม่น า้เลย
ตา่งก็ได้รับผลกระทบจากสงครามศกึเจ้าอนวุงศ์  เพราะพืน้ท่ีบ้านนาอ้อตัง้อยู่บน
เส้นทางคมนาคมโบราณจากบริเวณลุ่มแม่น า้โขงไปยงัลุ่มแม่น า้ป่าสักตอนบน  
โดยกองทพัเมืองเวียงจนัทน์มีความพยายามท่ีจะกวาดต้อนผู้คนในลุม่แมน่ า้เลย
ไปยงัฝ่ังซ้ายแม่น า้โขง (ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113-119)  เจ้าราชวงษ์เมือง
เวียงจนัทน์ให้จดุไฟเผาคา่ย  เผายุ้งข้าว  เผาเรือนในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตุ
รัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  ท าให้บ้านเรือนในลุ่มแม่น า้เลยถกูเผาท าลายเป็น
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 จ านวนมาก  รวมทัง้บ้านนาอ้อด้วย  ผู้คนส่วนหนึ่งถกูกวาดต้อนไป  ส่วนหนึ่งได้
หลบหนีเข้าไปอาศยัอยู่ในป่า 
  นอกจากนี ้ ในเอกสารจดหมายเหตยุงัระบุว่า  เจ้าราชวงศ์ได้สัง่ให้ตัง้
ค่ายใหญ่กลางทุ่งนาเมืองเลย 9 ค่าย  ชกัปีกกาถึงกัน  กว้าง 6 เส้น ยาว 6 เส้น  
ตัง้คา่ยชัน้ในสองชัน้  มีหอรบ 17 หอรบ  คา่ยซองชกัถึงน า้ ยาว 8 เส้น กว้าง 10 
วา (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 25)  ซึ่งสนันิษฐานว่า  คา่ยใหญ่ของ
ทหารลาวในเมืองเลยดงักล่าวน่าจะเป็นบริเวณเดียวกนักบับริเวณ “โพนคา่ย” ซึง่
เป็นเนินดินท่ีมีหลุม คนัดินและร่องดินเป็นทางยาวลงไปจรดแม่น า้เลยในเขต
บ้านโพนคา่ยและด้านหลงัส านกังานขนส่งจงัหวดัเลย  หา่งจากชมุชนบ้านนาอ้อ
ในปัจจบุนันีม้าทางทิศใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร 
  จากเหตุการณ์ดงักล่าวท าให้บ้านเรือนในบริเวณลุ่มแม่น า้เลยถูกเผา
ท าลายเป็นจ านวนมาก รวมทัง้บ้านนาอ้อด้วย ดงัปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน
ว่าศาสนสถานของวดัห้วยห้าวและวดัศรีจนัทร์ถกูทิง้จนมีสภาพเป็นวดัร้างเหลือ
เพียงร่องรอยซากฐานอิฐ และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนไป  ส่วนหนึ่งก็คง
หลบหนีเข้าไปอาศยัอยู่ในป่าเพ่ือเอาตวัรอด  

สว่นชมุชนบ้านนาอ้อปัจจบุนั  เป็นชมุชนท่ีเข้ามาตัง้ถ่ินฐานหลงัจากศึก
เจ้าอนุวงศ์สงบลงแล้ว  โดยชาวบ้านกลุ่มท่ีเข้ามาชัน้หลังนีไ้ด้ตัง้บ้านเรือนอยู่
บริเวณริมหนองน า้ขนาดใหญ่ท่ีมีขอนไม้ลอยอยู่ในหนองน า้เป็นจ านวนมาก  ซึ่ง
เรียกหนองน า้แห่งนีว้่า “หนองขอน” หรือ “วังขอน” เป็นลักษณะการเรียกช่ือ
สถานท่ีตามสภาพแวดล้อมท่ีปรากฏพืน้ท่ี  หนองขอนปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของบ้าน
ท่าบุ่งและบ้านปากหมาก  ต่อมาบ้านวงัขอนเกิดโรคฝีดาษระบาด  ชาวบ้านจึง
ตกลงกันอพยพจากบริเวณหนองขอนแสวงหาท่ีอยู่ใหม่ ซึ่งมีวดัร้างตัง้อยู่และมี
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ความอุดมสมบูรณ์  พร้อมกันนีจ้ึงได้ตัง้ช่ือหมู่บ้านนีว้่า “บ้านนาอ้อ” ตามช่ือท่ี
คนเก่าแก่เคยเรียกบริเวณนี ้(ล้อม  จ้องก่า, 2558)  และมีการใช้ช่ือหมู่บ้านว่า
บ้านนาอ้อเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
 
บทส่งท้าย 
 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชมุชนโบราณบ้านนาอ้อแล้ว  ก็จะพบว่าชมุชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีผู้คนเข้ามาอยู่
ตัง้ถ่ินฐานราวพุทธศตวรรษท่ี 21 การเกิดขึน้และการขยายตัวของชุมชนมี
ความสัมพันธ์กับการพระราชทานท่ีดินให้แก่วัดห้วยห้าวของกษัตริย์ล้านช้าง
จ านวน 3 พระองค์  ต่อมาชุมชนโบราณบ้านนาอ้อก็คงมีความรุ่งเรืองและเกิด
การขยายตวัในระดบัหนึ่งจากการขยายตวัทางการค้าภาคพืน้ทวีปในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24  แต่ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อถูกเผา
ท าลายและทิง้ร้างในช่วงศกึเจ้าอนวุงศ์ (พ.ศ.2369-2371)  เพราะพืน้ท่ีบ้านนาอ้อ
ตัง้อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณจากบริเวณลุ่มแม่น า้โขงไปยงัลุ่มแม่น า้ป่าสัก
ตอนบน  และพืน้ท่ีเมืองเลยก็เป็นอีกพืน้ท่ีหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากภาวะ
สงคราม  ต่อมาเม่ือบ้านเมืองเป็นปกติสุข  ก็มีชาวบ้านกลับมาตัง้ถ่ินฐานใน
บริเวณชมุชนโบราณเดิม  และมีการบูรณปฏิสงัขรณ์ศาสนสถานวดัศรีจนัทร์ใน
ชมุชนเดมิขึน้มาใหม ่  สว่นวดัห้วยห้าวก็ถกูปล่อยทิง้ร้างไป  
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า  ในบริเวณชมุชนบ้านนาอ้อ
แหง่ลุม่แมน่ า้เลยได้มีการพบร่อยรอยท่ีมีความส าคญัและเก่ียวข้องกบัราชส านกั
ล้านช้าง  ทัง้หลวงพระบางและเวียงจนัทน์  ปรากฏหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์
และโบราณคดี ท่ีสามารถก าหนดอายุและเป็นหลักฐานในการศึกษา
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นัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชมุชนท้องถ่ินตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยชิน้นีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ บริบทชุมชน และ
ศกัยภาพทางการส่ือสารของชุมชนเชียงของ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ
ด้วยการศึกษาเอกสาร การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสมัภาษณ์เชิงลึก 
จากผู้น าชุมชน สมาชิกในชุมชนเชียงของ รวมถึงนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารอัตลักษณ์เป็นเคร่ืองมือส าคัญใน
การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว เน่ืองจากชมุชนเชียงของมีศกัยภาพในการ
ใช้อตัลกัษณ์ในการส่ือสาร เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ทัง้ในด้าน
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ประวัติศาสตร์ชุมชน วัฒนธรรมชุมชน วิถีชีวิตชุมชน และทางกายภาพชุมชน 
โดยสามารถคงความเป็นชุมชนได้ ด้วยความเงียบ และ ความเก่าแก่ของชุมชน 
ชาวบ้านในชมุชนมีความร่วมมือร่วมใจ โดยสามารถใช้รูปแบบการส่ือสารแบบมี
สว่นร่วมของชมุชนได้ 
ค าส าคัญ: การส่ือสารอตัลกัษณ์ การทอ่งเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ เชียงของ  
 
  Abstract 
  

This research aimed to study identity, the community context and 
communication potential of Chiang Khong Community. Qualitative 
research methodologies through the use of: 1) documentary analysis, 2) 
non-participant observation, and 3) in-depth interview with community 
headman, members of the community, Thai tourists and foreign tourist were 
practiced to collect the data. The results showed that identity 
communication was an important tool for promoting creative tourism in 
Chiang Khong Community. The people in the community were potential 
and also able to employ identity communication for promoting creative 
tourism toward community history, community culture, community lifestyle, 
and community physical context. Furthermore, the identity communication 
also preserved identity of the community such as tranquility, antiquity, and 
people’s cooperativeness. Participatory communication could be also 
used for encouraging identity communication.  
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บทน า 

การท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของหลายประเทศทัว่โลก รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงให้ความส าคญั
ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดการ
ท่องเท่ียวโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างก าหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดเพ่ือดงึนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศตนเพิ่มมาก
ขึน้ ภารกิจด้านการท่องเท่ียวจึงเป็นภารกิจท่ีถกูผสานกลมกลืนไปกบัการพฒันา
ประเทศในทกุมิต ิดงันัน้ การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศตา่งๆ จงึ
ได้มีการบรูณาการงานด้านการท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจ 
ซึ่งหากประเทศใดมีแผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีชดัเจน บนพืน้ฐานของ
เศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดม
สมบรูณ์ และบคุลากรภาคการท่องเท่ียวมีศกัยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจยัส าคญั
ท่ีจะช่วยผลักดันให้ประเทศนัน้ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขัน  และสามารถ
พฒันาการทอ่งเท่ียวของตนให้เติบโต (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

การท่องเท่ียวไทยมีการขยายตวัมาอย่างต่อเน่ืองทัง้จ านวนและรายได้
จากการท่องเท่ียวในระยะ 5 ปี ท่ีผ่านมา จ านวนนักท่องเท่ียวเพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองจาก 14.0 ล้านคน ในปี 2552 เป็น 24.8 ล้านคน ในปี 2557 โดยเพิ่ม
สูงสุดในปี 2556 มีจ านวนนักท่องเท่ียวมากถึง 26.5 ล้านคน และสูงสุดเป็น
ล าดบัท่ี 7 ของโลก แต่ลดลงในปี 2557 เน่ืองจากประสบกับวิกฤตทางการเมือง
และ วิกฤตเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยโุรป โดยตลาดหลกัยงัคงเป็น 10 ตลาดท่ีมี
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สว่นแบง่การตลาดรวมกนัมากกว่าร้อยละ 60 ได้แก่ จีน อินเดีย สหราชอาณาจกัร 
มาเลเซีย ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น เยอรมนี เกาหลีใต้ และฝร่ังเศส 
ส าหรับในปี 2558 คาดการณ์ว่าจะมีจ านวนนักท่องเท่ียว 28.5 – 29.0 ล้านคน 
ส่วนรายได้และค่าใช้จ่ายของนักท่องเท่ียวมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ตามจ านวน
นกัท่องเท่ียว โดยในปี 2556 มีรายได้ 1.20 ล้านล้านบาท สูงสุดเป็นอันดบั 10 
ของโลก และลดลงเหลือ 1.17 ล้านล้านบาท ในปี 2557 โดยมีอตัราการขยายตวั
เฉล่ียร้อยละ 26.35 ตอ่ปี และคาดว่าในปี 2558 จะมีรายได้ 1.40 ล้านล้านบาท 
อาจกล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเป็นเร่ืองส าคญัต่อการขบัเคล่ือนหรือ
พฒันาเศรษฐกิจของประเทศไทย (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2558) 

ส าหรับอ าเภอเชียงของ จงัหวดัเชียงราย เป็นหนึ่งในสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งหนึ่ง  ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศพืน้ท่ีราบ  สลับกับเทือกเขา มีพืน้ท่ีด้าน 
ทิศตะวนัออกบางส่วนติดกับแม่น า้โขง ซึ่งฝ่ังตรงข้ามคือ เมืองห้วยทราย แขวง
บ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้อ าเภอเชียงของเป็น
สถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวควรได้ไปสัมผัส เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีค่อนข้างสงบ มี
ธรรมชาติอยู่รายล้อมตวัเมือง ประกอบด้วย เมืองท่ีติดสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท าให้สะดวกกับการสัญจรข้ามไปยังอีกประเทศ สภาพความ
เป็นอยู่ของชมุชนท่ีคอ่นข้างคงความเก่าแก่และความหลากหลายของวฒันธรรม
ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวสามารถไปสมัผสัได้เช่นกนั ซึ่งโดยรวมแล้วชุมชน
เชียงของเป็นชุมชนท่ีมีศกัยภาพพอท่ีจะเป็นชมุชนแห่งการท่องเท่ียว ท่ีสามารถ
น ารายได้เข้าสู่ประเทศได้ โดยในปัจจุบนัมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว
แห่งท่ี 4 ขึน้ โดยร่วมทุนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน ส่วนรัฐบาลลาว
รับผิดชอบค่าชดเชยให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ โดยก่อสร้างตวัสะพาน
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แล้ว เม่ือในวนัท่ี 12 ธันวาคม พ.ศ.2555 และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เม่ือวนัท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2556 ซึ่งมีระยะทางห่างจากชมุชนเชียงของประมาณ 
10 กิโลเมตร ซึง่สง่ผลให้นกัทอ่งเท่ียวเดนิทางข้ามไปยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวได้สะดวกขึน้ 

อย่างไรก็ตาม จากการเปิดสะพานดงักล่าว ท าให้ปัจจุบนัเศรษฐกิจใน
ชุมชนเชียงของกลับซบเซาลงอย่างมาก เน่ืองจากก่อนท่ีมีการเปิดใช้สะพาน
มิตรภาพไทย-ลาว แห่งท่ี 4 นกัท่องเท่ียวส่วนมากจะมาใช้บริการเรือข้ามฟากใน
ชุมชนเชียงของในการข้ามไปประเทศลาว แต่หลังจากท่ีสะพานได้เปิดให้
นกัทอ่งเท่ียวได้ใช้ในการข้ามไปประเทศลาวแล้วนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่จะข้ามฝ่ัง
ไปลาวทนัทีโดยไม่ได้มาใช้บริการท่าเรือข้ามฟากในชุมชน จึงท าให้เกิดปัญหา
นักท่องเท่ียวไม่เข้ามาใช้บริการในชุมชน ท าให้ชุมชนเร่ิมขาดรายได้จาก
ทอ่งเท่ียว ซึง่เคยเป็นแหลง่รายได้หลกั ผู้อยูอ่าศยัเร่ิมวิตกถึงปัญหาทางเศรษฐกิจ
ในชุมชน เน่ืองจากนักท่องเท่ียวเพียงแค่ผ่านมาเพ่ือเก็บภาพ ก่อนจะเดินทาง
ข้ามไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายในวันเดียว โดยไม่แวะ
พกัผอ่นและท่องเท่ียวในชมุชนเชียงของมากเท่ากบัในอดีต จงึท าให้เศรษฐกิจใน
ชุมชนก าลงัซบเซาลงเร่ือยๆ บางผู้ประกอบการรายท่ีเข้ามาลงทุนสร้างสถานท่ี
บริการต่างๆ ก็เร่ิมถอนตัวออกจากชุมชน เน่ืองจากค านึงถึงสถานการณ์การ
ท่องเท่ียวท่ีค่อนข้างซบเซาลงเร่ือยๆ ท่ีอาจส่งผลท าให้เกิดการขาดทุน (ฐิติรัตน์ 
เรวรรณ์, 2558)  

จากปัญหาดงักล่าวข้างต้น การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีสามารถมี
ส่วนช่วยในการส่งเสริมการท่องเท่ียว เพ่ือให้เศรษฐกิจการท่องเท่ียวในชุมชน 
กลบัมาฟืน้ตวัอีกครัง้ ภายใต้กระแสการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม ซึ่งนบัเป็นการ
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ท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความรู้ในพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีมีคุณลักษณะท่ีส าคัญทาง
ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม มีการบอกเล่าเร่ืองราวในการพฒันาทางสงัคมและ
มนุษย์ผ่านทางประวัติศาสตร์อันเป็นผลเก่ียวเน่ืองกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ 
และการให้คณุค่าของสงัคม ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของคน
ในแต่ละยุคสมัยได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณี (ไกรฤกษ์ ป่ินแก้ว, 2556)   

ดงันัน้ จงึกลา่วได้วา่อตัลกัษณ์ของชมุชนเป็นสิ่งส าคญัในการแสดงออก
ถึงคุณค่าทางสังคมและวัฒนธรรม  ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจให้กับ
นกัท่องเท่ียวได้ โดยความสัมพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกับ อตัลกัษณ์ของชุมชน
นัน้ จะเป็นเคร่ืองมือแสดงให้นกัท่องเท่ียวเห็นว่า “ชมุชนเราเป็นอย่างไร” พร้อม
ทัง้ชุมชนยังสามารถใช้การส่ือสารเพ่ือบอกแก่นักท่องเท่ียวเพิ่มเติมว่า 
“นกัท่องเท่ียวของชุมชนเชียงของคือกลุ่มใด” และท้ายท่ีสุด การส่ือสารจะช่วย
สะท้อนถึงความสมัพนัธ์ของชมุชนและนกัท่องเท่ียวได้ว่า  “อตัลกัษณ์ของชุมชน
เชียงของมีความสอดคล้องกับนักท่องเท่ียวหรือไม่อย่างไร”  ดงัท่ี  กาญจนา  
แก้วเทพ และคณะ (2555) กล่าวว่า การส่ือสารเป็นเคร่ืองมือประกอบสร้าง 
(Construct)  ธ ารงรักษา (Maintain)  และต่อรอง (Negotiate)  อัตลักษณ์อยู่
ตลอดเวลา  

ดังนัน้ การส่ือสารอัตลักษณ์จึงมีความส าคัญต่อการส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัของชมุชนท่ีมีศกัยภาพโดดเดน่ ซึง่ชมุชนสามารถ
ใช้อตัลกัษณ์หรือสิ่งท่ีตนเองมีอยู่เพ่ือส่ือสารออกไป ท าให้การส่ือสารอตัลักษณ์
ของชุมชนสามารถถูกน ามาใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจในการท่องเท่ียว ผ่านการมีส่วน
ร่วมทางการส่ือสารของสมาชิกในชมุชนได้เป็นอย่างดี กล่าวได้ว่าการส่ือสารอัต
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ลกัษณ์เป็นสิ่งหนึ่งท่ีสามารถช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวของชุมชนได้
ตามแนวคิดการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมอย่างยั่งยืนบนพืน้ฐานของการใช้องค์
ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creativity) 
และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual property) ท่ีมีความเช่ือมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ทางสังคม และเทคโนโลยี นวัตกรรม
สมยัใหม ่ซึง่ก่อให้เกิดการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสร้างมลูคา่เพิ่มให้ตอ่สิ่งต่างๆ 
(UNESCO, ม.ป.ป.) เพ่ือให้ผู้ รับสารหรือนกัท่องเท่ียวได้รับรู้ถึงความเป็นชุมชน
เชียงของได้อย่างนา่สนใจ และเพ่ือธ ารงรักษาไว้ซึ่งความยัง่ยืนของชมุชน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ และบริบทชุมชนเชียงของในการส่งเสริมการ
ทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม 

2. เพ่ือศกึษาศกัยภาพทางการส่ือสารของชมุชนเชียงของในการสง่เสริม
การทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรม 
 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

การวิจัยนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร 
ข้อมลูท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมลูเบือ้งต้น ของชมุชน ประกอบกับ
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ น าแบบทางการและไม่ทางการ รวมถึงสมาชิกใน
ชมุชนเชียงของ จ านวน 6 - 8 คน และนกัทอ่งเท่ียวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติใน
ชมุชนเชียงของ จ านวน 8 คน ร่วมกบัใช้การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วมโดยการเข้า
ไปสมัผสัถึงบริบททางชมุชนด้านกายภาพวิถีชีวิตของคนในชมุชนประกอบกนั 
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สรุปผลการวิจัย 
 
ส่วนที่ 1 บริบทชุมชนของชุมชนเชียงของ 
  1.1 ประวตัอิ าเภอเชียงของ 
  จากผลการศึกษาเอกสาร พบว่าอ าเภอเชียงของ เป็นเมืองโบราณท่ีมี
ประวตัิศาสตร์มายาวนาน เคยรุ่งเรืองมาตัง้แต่สมยักรุงหิรัญนครเงินยาง (เชียง
แสน) เดิมช่ือ “เมืองขรราช” ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็น “เมืองเชียงของ” การปกครอง
ขึน้กับเมืองนนัทบุรี (น่าน) โดยผู้ครองนครน่าน ได้แต่งตัง้ให้ เจ้าอริยะวงศ์เป็น
เจ้าเมือง ตัง้แต่ปี พ.ศ.1805 และมีผู้ครองเมืองเชียงของ สืบต่อกันมาจนถึงเจ้า
เมืองคนสดุท้าย คือ พระเจ้ายาจิตวงษ์วรยศรังษี จนปีพ.ศ.2457 อ าเภอเชียงของ
ได้รับการยกฐานะเป็นอ าเภอหนึ่งในจงัหวดัเชียงราย ทัง้นี ้เม่ือประมาณ 10 กว่า
ปีท่ีผ่านมา เชียงของได้กลายมาเป็นเมืองท่องเท่ียว และถูกประกาศให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษ มีนกัท่องเท่ียวเข้ามาจ านวนมากท าให้เชียงของการเป็นเมือง
แห่งการค้า แต่หลังจากนัน้ในปลายปี พ.ศ.2556 รัฐบาลได้มีการสร้างสะพาน
มิตรภาพไทย-ลาวแห่งท่ี 4 และมีการเปล่ียนกฎเกณฑ์การข้ามฝ่ังระหว่าง 2 
ประเทศ ท าให้เชียงของพบกับปัญหาการขาดหายไปของนักท่องเท่ียว จน
ปัจจบุนักลายเป็นปัญหาใหญ่ สมาชิกในชุมชนเร่ิมขาดรายได้จากนกัท่องเท่ียว
ภายนอก ท าให้ชมุชนเชียงของเกิดภาวะเศรษฐกิจซบเซา สง่ผลตอ่ชีวิตและความ
เป็นอยูข่องคนในชมุชน 
 
 
 

1.2 ลกัษณะภมูิศาสตร์ชมุชนเชียงของ 
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จากผลการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  พบว่าต าบล
เวียงเป็นต าบลหนึ่งในอ าเภอของเชียงของ จงัหวดัเชียงราย ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของตวั
เมืองเชียงของมีอาณาเขตติดตอ่กบัต าบลริมโขงในทางทิศเหนือ ทิศใต้ติดตอ่กับ
พืน้ท่ีส่วนใหญ่ของต าบลสถาน และพืน้ท่ีบางส่วนริมปากแม่น า้อิงตอนปลาย
และชายฝ่ังโขงด้านทิศตะวันตกจรดเขตแดนอ าเภอเชียงแสน ด้านตะวันออก
ติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยมีแม่น า้เป็นท่ีกัน้
เขตแดน โดยทัว่ไปลกัษณะเป็นพืน้ท่ีราบเชิงเขา มีแม่น า้และล าห้วยไหลผ่านใน
พืน้ท่ี 4 สาย ได้แก่ ห้วยตอง ห้วยเม็ง ห้วยน า้สม และห้วยน า้ดกุ ทัง้หมดนีไ้หลลง
แม่น า้โขง ซึ่งเป็นแม่น า้สายใหญ่ของประเทศในลุ่มน า้โขง และเหมาะกับการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท านา สวนยางพารา ข้าวโพด กล้วย รวมถึง
ผลไม้ต่างๆ ขณะท่ีบริเวณริมฝ่ังโขงก็มีการท าประมงพืน้บ้าน รวมทัง้เป็นแหล่ง
เพาะพนัธุ์ปลาอีกด้วย 

โดยในขอบเขตของชุมชนเชียงของได้ก าหนดแค่บริเวณกลางชุมชนใน
ต าบลเวียง ระยะทางความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เลียบตามถนนสายกลาง 
แตก่ว้างไปทางทิศตะวนัตกเป็นระยะทางประมาณ 250 เมตร และจากถนนสาย
กลางไปทางตะวันออกเป็นระยะประมาณ 110 เมตร ซึ่งครอบคลุมทัง้หมด
จ านวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหวัเวียง บ้านเวียงแก้ว บ้านวดัหลวง และ บ้านศรี
ดอนชยั ดงัแสดงในภาพท่ี 1 
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1.3 จ านวนประชากรในท้องถ่ิน 
จากสถิติของ ส านกัทะเบียนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลเวียง และ เทศบาล

ต าบลเวียงเชียงของ ปี พ.ศ.2558 โดยประชากรตามขอบเขตของหมู่บ้านทัง้ 4 
หมู่บ้าน มีประชากรทัง้สิน้ จ านวน 3,735 คน มีประชาชนอาศยัจ านวน 1,887 
หลงัคาเรือน ส่วนใหญ่นอกจากจะประกอบอาชีพด้านการค้าการบริการด้านการ
ท่องเท่ียวแล้ว ประชาชนส่วนใหญ่ในอ าเภอจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
หลกั 

จากการสมัภาษณ์และสงัเกต พบว่า ประชากรท่ีอาศยัอยู่ในชุมชนจริง 
มีจ านวนน้อยกว่าจากสถิติทะเบียนบ้าน จึงสนันิษฐานได้ว่าบคุคลภายในชมุชน
ส่วนใหญ่มีการโยกย้ายถ่ินฐาน เน่ืองจากสถานศึกษาภายในชุมชนไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของคนรุ่นใหม่ ประกอบกับอาชีพท่ีสมาชิกในชุมชนบางส่วน
ต้องการออกไปหารายได้ท่ีสูงและมั่นคงกว่าภายนอกชุมชน จึงส่งผลให้ชุมชน
เชียงของในปัจจุบัน มีประชากรเป็นผู้ สูงอายุเป็นส่วนมาก และยากแก่การ
ปรับเปล่ียน พฒันา หรือเปิดรับวฒันธรรมใหม่ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
ส่ือสารร่วมสมัย แต่อย่างไรก็ตามในทางตรงข้ามจะส่งผลดีต่อการธ ารงรักษา      
อตัลกัษณ์ของชมุชนเชียงของไว้เช่นกนั 

ผลจากการสมัภาษณ์และการศึกษาข้อมูลจากเอกสาร แสดงให้เห็นถึง
ความหลากหลายทางวฒันธรรมของชมุชน ท่ีส่งผลมาจากความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธุ์   เน่ืองจากมีการอพยพมาอยู่จากหลายชนหลายเผ่าประมาณ  
9 กลุ่ม ซึ่งโดยส่วนใหญ่ กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีอพยพมาจากท่ีอ่ืนนัน้ จะไม่ได้อาศยัอยู่
ภายในชุมชนเชียงของแต่แรกเร่ิมเดิมที ทัง้นี ้การมีกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีหลากหลาย 
ก่อให้เกิดวฒันธรรมกลุ่มในชมุชนเชียงของภายใต้อตัลกัษณ์ท่ีหลากหลาย 

 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

82 

1.4 บริบทการท่องเท่ียวในชมุชนเชียงของ แบง่เป็น 4 สว่น 
1.4.1 สภาพการทอ่งเท่ียวในปัจจบุนั  

              จากการสัมภาษณ์ พบว่า นับตัง้แต่ท่ีสะพานมิตรภาพไทย  
- ลาวแห่งท่ี 4 ได้เปิดใช้บริการ และท าการเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ีสะพานก็
ท าให้เศรษฐกิจการท่องเท่ียว การค้า และการบริการในชมุชนซบเซาลง เน่ืองจาก
เดิมที การคมนาคมไปสู่ประเทศลาวทางอ าเภอเชียงของนัน้ นกัท่องเท่ียวและ
ประชาชนจะต้องใช้บริการท่ีท่าเรือบัค๊ ท่ีตัง้อยู่ในหมู่บ้านหวัเวียง ซึ่งสามารถไป
ต่อเรือท่ีฝ่ังลาวเพ่ือเดินทางไปยงัเมืองหลวงพระบางได้ โดยสามารถใช้หนังสือ
เดินทาง (Passport) ส าหรับชาวต่างชาติ และใช้หนังสือผ่านแดนชั่วคราว 
(Temporary Boarder Pass) ส าหรับประชาชนไทยและลาว ในการเดินทาง โดย
ดา่นตรวจคนเข้าเมืองประจ าท่าเรือบัค๊ มีเวลาเปิดท าการเวลา 08.00 – 18.00 น.
จึงท าให้นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาพกัในชมุชนเชียงของก่อน  แล้วจึง
ออกเดนิทางข้ามไปยงัประเทศลาวในเช้าวนัรุ่งขึน้  

แต่เน่ืองการสร้างสะพานแม่น า้โขง ซึ่งด่านตรวจคนเข้าเมืองแห่งใหม่
ตัง้อยูห่า่งจากชมุชนประมาณ 10 กิโลเมตร และทางภาครัฐได้เปล่ียนกฎการข้าม
แดน โดยท าการยกเลิกการใช้หนงัสือเดินทาง (Passport) ณ ด่านตรวจคนเข้า
เมืองท่าเรือบั๊ค ท าให้ชาวต่างชาติ ไม่จ าเป็นต้องมาใช้บริการท่ีท่าเรือบั๊ค 
ประกอบด้วยสะพานท่ีสร้างใหม ่สะดวกกวา่ และปิดบริการช้ากว่าท่าเรือบัค๊ โดย
สะพานเปิดเวลา 6.00 – 22.00 ดงันัน้ บริษัททวัร์ต่างๆ จึงใช้โอกาสนีใ้นการพา
นกัท่องเท่ียวข้ามแดนไปยงัประเทศภายในวนัเดียวไม่ต้องแวะพกัท่ีชุมชน ท าให้
นกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชนเหมือนแต่ก่อน จะมี
เป็นบางกรณี เชน่ นกัเท่ียวท่ีท่องเท่ียวด้วยตวัเอง และต้องการข้ามไปยงัประเทศ
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ลาวเพ่ือขึน้เรือไปยังหลวงพระบางซึ่งมีเวลาออกประมาณ  10.30 – 11.00 น.  
ท าให้นักท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวเอง ได้มีโอกาสแวะพักในตัวชุมชน เพ่ือเดินทาง
ออกไปในช่วงเช้า 

ด้วยเหตนีุท้ าให้ชมุชนเชียงของในปัจจบุนัเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจจาก
การทอ่งเท่ียว ท าให้ผู้มาลงทนุบางรายเร่ิมถอนธุรกิจออกเน่ืองจากวิตกถึงปัญหา
คลาดแคลนนกัท่องเท่ียว ชาวบ้านส่วนใหญ่ท่ีลงทุนท าสถานท่ีบริการต่างๆ เร่ิม
วิตกหนกัถึงปัญหานี ้และได้มีการร้องเรียนไปยงัภาครัฐ แต่ก็ไมไ่ด้รับการตอบรับ
หรือแก้ไขตามท่ีต้องการ เน่ืองจากทางภาครัฐก็ไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้ และ
ท่ีผา่นมาทางภาครัฐได้มาช่วยแก้ปัญหาจากทางอ่ืนแทน เชน่ การประชาสมัพนัธ์ 
ท่ีทาง ททท. ได้เข้ามาจดักิจกรรมโดยมีแผนงานของตนเองโดยท่ีไม่ได้เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการวางแผน ท าให้ไม่ได้ผลท่ีน่าพึงพอใจ ท าให้
ปัญหาท่ีเกิดจากการเปิดสะพานนีไ้มไ่ด้รับการแก้ไข  

ส าหรับการส่ือสารของชุมชนนัน้ นับว่ายังเป็นปัญหาของชุมชนเชียง
ของอยู่เช่นกัน เน่ืองจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดทักษะการส่ือสาร 
โดยเฉพาะการส่ือสารผ่านส่ือใหม่ (New media) รวมทัง้ภาครัฐยังไม่ให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางการส่ือสารของสมาชิกในชุมชน
เท่าท่ีควร ถึงแม้ว่าจะมีหลายหน่วยงานท่ีพยายามเข้ามามีบทบาทในการส่ือสาร
และประชาสมัพนัธ์ให้ แต่ยงัขาดการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงส่งผลให้
การด าเนินงานดงักล่าวขาดความยัง่ยืน 

1.4.2 แหลง่ทอ่งเท่ียวในชมุชน 
                            แหล่งท่องเท่ียวทางกายภาพท่ีส าคญัในชมุชนเชียงของ ได้แก่ 
1) แหล่งเพาะพนัธุ์ปลาบกึ ตัง้อยู่บ้านหาดไคร้ หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียง เคยเป็นแหล่ง



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

84 

จับปลาบึกแต่ปัจจุบันปลาบึกถูกบรรจุอยู่ในสัตว์สงวน ปัจจุบนัเป็นแค่แหล่ง
เพาะพนัธุ์ปลาบึก ในแต่ละปีมีการผสมเทียมปลาบึกและน าลูกปลาปล่อยตาม
แหล่งน า้สาธารณะต่างๆ ทั่วประเทศ 2) ท่าเรือบัค๊ ตัง้อยู่บ้านหัวเวียง หมู่ท่ี 1 
ต าบลเวียง เป็นจุดผ่านแดนถาวร ระหว่างไทย – ลาว 3) ศูนย์สตรีทอผ้าบ้าน 
ศรีดอนชัย หมู่ท่ี 14 ต าบลศรีดอนชัย จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าทอและของท่ี
ระลึกตา่งๆ และยงัมีแหล่งท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีส าคญั ได้แก่ จดุชมวิวห้วย
ทรายมาน ตัง้อยู่บ้านเมืองกาญจน์ หมู่ท่ี 2 ต าบลริมโขง ริมเส้นทางหลวง 1129 
เพ่ือชมภาพขนุเขาและแมน่ า้โขง   

ด้านการคมนาคม การเดินทางไปยงัชมุชนเชียงของสามารถเดินทางมา
ได้หลายเส้นทาง โดยจะมีถนนสายหลกัท่ีสามารถเดินทางไปยงัชุมชนเชียงของ
หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวได้แก่ เส้นทางหลวงหมายเลข 1020 เส้นทาง
หลวงหมายเลข 1173  และเส้นทางหลวงสายพหลโยธิน  หากเดินทางด้วย
เคร่ืองบินจะไมมี่เท่ียวบินตรงจากกรุงเทพฯ - เชียงของ  แตส่ามารถเดินทางไปลง
ท่ีท่าอากาศนานาชาติแม่ฟ้าหลวงของเชียงรายได้ จากนัน้นัง่รถโดยสารประจ า
ทางต่อไปยังเชียงของระยะทางประมาณ 136 กิโลเมตร  และการเดินทางโดย 
รถโดยสารประจ าทางจากกรุงเทพฯ ไปลงท่ีตวัเมืองเชียงของได้ นอกจากนัน้ ยงัมี
สายการบินบางสายการบินให้บริการรับส่งนกัท่องเท่ียวจากสนามบินไปถึงเชียง
ของด้วยรถตู้ อีกด้วย 

1.4.3 การคมนาคมในชมุชน 
              ส่วนด้านการคมนาคมภายในพืน้ท่ีชุมชนเชียงของ รถสามล้อ

เคร่ือง ร้านเช่าจกัรยาน/จกัรยานยนต์ รถสองแถว ซึ่งมีปริมาณมากพอจะรองรับ
นักท่องเท่ียว ทัง้นี ้บางสถานท่ีพักก็ยังมีรถจักรยานให้ผู้พักอาศัยได้เลือกใช้ 
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เน่ืองชมุชนเชียงของเป็นชมุชนท่ีไม่กว้างขวางมากนกั การทอ่งเท่ียวด้วยจกัรยาน
หรือการเดินเท้าก็เป็นส่วนหนึ่งท่ีนกัท่องเท่ียวตดัสินใจเลือกใช้กนั  
 

 1.5 การประกอบอาชีพของคนในชมุชนเชียงของ    
   จากผลการศกึษาเอกสาร พบว่า ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่มีฐานะ
ทางเศรษฐกิจปานกลางมีประกอบอาชีพ คือ 1) เกษตรกรรม โดยพืน้ท่ีเกษตร
ทัง้หมด 222,121 ไร่ 2) การปศสุตัว์ เลีย้งเพ่ือใช้งานและบริโภค เช่น โค กระบือ 
สกุร เป็ด ไก่ 3) การประมงเลีย้งปลา 962 ราย จ านวน 960 บอ่ 4) แหล่งน า้เพ่ือ
ท าการเกษตรและการท าประมง ประกอบด้วยแม่น า้โขง แม่น า้อิง อ่างเก็บ 10 
แห่ง หนองน า้ 35 แห่ง ฝายขนาดเล็ก 35 แห่ง ขนาดใหญ่ 5 แห่ง 5) การค้าและ
ธุรกิจ การติดตอ่ค้าขายธุรกิจ และการท่องเท่ียวกบัท่าดา่นเมืองห้วยทราย แขวง
บอ่แก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สินค้าหลกัท่ีส่งออกไป
ยงัสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 5 ล าดบัแรก ได้แก่ สินค้าอุปโภค -
บริโภค วสัดกุ่อสร้าง พาหนะ น า้มนัเชือ้เพลิง และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 6) ธนาคาร มี
จ านวน 7 แหง่ และ 7) โรงแรมและเกสเฮ้าส์ มีจ านวน 22 แหง่ 
 

1.6 บทสรุปด้านการท่องเท่ียวของชมุชนเชียงของ 
จากการวิจยัสามารถสรุปได้ว่า ชมุชนเชียงของก าลงัประสบปัญหาขาด

แคลนนกัท่องเท่ียวเน่ืองจากมีการเปิดสะพานใหม่ และมีการเปล่ียนกฎเกณฑ์
การข้ามแดนใหม่จากทางภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถแก้ไข และเข้ามาแก้ไขอย่างไม่
ตรงจุด ดังนัน้ จึงจ าเป็นต้องใช้การส่ือสารเพ่ือประชาสัมพันธ์มาช่วยดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวตา่งๆ เพ่ือกลบัเข้ามาแวะท่องเท่ียวในชมุชนเหมือนในอดีต 
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โดยชุมชนเชียงของเป็นชุมชนท่ีมีศักยภาพทาง ท่ีพัก สถานท่ีบริการ 
สถานท่ีท่องเท่ียวตามธรรมชาต ิเหมาะจะเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว เน่ืองจากมีแหล่ง
ทอ่งเท่ียวตามธรรมชาตท่ีิสวยงาม และมีสถานบริการตา่งๆ มากพอในการรองรับ
นกัท่องเท่ียว แตใ่นด้านบุคคลยงัถือว่าต้องมีการพฒันา เน่ืองจากชาวบ้านส่วน
ใหญ่เป็นคนเก่าแก่ และคอ่นข้างยึดติดกบัวฒันธรรมเดมิๆ ซึง่เป็นทัง้จดุออ่นและ
จุดแข็ง คือการคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมถือว่าเป็นจุดเด่นและสามารถดึงดูด
นักท่องเท่ียวได้ ส่วนจุดอ่อนคือ การไม่ค่อยเปิดรับและเรียนรู้เก่ียวกับส่ือและ
รูปแบบการส่ือสารใหม่ๆ แต่ในทางตรงข้ามกลับท าให้ชุมชนสามารถด ารงไว้
ซึ่งอตัลกัษณ์ของชมุชนไว้ได้ และท่ีผ่านมาพบว่าชมุชนเชียงของมีข้อจ ากัดด้าน
การสง่เสริมศกัยภาพทางการส่ือสารให้กบัสมาชิกในชมุชน ถึงแม้ภาครัฐท่ีเข้ามา
ชว่ยท าการส่ือสารแตย่งัขาดการมีส่วนร่วมของชมุชน  
 
ส่วนที่ 2 อัตลักษณ์ชุมชนเชียงของ 
 

  2.1 อตัลกัษณ์ด้านประวตัิศาสตร์ 
   2.1.1 ประวตัศิาสตร์ชมุชนเชียงของ 
   ผลจากการสัมภาษณ์และจากการสังเกต พบว่า ความเป็น
เมืองเก่าแก่นีไ้ด้รับความสนใจจากนักท่องเท่ียว เน่ืองจากมีร่องรอยทาง
วัฒนธรรมต่างๆ จนก่อเกิดเป็นอารยธรรมเฉพาะของชุมชน ทัง้ด้านวิถีชีวิต 
วฒันธรรม รวมถึงสถาปัตยกรรมต่างๆ ซึ่งการเป็นผสมผสานตัง้แต่สมยัล้านนา
จนถึงปัจจุบัน  ท าให้ก่อเกิดเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนเชียงของ  ซึ่งเป็น
ประวตัศิาสตร์ท่ีแตกตา่งจากแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ  ทัง้การเป็นเมืองหน้าดา่น หรือ
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เคยถูกประกาศให้เป็นเขตพืน้ท่ีสีแดง รวมถึงเป็นเมืองท่ีมีหลายหลากชาติพนัธุ์
มาอยูร่่วมกนั เป็นต้น 
  2.1.2 ต านานของชมุชนเชียงของ  
   ผลจากการสมัภาษณ์และการศกึษาเอกสาร พบวา่ ชมุชนเชียง
ของในยุคต านานเป็นหมู่บ้านลัว๊ พระพุทธเจ้าทรงเสด็จมาเผยแพร่ศาสนา เพ่ือ
มาโปรดให้ชาวบ้านนบัถือพุทธแทนนบัถือผีสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านในชุมชน
เชียงของนัน้มีความเช่ือท่ีปลกูฝังกนัมาตัง้แตโ่บราณและยงัมีชาวบ้านบางส่วนท่ี
ยงัคงนับถือผีสางอยู่ หรืออาจจะเป็นการนับถือแบบผสมผสานคือนับถือพุทธ
และผีผสมกนั ซึ่งจะสามารถเห็นได้จากวิถีชีวิต เช่น การห้อยโคมย่ีเป็งซึ่งเป็นสิ่ง
ท่ีใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและตกแตง่บ้านเรือน  ขณะท่ีบางกลุ่มมี
พิธีกรรมตามความเช่ืออ่ืนๆ อยู่ เช่น การตัง้ไข่ เพ่ือเป็นการขบัไล่สิ่งชัว่ร้ายหรือ
รักษาโรค ในพิธีกรรมท่ีหลากหลายเหล่านีนี้จ้ึงก่อเกิดเป็นอีกหนึ่งอตัลกัษณ์ของ
ชุมชนเชียงของ ส่งผลให้สามารถน ามาเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการ
ทอ่งเท่ียว ทัง้จากพิธีกรรม ศลิปกรรม สถาปัตยกรรม เป็นต้น 
 

2.2 อตัลกัษณ์ด้านวฒันธรรม 
   2.2.1 อาหาร 

         1) ข้าวซอยน า้หน้า หรือข้าวซอยฮ้อ ผลจากการ
สมัภาษณ์พบวา่ข้าวซอยน า้หน้ามีเอกลกัษณ์ คือเป็นข้าวซอยท่ีแตกตา่งจากข้าว
ซอยทัว่ไปในภาคเหนือ แทบจะเป็นอาหารจานหลกัท่ีคุ้นเคยและนิยมรับประทาน
ของคนในชุมชน วิธีท าคือการใช้เส้นก๋วยเตี๋ยว ลกัษณะเหมือนเส้นเล็กแต่มีรส
สมัผสัคล้ายเส้นใหญ่ทัว่ไปน ามาลวกน า้ร้อนให้สกุ และราดด้วยน า้หน้าสตูรจาก
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สิบสองปันนา ลกัษณะคล้ายน า้พริกอ่องแต่ไม่มีมะเขือเทศ รสชาติจะแตกต่าง
กนั โดยจากการสอบถาม ต้องมีการน าถัว่เน่าท่ีหมกัในโอ่งมาจากจีน และน ามา
คั่วกับสูตรประมาณ 3 ชั่วโมง ก่อนเติมด้วยน า้ซุปจากการเค่ียวกระดูกหมู 
สามารถกินคู่กับถั่วงอกสดและยอดถั่วลันเตาลวก หรือเพิ่มรสชาติด้วยการใส่
หนงัพองและข้าวแตน๋ เพ่ือให้เกิดรสชาติความหวานของแปง้มากขึน้ บางครัง้คน
ในชุมชนนิยมซือ้เคร่ืองน า้หน้าแยกเพ่ือให้คนน าไปใส่กับบะหม่ีกึ่งส าเร็จรูปกิน 
รสชาติในครัง้แรกอาจจะรู้สึกแปลกๆ ไม่คุ้นชินกับรสชาติเหมือนข้าวซอยทั่วไป 
ซึ่งรสชาติตา่งกนัมาก แตเ่ม่ือลิม้ลองไปสกัพกั ข้าวซอยน า้หน้าถือว่าเป็นสิ่งหนึ่ง
ท่ีสามารถเป็นจุดขายของเชียงของได้ เพราะอร่อยและยังท าให้ผู้ รับประทาน
อยากกลบัมารับประทานอีก 

 โดยข้าวซอยน า้หน้าเป็นอาหารเฉพาะท่ีหากินได้ยาก ในประเทศไทยมี
เพียงเชียงของเท่านัน้ท่ีสามารถหาได้ ส่วนในสถานท่ีอ่ืนๆ มักจะเป็นข้าวซอย
ภาคเหนือธรรมดา ร้านก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ในชุมชน มกัจะมีเคร่ืองปรุงน า้หน้า 
เพ่ือผสมน า้ก๋วยเต๋ียวปรุงขายเน่ืองจากเป็นอาหารท่ีนิยมในชุมชนหรือถือได้ว่า
เป็นอาหารพืน้ฐานของชุมชนก็ได้ ดังนัน้ กล่าวได้ว่าข้าวซอยน า้หน้าถือเป็น 
อตัลกัษณ์อย่างหนึง่ของชมุชนเชียงของ 
   2) ปลาน า้โขง ผลจากการสมัภาษณ์พบว่าปลาน า้โขง ถือเป็น
อาหารท่ีมีแหล่งท่ีมาจากธรรมชาติในท้องถ่ินคือแม่น า้โขง มีลกัษณะเป็นปลาน า้
จืด มีหนงัไม่มีเกร็ด เช่น ปลาบึก ปลาคงั โดยสามารถน ามาประกอบอาหารได้
หลากหลายวิธีการอาทิเช่น ทอด ลวกจิม้ ต้มย า มีรสชาติอร่อยถูกปากผู้ คนใน
ท้องถ่ินและนกัท่องเท่ียว โดยอาหารจะท ามาจากปลาน า้โขงท่ีจบัได้ผสมปนเป
กนัไป โดยแตล่ะร้านก็จะมีสตูรและวิธีท าท่ีแตกตา่งกนั ซึง่ปลาน า้โขงจะแตกต่าง
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จากปลาทัว่ไปในรสสมัผสั หนงัและเนือ้ปลาท่ีขบเคีย้วเข้าไปจะกลมกล่อม เนือ้
นุม่ แตห่นงัคอ่นข้างเหนียวท าให้รสสมัผสักลมกล่อมกนัได้อย่างลงตวั 

 เน่ืองด้วยเชียงของเป็นชุมชนท่ีมีอาณาเขตติดกับริมน า้โขง ท าให้ปลา
น า้โขงเป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากจะได้รับประทานปลา
น า้โขงถึงถ่ิน แต่ก็อาจจะมีในจงัหวัดอ่ืนๆ ท่ีติดริมน า้โขง แต่การเลือกปลาและ
สูตรท่ีต่างกัน ก็จะเกิดเป็นอาหารท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้ปลาน า้โขงของชุมชน
เชียงของกลายเป็นอีกอตัลกัษณ์หนึ่งของชมุชนนี ้

 
 2.2.2 ผลิตภณัฑ์ชมุชน  
          1) ผ้าทอไทลือ้ จากการสัมภาษณ์และหาข้อมูลพบว่า 

ผ้าทอไทลือ้บ้านหาดบ้ายเป็นเอกลักษณ์ของเมืองเชียงของและจ าหน่ายเป็น
สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภณัฑ์ เป็นผ้าทอมือของกลุ่มผ้าทอไทลือ้ของบ้านหาด
บ้าย มีความโดดเด่นอยู่ท่ีฝีมือการทอซึ่งใช้ฝ้ายเป็นวตัถุดิบ จะมีความแตกต่าง
ทางการทอคือใช้เทคนิค การเกาะหรือล้วง (Tapestry Weaving) หรือท่ีเป็นท่ีรู้จกั
กนัวา่ “ลายน า้ไหล” ซึง่เป็นเทคนิคท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อน แตท่ าให้เกิดลวดลาย 
และสีสนัท่ีงดงามแปลกตา และเป็นอตัลกัษณ์อนัโดดเด่นเฉพาะกลุ่มท่ีแตกต่าง
จากผ้าซิ่นของกลุ่มชาตพินัธุ์ไทกลุ่มอ่ืนๆ ด้วยเทคนิคการถกัท่ีไม่เหมือนใครนี ้ท า
ให้ผ้าไทลือ้มีความสวยงามแตกต่างจากผ้าอ่ืนๆ จึงท าให้ได้รับความนิยมมาก
จากนักเท่ียว และด้วยความแปลกของลายผ้า ท าให้ผ้าทอไทลือ้กลายเป็นอัต
ลกัษณ์ในชมุชนเชียงของ 

          2) ไก จากการสัมภาษณ์และหาข้อมูลพบว่า ไก เป็น
ผลิตภณัฑ์ของอ าเภอเชียงของ เป็นสาหร่ายน า้จืดสีเขียวมีลกัษณะเป็นเส้นยาว 
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พบมากทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะแถบลุม่น า้โขง อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย มักขึน้อยู่บนก้อนหิน มีมากในช่วงฤดูหนาวจนถึงต้นฤดูฝน
ระหว่างเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี รสชาติสัมผัสจะ
ค่อนข้างต่างจากสาหร่ายท่ีเรากินทั่วไป โดยจะเหนียวกว่าสาหร่ายทั่วไปมาก 
ลกัษณะยาวและเป็นฝอยกว่าสาหร่าย บางคนบอกว่ามนัคือตะไคร่ บางส่วนจะ
เรียกว่าสาหร่ายน า้จืด แต่ก็ได้รับความนิยมอย่างมาก เน่ืองจากสามารถน ามา
ปรุงรส และแปรรูปได้หลากหลายเช่นกัน ทัง้นี ้ไกสาหร่ายเป็นผลิตภณัฑ์ ท่ีมีแค่
อ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน และในอ าเภอเชียงของ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งหายาก ใน
การหาซือ้ และมีลักษณะในการเก็บและแปรรูปอย่างจ าเพาะ ไกจึงเป็น
ผลิตภณัฑ์ท่ีกลายเป็นเอกลกัษณ์ของอ าเภอเชียงของ 

2.2.3 ประเพณี 
    จากการสัมภาษณ์พบว่า ส่วนใหญ่ประเพณีในเชียงของมี
ประเพณีท่ีไมค่อ่ยตา่งจากท่ีอ่ืน เชน่ ประเพณีลอยกระทง งานสงกรานต์ แหเ่ทียน
เทียนพรรษา เป็นต้น แตเ่ชียงของยงัมีประเพณีท้องถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ ดงันี ้
                       1) ประเพณีอภิบาลปลาบึก เป็นประเพณีท่ีสามารถหาดู
ได้เฉพาะท่ีเชียงของเท่านัน้ ณ หาดบ้านไคร้ อ าเภอเชียงของ ของวันท่ี 18 
เมษายนของทุกปี โดยมีพิธีบวงสรวงแบบโบราณ เพ่ือเป็นการขอขมาปลาบึก ท่ี
ในอดีตเคยได้จบัน ามาเป็นอาหาร 
             2) ประเพณีแข่งเรือเชียงของ จดัในช่วงสงกรานต์ของทุก
ปี เป็นการแข่งขนัเรือพายขนาดเล็ก ขนาด 12 ฝีพาย ณ ท่าเรือเชียงของ ต าบล
เวียง อ าเภอเชียงของ โดยเรือท่ีเข้ามาแข่งขนัเป็นเรือท่ีมากจากประเทศไทย และ
ลาว เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั  
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               3) ประเพณีตกับาตรริมโขง เป็นประเพณีท่ีทางชมุชนได้
ร่วมกันตัง้กลุ่มตกับาตรริมโขงและสร้างประเพณีขึน้มา เพ่ือดึงดดูนกัท่องเท่ียว 
โดยจะจัดขึน้ให้นักท่องเท่ียวได้ร่วมตกับาตรท่ีบริเวณริมน า้โขงบริเวณลานผา
ถ่าน และถนนเลียบแม่น า้โขงในทกุวนัเสาร์ และวนัอาทิตย์ ซึง่ได้เร่ิมจดัมาตัง้แต ่
ช่วงเดือนพฤศจิกายน ปี 2557 เป็นต้นมา โดยแต่เดิมชาวบ้านบอกว่า มี
ประชาชนและนักท่องเท่ียวร่วมกิจกรรมตักบาตรริมโขงเป็นจ านวนมาก แต่
ปัจจบุนัจากผู้วิจยัพบว่า จากปัญหาการซบเซาของนกัท่องเท่ียว ท าให้กิจกรรมนี ้
มีคนเข้าร่วมลดลงจนเหลือน้อยมาก ถึงแม้จะมีการประชาสมัพนัธ์มากมาย แต่
ข้อมลูตา่งๆ ยงัไมช่ดัเจนพอตอ่นกัท่องเท่ียว เชน่ ไมไ่ด้บอกเวลา เป็นต้น 
 ทัง้สามประเพณีนี ้เป็นประเพณีท่ีหาดไูด้แค่ในเชียงของ เน่ืองจากเป็น
ประเพณีท่ีถูกสร้างมาด้วยจุดประสงค์ต่างๆ ของชาวบ้าน และมีความแตกต่าง
จากประเพณีอ่ืนๆ อยา่งชดัเจน ท าให้การเลือกอตัลกัษณ์ทางด้านประเพณีผู้วิจยั 
จงึเลือกเพียงสามประเพณีนีเ้ท่านัน้ 
 

2.3 อตัลกัษณ์ด้านชมุชน 
2.3.1 กลุม่ชาตพินัธุ์ 

   ผลจากการสมัภาษณ์และศึกษาข้อมูลต่างๆ พบว่า ในอ าเภอ
เชียงของนัน้เป็นเมืองท่ีมีทัง้คนพืน้เมืองท่ีอาศยัอยู่ตัง้แตส่มยัอาณาจกัรล้านนา
และมีชนเผ่าอีกมากมายท่ีอพยพเข้ามาอาศยั และปักหลกัอยู่ในเชียงของ กลุ่ม
ชาติพนัธุ์ ท่ีมีการบนัทึกไว้ว่าได้มีการอพยพเข้ามาในเมืองเชียงของ ตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจุบนั มีรวมทัง้สิน้ 9 กลุ่มชาติพันธุ์   แต่โดยส่วนใหญ่กลุ่มชาติพันธุ์ ท่ี
อพยพมาจากท่ีอ่ืนนัน้ จะไม่ได้อาศยัอยู่ภายในชุมชนเชียงของ แต่จะอาศัยอยู่
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ตามต าบลต่างๆ นอกเขตชุมชนเชียงของและบางกลุ่ม ก็ได้มีการอพยพกระจัด
กระจายไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย แตใ่นชมุชนก็ยงัมีความ
หลากหลายจากการผสมผสานของชาติพันธุ์ จึงเป็นสิ่งหนึ่งท่ีท าให้เชียงของมี
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งความหลากหลายนีส้่งผลให้เกิดวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมต่างๆ อันก่อเกิดมาจากการอยู่ ร่วมกัน ท าให้ผู้ คนในชุมชนเกิด
วฒันธรรมท่ีผสมผสาน เป็นวฒันธรรมใหม่ ซึ่งเป็นจุดเด่นท่ีมีแค่ในเฉพาะเชียง
ของเท่านัน้ และนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่รู้สึกสนใจและชอบท่ีจะศึกษาความเป็น
วัฒนธรรมต่างๆ นี  ้วัฒนธรรมความหลากหลายของชุมชนเชียงของจึง
กลายเป็นอตัลกัษณ์ท่ีบง่บอกความเป็นเชียงของได้อยา่งดี 
  2.3.2 ภาษา 
    จากการสมัภาษณ์ร่วมกบัการสงัเกต พบวา่ ลกัษณะของภาษา
ท่ีใช้คือ “ค าเมือง” โดยเป็นภาษาท่ีคนทางภาคเหนือใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวัน 
จากการส ารวจผู้ วิจัยพบว่าส าเนียงของคนในชุมชนเชียงของ มีลกัษณ์เหมือน
ส าเนียงของคนจังหวัดน่าน คือพูดเร็วแต่ ไม่ดุ จะไม่พูดนิ่มนวลเหมือนคนใน
จงัหวดัเชียงใหม่ แตส่่วนมากคนภายในชมุชนสามารถพดูและฟังภาษาไทยภาค
กลางได้ และยงัมีการจดัอบรมภาษาองักฤษในชมุชนเพ่ือพฒันาศกัยภาพในการ
บริการนกัท่องเท่ียวจากตา่งชาติ 

2.3.3 วิถีชีวิต 
         1) ความเงียบสงบของชุมชน เน่ืองจากชาวเชียงของจึง

มกัอยู่กันอย่างเรียบง่าย ท าให้ชุมชนเชียงของเป็นเมืองท่ีค่อนข้างสงบและไม่
ค่อยมีความวุ่นวายเม่ือเทียบกับเมืองต่างๆ แม้ว่าชุมชนเชียงของจะมีความ
คกึคกัมากเม่ือเทียบกับในละแวกชนบทอ่ืนๆ ในอ าเภอเชียงของ (เน่ืองจากเป็น
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สถานท่ีท่องเท่ียวและการคมนาคมข้ามแดน) แตท่ว่าเชียงของก็ยงัคงเป็นเมืองท่ี
เงียบสงบ เม่ือเทียบกบัเมืองท่ีเป็นแหลง่ท่องเท่ียวในตวัเมืองอ่ืนๆ 

ผลจากการสมัภาษณ์ พบว่า นกัท่องเท่ียวท่ีมาส่วนใหญ่จะหลงใหลใน
ความเงียบสงบนี ้และเป็นอีกสาเหตท่ีุนกัท่องเท่ียวเดินทางกลบัมาอีกครัง้ ถึงแม้
จะเป็นเมืองท่องเท่ียว แตช่มุชนเชียงของก็ยงัคงความเป็นเมืองท่ีสงบไว้ ด้วยวิถี
ชาวบ้านในสมัยก่อนชอบอยู่กันเงียบๆ และจากท่ีชาวบ้านไม่ค่อยเปิดรับในสิ่ง
ใหม่ๆ ท าให้ชมุชนเชียงของยงัคงความเป็นวิถีชีวิตแบบเดิมท่ีแสดงถึงอตัลักษณ์
ท่ีส าคญัของชมุชน 

          2) ความเป็นกันเองของชุมชน ก่อนท่ีจะเป็นเมือง
ท่องเท่ียวนัน้ ชาวบ้านอยู่กนัอย่างถ้อยทีถ้อยอาศยัเหมือนคนต่างจงัหวดัในทัว่ๆ 
ไป ท าให้ติดนิสัยคุ้นชินกับการอยู่กันอย่างครอบครัว เม่ือมีนักเท่ียวมากขึน้ 
ชุมชนเชียงของก็ยังคงต้อนรับนักท่องเท่ียวอย่างเป็นกันเองเหมือนคนใน
ครอบครัวเช่นแตก่่อน  

ทัง้นี ้จากการสมัภาษณ์และการสงัเกต สะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านส่วน
ใหญ่มีความเป็นกันเอง โดยเฉพาะสถานบริการต่างๆ มีความเป็นมิตรสูงและ
บริการดีมาก อาจจะด้วยเน่ืองจากปัจจุบนั ชุมชนก าลงัขาดแคลนนกัท่องเท่ียว
มาก ท าให้ชาวบ้านท่ีประกอบธุรกิจบริการตา่งๆ ต้องปรับเปล่ียนการบริการมาก
ขึน้เพ่ือดงึดดูลกูค้า ท าให้เห็นว่า ชาวบ้านต่างพร้อมท่ีจะเรียนรู้และเปล่ียนแปลง
ความเป็นตวัเองในบางส่วน เพ่ือให้นกัท่องเท่ียวรู้สึกประทบัใจและอยากกลบัมา
อีก 

          3) อาชีพของชุมชน ตัง้แต่เป็นเมืองแห่งการท่องเท่ียว
ประชาชนบางส่วนจึงใช้โอกาสตรงนีใ้นการท าอาชีพเก่ียวกับการค้าด้านการ
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บริการนกัท่องเท่ียว แตบ่างส่วนยงัคงประกอบอาชีพเดิม เช่น เกษตรกรรม การ
ประมง ซึ่งสามารถเห็นได้จากการขายของในตลาดคนเดิน ท่ีประชาชนในชุมชน
ได้น าผกั อาหาร หรือของบริโภคตา่งๆ มาค้าขายกันเพ่ือเป็นการประชาสัมพนัธ์
การท่องเท่ียวไปในตวั นกัท่องเท่ียวสามารถเดินชมวฒันธรรมต่างๆ จากตลาด
ถนนคนเดินในชุมชม ท่ีมีให้เดินซือ้ของในวนัเสาร์ และตลาดกาดเช้าในช่วงเช้า
ของทกุๆ วนั จงึสะท้อนให้เห็นว่าชาวบ้านยงัคงต้องการท่ีจะหารายได้จากทางอ่ืน 
โดยแค่การท าเกษตร หรืออาชีพท่ีมีอยู่ อาจไม่เพียงพอท่ีจะรองรับคนในการ
ประกอบอาชีพนี ้ซึ่งบางส่วนก็ได้ออกไปหารายได้จากนอกตวัเมือง โดยหลงัจาก
เร่ิมเป็นแหล่งท่องเท่ียวชาวบ้านจึงใช้โอกาสนีใ้นการสร้างผลประโยชน์ท่ีมากขึน้
จากท่ีมีอยู่ และสร้างงานให้กับชาวบ้านมากขึน้ แต่เน่ืองจากพบปัญหาและ
วิกฤตในปัจจบุนั ท าให้ชาวบ้านท่ีมีการลงทนุในด้านการท่องเท่ียวไปแล้วนัน้ ยิ่ง
ประสบปัญหาทางการเงินมากขึน้กวา่เดิม 

 
2.4 อตัลกัษณ์ทางกายภาพ 

   2.4.1 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางศาสนา 
   จากการสมัภาษณ์ร่วมกบัการสงัเกต พบว่า ในชมุชนเชียงของ
มีแหล่งท่องเท่ียวทางศาสนาเป็นวดัจ านวน 4 แห่ง ได้แก่ ทุกหมู่บ้านนัน้ ล้วนมี
วดัประจ าของหมู่บ้าน นัน่หมายถึงชาวบ้านยงัคงมีความเช่ือและความศรัทธาใน
ศาสนาอยู่มาก มีการอยูแ่บบถ้อยทีถ้อยอาศยัพบปะกนัตามวดั เสมือนวา่วดัเป็น
จุดศนูย์รวมจิตใจของชาวบ้าน ซึ่งแตกต่างจากคนเมือง ท่ีเร่ิมเข้าวดัน้อยลงทุก
วนั ส่วนการบูรณาการวดัให้สวยงามนัน้ เป็นสิ่งบ่งชีท่ี้ชดัเจนว่า ชาวบ้านยงัให้
ความส าคัญกับเร่ืองศาสนา  มีการรวมเงินกันช่วยบริจาคเพ่ือปรับปรุงวัดให้ 
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ดสูวยงามอยู่เสมอๆ ตา่งจากบ้านพกัอาศยัของชาวบ้าน ท่ีไม่มีการบูรณการแต่
ยงัคงไว้ซึง่แบบเดิม 
    2.4.2 แหลง่ทอ่งเท่ียวทางธรรมชาติ 
    กลุ่มผู้ วิจัยพบว่าในเขตชุมชนเชียงของมีสถานท่ีท่องเท่ียว
ธรรมชาติ ท่ีเป็นจุดเด่นและสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวได้ดีและมีทิวทัศน์ท่ี
สวยงามรวมถึงเป็นแม่น า้ท่ีมีช่ือเสียง นัน่คือแม่น า้โขง ซึ่งไหลทอดยาวขนานกับ
ชมุชนเชียงของ และทางอ าเภอเชียงของได้มีการจดัท าทางเดินริมฝ่ังแม่น า้โขงไว้
อย่างสวยงามเพ่ือรองรับนั่งท่องเท่ียวท่ีมาพักผ่อน เหมาะแก่การเป็นสถานท่ี
ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก เดนิชมทิวทศัน์ พกัผอ่น หรือออกก าลงักาย  

2.4.3 แหลง่ทอ่งเท่ียวชมุชน 
    แหล่งท่องเท่ียวในชุมชนมีสิ่งท่ีน่าสนใจหลายสิ่ง เกือบทัง้หมด
ค่อนข้างมีความเป็นชุมชนมาก จึงท าให้นกัท่องเท่ียวสามารถเข้าถึงวฒันธรรม
ชมุชนได้อยา่งใกล้ชิด 
              1) กาดเช้า เป็นตลาดท่ีเร่ิมเปิดตลาดตัง้แต่ เวลา
ประมาณตีหนึ่งจนเกือบรุ่งสาง โดยจะมีชาวเขาและชาวบ้านน าผลผลิตทางการ
เกษตรจากสวนไร่นาของตวัเองมาวางจ าหน่าย เช่น ผกั ผลไม้ อาหารป่า เป็นต้น 
ซึ่งเต็มตลาดท่ีไม่ใหญ่นัก อยู่ในหมู่บ้านศรีดอนชัย ติดกับเชิงสะพานแม่น า้สม 
โดยนักท่องเท่ียวสามารถเข้าไปเดินดูวัฒนธรรมการค้าขายของในตลาดของ
ชาวบ้านได้อย่างใกล้ชิด 
                                     2) กาดเวียงแก้วไนท์หรือถนนคนเดิน เป็นตลาดชุมชน
อีกแห่งหนึ่งท่ีมีเฉพาะวันเสาร์ โดยมีการตัง้ร้านค้าริมถนนสายกลางเร่ิมตัง้แต่
หน้าวดัพระแก้วไปทางวัดหัวเวียงเป็นระยะทางประมาณ 200 เมตร โดยมีการ
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แสดงดนตรีพืน้บ้านให้รับฟังเป็นเสน่ห์ของตลาดแห่งนี ้สินค้าท่ีจ าหน่ายในตลาด
เน้นไปทางสินค้าอุปโภคบริโภคและเกษตรกรรมท่ีปลูกภายในอ าเภอเชียงของ 
โดยผู้ขายทัง้หมดเป็นชาวบ้านในอ าเภอเชียงของทัง้หมด และทกุๆ คนจะร่วมกัน
ใส่เสือ้สีฟ้า ซึ่งเป็นนโยบายการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและท าให้รู้สึกถึง
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในชมุชน โดยตลาดนีจ้ะขายอยู่บนถนนสาย
กลางซึ่งติดกับท่ีพักของนักท่องเท่ียว ท าให้ดึงดูดความสนใจจากผู้มาแวะพัก
อาศยัได้อย่างดี แม้จะไมมี่การประชาสมัพนัธ์มากนกั แตเ่ม่ือมีตลาดถนนคนเดิน 
นกัทอ่งเท่ียวท่ีพกัอยู่ในชมุชนก็มกัจะแวะออกมาจบัจ่ายใช้สอย หรือดวูฒันธรรม
ของชมุชนได้ด้วยตนเอง 

จากการสัมภาษณ์พบว่ากาดเวียงแก้วไนท์ เกิดจากผู้ ใหญ่บ้านบ้าน
เวียงแก้ว ท่ีเห็นถึงปัญหาในด้านการประชาสัมพันธ์ จึงรวบร่วมชาวบ้านมา
ช่วยกันท าตลาดขายของ เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ในอีกด้านหนึ่ง ซึ่งถือว่า
ประสบความส าเร็จเน่ืองจาก มีคนจากต่างถ่ินเข้ามาร่วมเดินตลาดเป็นจ านวน
มาก และเป็นการร่วมมือจากคนในชมุชนเองท่ีน าผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตเองจากคนใน
ชมุชนมาขาย ท าให้ไมเ่กิดปัญหาดัง่ท่ี ททท. เคยเข้ามาช่วยจดักิจกรรม เน่ืองจาก
ชาวบ้านได้ใช้ความเป็นตวัเองและความเป็นชมุชน จึงไม่มีความขดัแย้งจากการ
ส่ือสาร ส่งผลให้เห็นว่าชาวบ้าน และผู้ น าชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และ
พร้อมท่ีจะร่วมกันท างานเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์ชุมชน ท าให้การสร้าง
รูปแบบการส่ือสารอัตลักษณ์ของชุมชนเชียงของ มีโอกาสท่ีจะพัฒนาและ
น าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ยืน 
                                      3) ทา่เรือบัค๊ ในปัจจบุนั ถือวา่เงียบเหงาลงไปอย่างมาก
นับตัง้แต่เปิดสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งท่ี 4 เน่ืองจากนักท่องเท่ียว
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ชาวต่างชาติหรือนักท่องเท่ียวชาวไทย ท่ีต้องการท่ีจะใช้หนงัสือเดินทางในการ
ข้ามแดน ไมส่ามารถท่ีจะมาใช้บริการในท่าเรือบัค๊ได้ แตก็่ยงัคงมีคนลาว และคน
เชียงของ มาใช้บริการอยู่พอสมควร ส่วนค่าบริการนัน้ถือว่าไม่แพง ราคาอยู่ท่ี  
40 บาท ในการข้ามฟากหนึ่งเท่ียว แต่จากการสงัเกตก็ยงัเห็นได้ว่า ยงัขาดการ
ซอ่มแซม หรือปรับปรุงให้สวยงาม นา่ใช้บริการ 
                                      4) ท่ีพกัอาศยัภายในเชียงของมีหลากหลายรูปแบบให้
เลือกใช้บริการ โดยท่ีพกัมีตัง้แต ่โฮมสเตย์ เกสเฮ้าส์ โรงแรม รวมไปถึงรีสอร์ท ซึง่
ท่ีพักแต่ละแห่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างกันออกไปตามรูปแบบท่ี
ต้องการ ส่วนใหญ่จะใช้ศิลปะเก่าแก่และความเป็นล้านนาเข้ามาออกเข้าแบบ 
ท่ีตัง้มีทัง้ใกล้แม่น า้ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ได้จากท่ีพักหรือใกล้ถนนสายกลาง
สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกและสามารถเดินดูวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้
อย่างใกล้ชิด ซึ่งราคาท่ีพกัเร่ิมต้นมีตัง้แต ่200 บาทขึน้ไปตามล าดบั โดยมีท่ีพกั
อาศยัส าหรับนกัท่องเท่ียวอยูม่ากกว่า 10 แหง่ในชมุชน 
                                       5) สถานบริการต่างๆ ร้านอาหาร มีความหลากหลาย 
โดยมีทัง้ร้านอาหารทั่วไปของชุมชน และร้านอาหารพืน้เมือง ลกัษณะของการ
ตกแตง่ร้าน จะเป็นรูปแบบล้านนาประยุกต์เป็นส่วนใหญ่ และยงัคงความเก่าใน
บางสว่นท าให้ผู้ ใช้บริการด่ืมด ่าได้ทัง้รสชาตอิาหารและบรรยากาศวิถีชีวิตชุมชน 
ส่วนใหญ่จ าหน่ายอาหารราคาไม่แพง และค่อนข้างเป็นกันเองกับนกัท่องเท่ียว 
ส่วนสถานบนัเทิงได้ยามค ่าคืน ท่ีเป็นร้านเล็กๆ คอยให้บริการ จดัอยู่รวมๆ กนั มี
ประมาณ 5 - 10 ร้าน แต่ในทุกๆ ร้านก็ยังเน้นการตกแต่งท่ีเรียบง่าย และส่วน
ใหญ่เป็นร้านเปิดเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวได้ด่ืมด ่าบรรยากาศชมุชนเชียงของยามค ่า
คืน ท่ีส าคญัทกุร้านยงัคงความเงียบสงบ ไมเ่สียงดงัรบกวนคนในชมุชนเช่นเดมิ  
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ส่วนที่  3. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของชุมชน (SWOT 
Analysis) 

3.1 วิเคราะห์จดุแข็งของชมุชน 
 ผลจากการวิจยั พบว่า จดุแข็งท่ีเกิดจากภายในชมุชนคือ ศกัยภาพทาง
กายภาพของชุมชน คือเป็นชุมชนท่ีมีลักษณะทางกายภาพท่ีดี และเหมาะสม
เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ด้วยต้นทุนเดิมท่ีมีอยู่ คือ แม่น า้โขง ความเป็นธรรมชาติ 
ความเงียบสงบของชุมชน รวมถึงท่าเรือบั๊คท่ีเป็นจุดในการข้ามแดนไปยัง
ประเทศลาว ทัง้หมดนี ้คือจุดแข็งท่ีชุมชนมีอยู่แล้วเป็นต้นทุนเดิม ส่วนเร่ือง
วฒันธรรม วิถีชีวิต และสถานบริการต่างๆ ก็เป็นอีกสว่นหนึ่งท่ีสามารถน ามาเป็น
จุดแข็งได้ เช่น ความเป็นกันเองของชุมชน อาหารภายในชุมชนท่ีเอกลักษณ์ท่ี
โดดเดน่หากินได้ยาก รวมถึงการท่ีเชียงของเคยเป็นเมืองท่องเท่ียวมาก่อน ท าให้
เชียงของมีสถานบริการเพียงต่อการรองรับนักท่องเท่ียว อีกหนึ่งสิ่งท่ีส าคญัคือ 
ความสามคัคีในชมุชน เป็นชมุชนท่ีเข็มแข็ง ให้ความร่วมมือ และการปรึกษากัน
อยู่ตลอดเวลา ในทกุเดือนจะมีการประชมุหมู่บ้านจากผู้ ใหญ่บ้าน เพ่ือพดูคยุถึง
ปัญหาและความเป็นไปในหมู่ น่ีคือส่วนแข็งท่ีสามารถขยายผลได้ในการท างาน
ในอนาคต 
 3.2 วิเคราะห์จดุอ่อนของชมุชน จดุออ่นท่ีเกิดจากภายในชมุชนนัน้ มีอยู่
หลายสาเหตแุละหลายปัจจยั คือศกัยภาพทางความรู้และการเปิดรับวฒันธรรม
ใหม่ๆ ของชุมชน ซึ่งชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ เน่ืองจากวัยรุ่น
ส่วนใหญ่จะออกไปเรียนและท างานภายนอกชุมชน ท าให้ชุมชนขาดทรัพยากร
ทางด้านบุคคล ทัง้นีค้นในชุมชนส่วนใหญ่ ยงัขาดความรู้ในด้านการจดัการการ
ท่องเท่ียว และด้านการส่ือสารประชาสมัพนัธ์ รวมถึงด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีผลท า
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ให้ชมุชนไม่สามารถจดัการการท่องเท่ียว หรือไม่สามารถส่ือสารประชาสมัพันธ์
การทอ่งเท่ียวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.3 การวิเคราะห์ด้านโอกาส ด้านโอกาสหลักคือการคมนาคม ท่ี
คอ่นข้างสะดวกทัง้เส้นทาง และการขนสง่สาธารณะมายงัชมุชนเชียงของ รวมถึง
ในปัจจบุนั มีสายการบินต้นทุนต ่า (Low cost airline) เปิดให้บริการเป็นจ านวน
มาก ซึ่งนักท่องเท่ียวสามารถเดินทางได้โดยเสียค่าบริการท่ีค่อนข้างต ่า เป็น
โอกาสให้นกัท่องเท่ียวมีโอกาสเดินทางเข้ามามากขึน้ รวมถึงอาจเป็นช่องทางใน
การประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวชุมชนเชียงของได้อีกด้วย รวมถึงปัจจุบนัผู้คน
ส่วนใหญ่อย่างมีการเข้าถึงส่ืออย่างทัว่ถึง ท าให้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์
ผา่นส่ือตา่งๆ ไปยงัผู้ รับสารได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ 
 3.4 การวิเคราะห์อุปสรรค อุปสรรคหลักคงไม่พ้นการเปิดสะพานใหม่ 
และมีการเปล่ียนกฏการข้ามแดน ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาหลกัของการท่องเท่ียวใน
ชุมชนเชียงของในปัจจุบัน และอีกเร่ืองคือเศรษฐกิจไทยท่ีก าลังมีปัญหา 
เน่ืองจากสภาวะทางการเมืองท่ียงัไม่มัน่คง ส่งผลให้นกัท่องเท่ียวต่างชาติขาด
ความเช่ือมั่นในความไม่มั่นคง และมีโอกาสท่ีจะเลือกไปท่องเท่ียวในประเทศ 
อ่ืนๆ แทน และเน่ืองจากชมุชนเชียงของเป็นชมุชนเปิด และมีศกัยภาพเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจจากภายนอกมีโอกาสเข้า
มาลงทนุมากขึน้ อาจสง่ผลให้อตัลกัษณ์ชมุชนมีการเปล่ียนไปสูช่มุชนเมือง 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิเคราะห์การส่ือสารอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์ของชมุชนเชียงของ นัน้พบวา่ อตัลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของชมุชนเชียงของ 
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เกิดขึน้จากสิ่งท่ีแตกต่างกัน และมีความโดดเดน่ โดยเราสามารถบอกได้ว่า “เรา
คือใคร” และผู้ อ่ืนก็สามารถบอกได้วา่ “เราคือใคร” เชน่เดียวกนั โดยการศกึษาอตั
ลกัษณ์ร่วมของชุมชนเชียงของนี ้สรุปได้ว่า อตัลกัษณ์เกิดจากการรวมกันของ
ชาติพนัธุ์ตา่งๆ และมีการเล่ือนไหลของอตัลกัษณ์ ท าให้อตัลกัษณ์ท่ีสืบทอดกัน
มา บางอย่างยงัคงอยู่ ส่วนบางอย่างนัน้ก็มีการปรับเปล่ียนเร่ือยมา ทัง้รูปธรรม 
เช่น ข้าวซอยน า้หน้า ปลาน า้โขง ผ้าทอไทลือ้ ไกสาหร่าย และนามธรรม เช่น 
ความเงียบสงบ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมประเพณี ท่ีรวมมาจาก 9 กลุ่มชาติ
พนัธุ์  

 สอดคล้องกบัแนวคิดของ ธีระยทุธ บญุมี (2546) ท่ีพบวา่ อตัลกัษณ์จะ
กระจายตัวในสังคมแต่ละแบบ  และประวัติศาสตร์แต่ละช่วงท่ีต่างกัน  ซึ่ง 
อตัลกัษณ์บางอย่างเป็นสิ่งท่ีเป็นรูปธรรมจนเกือบจบัต้องได้ รู้สึกได้ทัง้หมด และ
ในสงัคมทางวฒันธรรม  อตัลกัษณ์ถือเป็นลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรมของคน
และชมุชน  ซึ่งสืบทอดกนัมาจากบรรพบรุุษ  อย่างไรก็ตาม นกัวฒันธรรมศึกษา 
สมสขุ หินวิมาน (2548) เช่ือวา่อีกกระบวนการหนึ่งท่ีคนเราก่อรูป “ตวัตน” อาจดู
ได้จากกิจกรรมการบริโภคในชีวิตประจ าวนัของผู้คน เชน่ การแตง่กาย การกินอยู่ 
ภาษา  ไปจนถึงรูปแบบการใช้ชีวิตท่ีแตกต่างหลากหลาย  โดยในการส่ือสาร 
อตัลกัษณ์นัน้ต้องเกิดจาก สิ่งท่ีตวัเรามอง และสิ่งท่ีคนอ่ืนมองว่าเราเป็นอย่างไร 
ซึง่เก่ียวข้องกบัแบบจ าลองการส่ือสารเชิงพิธีกรรม (Ritualistic Model) เปา้หมาย
ของแบบจ าลองนี ้คือ การสร้างความหมายและความเข้าใจร่วมกัน (Shared 
Meaning)  กิจกรรมนีด้ าเนินซ า้ไปมาอย่างไม่มีท่ีสิน้สดุ เพ่ือเน้นย า้ถึงความเป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนั และเป็นการส่ือสารแบบสองทาง (Two-way Communication)  
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กาญจนา แก้วเทพ (2549) ได้อธิบายถึงแบบจ าลองการส่ือสารเชิง
พิธีกรรมว่า ในแบบจ าลองนีเ้ร่ิมจาก (S1) จะส่งสารให้ผู้ รับสาร (R1) ในช่วง
จงัหวะท่ีสอง ผู้ รับสาร (R1) ก็จะแปลงบทมาเป็นผู้ส่งสารบ้าง (S2) ส่วนผู้ส่งสาร
เจ้าเดิม ก็เปล่ียนไปเล่นบทผู้ รับสาร (R3) และสลับสับเปล่ียนไปตลอดทัง้
กระบวนการส่ือสาร ในการส่ือสารอตัลกัษณ์ชุมชนนัน้ ทาง ททท. เคยเข้ามาท า
การประชาสัมพนัธุ์ให้ชุมชนทราบ แต่พบว่าผลลัพธ์นัน้ ไม่ประสบความส าเร็จ
เท่าท่ีควร เน่ืองจากทาง ททท. เป็นผู้ ก าหนดสาร และข้อมูลต่างๆ เองในการ
ประชาสัมพนัธ์ และท่ีส าคญัคือขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงท าให้สิ่งท่ีส่ือ
ออกไป ไมใ่ชส่ิ่งท่ีชมุชนเป็นอย่างแท้จริง  

ค าว่า “การมีส่วนร่วม” นัน้ ตามนิยามขององค์การอนามัยโลก และ
องค์การยนูิเซฟ หมายถึง การท่ีประชาชนสามารถแสดงถึงความต้องการของตน 
การจดัอนัดบัความส าคญั การเข้าร่วมในการพฒันา และได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนานัน้ โดยเน้นการให้อ านาจตัดสินใจแก่ประชาชน อัตลักษณ์ของชุมชน
เชียงของท่ีผู้ วิจัยได้วิเคราะห์มานัน้ ล้วนแต่เกิดขึน้มาจากวัฒนธรรม โดยอัต
ลกัษณ์ของชุมชนเชียงของนัน้สอดคล้องกับส่วนประกอบของการท่องเท่ียวเชิง
ศลิปวฒันธรรม 8 ใน 10 อยา่ง ตามท่ี บญุเลิศ ตัง้จิตวฒันา (2548) ได้อธิบายว่า
การทอ่งเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมประกอบด้วย  1) ประวตัศิาสตร์และร่องรอยทาง
ประวตัศิาสตร์  2) โบราณคดีและพิพิธภณัฑ์  3) งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ดัง้เดิม 
4) ศิลปหตัถกรรม ประติมากรรม ภาพวาด รูปปัน้และแกะสลกั  5) งานศาสนา
รวมถึงพิธีกรรมตา่งๆ ทางศาสนา 6) ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์  7) ภาษา
และวรรณกรรม  8) วิถีชีวิต เสือ้ผ้าเคร่ืองแตง่กาย อาหาร  9) ประเพณี วฒันธรรม
พืน้บ้าน เทศกาลตา่งๆ  10) ลกัษณะงานและเทคโนโลยี 
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โดยหากมีชุมชนสามารถบริหารจัดการการท่องเท่ียวของชุมชนและมี
การส่ือสารอัตลักษณ์ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพชุมชนจะได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการ เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมระหว่าง
เจ้าของบ้านและผู้มาเยือน และชุมชนจะมีความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์
มรดกอันล า้ค่าของชุมชน จากการสร้างสรรค์จากสิ่งท่ีมีอยู่ให้มีมูลค่ามากขึน้ 
สอดคล้องกับ รสิกา องักรู (2549) ได้น าเสนอการพฒันาศกัยภาพการท่องเท่ียว
เชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินว่า จากการศึกษาสถานการณ์และ
รูปแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ินของ
จงัหวดัตา่งๆ พบว่าการท่องเท่ียวเชิงศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน เป็น
การท่องเท่ียวท่ีก าลังได้รับความนิยมจากนักท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มนกัท่องเท่ียวท่ีต้องการศึกษาหาความรู้เก่ียวกับ
วิถีชีวิต และความงดงามในศิลปวัฒนธรรมไทยท่ีมีความวิจิตรอลังการ และ
แตกต่างจากชาติอ่ืนๆ ส าหรับรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมในกลุ่ม 
นักท่องเท่ียวส่วนใหญ่เป็นการเท่ียวชมสถานท่ีส าคญัทางประวัติศาสตร์และ
โบราณสถาน การเท่ียวชมศิลปวฒันธรรมประเพณีของท้องถ่ิน และการเท่ียวชม
ความงดงามทางศิลปหตัถกรรมไทยท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน  

โดยอัตลักษณ์ชุมชนนัน้ถือว่าเป็นสิ่งท่ีจะสามารถส่ือสารเพ่ือดึงดูด
นกัทอ่งเท่ียวได้ โดยใช้อตัลกัษณ์เฉพาะของชมุชน ทัง้ด้านวฒันธรรม และวิถีชีวิต  
เน่ืองจากนกัท่องเท่ียวส่วนใหญ่ก าลงันิยมการท่องเท่ียวแบบเปิดประสบการณ์  
คือ ท่องเท่ียวเพ่ือแสวงหาความสนุกสนาน และ เรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจยัของ ทชัชะพงศ์ อศัวพรหมธาดา (2550) ได้
ท าการศึกษาความ คาดหวังและการรับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวไทยท่ีมีต่อการ
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จดัการการท่องเท่ียว ตลาดน า้อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม ด้านพฤติกรรมการ
ท่องเท่ียว มีสิ่งจูงใจทางด้านเหตุผลคือ เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งจูงใจ
ทางด้านอารมณ์คือ ต้องการมาเห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชน   
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย และข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1.1 ควรมีการใช้การส่ือสารอัตลักษณ์เพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
การทอ่งเท่ียวของชมุชนเชียงของ โดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 

1.2 ควรมีความร่วมมือจากชุมชนในการสงัเคราะห์รูปแบบการส่ือสาร
เพ่ือน าไปสง่เสริมเศรษฐกิจการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์มากขึน้ 

 

2. ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
ควรมีการวิจยัการส่ือสารและแหลง่ท่องเท่ียวอ่ืนๆ รอบชมุชนในขอบเขต 

เพ่ือเป็นการขยายผลจากการท่องเท่ียวในชมุชนเชียงของ 
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Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity.  
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจยัเร่ืองนีศ้กึษาถึงวิวฒันาการและการพฒันาของเนือ้ดินปัน้
ดา่นเกวียน อ าเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา ซึง่เป็นแหลง่เคร่ืองปัน้ดินเผาแห่ง
หนึ่งท่ีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ประเด็นหลักท่ีน าเสนอในบทความนี ้
ได้แก่ ลักษณะและอัตลักษณ์ท่ีส าคัญของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน ปัญหาท่ีมี
ผลกระทบตอ่ความงามตามอตัลกัษณ์ของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน รวมถึงขัน้ตอน
และวิธีการเพ่ือพฒันาเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียนให้คงความงามตามอตัลกัษณ์  
 ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านหรือผู้ ประกอบการในชุมชนด่านเกวียน
สามารถรักษาความงามของเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียนให้คงอยู่ตามอตัลกัษณ์ดัง้เดิม
ได้ โดยการใช้วสัดแุละวตัถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินของตน เน่ืองจากหาได้ง่ายและ
ราคาถูก ขณะท่ีขัน้ตอนวิธีการการเผานัน้สามารถใช้ทฤษฎีสามเหล่ียมด้านเท่า
และทฤษฎีเส้นตรงเข้ามาช่วยเพ่ือท าให้เนือ้ดินปัน้มีความเหนียว เหมาะต่อการ
ขึน้รูป มีการหดตวัท่ีน้อยลงท าให้ลดการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ได้ ขณะท่ีการ
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เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ก็จะท าให้มีสีสนัท่ีสวยงาม ซึ่งสอดคล้อง
กับอตัลกัษณ์ดัง้เดิมของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน ท่ีสีของเนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลด า 
แดงเข้มม่วง คล้ายเปลือกมังคุด ซึ่งถือเป็นการลดปัญหาในกระบวนการผลิต 
และท าให้คณุภาพการเผาคงความงามตามอตัลกัษณ์ดัง้เดมิ  
ค าส าคัญ: เนือ้ดนิปัน้ดา่นเกวียน  อตัลกัษณ์ดัง้เดมิ  การพฒันา  ความงาม  
 

Abstract 
  

 This article aimed to examine evolution and development of Dan 
Kwian clay in Chok Chai District of Nakhon Ratchasima Province where has 
been well-known for long historical pottery. Main issues revealed through 
this article were consisted of: 1) significant features and identities of Dan 
Kwian clay, 2) problems affected aesthetic identity of Dan Kwian clay, and 
3) methods and procedures for developing Dan Kwian clay to retain 
original aesthetic identity. 

Results indicated that villagers and traders of Dan Kwian District 
were still able to retain Dan Kwian clay according to their original identity. 
They used materials and raw materials easily found from their places 
because these were cheap and breakeven. Methods and procedures of 
firing pottery were done through utilization of Equilateral Triangle Theory 
and Line Blend Theory because: 1) it made the clay sticky, 2) it was suitable 
for clay forming, 3) it had less shrinkage, and 4) it reduced pottery’s cracks. 
Firing the pottery at 1,250oC made its colors beautiful and similar to original 
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. Dan Kwian clay’s color that was black-brown or crimson-purple like the 
color of mangosteen peel. These procedures reduced production 
problems and also made quality of firing pottery retain original aesthetic 
identity.                     
Keyword: Dan Kwian Clay, Original Identity, Development, Beauty 
 
บทน า 

ด่านเกวียน เป็นต าบลหนึ่งใน อ าเภอโชคชัย จงัหวดันครราชสีมา โดย
ตัง้อยู่ห่างจากตัวจังหวัด  15 กิโลเมตร บนทางหลวงหมายเลข 224 สาย
นครราชสีมา – อ าเภอโชคชยั มีร้านค้าท่ีท าธุรกิจขายเคร่ืองปัน้ดินเผาอยู่ริมทาง 
สองฝ่ังถนน จนเข้าไปถึงภายในตวัเทศบาลต าบลด่านเกวียน เป็นชุมชนขนาด
ใหญ่ในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา มีร้านค้าและลานขายเคร่ืองปัน้ดินเผาเอกชน
ตา่งๆ มากกว่า 500 ร้านค้าในปัจจบุนั มีทัง้ผู้ประกอบกิจการในท้องถ่ินและต่าง
พืน้ท่ีน าสินค้ามาวางขายเป็นจ านวนมาก โดยอาชีพตา่งๆ ในชมุชนดา่นเกวียน ท่ี
มีความเก่ียวข้องกับเคร่ืองปัน้ดินเผา มีหลากหลายอาชีพ เช่น ผู้ขายเคร่ืองปัน้ 
(ซือ้มาขาย) ช่างปัน้ (รับขึน้รูป) ช่างท าสี ช่างแกะสลกัลวดลาย ช่างซ่อม (งาน
แตกร้าว) ชา่งเผา ขายดนิ ขายไม้ฟืน เป็นต้น  

จากการส ารวจพบว่า ผู้ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาท่ีท าตัง้แต่ต้นน า้ถึงปลาย
น า้ มีน้อยรายมาก ส่วนมากจะเป็นร้านขนาดใหญ่ท่ีด าเนินกิจการมายาวนาน 
ทัง้นีแ้ล้ว จึงเป็นสาเหตหุลกัท่ีท าให้ เคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ประสบปัญหา
ด้านการพฒันาผลิตภณัฑ์ และความใส่ใจในการผลิตสินค้า คณุภาพลดน้อยลง 
ด้วยต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้โดยเฉพาะกบัสภาวการณ์ท่ีเศรษฐกิจไม่ดี ท าให้ขาย
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ของได้น้อยลง ผู้ บริโภคขาดความเช่ือมั่นในคุณภาพของตัวสินค้า ท่ีมีการ
แตกร้าว ซอ่มท าสีอ าพราง เผาไมส่กุตวั เม่ือใช้แล้วเกิดปัญหาการลอกร่อนของสี
หรือการทรุดตัวสลายของเนือ้ดินท่ีเผาไม่สุกตัว ท าให้เกิดการต่อรองทาง
การตลาดมาก สินค้าราคาตกต ่า แข่งกันขายลดราคา ท าให้ชุมชนเกิดปัญหา
การค้าขายและรายได้ ภาวะหนีส้ิน ท าให้ผู้ประกอบการหลายแห่งเร่ิมปิดตวัลง 
แตใ่นทางกลบักนั ยงัมีผู้ประกอบการท่ียงัคงไว้ ซึ่งคณุภาพและพฒันาคุณภาพ 
อย่างตอ่เน่ืองในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน และยงัมีโอกาสในการขาย
อยา่งตอ่เน่ือง  

ในสภาพปัจจบุนัท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ผู้ประกอบการเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียนท่ียงัคงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ดัง้เดิม ในกระบวนการผลิต รูปแบบ แบบดัง้เดิม
และการมองเห็นโอกาส ในการขายเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ยงัคงมีให้เห็นอยู่
บ้าง สว่นใหญ่จะเป็นคนท่ีอาศยัอยู่มาแตเ่ดิมในชมุชนดา่นเกวียน ตัง้แตรุ่่นปู่  ยา่ 
มาจนถึงรุ่นลูกท่ียงัท าเคร่ืองปัน้ดินเผาแบบดัง้เดิมอยู่ โดยส่วนมากจะเป็นช่าง
ชาวบ้านท่ีเคยท างานอยู่ในโรงงานขนาดใหญ่ เช่น ร้านดินเผา ร้านดินด า ร้าน
ชาวดิน ร้านอ าแดง เป็นต้น หรือผู้ ท่ีเป็นนกัศึกษาและเห็นช่องทางการท าธุรกิจ 
ด้วยความรู้ทางศลิปะเข้ามาพฒันาผลิตภณัฑ์ เข้ามาอยูใ่นพืน้ท่ีเป็นเวลานานจน
ตัง้รกรากอยู่ท่ีชุมชนด่านเกวียน  เช่น  คณุวฒันา ป้อมชยั คณุสุวนีย์ เนตวงศ์ 
คณุเดช  นานกลาง และคณุสมาน แสนทอน เป็นต้น  ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทใน 
การพฒันาเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน จนมาถึงปัจจบุนั และยงัเป็นผู้ ท่ีถ่ายทอด
ความรู้อนัมีประโยชน์และประสบการณ์ให้แก่ในชมุชน  
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. เนือ้ดนิป้ันด่านเกวียน 
เนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน คือ เนือ้ดินเหนียวอยู่บริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้มูล 

ซึ่งเป็นบริเวณผืนดินท่ีมีล าน า้ 4 สายไหลมารวมกัน อนัได้แก่ ล าแซะ ล าส าราย 
ล าพระเพลิง และล ามลูบน ได้ไหลลงมาจากภูเขาได้น าพาเอาแร่ธาต ุเจือปนมา
ด้วย โดยเฉพาะธาตุเหล็ก (Iron Oxide) ท่ีได้ไหลลงมาปะปนเป็นจ านวนมาก 
ประกอบกับต าบลด่านเกวียนเป็นแอ่ง จึงได้มากองรวมกันอยู่บริเวณนีจ้ านวน
มาก โดยชาวบ้านเรียกแหล่งดินท่ีน ามาใช้ในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาว่า “กุด” 
หรือ “ตะกดุ” ในทางวิชาการ หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้บริเวณล าน า้เวลา
หน้าแล้ง ท่ีน า้จะขาดเป็นช่วงๆ มีลกัษณะโค้งตวดั (Meander) และเกิดการเซาะ
ริมตลิ่งอีกด้านเป็นร่องน า้ ส่วนอีกด้านเกิดการทับถมตกตะกอนกันด้วยระยะ
เวลานานจนประชิดขาดจากกนัเป็นเส้นตรงและเกิดดินดอนไหลอ้อม  กลายเป็น
รูปโค้งหรือทะเลสาบรูปแอกววั (Oxbow Lare) ซึง่ชาวอีสานเรียกว่า “ล าน า้ด้วน” 
หรือ “กดุ” โดยดินท่ีน ามาใช้ในการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน จะมีช่ือเรียก
ตา่งๆ เช่น กดุดอนตาล  กดุเสือตาย กดุตะเกียด กดุมลูหลง กดุคลองต าแย กุด
หนองโชติ กดุวงัใหญ่  กดุหนองงูเขียว  กดุเวียน  กดุสองคืน  และกดุข่า เป็นต้น 
(ศภุชยั  สิงห์ยะบศุย์, 2544: 31- 34) ในปัจจบุนั กดุตา่งๆ เหลา่นี ้ยงัมีการใช้งาน
อยู่และเพิ่มจ านวนในการน าดินมาใช้อีกหลายจุดด้วยกัน เช่น กุดโคน เป็นต้น 
โดยมีเจ้าของท่ีดนิในการขดุจ าหน่ายเอง  
 
อัตลักษณ์ส าคัญของเนือ้ดินป้ันด่านเกวียน 

ด้วยลกัษณะของเนือ้ดินท่ีมีคณุสมบตัิทางกายภาพ จึงท าให้เนือ้ดินปัน้
ดา่นเกวียนมีความแตกต่างจากดินแหล่งอ่ืน ท่ีมีคณุสมบตัิเฉพาะ คือเนือ้ดินมีสี
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น า้ตาล ชมพู หรือเหลือง มีจุดด าคล้ายโลหะปะปนอยู่ มีความเหนียวหนืดมาก 
ขึน้รูปบางหรือหนาได้ดีและทรงตวัรวดเร็ว เม่ือเผาในอุณหภูมิ 800 - 900องศา
เซลเซียส จะได้สีน า้ตาลส้ม มีการดดูซึมน า้มาก และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250
องศาเซลเซียส ขึน้ไป เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลเข้มแดง คล้ายสีเปลือกมงัคุดและมี
น า้มนัสีด าหรือจุดเคลือบด ามนัท่ีเกิดจากการหลอมตวัของเหล็กออกไซด์ (Iron 
Oxide) ท่ีมีมากในเนือ้ดิน ไหลซึมออกมาเป็นจุด หรือไหลเยิม้ท่ีบริเวณผิว
ผลิตภณัฑ์ เป็นจ านวนมาก เนือ้ดินจะมีความแข็งแกร่ง เคาะมีเสียงดงักงัวาน มี
การดดูซมึน า้ท่ีต ่า สามารถใส่น า้หรือของเหลวได้ดี มีการหดตวัของเนือ้ดินสงู ใน
ชมุชนดา่นเกวียนใช้ดินชนิดนีข้ึน้รูปผลิตภณัฑ์หลากหลายชนิด เชน่ หม้อ ไห โอ่ง 
ไหปลาร้า มาเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเป็นท่ีรู้จัก จากคุณภาพและ
เอกลักษณ์รูปทรงต่างๆ ด้วยเนือ้ดินสีดังกล่าวจนเป็นท่ีจดจ าได้ ถึงความ
แตกตา่งกบัเนือ้ดนิจากแหลง่อ่ืนๆ ในการเปรียบเทียบอย่างชดัเจน 
 
 
 
 
 
 
 
     ภาพที ่1 แหล่งดิน “กดุโคน” ในเทศบาลต าบลด่านเกวียน ใช้ในการผลิตเคร่ืองป้ัน   

     ดินเผาด่านเกวียน ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2557. 
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. วิวัฒนาการของเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน 
จากข้อสนันิษฐานท่ีพบ เก่ียวกบัเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ในช่วงที ่1 

เกิดจากการค้าขายในสมยัก่อน โดยมี “ชาวขา่” น าสินค้ามาขาย ใสเ่กวียนเข้ามา
พกัแรมในบริเวณจดุพกัเกวียน ก่อนเข้าเมืองโคราช บริเวณดา่นเกวียนปัจจบุนั มี
การแลกเปล่ียนสินค้าและตัง้รกรากย้ายถ่ิน เข้ามาอาศยัอยู่ ด้วยเห็นว่าในแหล่ง
นีมี้เนือ้ดินท่ีสามารถน ามาใช้ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาได้ และได้ถ่ายทอดให้กับคน
ในชุมชนด่านเกวียน ในการผลิตเคร่ืองใช้สอยในครัวเรือน เช่น โอ่ง ไห และ
ภาชนะต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะได้รับอิทธิพลจากเขมร ท่ีขึน้รูปด้วย
แปน้หมนุ เผาไฟสงูมีความแข็งแกร่งมาก  

ช่วงที่ 2  เป็นช่วงท่ีคนในชมุชนด่านเกวียนได้รับความรู้จากภูมิปัญญา
ชาวข่า และได้ผลิตเคร่ืองใช้ในครัวเรือนของตนเอง เร่ิมผลิต ครก โอ่งแป้น โอ่ง
มอญ ไหปลาร้า และแป้นใส่เหล้า ด้วยเนือ้ดินและส่วนผสมในการเตรียมแบบ
ดัง้เดิม โดยการเหยียบดิน เพ่ือนวด และการขึน้รูปด้วย พะมอน ท่ีจะต้องใช้การ
หมุนด้วยมือ และเผาในเตาท่ีโครงสร้างท่ีเป็นเนินจอมปลวก ท่ีขุดลงไปให้เกิด
โพรงช่องว่างส าหรับบรรจ ุชิน้งานในเตาเผา ใช้ไม้ฟืนท่ีสามารถหาได้ในบริเวณ 
เป็นเชือ้เพลิงในการเผาในอุณหภูมิสูง ท าให้เนือ้ดินท่ีได้จะมีความมันวาว 
สวยงาม 
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ภาพที่ 2 เตาขดุหรือเตาจอมปลวก แบบดัง้เดิมทีเ่ลิกใช้แลว้ในการเผาเคร่ืองป้ันดินเผา 

ด่านเกวียน ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2557. 
 

ช่วงที่ 3 เป็นช่วงการพฒันารูปแบบเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ท าให้
เป็นท่ีรู้จัก โดย อาจารย์วทัญญู ณ ถลาง และทีมพัฒนารูปแบบจากวิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็นคณุคา่ความและคณุสมบตัิพิเศษ
ของเนือ้ดินด่านเกวียน รวมถึงทกัษะฝีมือเชิงหตัถกรรมของชาวบ้านด่านเกวียน 
จึงได้พฒันารูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีมีแต ่โอ่ง ไห ครก ให้เป็นรูปแบบผลิตภณัฑ์
ชนิดอ่ืนท่ีมีมลูคา่มากขึน้ และสวยงามมากขึน้เพ่ือขยายกลุ่มผู้บริโภค โดยในช่วง
เวลานัน้ อาจารย์และนกัศกึษาได้เข้ามามีบทบาท และความส าคญัในชมุชนดา่น
เกวียน มีการเปิดร้านเพ่ือผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ในรูปแบบต่างๆ อนั
เป็นการพฒันาถ่ายทอดความรู้ รูปแบบ เทคนิค และการเผา ท าให้เกิดความงาม
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ใหม่ๆ เช่น การท าโคมไฟเจาะฉลุ ของอาจารย์วิโรฒ ศรีสุโร ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของร้านดนิด า และร้านดนิเผา ของอาจารย์พิศ  ปอ้มสินทรัพย์  

ตอ่มาได้ร่วมกนัพฒันาเตาเผาแบบก่อ ในรูปแบบเตาอโุมงค์แทนการเผา
ด้วยเตาขุดจอมปลวก ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์มีมากมาย เช่น รูปแบบดัง้เดิม 
โอง่ ไห ครก แปน้  ของประดบัตกแตง่บ้าน เชน่ โคมไฟนกฮกู ปลาสะบดัหาง ปลา
แขวน แจกนัลายฉล ุหอยโข่ง จระเข้ กระเบือ้งดินเผาประดบัฝาผนงั และผลงาน
วิจิตรตา่งๆ เคร่ืองปัน้ดินเผาในสมยันัน้ยงัคงมีความงามตามเนือ้ดนิเผาท่ีเรียกว่า 
“เผาด า” มีความแข็งแกร่งสูง (ศภุชยั  สิงห์ยะบุศย์, 2544: 44 - 54) และสินค้า
ประเภทเคร่ืองประดับ สร้อยคอ ต่างหูต่างๆ ท่ีผลิต และออกแบบด้วยกลุ่ม
นกัศกึษาและท าขายกนัเอง จนได้รับความนิยมจาก ภาพยนตร์เร่ือง “น า้พ”ุ โดย
มีตวัเอก อ าพล ล าพูน ใส่ในภาพยนตร์ จึงท าให้เคร่ืองประดบัท่ีท าจากดินด่าน
เกวียน ขายดีจนผลิตรูปแบบออกมามากมาย (สวุนีย์  เนตวงศ์, สมัภาษณ์)  

 

 
 

 
 
 
 
 
       ภาพที ่3 รูปแบบเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน “เผาด า” อนัเป็นเอกลกัษณ์ส าคญั 

       ทีม่า: ศภุชยั รอดกลาง, 2538. 
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              ภาพที ่4 โอ่งเผาด า ในรูปแบบดัง้เดิม ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 เตารูปแบบก่อดว้ยอิฐหรือเตาอโุมงค์ ก่อดว้ยดินด่านเกวียนทีใ่ช้กนัอยู่ถึงปัจจุบนั 

ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2553. 
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ช่วงที่ 4 เป็นช่วงท่ียงัมีความเก่ียวเน่ืองกับกบัช่วงท่ี 3 แตเ่ร่ิมมีการทาสี
จากภายนอกด้วยการสัง่สินค้าจากต่างประเทศ ด้วยการใช้สีพลาสติก และทา
โคลนสีขาวในการตกแตง่ผิวภายนอกบนเนือ้ดินดา่นเกวียนให้เกิดการเลียนแบบ
คล้ายของเก่า โดยเนือ้ดินไม่จ าเป็นต้องเผาด า ในอณุหภมูิสงู เพียงแคเ่ผาแดงให้
สามารถคงรูปได้ก็สามารถท าสีได้ อนัเป็นการลดต้นทนุในการเผา ซึง่รูปแบบของ
ผลิตภณัฑ์ก็มีความคล้ายคลงึกบั ชว่งท่ี 3 มากเพียงแตท่ าสีให้เกิดความสวยงาม
ตามความต้องการของผู้ ซือ้ โดยมีการผลิตตัง้แต่ช่วงปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา 
ในชว่งนัน้เอง สง่ผลตอ่ทศันะของชา่งชาวดา่นเกวียน โดยคณุวฒันา ปอ้มชยัและ
ช่างชาวด่านเกวียน ให้ความคิดเห็นว่าเป็นการท าลายคุณค่าท่ีแท้จริงและ
ท าลายเอกลกัษณ์เคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ซึง่หากทาสีเช่นนีไ้มจ่ าเป็นต้องใช้
ดินปัน้ดา่นเกวียน ไม่ต้องมีการเผา หรือใช้วสัดอุะไรมาท าก็ได้ ในขณะเดียวกัน 
คุณสมหมาย  ปรือกระโทก ก็ให้แนวคิดทางด้านการผลิตเพ่ือการตลาด ตาม
ความต้องการของลูกค้า และเศรษฐกิจ ในชุมชนท่ีท าให้ยอดจ าหน่ายมากขึน้
(ศภุชยั  สิงห์ยะบุศย์, 2544: 72) ในช่วงเวลานัน้จึงสินค้าท่ีเกิดจากการท าสีขึน้
มากมาย และเกิดการเคล่ือนย้ายของคนงานท่ีเคยท าในโรงงานขนาดใหญ่ 
ออกมาเป็นผู้ผลิตและประกอบการค้าเองมากขึน้ 
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ภาพที ่6 วิวฒันาการท าสี ดว้ยสีพลาสติกและการท าเลียนแบบของเก่า ยงัมีใหพ้บเห็นจนถึง

ปัจจุบนั ทีม่า: ศภุชยั รอดกลาง, 2538. (ซ้าย). เด่น  รกัซ้อน, 2553. (ขวา) 
 

ช่วงที่ 5 เป็นช่วงหลงัพ.ศ.2525 ถึงปัจจุบนั เป็นช่วงท่ีไม่มีการพัฒนา
รูปแบบผลิตภณัฑ์ใด มากนกั มียอดสัง่ซือ้และขายลดลง ตลอดเวลา กบัการผ่าน
วิกฤติ เศรษฐกิจท่ีไม่ดีหลายครัง้จนฟองสบู่แตก ท าให้ช่วงปี ตัง้แต่ พ.ศ.2540 
เร่ิมซบเซา มีผู้ผลิตมากขึน้แต่รายได้น้อยลง คณุภาพสินค้าไม่ดี มีการแตกร้าว
มากขึน้ เกิดจากความไม่ใส่ใจในกระบวนการผลิต ท่ีขาดความรู้ความเข้าใจ เกิด
ปัญหาการลอกเลียนแบบกนัเอง ไมค่งเอกลกัษณ์ความเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียนในภาพรวมอยู่ เร่ิมมีวสัดอ่ืุน เช่นหินทรายเทียม เข้ามาขายเพิ่มมากขึน้ใน
ร้านค้าดา่นเกวียน จากหมู่บ้านหนองโสน ท่ีใกล้เคียงท าให้เคร่ืองปัน้ดินเผาด่าน
เกวียน ซบเซาลงอย่างต่อเน่ืองแต่เกิด อาชีพรายย่อย ตา่งๆ ขึน้มาแทนการผลิต
ตัง้แตต้่นน า้ถึงปลายน า้ รูปแบบผลิตภณัฑ์ทกุชนิด กลายเป็นสีสนัท่ีสดใสจากสี
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. พลาสติก หรือสีน า้มันท่ีท าเลียนแบบการเคลือบทางเซรามิก หรือการสร้าง
ผลิตภัณฑ์ให้คล้ายงานสังกะสีจากต่างประเทศหรืองานโลหะและปูนปัน้แบบ
ยโุรป    

จากการส ารวจของนักวิจัยในทุกตลาดเคร่ืองปัน้ดินเผาทัง้ ภาคเหนือ 
ภาคกลาง ภาคตะวนัออกและตะวนัตก มีความเหมือนกันไปทุกแหล่งผลิต ไม่มี
เอกลักษณ์ส าคัญเป็นของตนเองเลย ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของวงการ
เคร่ืองปัน้ดินเผา  ในขณะเดียวกนัในชมุชนเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียน ก็เป็นช่วง
รุ่นลูกของช่างปัน้ในช่วงท่ี 2 และ 3 ท่ียงัคงสืบทอดวฒันธรรมเคร่ืองปัน้ดินเผา
ด่านเกวียนต่อมา เช่น คุณเมีย้น  สิงห์ทะเล  คุณมิตร  สิงห์ทะเล  ลูกชายของ 
ลุงหมี  สิงห์ทะเล  และอีกหลายตระกูลท่ีเป็นช่างปัน้ดัง้เดิม ท่ียงัด าเนินกิจการ
และผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน ในรูปแบบของตนเอง เช่น การท าดิน การ
ขึน้รูป การผลิตนกฮูก ครก โอ่ง ไห แจกันแขวนนกฮูก ปลาสะบัดหาง ซึ่งเป็น
รูปแบบวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดและพฒันาความเฉพาะตน โดยไม่ท าสีแตอ่ย่างใด 
เพียงเผาให้สุกตวัและมีความแข็งแกร่ง ท่ีหน้าเตาในอุณหภูมิสูงและสม ่าเสมอ
ทัว่กนัทัง้เตาเผาได้ แตท่ัง้นีแ้ล้วการ “เผาด า” ก็ได้เร่ิม เลือนหาย และห่างหายไป
จากชมุชนดา่นเกวียน 
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     ภาพที ่7 การใช้สีพลาสติกส าเร็จรูป ในการทาเคร่ืองป้ันดินเผาด่านเกวียน และการใช้สี 

     น ้ามนั เลียนแบบการเคลือบ ทางเซรามิก ทีม่า: เด่น  รักซ้อน, 2556. 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ประกอบการท่ียังคงเช่ือและยึดมั่นในความเป็น

คุณค่าของด่านเกวียน ก็คือคุณภาพของเนือ้ดินท่ีมีรูปแบบเผาด าในอุณหภูมิ 
ท่ี 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียสขึน้ไป เพ่ือให้ดินด่านเกวียนมีความแข็งแกร่ง 
เนือ้ดินมีความเงางามสีด ามนั  เคาะแล้วเสียงดงักังวาน ซึ่งเป็นเคร่ืองปัน้ดินเผา
ท่ีเป็นอัตลักษณ์และแบบฉบับของด่านเกวียนมาตัง้แต่เร่ิมต้น  ไม่ว่าจะเป็น
รูปแบบผลิตภัณฑ์  หรือสินค้าแบบใด ก็ยงัคงไว้ซึ่งการเผาด า แม้ว่าต้นทุนของ
การผลิตจะสูงขึน้ ก็ยงัดีกว่าการผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนในปัจจุบนั ท่ี 
“เผาแดง” และบางครัง้ไม่สกุตวัท าให้ลกูค้าเกิดความไม่เช่ือมัน่ (สมยั รอดกลาง, 
สมัภาษณ์) 
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. การเตรียมเนือ้ดินป้ันด่านเกวียน 
ดินปัน้ (Clay and Bodies) เป็นสิ่งส าคญัมากท่ีสุดในกระบวนการผลิต

เคร่ืองปัน้ดินเผา โดยความเสียหายทัง้หมดเกิดจากเนือ้ดินปัน้และคณุภาพท่ีดี
ท่ีสดุก็เกิดจากเนือ้ดินปัน้ท่ีดีเช่นเดียวกัน หากผู้ผลิตสามารถควบคมุวตัถุดิบใน
การท าเนือ้ดินปัน้ได้เป็นอย่างดี ย่อมท าให้คณุภาพผลิตภัณฑ์ออกมาดี ในการ
เตรียมเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน แตด่ัง้เดิมเป็นส่วนผสมท่ีได้จากการสืบต่อความรู้
มาจากรุ่นตอ่รุ่นหรือเฉพาะในครอบครัว หรือการใช้วิธีแอบจดจ าจากโรงงานท่ีตน
ท างานอยู ่หรือจากครู อาจารย์พืน้บ้านท่ีสัง่สอนมา  

โดยส่วนผสมของเนือ้ดินด่านเกวียนท่ีได้จากกุดต่างๆ ในแหล่งวัตถุดิบ 
ท่ีใช้วิธีการขดุด้วยมือ โดยใช้ดินท่ีอยู่ลึกกว่าหน้าดินประมาณ 60 เซนติเมตร มา
เป็นส่วนผสมหลกัแยกเป็น 2 ชนิด คือ ดินท้องนา และดินทรายล าน า้มลู โดยใช้
วิธีการคิดอตัราส่วน เช่น 3:2 หรือ 5:3 หรือ 2:1 เป็นต้น เป็นวิธีการคิดอตัราส่วน
ของบุ้ งก๋ีหรืออุปกรณ์ในการตักดิน และเดินวนตักดิน โดยไม่มีการชั่งด้วย
เคร่ืองมือวัดน า้หนักท่ีเป็นมาตรฐาน ใช้ความรู้สึกและประสบการณ์ในการ
คาดคะเน ซึ่งแตล่ะรอบไม่มีความเท่ากนั ท าให้เกิดปัญหาของเนือ้ดินปัน้ทุกครัง้
ท่ีผสม มีคณุสมบตัิท่ีไม่เหมือนกัน ไม่มีความสม ่าเสมอขาดมาตรฐาน มีการหด
ตวัของเนือ้ดินท่ีไม่เท่ากนั สีไมส่ม ่าเสมอ การแห้งไม่พร้อมกนัหรือแห้งเร็วและช้า
ท่ีต่างกัน เกิดรอยร้าวได้ง่าย ในผลิตภัณฑ์ท่ีมีการต่อเติม ปัน้แปะ แต่ทัง้นีแ้ล้ว
การเตรียมส่วนผสมในอดีตจะเตรียมไม่มาก แคพ่อใช้ต่อการน าไปขึน้รูป โดยการ
ผสมดินในอดีต ใช้เท้าย ่าบนกระดานให้ดินคลุกเคล้าเข้ากันเป็นอย่างดี เม่ือเจอ
เศษกรวด เศษหิน เปลือกหอยหรือเศษไม้ ท่ีมีขนาดใหญ่ ก็น าออกจากเนือ้ดินได้ 
ท าให้เนือ้ดินมีคณุภาพ ในการนวดด้วยเท้าจะนวดจนเนือ้ดินมีความเหมาะสม
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ตอ่การน าไปใช้ หากยงัไม่ใช้จะเก็บดินให้เป็นแผ่นเรียบหนาๆ แล้วคลมุพลาสติก
ไว้ ปอ้งกนัการแห้งตวั ท าให้มาตรฐานผลิตภณัฑ์และคณุภาพในอดีตมีสงู ขึน้รูป
ได้ดี บาง เนือ้ดนิละเอียด เรียบเนียนมนัเงา แข็งแกร่งไมมี่รอยแตกร้าวหลงัเผา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ภาพที ่8 การเหยียบดิน ในการเตรียมดินป้ันในสมยัก่อนของด่านเกวียน 

      ทีม่า: (เปร่ือง กมุทุ, 2531: 23). 

 
ในปัจจุบนัการเตรียมวตัถุดิบผู้ประกอบการใช้วิธีการสัง่ซือ้จากบ่อขุด 

หรือกดุตา่งๆ ท่ีขายดินให้ โดยมีนายหน้าหาดิน น ามาส่ง ใช้วิธีการขดุด้วยรถตกั
ดนิ ขึน้มาใสร่ถกระบะ จากความรู้และประสบการณ์ของผู้ขายในการเลือกดินเอง 
บางครัง้ท าให้เนือ้ดินท่ีน ามาขายขาดความเป็นมาตรฐาน มีสิ่งปนเปือ้นมาก เช่น 
รากไม้ เศษไม้ โลหะ กรวดหิน พลาสติก บางครัง้ก็ไม่สามารถน ามาใช้ผลิต
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. เคร่ืองปัน้ดินเผาได้ เน่ืองจากท าให้ดินแตกร้าวหลงัการขึน้รูปและเผา หรือเนือ้ดิน
ไม่มีความเหนียวหรือสีท่ีไม่เหมาะต่อการน าไปใช้และต้องน าไปทิง้หรือถมท่ี
ตอ่ไป   

เม่ือได้วัตถุดิบมาจึงกองแยกกันไว้ในลานพักดิน ก่อนน าไปใช้เป็น
สว่นผสมได้ตามหลกัการแบบดัง้เดิม ซึง่สว่นมากผู้ประกอบการยงัใช้วิธีการแบบ
ดัง้เดิมคือการใช้นับบุ้ งก๋ี ซึ่งมีผู้ประกอบการน้อยรายมากท่ีจะใช้วิธีการตวงวัด
ด้วยตาชัง่เป็นกิโลกรัมหรือร้อยละหรืออตัราส่วนท่ีตวงวดัแน่นอน อนัเป็นปัญหา
ส าคญัของมาตรฐานในการผลิต รวมถึงความเป็นไปของเนือ้ดินท่ีจะได้สีและ
ความงามตามอัตลักษณ์ดัง้เดิม ในด้านการผสมดินปัจจุบนัใช้วิธีการหมักเนือ้
ดนิในบอ่ขนาดโดยประมาณ 2x2 เมตร ลกึประมาณ 1 เมตร และแชส่่วนผสมกับ
น า้ทิง้ไว้จนดินแห้งเหนียว ก่อนน าเข้าเคร่ืองอดัดินให้เป็นก้อน ซึ่งบางครัง้ช่างท่ี
ท าการผสมดิน ไม่มีการคดักรองหรือบดแยกวสัดท่ีุปนเปือ้นออก ท าให้พบเศษ
เปลือกหอยท่ีแตกหกั ผสมอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดการประทขุองผิวชิน้งาน
บ่อยครัง้ เรียกภาษาท้องถ่ินว่า “ขีน้กยูง” ซึ่งเป็นแร่แคลเซียม หลังจากอัดดิน
ออกมาเป็นท่อน จึงเก็บดินใส่ในถุงพลาสติกอย่างมิดชิด  ปอ้งกนัการระเหยน า้
ของดนิ ก่อนการน าไปใช้ขึน้รูปตอ่ไป 
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ภาพที ่9 กระบวนการเตรียมวตัถดิุบ และเนือ้ดินป้ัน ในการผลิตเคร่ืองป้ันดินเผาในปัจจุบนั 

ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 

 
การเผาให้เกิดความงามตามอัตลักษณ์ของเนือ้ดินด่านเกวียน 
 ในการเผาเคร่ืองปัน้ดินเผาดา่นเกวียนให้ได้ความงามตามอตัลกัษณ์นัน้
จะเผาในอณุหภูมิสงู 1,250 องศาเซลเซียสขึน้ไป ด้วยการเผาทัง้แบบเตาฟืน เตา
แก๊ส และเตาไฟฟ้า จะให้สีของเนือ้ดินท่ีมีสีน า้ตาลด า แดงเข้มม่วง คล้ายเปลือก
มงัคดุ มีแร่เหล็กท่ีละลายผสมอยู่เป็นจุดด ามันวาวออกมาท่ีผิวผลิตภัณฑ์ แต่
ทัง้นีแ้ล้วความงามทางความรู้สึกจะมีความแตกตา่งกนัออกไปอย่างชดัเจน ด้วย
การเผาแบบเตาฟืน จะมีควนัและเขม่าต่างๆ ปลิวมาเกาะผิวผลิตภณัฑ์และเกิด
การหลอมตัวขึน้ ด้วยบรรยากาศภายในเตาเผาเป็นแบบสันดาปไม่สมบูรณ์  



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

127 

 

วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ท าให้แร่เหล็กออกไซด์เกิดการเปล่ียนสีและจุดสุกตวั ท าให้เกิดความงามตาม
ธรรมชาตท่ีิไมส่ามารถบงัคบัทิศทางของสีได้  

ส่วนการเผาแบบเตาแก๊ส สามารถเผาได้ในอุณหภูมิท่ีสูงและควบคุม
บรรยากาศให้เป็นแบบสนัดาปไมส่มบรูณ์ซึ่งเลียนแบบการเผาแบบเตาฟืน ได้ท า
ให้เนือ้ดินท่ีออกมามีสีน า้ตาลเข้มด า มีจุดเหล็กท่ีหลอมตวัไหลออกมาจากผิว
ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่มีขีเ้ถ้าหลอมท่ีสามารถปลิวมาติดได้ก็จะได้ความงามท่ีเป็น 
อตัลกัษณ์ของเนือ้ดินเช่นเดียวกนั สว่นการเผาแบบเตาไฟฟ้าซึ่งเป็นการเผาแบบ
บรรยากาศสนัดาปสมบูรณ์  เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลแดง  สีสม ่าเสมอ  บางครัง้ได้ 
สีน า้ตาลเหลืองจุดด า ซึ่งเกิดจากส่วนผสมท่ีแตกต่างกัน โดยทัง้ 3 รูปแบบการ
เผานัน้สามารถท าให้เนือ้ดินมีความแข็งแกร่งและมีคุณภาพท่ีดี ในอุณหภูมิ  
1,250 องศาเซลเซียสขึน้ไป  เหมาะตอ่การน าไปผลิตในกระบวนการเพ่ือให้คงอตั
ลกัษณ์ของเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียน  

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10 ลกัษณะเนือ้ดินด่านเกวียนที่เผาจนถึงจุดสกุตวัและผิวเคลือบมีการหลอมตวัของ

ข้ีเถา้ทีป่ลิวมาเกาะ ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2557. 
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ปัญหาส าคัญของการเปล่ียนแปลงความงามอันเป็นอัตลักษณ์ของ 
เนือ้ดนิด่านเกวียน 

จากการศึกษา ท างานและส ารวจ ความรู้และข้อคิดเห็นต่างๆ ในการ
ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียนท่ีจะท าให้เกิดความงามแบบดัง้เดิม ตามอัต
ลักษณ์ของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน โดยเหตุปัจจัยต่างๆ ท่ีสามารถวิเคราะห์ได้
หลายประเดน็ โดยแบง่สภาพปัญหาเป็น แบบภายในและแบบภายนอก  
 

1. สภาพปัญหาแบบภายใน 
- ความรู้ความเข้าใจและทศันคติของชมุชนในการอนรัุกษ์ ท่ีมีน้อยมาก 

โดยยึดถือการผลิตและขายเชิงปริมาณ เป็นหลกั คือจะต้องผลิตได้ง่าย เร็ว ขาย
ได้จ านวนมากๆ การเผาด าในอณุหภมูิสงูสิน้เปลืองเชือ้เพลิง ขายได้ราคาเท่าเดิม 
ไมคุ่้มคา่ 

- ช่างปัน้และผู้ ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจและใส่ใจ ใน
กระบวนการผลิตตัง้แต่เร่ิมการคดัสรรวตัถดุิบ การเตรียมเนือ้ดิน การขึน้รูปและ
การเผาท่ีจะท าให้ผลิตภณัฑ์เกิดอตัลกัษณ์ความเป็นดา่นเกวียนท่ีแท้จริง 

- ช่างปัน้และผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์ในการผลิตสินค้า ชนิดเผา
ด า ในอุณหภูมิสูง มีน้อยและเร่ิมลดน้อยลงในปัจจุบนั และไม่สามารถส่งต่อ 
ภมูิปัญญาดัง้เดมิให้ให้ลกูหลาน หรือถ่ายทอดให้คนอ่ืนท างานตอ่ได้ 

- ปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ ดินล าน า้มูลและดินทราย ไม่สามารถ
ก าหนดและคดัเลือกคณุภาพได้จากระบบการซือ้ขายของนายหน้า 

- เตาเผาท่ีใช้ในปัจจุบนัส่วนมากเป็นเตาอุโมงค์ท่ีมีการก่อด้วยอิฐดิน
ดา่นเกวียนในท้องถ่ินท่ีก่อกนัเอง โดยช่างท้องถ่ิน มีโครงสร้างท่ีบอบบางส าหรับ
เผาในอณุหภูมิต ่า ไม่มีประสิทธิภาพหรือรองรับในการใช้เผาในอณุหภูมิสงู อาจ
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ท าให้เตาเผาเกิดการขยายตัว หดตัวมากและทรุดตัวลงมาในขณะเผา เป็น
อนัตรายตอ่ช่างเผาและชิน้งานในเตา  

- ช่างเตาเผา ท่ีขาดประสบการณ์ ความรู้และเทคนิควิธีในการเผาใน
อณุหภมูิสงู ท าให้ผลิตภณัฑ์ไมส่กุตวั 

 

2. สภาพปัญหาแบบภายนอก 
- คา่นิยมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้บริโภคมีความหลากหลายมาก

ขึน้ มีทางเลือกในการบริโภค และใช้สอยผลิตภณัฑ์ให้เหมาะกบั ชีวิตประจ าวนั 
- ทศันคติคนรุ่นใหม่ ท่ีมีตอ่ความงามแบบดัง้เดิม เป็นสิ่งล้าสมยั โดยมี

ความช่ืนชอบเฉพาะกลุม่ ท าให้สินค้าเคร่ืองปัน้ดินเผาแบบดัง้เดมิ ต้องพฒันาให้
ทนัตอ่สงัคมท่ีเปล่ียนไป  

- การใช้งานต้องมีประโยชน์ใช้สอยท่ีมากขึน้ แตไ่มจ่ าเป็นต้องอยูไ่ด้นาน
สามารถเปล่ียนได้บอ่ยๆ 

- ปัญหาราคาวัตถุดิบท่ีสูงขึน้ตามเศรษฐกิจ ท าให้ผู้ประกอบการแบก
รับภาระต้นทนุการผลิต 

- แนวโน้มของรูปแบบผลิตภัณฑ์ ถูกก าหนดโดยผู้ ซือ้และตลาด ท่ี
ตา่งกนัและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

- แนวโน้มการส่งออกลดลง ตลาดต่างประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจและ
หยดุสัง่สินค้า หรือลดจ านวนลง 
 

จากท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ผู้ วิจัยมีความเข้าใจในการเปล่ียนแปลงของ
บริบท ตา่งๆ ของชมุชนดา่นเกวียน ล้วนเป็นปัญหาท่ีค่อยๆ ฝังลึก ส่วนหลกัการ
ของการแก้ไข ควรเป็นการปรับทัศนคติของชุมชนให้ดี มีความรักในอาชีพการ
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ผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผา และการรับความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพฒันาตนเองและเห็นคุณค่า
ของเนือ้ดินปัน้อนัเป็นอัตลกัษณ์ท่ีเป็นความงาม อนัเป็นภูมิปัญญาท่ีสัง่สมกัน
มาของชมุชนดา่นเกวียนให้เหมาะสม พฒันาและต่อยอด ความงามจากเนือ้ดิน
ปัน้ด่านเกวียนอันเป็นอัตลักษณ์ ให้เกิดความพิเศษ ตามคุณสมบัติด้วย
ส่วนผสมแบบดัง้เดิมและวตัถุดิบแตง่เติม ท่ีเหมาะสมเป็นเนือ้ดินปัน้ท่ีเหมาะใน
การผลิต  
 

การพัฒนาเนือ้ดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงามตามอัตลักษณ์ 
ในการพฒันาเนือ้ดินปัน้จากงานวิจยันี ้ต้องการแสดงให้เห็นความงาม

ของเคร่ืองปัน้ดินเผาในชมุชนด่านเกวียนในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
การพฒันาเนือ้ดินปัน้ดา่นเกวียนให้คงอตัลกัษณ์ และความงามแบบดัง้เดิม โดย
ใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ินให้มากท่ีสุด ด้วยกระบวนการทดลองแบบสัดส่วน
ร้อยละ ด้วยทฤษฏีสามเหล่ียมด้านเท่า และทฤษฎีเส้นตรง ให้เกิดความเข้าใจ
ง่าย สู่การน าไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งเน้นการทดลองเนือ้ดินปัน้ใน
อุณหภูมิ ตัง้แต่ 800 – 1,250 องศาเซลเซียส โดยมีส่วนผสมเพิ่มเติม 3 ชนิด ท่ี
สามารถหาได้ในท้องถ่ิน เป็นเศษวสัดเุหลือใช้ หาได้ง่ายหรือราคาถกู เหมาะสม
ตอ่ใช้เป็นสว่นผสมและเป็นตวัช่วยให้ท าเนือ้ดนิเกิดลกัษณะพิเศษขึน้ได้ ดงันี ้
 

1. ดินเชื้อ  
เป็นวตัถดุิบท่ีเกิดจากการน าเศษกระเบือ้งหรือดินท่ีผ่านการเผาแล้วบด

ให้ละเอียด น ามาผสมในเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน โดยมีอัตราส่วน คือ ดินด่าน
เกวียน 60 % ทรายล าน า้มูล 20 % และดินเชือ้ 20 % โดยผลการทดลองพบว่า 
เนือ้ดินปัน้มีความเหนียวดีมาก ทรงตวัได้ดีมาก แห้งไว สามารถขึน้รูปได้หลาย
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. วิธี เช่น แบบบีบ ขด แผ่น อดัดินและแป้นหมุน มีความแข็งแกร่งเม่ือแห้ง ไม่พบ
ร่องรอยการแตกร้าวเม่ือแห้ง สามารถขึน้รูปได้บาง หดตวัเม่ือแห้ง 6 % และเม่ือ
เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส  มีการหดตวัของเนือ้ดิน 13 % และมีการ
ดดูซึมน า้ 5.83 % สามารถใส่น า้และของเหลวได้ดี เม่ือเผาในอุณหภูมิต ่าถึงสูง 
เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลส้ม แดงถึงสีน า้ตาลเทา แดงเข้มด าตามล าดบั และเม่ือเผา
ในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส มีจุดเคลือบมันท่ีเกิดจากเหล็กออกไซด์ไหล
ออกมาบริเวณผิวสีน า้ตาลของผลิตภัณฑ์ อนัเป็นอตัลกัษณ์ส าคญัของเนือ้ดิน
ดา่นเกวียน 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ผลิตภณัฑ์ดินด่านเกวียนทีผ่สมดว้ยดินเชื้อ เผาในอณุหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส 

ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 
 

2. ขยุมะพร้าว 
เป็นวตัถดุบิท่ีเหลือจากการปลอกเปลือกของมะพร้าว เป็นวสัดท่ีุมีความ

เบาอุ้ งน า้ได้ดี วิธีใช้ควรร่อน ขุยมะพร้าวให้ละเอียด ด้วยตะแกรงมุ้ งท่ีมีตาห่าง  
ใส่ในปริมาณท่ีพอเหมาะตัง้แต่ 1 - 6 % โดยน า้หนัก และไม่ควรเกิน 10 % 
เน่ืองจากท าให้ดินมีความร่วนตวัเกินไปท าให้ขึน้รูปได้ยาก โดยส่วนผสมท่ีมีผลดี
ท่ีสุดในการทดลองมีส่วนผสมดงันี ้ดินด่านเกวียน 90 % ทรายล าน า้มูล 6 % 
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และขุยมะพร้าว 4 % โดยผลการทดลองพบว่า เนือ้ดินปัน้มีความเหนียวดีมาก 
ทรงตวัได้ดีมาก แห้งตวัช้าพอสมควร เหมาะกับการต่อประกอบชิน้งานเพิ่มเติม
ได้ดี  สามารถขึน้รูปได้หลายวิธี  เม่ือแห้งไม่พบร่องรอยการแตกร้าว มีน า้หนกัท่ี
เบาพอใช้ มีการหดตัวเม่ือแห้ง 10 % และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา
เซลเซียส  มีการหดตวัของเนือ้ดิน 16 % และมีการดูดซึมน า้ 13.94 % มีความ
พรุนตัวสูง เนือ้ดินมีความแข็งแกร่งและน าหนักเบา สีของเนือ้ดินเม่ือเผาใน
อุณหภูมิต ่าถึงสูง เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลส้ม แดงถึงสีน า้ตาลเทา แดงเข้มด า
ตามล าดบั และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส มีจุดเคลือบมนัท่ีเกิด
จากเหล็กออกไซด์ไหลออกมาบริเวณผิวสีน า้ตาลของผลิตภณัฑ์  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 ผลิตภณัฑ์ดินด่านเกวียนที่ผสมด้วยขุยมะพร้าว เผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา

เซลเซียส ทีม่า: เด่น  รกัซ้อน, 2558. 
 

3. หินกรวดแม่น ้า 
เป็นวตัถุดิบทางธรรมชาติท่ีหาได้ในท้องถ่ิน หรือหาซือ้ได้ง่ายจากร้าน

ตกแตง่สวนและร้านขายปลา มีน า้หนกัมาก และหลายสี แล้วแตแ่หล่งท่ีมาของ
หิน สามารถน ามาบดหรือเป็นเม็ดท่ีมีขนาดเล็กและใส่เป็นส่วนผสมของเนือ้ดิน
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ปัน้ด่านเกวียน ให้เกิดความพิเศษ เน่ืองจากดินด่านเกวียนเม่ือเผาแล้วจะให้สี
น า้ตาลแดง เม่ือผสมหินกรวด ท่ีมีสีแตกตา่งกนัออกไป จะท าให้เกิดความพิเศษ
และความน่าสนใจ บนเนือ้ดินปัน้ โดยสัดส่วนท่ีผสมไม่ควรเกิน 20 % โดย
น า้หนกั เน่ืองจากจะท าให้เนือ้ดินมีความหยาบต่อการขึน้รูปแม้จะขึน้รูปได้ดีก็
ตาม แตท่ัง้นีก้ารผสมให้มาก (Over) ก็ท าให้เกิดความแตกตา่งและความงามได้ 
โดยสัดส่วนของเนือ้ดินมีอัตราส่วนท่ีเหมาะสมต่อการน าไปใช้ มีดงันี ้ดินด่าน
เกวียน 60 % ทรายล าน า้มูล 20 % และหินกรวดแม่น า้ 20 % จากการทดลอง
พบว่า เนือ้ดินปัน้มีความเหนียวดีมาก ทรงตวัได้ดีมาก แห้งไว สามารถขึน้รูปได้
หลายวิธี เช่น แบบบีบ ขด แผ่น อดัดินและแป้นหมุน มีความแข็งแกร่งเม่ือแห้ง 
ไม่พบร่องรอยการแตกร้าวเม่ือแห้ง บนพืน้ผิวของเนือ้ดินมีหินสีขาวและเหลือง 
นูนปรากฏอยู่ในผลิตภัณฑ์ หดตวัเม่ือแห้ง 4 % และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 
องศาเซลเซียส  มีการหดตัวของเนือ้ดิน 13 % และมีการดูดซึมน า้ 7.59 % 
สามารถใส่น า้และของเหลวได้ เม่ือเผาในอณุหภูมิต ่าถึงสงู เนือ้ดินจะมีสีน า้ตาล
ส้ม แดงถึงสีน า้ตาลแดงเข้ม ตามล าดบั และเม่ือเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศา
เซลเซียส มีจดุเคลือบมนัท่ีเกิดจากเหล็กออกไซด์ไหลออกมาบริเวณผิวสีน า้ตาล
ของผลิตภัณฑ์ ปะปนกับเม็ดกรวดแม่น า้ท่ีผสมกันอยู่เกิดความแปลกตาในเนือ้
ดนิปัน้ 
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ภาพที่ 13 ผลิตภณัฑ์ดินด่านเกวียนที่ผสมด้วยหินกรวดแม่น ้า เผาในอณุหภูมิ 1,250 องศา

เซลเซียส ทีม่า: เด่น รกัซ้อน, 2558. 
 

อภปิรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยนีมี้ประเด็นท่ีมีความน่าสนใจในด้านการศึกษา
วิวฒันาการและการพฒันาเคร่ืองปัน้ดินเผาด่านเกวียน เพ่ือให้เห็นความส าคญั
ของการคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ดัง้เดิม โดยการใช้วัตถุดิบท่ีมีอยู่ในท้องถ่ิน ซึ่งหาได้
ง่ายและราคาถกู เช่น ดินเชือ้ ขยุมะพร้าว กรวดแม่น า้ เพ่ือปรับปรุงคณุภาพของ
เนือ้ดิน ด้วยการใช้หลักการทฤษฎีสามเหล่ียมด้านเท่าและทฤษฎีเส้นตรง ทาง
วิทยาศาสตร์ ท าให้เนือ้ดินปัน้ มีความเหนียว เหมาะสมต่อการขึน้รูป มีการหด
ตวัท่ีน้อยลงท าให้ลดการแตกร้าวของผลิตภณัฑ์ได้  มีคณุสมบตัิในการดดูซึมน า้
ท่ีเหมาะกับการน าไปใช้งานได้ในหลายประเภทผลิตภัณฑ์ และการเผาใน
อณุหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ก็จะท าให้มีสีสนัท่ีสวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับอัต
ลกัษณ์ดัง้เดมิของเนือ้ดนิปัน้ดา่นเกวียน ท่ีสีของเนือ้ดินจะมีสีน า้ตาลด า แดงเข้ม
มว่ง คล้ายเปลือกมงัคดุ มีแร่เหล็กท่ีละลายผสมอยู่เป็นจดุด ามนัวาวออกมาท่ีผิว
ผลิตภัณฑ์  และจากการผสมวัตถุดิบเพิ่มเติม ท าให้ผิวของเนือ้ดินมีความ
สวยงามแปลกตา เป็นการสร้างเอกลกัษณ์เฉพาะตนให้เกิดความสวยงาม แปลก
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วิวัฒนาการและการพัฒนาเน้ือดินป้ันด่านเกวียนให้คงความงาม
ตามอัตลักษณ์ 

Evolution and Development of clay Dan Kwian to maintain aesthetic identity. ใหมแ่ละนา่สนใจ และเป็นการพฒันาเพ่ือลดปัญหาการกระบวนการผลิต ลดการ
แตกร้าวของเนือ้ดินปัน้ด่านเกวียน มีคณุภาพการเผาท่ีเหมาะสมตอ่คณุภาพอัน
เป็นอัตลักษณ์ส าคญัดัง้เดิม  ส่งเสริมด้านคุณภาพท าให้เกิดความเช่ือมั่นต่อ
ผู้บริโภค และสามารถน าไปใช้ได้จริงในชุมชน เพ่ือต่อยอดแนวความคิดในการ
พฒันาตอ่ไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการทดลองพฒันาเนือ้ดนิปัน้ดา่นเกวียนให้เกิดอตัลกัษณ์ความงาม

ของดนิดา่นเกวียน ผู้วิจยั ใช้สว่นผสมดัง้เดมิเป็นตวัหลกั คือ ดนิดา่นเกวียน และ
ทรายล าน า้มูล เพ่ือเติมวตัถุดิบชนิดต่างๆ ท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ิน หรือราคา
ถกูลงไปเพ่ือจดุมุง่หมายให้เนือ้ดินดา่นเกวียนเกิดคณุสมบตัติา่งๆ ดงันี ้

1. ควรหาส่วนผสมของเนือ้ดนิปัน้ท่ีเหมาะสมตอ่การน าไปใช้ในการผลิต
เคร่ืองปัน้ดินเผาให้มีสดัส่วนท่ีชดัเจน สามารถทบทวนปัญหาในกระบวนการการ
ผลิตได้ 

2. ควรปรับปรุงคุณภาพดินให้ดีขึน้ เหมาะสมต่อการขึน้รูปในแต่ละ
เทคนิค ลดการหดตัว ลดการแตกร้าว น า้หนัก ความแข็งแรง และคุณสมบัติ
ความพรุนตัว เ พ่ื อเ ลือกน าไปใช้ ในการพัฒนาออกแบบผลิ ตภัณฑ์
เคร่ืองปัน้ดนิเผา 

3. สามารถหาส่วนผสมหรือวัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ เป็นส่วนผสมเพ่ือเพิ่ม
ความงามท่ีแตกต่างโดยมุ่งเน้นวตัถุดิบท่ีมีในท้องถ่ินหรือราคาถูก ให้เกิดความ
พิเศษและแปลกตา เป็นการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัว และยังคงไว้ซึ่งความ
สวยงามของเนือ้ดนิดา่นเกวียน 
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บทความวิจัยเร่ืองนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ชาวผู้ ไทบ้านนายูง  ต าบลนายูง  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีมีการสัมภาษณ์เชิงลึกชาวผู้ ไทบ้านนายูง  
จ านวน 20 คน ส่วนการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิ ธีแบบเจาะจง(Purposive 
Sampling ) เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาเร่ืองอตัลกัษณ์ของชาว
ผู้ไทบ้านนายงู รวมถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัชาวผู้ ไทบ้านนายงู   

ผลวิจัยพบว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูง  ต าบล 
นายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี ท่ีคงอยู่จนถึงปัจจบุนั คือ ภาษา และความ
เช่ือด้านการรักษาพยาบาลด้วยการเหยา แต่เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม จงึท าให้ประเพณีหลายอย่างคอ่ยๆ เลือนหายไป 
ขณะเดียวกัน ก็มีลกัษณะท่ีผสมผสานกันระหว่างอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทบ้าน 
นายูงกับชาวไทยอีสาน อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันชาวผู้ ไทบ้านนายูงยังคง
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พยายามรักษาอตัลักษณ์ของตนไว้อย่างต่อเน่ือง โดยผ่านคติความเช่ือโบราณ 
จิตส านึกทางสงัคม ความสามคัคีในชมุชน และความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ระหว่างชาว
ผู้ไทในบ้านนายงู 
ค าส าคัญ: อตัลกัษณ์ ชาตพินัธุ์ผู้ ไท บ้านนายงู  
 
Abstract 
  
 This study investigated identity and existence of Phutai ethnic 
identity of Ban Na Yung in Na Yung Sub-district of Si That District, Udon 
Thani Province. Collecting the data was done through qualitative research 
methodology by employing in-depth interview with 20 Phutai ethnics 
selected by purposive sampling technique. Results revealed that two 
traditional identities which still lasted to the present time were: 1) dialect, 
and 2) traditional healthcare called “Yao”. Other traditional cultures and 
customs of Phutai had been faded away because of economics change, 
social transformation, and other incoming cultures. The findings also 
indicated most Phutai identities were assimilated with Thai-Isan identity. In 
fact, Phutai ethnics in Ban Na Yung still continually preserved their identity 
through ancient beliefs, social consciousness, social harmony, and social 
hospitality. 
Keywords: Identity, Phutai Ethnicity, Ban Na Yung 
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1. บทน า 
 ชาวผู้ ไทท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยได้กระจายอยู่ทั่วภูมิภาคของ
ประเทศ  ภาคอีสานเป็นพืน้ท่ีหนึ่งท่ีมีชาวผู้ ไทเข้ามาอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก 
การท่ีชาวผู้ ไทได้เข้ามาอาศยัอยูใ่นภาคอีสานเป็นจ านวนมากชาวผู้ ไทท่ีเข้ามาอยู่
ในภาคอีสานได้กระจายอยู่ตามพืน้ท่ีตา่งๆ หลายแหง่ (สธุาทิพย์ สวา่งผล, 2543) 
ท้องท่ีอ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานีในปัจจบุนัก็เป็นอีกท่ีหนึ่งท่ีมีชาวผู้ไทเข้ามา
ตัง้หลกัแหล่งท ามาหากินอยู่เป็นเวลาช้านาน ชาวผู้ ไทนอกเหนือจากการท านา
แล้วยงัมีนิสยัรักการค้าขายซึ่งมีบางส่วนได้เดินทางเข้ามาค้าขายอยู่ในอ าเภอ 
ศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี  กลายเป็นชมุชนชาวผู้ ไทอย่างเด่นชดั ชาวผู้ ไทท่ีเข้ามา
อยู่ในอ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี จะเข้ามาอยู่ในเขตรอบนอกบริเวณตวัเมือง 
คือ บริเวณท่ีเป็นบ้านนายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใน
ปัจจบุนั   
 ชาวผู้ ไทมีบรรพบรุุษท่ีมีต้นก าเนิดอยู่บริเวณสิบสองจไุท ซึ่งอยู่ทางตอน
เหนือของเวียดนาม เม่ือราว 2,700 ปีท่ีแล้ว  เน่ืองจากความไมส่งบทางสงัคมและ
การรุกรานจากผู้ยึดครองต่างชาติ และตัง้แต่ยุคราชวงศ์จิน้ ใน ค.ศ.265 - 420 
เป็นต้นมาชาวผู้ ไทได้อพยพลงใต้และได้แพร่กระจายอาศยัอยู่ในภาคอีสานของ
ประเทศไทย ทัง้นีก็้เน่ืองมาจากปัญหาหลายอย่าง เชน่  ปัญหาการเมือง  ปัญหา
ภยัธรรมชาต ิปัญหาขาดแคลนท่ีดินท ามาหากิน ปัญหาความยากจน ฯลฯ  ท าให้
ชาวผู้ไทได้อพยพไปยงัหลายพืน้ท่ีทัว่ทัง้ภาคอีสาน (ภทัทิยา ยิมเรวตั, 2544)  
 ชาวผู้ ไทในภาคอีสานกับชาวไทยในภาคอีสานนัน้  มีความแตกต่างกัน
หลายประการเช่น ภาษา ความเช่ือและวิถีการกิน  ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตท่ีุท า
ให้เป็นเช่นนัน้ เช่น  สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน  
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เศรษฐกิจและการเมืองมีความตา่งกัน นโยบายแตล่ะยุคสมยัมีการเปล่ียนแปลง
เสมอ และการอพยพย้ายถ่ินก็สง่ผลกระทบเช่นกนั ฯลฯ ถึงแม้จะมีการผสมผสาน
กันหรือการเปล่ียนแปลงกันบ้างแต่ประเพณีหรือวัฒนธรรมบางอย่างของชาว 
ผู้ ไทก็ได้สืบทอดกันมาไม่ขาดสาย แม้จะไม่หวือหวาแต่ก็ยงัคงความเป็นดัง้เดิม
อยู่ ซึ่งได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวผู้ ไทรุ่นหลงั เน่ืองจากชุมชนชาวผู้ ไทมี
การเคล่ือนไหวและการย้ายถ่ินโดยมีเหตุจ าเป็นหลายอย่าง ท าให้ชาวผู้ ไทมี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมหรือพฤติกรรมต่างๆ จนกลายเป็น 
อตัลกัษณ์ของตวัเอง 
 อยา่งไรก็ตาม ชาวผู้ไทเป็นชนเผ่าท่ีมีความเป็นอตัลกัษณ์ของตนในด้าน
ความเช่ือ  วฒันธรรม ประเพณี  และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีแตกต่างจากชนเผ่า
อ่ืนๆ อตัลกัษณ์จึงแสดงความเป็นตวัตน  เน่ืองจากทุกชนเผ่าสร้างอตัลักษณ์ท่ี
ร่วมกนัและแตกตา่งกนั เชน่ การถ่ายทอดภมูิปัญญาด้านตา่งๆ ประเพณีพืน้บ้าน 
การใช้ภาษาผู้ ไท  เพ่ือสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท  การรวมกลุ่ม ด ารงรักษา
วฒันธรรม วิธีคิด ความเช่ือและศาสนา ฯลฯ อตัลกัษณ์เหล่านีมี้กระบวนการสืบ
ทอดและกระบวนการสร้างขึน้มาใหม่ตามการเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ทาง
สงัคม (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2542: 64)   
 อตัลกัษณ์ชาวผู้ ไทไม่ว่าจะเป็นภาษา การแต่งกาย และความเช่ือด้าน
การรักษาพยาบาลด้วยวิธีการเหยาเป็นสิ่งท่ีมีคณุค่า แต่ละยุคสมยัชาวผู้ ไทได้
ร่วมกนัสร้างชมุชนหรือจดักิจกรรมและพิธีกรรมต่างๆ เพ่ือสืบทอดประเพณีและ
วฒันธรรมของชาวผู้ ไท ท าให้อตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ซึ่งมีส่วนส าคัญท่ีก่อให้เกิดการสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในความ
เป็นอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทเอง และเม่ือมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
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วัฒนธรรมในปัจจุบัน ท าให้อัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทถูกปรับเปล่ียนไปตาม
กาลเวลา  การท่ีชาวผู้ ไทได้รับวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามาท าให้สมาชิกในชุมชน
ระดบัต่างๆ ต้องปรับตวั มีการเปล่ียนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และวฒันธรรม
ประเพณีไปอย่างมาก แต่สิ่งท่ียังคงแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทได้
อย่างชดัเจน คือการให้ความส าคญักับการศึกษาและการรวมกลุ่ม  ซึ่งเป็นเร่ือง
ของวิถีความเช่ือ พิธีกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญา ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ 
มานานนบัหลายร้อยปี และแม้ว่าจะมีหลายสิ่งหลายอย่างท่ีอาจจะเลือนหายไป
บ้าง แตก็่ได้แสดงให้เห็นความเป็นอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไท 
 ดงันัน้  ผู้ วิจยัจึงเห็นว่าการศึกษาเก่ียวกับอัตลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของ
ชาวผู้ ไทเป็นสิ่งท่ีน่าศึกษา และท าให้เกิดงานวิจยัเร่ือง “อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์
ของชาวผู้ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี”  
  
2. วิธีการศึกษา 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นเร่ืองการศกึษาอตัลกัษณ์ของชาตพินัธุ์ชาวผู้ ไทบ้าน
นายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) แล้วน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Analytical Descriptive) โดยก าหนดวิธีการและขัน้ตอนการวิจยัไว้ ดงันี ้

2.1 ขอบเขตของการวิจยั 
 ผู้ วิจัยได้ก าหนดขอบเขตด้านเนือ้หาตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
ผู้ศกึษาได้ก าหนดขอบเขตการศกึษาดงันี ้  
  2.1.1 ขอบเขตเนือ้หา ประกอบด้วย 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

142 

การศึกษาอัตลักษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูง ต าบลนายูง 
อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  รวมถึงบริบทท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะด้านสังคม 
วฒันธรรมและภมูิปัญญา  
 2.1.2 ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
 พืน้ท่ีด าเนินการศกึษาวิจยั คือ ชาตพินัธุ์ชาวผู้ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู 
อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี 
 2.1.3 ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาท่ีใช้ในการศกึษา เร่ิมตัง้แต ่พฤษภาคม – กนัยายน 2558 
 
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1 ประชากร 
 คือ ชาติพันธุ์ชาวผู้ ไทบ้านนายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อดุรธานี 
 3.2 กลุม่ตวัอยา่ง 
 ผู้ วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) ใน
ลกัษณะคณุภาพท่ีสามารถให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ในการศึกษาจ านวน 100% 
ของประชากรเป้าหมายท่ีต้องการศึกษาจากกลุ่มผู้ เก่ียวข้องกับองค์ความรู้ทาง
วัฒนธรรมความเช่ือและภูมิปัญญาพืน้ถ่ินด้านการรักษาโรค ก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาจ านวน 20 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ชาวบ้าน 10 คน 
วฒันธรรมต าบล 1 คน พระสงฆ์ 2 องค์ ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน  และชาวบ้าน 6 คน ใน
ชมุชนท่ีสามารถให้ข้อมลูและร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมความเช่ือและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินการรักษาพยาบาล 
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4. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 4.1 แบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับบริบททางสังคมความเป็นมา 
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินของชาวผู้ ไท ความสอดคล้องกับวิถีชีวิต การ
รับอิทธิผลจากสงัคมภายนอก 
 4.2 แบบสมัภาษณ์ ใช้เก็บข้อมลูเก่ียวกบัแนวความคิดและกระบวนการ
ด ารงอยูข่อง อตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมความเช่ือและภมูิปัญญาท้องถ่ินการรักษา
โรค 
 4.3 เทคนิคการเสวนากลุ่ม ใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับข้อจ ากัด เง่ือนไขและ
สิ่งท่ีเป็นความส าคญัของวฒันธรรมความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถ่ินการรักษา
โรค และใช้เก็บข้อมูลเก่ียวกับรูปแบบกระบวนการด ารงอยู่ของอัตลักษณ์ของ
ชาวผู้ไท  
 4.4 เทคนิคการระดมความคิดเห็น ใช้เก็บข้อมูลความคิดเห็นและ
ความรู้สึกจากผู้ เก่ียวข้องกับการได้น าเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับวัฒนธรรม
ความเช่ือและภูมิปัญญาท้องถ่ินการรักษาโรคสามารถน ามาประยุกต์เพ่ือการ
สร้างแนวทางการอนรัุกษ์อตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท 
 

5. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัและคณะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีมีรายละเอียดดงันี ้
 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้ วิจัยลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการใช้
เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษาเอกสาร แบบสอบถาม แบบ
สมัภาษณ์ และการสนทนากลุม่  
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 5.1. ขัน้การระดมความคิดเห็นเพ่ือตีความหมายวัฒนธรรมความเช่ือ
และภูมิปัญญาท้องถ่ินการรักษาโรคเพ่ือน าสู่กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของ
ชาวผู้ไท 
 5.2. จดัเวทีระดมความคิดเห็นเพ่ือน าอตัลกัษณ์ท่ีเป็นตวัแทนของชุมชน
แต่ละชุมชนออกมา เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับแสดงกระบวนการด ารงอยู่
ของอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไท 
 5.3 การประชมุกลุ่มย่อย เพ่ือการตีความการด ารงอยู่ของอตัลกัษณ์ทาง
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการน าเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบกลุ่ม
ตวัอย่าง ส าหรับสร้างแนวทางการปลูกฝัง การอนุรักษ์วฒันธรรมความเช่ือและ
ภมูิปัญญาท้องถ่ินการรักษาโรคท่ีเป็นอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไท 
 

6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมลูเชิงคณุภาพ วิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนือ้หา (Content  Analysis)  
 

7. การน าเสนอข้อมูลการวิจัย 
ข้อมลูเชิงคณุภาพเป็นการน าเสนอในรูปแบบการพรรณนาเชิงวิเคราะห์ 

(Descriptive  Analysis)  
 

8. ผลการศึกษา 
 การศกึษาเร่ือง  “การด ารงอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู 
อ าเภอศรีธาต ุ จงัหวดัอดุรธานี”  โดยแบง่ประเด็นการศกึษาออกเป็น  2  ประเด็น  
ประเด็นแรก  คือ  ศกึษาอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทในแตล่ะช่วงเวลา และประเด็นท่ี
สอง ศึกษาการด ารงอตัลกัษณ์ชาวผู้ ไท การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ  
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ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลูภาคสนามโดยใช้หลากหลายวิธี  ได้แก่  การสนทนากลุ่ม  
การสมัภาษณ์  การสงัเกต  การวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วมและการบันทึก
ข้อมูลด้วยการเขียน  ถ่ายภาพ  และบันทึกเสียง  ผู้ วิจัยได้ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของข้อมลูแยกแยะเป็นหมวดหมู ่ ตีความ  และน าเสนอด้วยการบรรยาย  
ได้ผลการวิจยัดงันี ้

ชาวผู้ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุ จงัหวดัอดุรธานี ใช้ความ
เช่ือ วฒันธรรมและประเพณี เป็นแบบแผนก ากับพฤติกรรมในการด ารงชีวิตโดย
มี 2 ส่วนท่ีประกอบด้วย 1) ผู้ น าและคณะกรรมการของชุมชน  ท าหน้าท่ี
ติดต่อส่ือสารกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 2) ผู้ อาวุโส ท าหน้าท่ีให้ค าชีแ้นะ
ปรึกษากับชุมชน  ตลอดทัง้ดแูลความสงบสุขในชุมชน ผู้น าทัง้ 2 ส่วนนีถื้อเป็น
เสาหลกัส าคญัของชมุชนตัง้แตส่มยับรรพบรุุษ ทัง้หมดจงึถือได้ว่าเป็นทนุดัง้เดิม
หรือเป็นศกัยภาพของชมุชนเม่ือระยะเวลาผ่านไปตามพฒันาการของยุคสมยัใน
จงัหวดัอุดรธานี ชุมชนชาวผู้ ไทไม่ได้เป็นชุมชนท่ีอยู่อย่างโดดเด่ียวมีการติดต่อ
ปฏิสมัพนัธ์กบัภายนอกมาโดยตลอด ไม่ว่าด้วยความพยายามของระบบรัฐไทย 
ด้วยมาตรการการส่งเสริมการพฒันาและนโยบายควบคมุตา่งๆ หรือการท่ีชมุชน
ต้องปะทะกบักระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการบริโภควตัถท่ีุเกินความจ าเป็นขัน้พืน้ฐาน
ในการด ารงชีพตามกระแสบริโภควตัถซุึง่เป็นกระแสหลกัของโลกปัจจบุนั 
 จากการศึกษาเห็นได้ว่า พัฒนาการของการเปล่ียนแปลงในแต่ละ
ช่วงเวลานัน้ พบว่า การเปล่ียนแปลงในช่วงก่อนการขยายชุมชนเมืองยังไม่มี
อิทธิพลจากภายนอกท่ีเป็นอ านาจทุนเข้าไปยุ่งเก่ียวการด าเนินวิถีชีวิตแบบ
ดัง้เดิมเป็นไปตามความเช่ือวัฒนธรรมและประเพณีหาอยู่หากินกับธรรมชาติ
ฐานความคิด  กลไกและวิธีการด ารงรักษาอตัลกัษณ์ในช่วงเวลานี ้ จึงเป็นฐาน
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คดิท่ีผกูติดอยูก่บัความเช่ือ ท่ีถือวา่ชาวผู้ไททกุคนเป็นพ่ีน้องกนั ผู้อาวโุสทุกคนมี
คณุคา่ ควรแก่การเคารพมีวิถีการด ารงชีพเพ่ือความอยูร่อด   

ชาวผู้ ไทบ้านนายูงให้คุณค่าและความเคารพต่อบรรพบุรุษ โดยมี
พิธีกรรมตามประเพณีดัง้เดิม ระบบผู้ ปกครองและระบบอาวุโส ท าหน้าท่ี
ปกครองร่วมกนั  มีสิทธิและอ านาจการตดัสินใจในการปกครองดแูลตนเองอย่าง
อิสระ มีวิธีการด ารงรักษาอตัลกัษณ์ผ่านความเช่ือ การประกอบวฒันธรรม และ
ประเพณีของชุมชน อตัลกัษณ์ท่ีแสดงความเป็นตวัตนแสดงออกในรูปแบบของ
การช่วยเหลือแบ่งปัน การเคารพนับถือผู้ อาวุโส ต่อมาเม่ือเข้าสู่ช่วงท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงเป็นช่วงการขยายของชุมชนเมืองสู่ชุมชนของชาวผู้ ไทในจังหวัด
อุดรธานี รัฐได้เข้ามาเพ่ือใช้นโยบายต่างๆ เช่น การสร้างโรงเรียนในชุมชน ท า
ให้อตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพแวดล้อม ในยคุนีช้าวผู้ ไท
เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลกระทบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวผู้ ไทเป็น
อยา่งมาก อตัลกัษณ์ของชาวผู้ไทท่ีแสดงออกในชว่งเวลานี ้จงึเป็นอตัลกัษณ์ใหม่
ท่ีแตกต่าง กล่าวคือ เป็นอัตลักษณ์ ท่ีแสดงตัวตนในลักษณะของการ
ประนีประนอม ผสมผสานวฒันธรรมแบบชาวผู้ไทและแบบชาวไทยอีสาน มีทา่ที
เป็นมิตรกับทุกฝ่าย เพ่ือรักษาชุมชนของตนเองสามารถเป็นมิตรและร่วมมือกับ
ทุกฝ่ายจึงเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีไปเป็นแบบชาวไทยอีสานมากขึน้ การ
แสดงออกถึง อตัลกัษณ์ ความเป็นตวัตนของชาวผู้ ไทด้วยกันเอง จึงแสดงออก
ผ่านทางวัฒนธรรม ประเพณีและพิธีกรรมได้อย่างเหนียวแน่น เพ่ือก่อให้เกิด
ความเป็นหนึ่งเดียวของชมุชนโดยมีการรวมกลุ่มกนั ซึ่งผู้น ามีความเช่ือว่า วนัใด
ท่ีชุมชนชาวผู้ ไทไม่มีความเป็นปึกแผ่นไม่มีความเป็นหนึ่งเดียว ชุมชนก็ไม่
สามารถต้านทานการกลืนกายจากภายนอกได้  
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ฐานความคิดในกระบวนการสร้างและการด ารงอัตลกัษณ์ในช่วงนี ้ คือ 
การได้รับการยอมรับจากภายนอกท่ีมีความเป็นคนไทยนอกจากมีการรักษา
วฒันธรรมและประเพณีดัง้เดิมให้คงอยู่และยงัได้มีกระบวนการสร้างอตัลักษณ์
เพ่ือนิยามตวัเองใหม ่ และเพ่ือได้รับการยอมรับจากสงัคม  ชมุชนได้ใช้ทัง้วิธีการ
เจรจาต่อรอง  การผูกมิตร  และการให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายเพ่ือสร้าง
ภาพลกัษณ์ความน่าเช่ือถือให้กบัชมุชน   

เม่ือเข้าสู่การเปล่ียนแปลงในช่วงท่ีเป็นยุคกระแสบริโภควตัถขุองระบบ
ทนุนิยม กล่าวคือ เม่ือชมุชนชาวผู้ ไทได้รับอิทธิพลจากภายนอกในหลายๆ ด้าน 
พฤติกรรมในการด าเนินวิถีชีวิตของชาวผู้ ไทก็เปล่ียนไปจากเดิมมาก เกิดการ
เปล่ียนเป็นพฤติกรรมท่ีมีค่านิยมบริโภควตัถุสงูขึน้โดยเฉพาะชาวผู้ ไทรุ่นใหม่ใน
หมู่บ้านบ้านนายงู  เร่ิมได้รับการศกึษาแบบสมยัใหม่  เกิดความคิดและทศันคติ
ใหม่  ท าให้ระบบคณุค่า  และระบบความคิดแตกต่างจากเดิมไปมาก  พวกเขา
เร่ิมได้แสดงบทบาทด้านการค้า  ด้านการวิชาการ  ด้านการเมือง  และด้านตา่งๆ  
ได้ประกอบอาชีพมากขึน้กว่าเดิม  ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้เหล่านีไ้ด้ส่งผลกระทบ
ตอ่การอยูร่่วมกนัท าให้ชาวผู้ไทมีความทนัสมยัมากขึน้   

จากการศึกษากระบวนการด ารงอัตลักษณ์ พบว่า สิ่งท่ีเป็นเง่ือนไขท่ี
ส าคญัของกระบวนการด ารงอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท ในหมู่บ้านบ้านนายงูนัน้  มี
หลายประการท่ีท าให้ชาวผู้ ไทสามารถต่อสู้ กับการการเปล่ียนแปลงทัง้จาก
ภายในและภายนอกได้  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ทัง้ท่ีเป็นเง่ือนไขภายในชุมชนเอง
และท่ีเป็นเง่ือนไขภายนอก 

ส่วนทีเ่ป็นปัจจยัภายใน 
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ประการแรก คือ การใช้ทนุดัง้เดิมของชมุชนท่ีมีอยู่ ท่ีเป็นฐานคิด ความ
เช่ือ วฒันธรรมประเพณีและความรู้ภูมิปัญญาของชุมชน  โดยมีฐานความคิด  
ความเช่ือท่ีส าคญัคือชาวผู้ ไททกุคนเป็นพ่ีเป็นน้องกนั  รวมถึงการมีกระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือการถ่ายทอด สืบทอดความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ท่ีสัง่สมมาตัง้แต่
บรรพบุรุษ ผ่านการประกอบประเพณี พิธีกรรม ในทุกเดือนและทุกปีอย่าง
ต่อเน่ืองทัง้ในครอบครัวและชุมชน  กระบวนการสืบทอดอัตลักษณ์ชาวผู้ ไท
หมูบ้่านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานีจะยากมาก   

ประการทีส่อง  สถานการณ์ท่ีเป็นเง่ือนไขท่ีสง่ผลกระทบโดยตรง คือเร่ือง
ระบบเศรษฐกิจ ท าให้ ชาวผู้ ไทบ้านนายูง ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัด
อดุรธานี ประสบกบัปัญหาเร่ืองการด ารงชีพ ท าให้ชมุชนต้องมีกระบวนการสร้าง
และสืบทอดอัตลักษณ์ความเป็นตวัตนของชุมชนเพ่ือรวมตวัเป็นพลังต่อสู้ กับ
สงัคมภายนอก   

ประการที่สาม โลกทัศน์ของคนภายในท่ีเปล่ียนไป เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงจากกระแสสังคมภายนอกท่ีรุนแรง  ท าให้โลกทัศน์ของชาวผู้ ไท 
บ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานีเปล่ียนไปจากเดิม  ส่งผล
กระทบถึงวิถีการอยู่ร่วมกันภายใต้ความเป็นหนึ่งเดียวของชาวผู้ ไทบ้านนายูง 
ต าบลนายงู อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี ซึ่งเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ชาวผู้ ไทต้องมี
กระบวนการสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์เพ่ือรักษาความเป็นตนเองเอาไว้   

และประการที่สี่ ความจ าเป็นทางด้านเศรษฐกิจท่ีท าให้คนในชุมชน มี
ความคิดและทัศนคติท่ีหลากหลายย่ิงขึน้ ท าให้มีผลกระทบถึงวิถีชีวิตการอยู่
ร่วมกนัการพึ่งพาช่วยเหลือกันและความสมัพนัธ์ท่ีดีท่ีมีต่อกันเร่ิมลดลง  เหล่านี ้
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จึงเป็นเง่ือนไขท่ีท าให้ชุมชนผู้ ไทบ้านนายูงต้องมีการสร้างและรักษาอตัลักษณ์
ของตนให้ยงัคงอยู ่

 

ส่ิงทีเ่ป็นเงือ่นไขจากภายนอก  
ประการแรก คือ เง่ือนไขการจดัความสมัพนัธ์เชิงมิตรกับภายนอก  เช่น  

เร่ืองการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ การผูกมิตรชุมชนอ่ืนๆ ในพืน้ท่ีและ
นอกพืน้ท่ี  ชาวผู้ไทต้องมีสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวผู้ไทไว้ได้อยา่งเหนียวแน่น   

ประการที่สอง การเข้ามาส่งเสริมการพัฒนาของภาครัฐ องค์กร
หน่วยงานภายนอก  ท่ีส่งผลกระทบต่อความเช่ือ วิถีชีวิตของชาวผู้ ไทเป็นอย่าง
มาก  ซึ่งชาวผู้ ไทไม่สามารถปฏิเสธได้  ผู้ น าชุมชนและผู้ อาวุโสของชุมชน 
นอกจากมีกระบวนการสร้างอัตลักษณ์เพ่ือการรองรับสถานการณ์ต่างๆ  แล้ว  
ยงัท าหน้าท่ีหาวิธีการท่ีจะรักษาโดยมีกระบวนการสืบทอดอตัลกัษณ์เพ่ือไม่ท า
ให้ชมุชนต้องสญูเสียอตัลกัษณ์  ความเป็นตวัตนของชมุชนชาวผู้ไท  

ประการทีส่าม การรุกเข้ามาของกระแสบริโภควตัถภุายใต้ระบบทุนนิยม
ท่ีเกิดผลกระทบกบัวิถีชีวิตแบบดัง้เดิมมาก โดยเฉพาะกบัเยาวชนรุ่นใหม่  ท าให้
ชมุชนได้มีโอกาสกลบัมาทบทวนวฒันธรรมประเพณีพิธีกรรมของตนเอง  ท าให้
เกิดการเรียนรู้ถึงรากฐานวิถีชีวิตดัง้เดิมของชาวผู้ ไท ถือได้ว่าเป็นเง่ือนไข
กระบวนการสร้างและสืบทอดอัตลกัษณ์เพ่ือไม่ให้สูญเสียความเป็นตวัตนของ
ชมุชน   

และประการที่สี่ เง่ือนไขการรวมตวักันเป็นกลุ่ม และสร้างเครือข่ายกับ
ชุมชนชาวผู้ ไทในพืน้ท่ีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวของชาวผู้ ไทในภาค
อีสาน ในการช่วยกันด ารงรักษาอัตลักษณ์ของชาวผู้ ไทให้คงอยู่ในต าบลนายูง 
อ าเภอศรีธาต ุจงัหวดัอดุรธานี 
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9. สรุปผล 
 การศกึษาเร่ือง  “อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายงู  ต าบล 
นายูง  อ าเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี”  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีเน้น
การศึกษาอตัลกัษณ์และการด ารงอตัลกัษณ์ภายใต้สถานการณ์และบริบททาง
สงัคม เศรษฐกิจ  ในแตล่ะชว่งเวลา จากการวิเคราะห์ข้อมลู  มีประเดน็ท่ีสามารถ
น ามาอภิปรายได้ดงันี ้ 
 1. จากการศึกษาความเป็นมาทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูงนัน้ 
พบว่า ชาวผู้ ไทบ้านนายูง ได้อพยพเข้ามาประเทศไทยจากหลายสาเหตุ เช่น
ความอดอยาก การหนีภัยสงครามและภัยธรรมชาติ  ปัจจุบนัชาวผู้ ไทในภาค
อีสานตา่งเผชิญกบัการมีวิถีชีวิตสงัคมและวฒันธรรมท่ีหลากหลายและแตกต่าง
กนั ชาวผู้ ไทในจงัหวดัอุดรธานี โดยเฉพาะท่ีบ้านนายูงจึงมีการรักษาวฒันธรรม
ประเพณีแบบดัง้เดิมของตนไว้ ซึ่งถือเป็นอตัลกัษณ์ท่ีมีมาตัง้แต่อดีตและได้สืบ
ทอดจนมาถึงปัจจุบัน แต่ก็มีการปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ตามแต่ละช่วงเวลา  
เพราะว่าชาวผู้ ไทยเองมีความต้องการท่ีจะปรับตวัให้สอดคล้องการเปล่ียนแปลง
ทางด้านวฒันธรรม การเมือง และเศรษฐกิจในแตล่ะยคุสมยัของไทย  

ขณะเดียวกนั เม่ือมีการติดตอ่กบัคนตา่งชาติพนัธุ์ ชาวผู้ ไทยเองก็มีการ
ปรับตวัเพ่ือให้การแสดงบทบาทของตนเป็นไปอย่างเหมาะสมกับบริบทสังคม 
เช่น เม่ือพดูกบัชาวผู้ ไทด้วยกันก็จะใช้ภาษาผู้ ไท เม่ือพดูกบัชาวอีสานทัว่ๆ ไปก็
ใช้ภาษาอีสาน หรือกระทัง่การเลือกใช้ภาษาไทยกลางส่ือสารกับคนไทยในภาค
อ่ืนๆ  นอกจากนี ้ชาวผู้ ไทยงัมีการสืบทอดความเช่ือ ประเพณีและวฒันธรรมท่ี
สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ วัฒนธรรมการแต่งกาย และภูมิปัญญาการรักษา
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สขุภาพ ฯลฯ สิ่งเหลา่นีล้้วนเป็นการจ าแนกแยกแยะให้กลุม่ชาตพินัธุ์ผู้ ไทมีความ
แตกตา่งจากกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืนๆ    
 สอดคล้องกับงานวิจัยของประสิทธ์ิ  ลีปรีชา (2547: 33 - 34) ท่ีศึกษา
เร่ืองการสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ของกลุ่มชาตพินัธุ์ม้ง ท่ีพบวา่อตัลกัษณ์ทาง
ชาตพินัธุ์นัน้ประกอบด้วย ภาษา ระบบคณุคา่  ศาสนา  พิธีกรรม  ความเช่ือ  การ
ประกอบอาชีพ หรือการผลิตซ า้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ด้วยการน าเอา
สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรมแบบเดิมมานิยามตนเอง  เช่น  รูปแบบการปกครอง
และวิถีชีวิตในชุมชนท่ีมีการสร้างแนวความคิดท่ีว่าชาวผู้ ไทเป็นพ่ีเป็นน้องกัน
และให้คุณค่าใหม่ในการปรับความสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืน  ซึ่งรูปแบบของการ
แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของชนชาตินัน้ไม่ได้หยุดนิ่งหรือตายตัว  หากแต่มี
กระบวนการสร้างและกระบวนการสืบทอดอตัลกัษณ์  มีการปรับเปล่ียนและผลิต
ซ า้อยู่ตลอดเวลา  เช่น การปรับระเบียบตามกฎหมายไทยเพ่ือบริหารการพฒันา
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  และยึดถือความเช่ือดัง้เดิมเป็นส่ือในการเช่ือมโยง
ชาวผู้ ไทเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชนชาตินัน้  เป็นสิ่ง
ท่ีแยกไม่ออกจากบริบททางประวัติศาสตร์  สงัคม  วฒันธรรม  และการเมืองท่ี
แวดล้อมอยู่ในช่วงเวลาต่างๆ  และมักเกิดขึน้ในกระบวนการปฏิสัมพันธ์ทาง
สงัคมระหวา่งกลุม่ชาตพินัธุ์   
 ข้อค้นพบท่ีส าคญั  คือ  อตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายูง 
ต าบลนายูง อ าเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี นอกจากการพิจารณาจาก
สญัลกัษณ์ทางวฒันธรรม  เช่น  การสร้างสญัลกัษณ์ของชมุชนโดยใช้ภาษาผู้ ไท
ในชีวิตประจ าวนั การรักษาพยาบาลด้วยการเหยา ซึ่งพบว่าเป็นอตัลกัษณ์ทาง
ชาตพินัธุ์มีความเดน่ชดัมาก   
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 การติดตอ่ปฏิสมัพนัธ์กับคนทัว่ไปในสงัคมไทยก็มีส่วนในการสร้างและ
ปรับเปล่ียนอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ด้วยเช่นกัน  ความเป็นชาวผู้ ไท ไม่ได้มี
ลักษณะของการแบ่งขัว้อย่างเด็ดขาด หากแต่เป็นกระบวนการปรับเปล่ี ยน
ร่วมมือและตอ่ต้านในบางครัง้  ปัณฉตัร หมอยาดี (2553: 32) ขณะเดียวกนั กลุม่
ชาติพนัธุ์ผู้ ไทบ้านนายงูได้ปรับเปล่ียนอตัลกัษณ์ของตนไปตามสถานการณ์ของ
สังคมไทยและสังคมโลก สอดคล้องกับงานวิจัยของ เสกสรร  สรรสรพิสุทธ์ิ 
(2546: 28)  ท่ีศึกษาเร่ืองอัตลักษณ์ของไทลือ้และการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด
ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ ทนุนิยม: กรณีศกึษาบ้านแม่สาบ ต าบลสะเมิงใต้ อ าเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  และพบว่าอัตลักษณ์ เป็นลักษณะเฉพาะท่ีแสดงถึง
ความเป็นตวัตน  หรือซึ่งแสดงถึงลกัษณะทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มชนอันเกิดจาก
การมีปฏิสมัพนัธ์ต่อกัน  การมีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนใน
สังคม ท าให้สมาชิกในสังคมต้องพยายามปรับตัวและด ารงตนให้สอดคล้อง
เหมาะสมกบัความต้องการและความคาดหวงั  ตลอดจนกระบวนการทางสังคม  
ก่อให้เกิดเป็นกฎเกณฑ์  ระเบียบวิธีปฏิบตัิ  ธรรมเนียมประเพณีของสงัคม  ท่ีมี
การปฏิบตัิสืบตอ่กนัมาและมีการพฒันาจนเกิดเป็นวฒันธรรมการด ารงชีวิตของ
คนในสงัคม 

นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ ขวญัชีวนั บวัแดง (2546: 150 
- 151) ท่ีศึกษาเร่ือง วิถีชาติพนัธุ์ในเมืองเชียงใหม่และพบว่า ในสงัคมปัจจุบัน  
การท่ีผู้คนจ านวนไม่น้อยได้อพยพโยกย้ายกลายเป็นคนพลัดถ่ินในอีกประเทศ
หนึ่งนัน้ การศกึษาอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ยิ่งต้องให้ความสนใจต่อประเด็นการ
ปรับเปล่ียนทางวัฒนธรรม  ในขณะเดียวกัน  กลุ่มชาติพันธุ์ ก็ยังรวมกลุ่มเพ่ือ
ยืนยนัและธ ารงรักษาความเป็นชาตพินัธุ์ของตน โดยการเลือกปรับใช้  ผสมผสาน
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วัฒนธรรมดัง้เดิมบางอย่างของความเป็นชาติพันธุ์นัน้ๆ บนพืน้ฐานของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีกลุ่มของตนมีปฏิสมัพนัธ์ด้วย เพ่ือให้ได้มาซึ่งการ
สร้างอัตลักษณ์ อันเป็นสัญลักษณ์และการแสดงออกท่ีบ่งบอกถึงความเป็น
ตวัตนและเป็นการสร้างพืน้ท่ีทางเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  และการเมือง  
เพ่ือความอยู่รอด  ตลอดจนเป็นการสร้างสถานภาพให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ตนเองอีกด้วย 
 2. การด ารงอยูข่องอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไทบ้านนายงู ต าบลนายงู อ าเภอ
ศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี สะท้อนให้เห็นถึงการด ารงอยู่ของชาวผู้ ไทท่ีพยายาม
รักษาอัตลักษณ์ของตนผ่านการปฏิบัติการจริง โดยยึดถือเร่ืองความเช่ือ 
วฒันธรรม ประเพณีและพิธีกรรม ท่ีได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบรุุษ ซึ่งมีผล
ตอ่ด้านจิตใจ อปุนิสยัของผู้ปฏิบตัิ โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของวนัดี  สนัติวฒุิ
เมธี (2545: 219) ท่ีศกึษาเร่ืองกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ของชาว
ไทยใหญ่ชายแดนไทย-พม่ากรณีศึกษา หมู่บ้านเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
จงัหวดัชียงใหม ่และพบวา่การสืบทอดอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธุ์  ได้เกิดขึน้ภายใต้
ความสมัพนัธ์ท่ีสลบัซบัซ้อนหลากหลายไม่หยดุนิ่งมาตัง้แตอ่ดีต  แต่ละกลุ่มชาติ
พนัธุ์ต้องการรักษาความเป็นหนึ่งเดียวหรือความเป็นปึกแผ่นในพวกเดียวกัน ซึ่ง
เหมือนกับชาติพันธุ์ผู้ ไทบ้านนายูงท่ีมีการสืบทอดวิถีดั่งเดิม และหยิบยืม
บางส่วนทางวฒันธรรมคนอ่ืนมาปรับปรุงใหม่ท าให้เป็นอัตลักษณ์ของตน แม้
ผ่านกาลเวลาหลายยุคหลายสมัย แต่อัตลักษณ์นัน้ยังคงใช้ได้ผลอยู่ เพ่ือ
รักษาอตัลกัษณ์ความเป็นตวัตนไมใ่ห้สญูหายไปตามบริบทท่ีเปล่ียนแปลง 
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10. ข้อเสนอแนะ 
 ข้อสงัเกตท่ีเป็นประเด็นน่าสนใจเพิ่มเติมจากวตัถุประสงค์และขอบเขต
ของการศกึษามีดงัตอ่ไปนี ้  
 ประการแรก  ผู้อาวุโสแต่ละคนมีวิธีคิดท่ีแสดงออกถึงความห่วงใยต่อ
การพฒันา ความเป็นปึกแผ่น และการด ารงรักษาอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท ว่าจะ
ยงัคงหลงเหลือในหมู่เด็กๆ รุ่นใหม่หรือไม่ ผู้อาวุโสเหล่านีไ้ด้ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่างๆ  เช่น  การรักษาความเช่ือดัง้เดิมเพ่ือรวมใจชาวผู้ ไทให้เป็น
หนึ่งเดียว  การกระตุ้นชาวผู้ ไทรุ่นหลงัให้ความส าคญักับการศึกษาเพ่ือให้คนรุ่น
หลงัสามารถสืบทอดอตัลกัษณ์ชาวผู้ไทอย่างตอ่เน่ืองและยัง่ยืน  

ประการที่สอง  ผู้อาวโุสท าตวัเป็นแบบอย่างท่ีดีกบัชาวผู้ ไทรุ่นใหม ่ เช่น  
การกระตือรือร้นในกระบวนการสร้างและสืบทอดอตัลกัษณ์ของชาวผู้ ไท การไม่
เข้าไปยุง่เก่ียวกบัอบายมขุ  ไมเ่อารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน  มองโลกในแง่ดี  มีจิตส านึก
ทางสงัคม  มีความเป็นกลาง  การมองชาวผู้ ไททุกคนลูกเป็นหลาน  การเป็นพ่ี
เป็นน้องกัน ขณะเดียวกันก็มีการสร้างความสัมพันธ์ท่ีเป็นพ่ีเป็นน้องกันกับ
ชมุชนรอบๆ ด้วย 

 

11. กิตตกิรรมประกาศ 
 รายงานวิจัยเร่ืองนีเ้สร็จลุล่วงได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจาก 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกลุ และกรรมการวิจยัส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป
ท่ีเป็นผู้ให้ค าแนะน าในการท าวิจยั 
 ขอขอบคุณ  ส านักวิชาศึกษาทั่วไป ท่ีสนับสนุนทุนในการท าวิจัย 
ขอบคณุชาวผู้ ไทบ้านนายูง รวมถึงนกัศึกษาผู้ เข้าร่วมท าการวิจยัในครัง้นี ้ท่ีให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี  
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 ขอขอบพระคณุ ผอ.ประเวช- คณุแมป่ราณี บญุภิละ คณุยทุธชยั โคสาดี 
นายธีระพฒัน์ – นางสาวธญัภรณ์ ปรุาณสาร ท่ีคอยให้ก าลงัใจโดยตลอด 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยเร่ืองนี ้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นมาและการ
ปรับตวัของคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว วิธีการศึกษาคือการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีมีการศึกษา ส ารวจ และ
วิเคราะห์จากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูภาคสนามท่ีเมือง
ท่าแขก และการสมัภาษณ์เชิงลึกกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง ส่วนการน าเสนอใช้การ
พรรณนาประกอบการวิเคราะห์     

ผลการศกึษาพบว่า ชาวเวียดนามท่ีอพยพมาอยู่อาศยัท่ีเมืองท่าแขกนัน้
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลกัๆ คือ 1.เวียดนามรุ่นเก่า ซึ่งเป็นชาวเวียดนาม
กลุ่มท่ีพยายามคงความเป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มตนเองไว้ ขณะท่ีอีกกลุ่มคือ 2.
เวียดนามรุ่นใหม่ เป็นชาวเวียดนามกลุ่มท่ีไม่เคร่งครัดกับวิถีวัฒนธรรมแบบ
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กรณีศกึษาคนเวยีดนามในเมืองท่าแขก แขวงค้าม่วน  
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ดัง้เดิมของตนมากนัก คนเวียดนามรุ่นใหม่นีย้ินดีท่ีจะได้สิทธิในความเป็น
พลเมืองของลาว และต้องการการยอมรับจากรัฐบาลลาวและคนลาว อย่างไรก็
ตาม แม้ว่าชาวเวียดนามท่ีท่าแขกจะยงัคงมีเอกลกัษณ์ของตนปรากฏให้เห็นอยู่
ทัว่ไปในชมุชนของพวกเขา แตใ่นระยะเวลาท่ีผ่านมา ชาวเวียดนามทัง้รุ่นเก่าและ
รุ่นใหมต่า่งก็มีการปรับตวัให้สอดคล้องกบัสภาพสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีพวกเขา
ได้อาศยัอยู่ควบคูก่ันไปด้วย ไม่ว่าจะด้านวิถีชีวิต ความเช่ือ วฒันธรรมประเพณี 
การเมือง และสงัคม ฯลฯ  
ค าส าคัญ: ความเป็นมา การปรับตวั คนเวียดนาม ทา่แขก  
 
Abstract 
 

 This article aimed to examine history and adaptation of Vietnamese 
people in Thakhek Town of Khammouane Province, Lao’s People 
Democratic Republic. Research methodology was done through qualitative 
research processes consisted of: 1) investigating, observing and analyzing 
related documents and literatures, 2) field surveying Thakhek Town, and 3) 
depth interviewing people associated with the research. All the collected 
data was revealed through descriptive and analyzed results.    

The findings found that Vietnamese people who had migrated to 
Thakhek Town were divided into two major groups: 1) older generation of 
Vietnamese people who were trying to conserve their own traditions and 
customs, and 2) young generation of Vietnamese people who were not too 
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strict to abide by their old traditions and customs. These young generations 
were pleased to be granted as a citizen of Laos, and they needed to be 
accepted by Lao government and Lao people. However, the Vietnamese 
people living in Thakhek Town nowadays still had their own identity generally 
seen differently from Lao people. Additionally, both older and young 
generations of these Vietnamese people had also adapted themselves to 
social and environmental context they lived towards ways of life, beliefs, 
traditions, customs, and politics.              
Keywords: History, Adaptation, Vietnamese People, Thakhek Town  
        
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เวียดนามเป็นชาติพนัธุ์หนึ่งในอุษาคเนย์ ท่ีมีวฒันธรรมเป็นของตนเอง 
แม้ในยุคแรกจะได้รับอิทธิพลภาษาเขียนจากจีน แต่ต่อมาก็ได้มีการพัฒนา
ภาษาเขียนแบบเวียดนามขึน้มาใช้ และแม้ว่าเวียดนามจะเคยถูกยึดครองโดย 
ชนชาติอ่ืน ทัง้จีนและฝร่ังเศส รวมทัง้การถูกรุกรานจากสหรัฐฯ แต่หลงัจากนัน้ 
เวียดนามก็ได้รวมชาต ิและประกาศตวัเป็นสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามอย่าง
เป็นทางการ อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาอนัยาวนานท่ีเวียดนามถูกยึดครอง
โดยมหาอ านาจต่างชาตินัน้ มีชาวเวียดนามจ านวนไม่น้อยท่ีต้องหลบหนีจาก
บ้านเกิดเมืองนอนของตน เพ่ือไปตัง้รกรากใหม่และหลบหนีไปตัง้หลักเพ่ือ
กลบัไปสู้กับผู้ รุกรานใหม่อีกครัง้ โดยในบรรดาผู้ ท่ีจากประเทศเวียดนามไปเพ่ือ
ตัง้หลกัตอ่สู้อย่างยาวนานกว่า 40 ปี ท่ีเรารู้จกักนัดี ก็คือโฮจิมินห์ ผู้ เป็นวีรบุรุษ
ในการประกาศเอกราชให้กบัเวียดนาม การเดินทางของโฮจิมินห์ไปยงัพืน้ท่ีต่างๆ 
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โดยเฉพาะลาวและไทย ถือเป็นการอพยพของคนเวียดนามมายงัแผน่ดินใหม่เพ่ือ
ชว่ยเหลือพนัธมิตรและกลบัไปเรียกร้องเอกราชคืนมา  

ในช่วงปี ค.ศ.1858 ฝร่ังเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบอินโดจีน 
(Indochina) โดยยึดเมืองดานงัของประเทศเวียดนามก่อน ต่อมาฝร่ังเศสได้ยึด
เอาดินแดนทางตอนใต้ของเวียดนามเกือบทัง้หมดในปี ค.ศ.1862 และขยาย
อ านาจโดยการเข้ายึดครองกมัพชูาและลาวตามล าดบั หลงัจากท่ีประเทศลาวตก
เป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส ลาวได้ถกูผนวกเข้าเป็นแคว้นท่ี 5 ของสหพนัธ์อินโดจีน
ฝร่ังเศส อนัได้แก่ แคว้นตงแกง (เวียดนามภาคเหนือ) แคว้นอนันัม (เวียดนาม
ภาคกลาง) แคว้นโคชินไชน่า (เวียดนามภาคใต้) แคว้นกัมพูชา และแคว้นลาว 
ประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในกลุ่มสหพนัธ์อินโดจีนฝร่ังเศสนีไ้มว่่าจะเป็นชาวเวียดนาม 
ลาว และ กมัพชูา จะถกูเรียกว่าชาวอินโดจีนในทกุกลุ่มทกุคน ซึ่งแตล่ะกลุ่มจะรู้
กันภายในกลุ่มของตนเองว่ามีความแตกต่างไปจากกลุ่มอ่ืนๆ ดงันัน้ ความเป็น
ชาติพนัธุ์หรือการจดัจ าแนกผู้คนออกเป็นชนกลุ่มใหญ่ หรือชนกลุ่มน้อย และช่ือ
ของแต่ละกลุ่มท่ีใช้เรียกตนเองว่าอย่างไรนัน้ ดเูหมือนจะไม่มีความส าคัญใดๆ 
ในสภาวะการตกเป็นเมืองขึน้ของฝร่ังเศส ซึ่งชาวอินโดจีนภายใต้การปกครอง
ฝร่ังเศส ไม่ว่าจะเป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนกลุ่มใหญ่ต่างถูกกดข่ี ถูกเอารัดเอา
เปรียบอยา่งหนกั 

ตลอดระยะเวลาท่ีฝร่ังเศสเข้ามามีอิทธิพลในอินโดจีน ท าให้เกิด
ปรากฏการณ์การย้ายถ่ินของชาวเวียดนามเข้ามาดินแดนของลาวมีจ านวนเพิ่ม
มากขึน้เร่ือยๆ ในช่วง ค.ศ.1897 ซึ่งเป็นช่วงท่ีนายปอล ดูแมร์ (Paul Doumer)  
ผู้บญัชาการสูงสุดในเขตอินโดจีน ได้ด าเนินนโยบาย “การขุดค้นหัวเมืองขึน้ 
อินโดจีน” ซึ่งหมายถึงการสร้าง “...ให้อินโดจีนมีระบบเส้นทางรถไฟ เส้นทางบก  
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ทางน ้า ก่อสร้างท่าเรือ หรือส่ิงอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นต่อการขยายการผลิตและ
การค้าในประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส” (ວ ູ້ ທິ ເວິ ນແອັງ, 2008:103) ทัง้นี ้เหตุ
ท่ีนายดูแมร์อ้างเหตุผลในด าเนินการดังกล่าวก็เพ่ือให้สะดวกในการล าเลียง
ทรัพยากรในประเทศอินโดจีนกลบัไปยงัฝร่ังเศส อย่างไรก็ดี การก่อสร้างเส้นทาง
คมนาคมตามแนวนโยบายของเจ้าหน้าท่ีฝร่ังเศสประจ าในลาว ได้ถกูตีความจาก
ประชาชนลาวว่า ฝร่ังเศสได้สร้างเส้นทางเพียงเพ่ือความต้องการตนมากกว่าท่ีจะ
สร้างให้ลาวมีความเจริญก้าวหน้าอยา่งแท้จริง  

อย่างไรก็ตาม นโยบายดงักล่าวได้ท าให้ชาวเวียดนามเคล่ือนย้ายเข้า
มาลาวอย่างเป็นทางการเพิ่มมากขึน้ เน่ืองจากพลเมืองท่ีด ารงชีวิตอยู่ในลาวมี
จ านวนน้อยมากเม่ือเทียบกับเนือ้ท่ีของประเทศ ซึ่งต่างจากพลเมืองในแคว้น
เวียดนามท่ีมีจ านวนมากและเป็นแรงงานท่ีมีรู้ความสามารถ มีความขยนัขนัแข็ง
กว่าคนลาว ฝร่ังเศสจึงมีนโยบายน าเอาชาวเวียดนามจ านวนมากเข้ามาเป็น
แรงงานในการขุดค้นหัวเมืองขึน้ในเขตแคว้นลาว นับตัง้แต่ต าแหน่งกรรมกร
ก่อสร้างถนนหนทาง และ “กลีุทาง” (กรรมกรขบัรถล้อหรือก่อสร้างถนน) รวมไป
ถึงชาวเวียดนามท่ีมีความรู้มาเป็นผู้คมุงานก่อสร้าง การเป็นผู้ช่วยงานเอกสาร
และงานแปลจากภาษาลาวมาเป็นภาษาฝร่ังเศสให้ ดงันัน้ ประเทศลาวภายใต้
การควบคมุของฝร่ังเศสในเขตตวัเมืองใหญ่จงึมีการใช้ภาษาเวียดนามและภาษา
ฝร่ังเศสเป็นหลกั  

การย้ายถ่ินท่ีไม่เป็นทางการระหว่างชาวลาวและชาวเวียดนามเกิด
ขึน้อยู่เร่ือยมา สาเหตใุนการย้ายถ่ินส่วนใหญ่มกัมาจากปัจจยัทางด้านสงคราม 
การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม ท่ีเกิดขึน้ในสองประเทศเข้ามาเก่ียวข้องอยู่เสมอ ซึ่ง
ลาวและเวียดนามมีพรมแดนติดตอ่กนัยาวถึง 2,069 กิโลเมตร และชาวเวียดนาม



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

162 

มองว่าประเทศลาวเป็นประเทศท่ีมีพืน้ท่ีท ากินกว้างขวางมากแต่มีประชากร
ภายในประเทศจ านวนน้อย จึงเป็นปัจจยัดงึดดูให้กบัชาวเวียดนามอพยพเข้ามา
ตัง้ถ่ินฐานในลาว ส่งผลท าให้พืน้ท่ีส่วนต่างของลาวตัง้แต่เหนือจรดใต้มีชาว
เวียดนามอยู่อาศยัเกือบในทกุเมือง โดยการเข้ามาของชาวเวียดนามท าให้เมือง
ตา่งๆ มีการขยายตวัขึน้ในช่วงระหว่าง ค.ศ.1930 - 1943 (แกรนท์ อีแวนส์, 2549: 
77)   

ตอ่มาได้เกิดสงครามเวียดนามระหว่างฝร่ังเศสกับทหารเวียดมินห์ โดย
มีสมรภูมิการสู้ รบทัง้ในเวียดนาม และพืน้ท่ีท่ีติดกับชายแดนกัมพูชา และลาว 
โดยเฉพาะในลาวท่ีทหารฝร่ังเศสได้กวาดต้อนกลุ่มคนเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ตาม
แนวชายแดนลาว-เวียดนาม บริเวณบ้านกวนยมให้ย้ายไปอยู่บ้านบ่อโพนติว้ 
เพราะทหารฝร่ังเศสมองว่าคนเวียดนามกลุ่มนีมี้ส่วนในการสนบัสนุนกลุ่มทหาร
เวียดมินห์  

นอกจากนี ้ฝร่ังเศสยังได้น าชาวเวียดนามเข้ามาในลาวเพ่ือมาเป็น
แรงงานในการขุดค้นเหมืองแร่ การท างานในนิคมฝร่ังเศสนัน้ชาวเวียดนามจะ
ได้รับค่าจ้างแรงงานจากเจ้าอาณานิคมเป็นเงิน อาหาร และข้าวของเคร่ืองใช้ท่ี
จ าเป็นต่างๆ ต่อมาชาวเวียดนามได้ท าการหลบหนีจากการเป็นแรงงานรับจ้าง
จ านวนมาก ซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับฝ่ายแนวลาวรักชาติท่ีน าโดยเจ้าสภุานุวงศ์ 
เป็นผู้บญัชาการสูงสดุของกองทพัในเวลานัน้ได้น าก าลังทหารในนาม “กองทพั
พนัธมิตรลาว-เวียดนาม” เข้าไปปะทะกบักองทหารของฝร่ังเศสท่ีเมืองท่าแขก แต่
กองทพัพนัธมิตรลาว-เวียดนาม มีจ านวนน้อยกว่าจึงพ่ายแพ้ ท าให้คนลาวและ
คนเวียดนาม ไม่น้อยกว่า 3,000 คนถกูฆ่าตายแล้วโยนลงแม่น า้โขง ชาวบ้านใน
เขตนัน้เรียกวา่ “แมน่ า้สีเลือด” สว่นผู้หญิงและเด็ก หรือผู้หญิงตัง้ครรภ์ท้องแก่ได้
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ถูกทหารฝร่ังเศสจับโยนลงบ่อน า้ ซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณเขตน า้พุ ปัจจุบนับ่อน า้
ดงักล่าวได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานทางประวตัิศาสตร์ของเมืองท่าแขกเพ่ือเป็น
เคร่ืองเตือนความทรงจ าให้คนรุ่นหลงัรับรู้ถึงประวตัิศาสตร์ท่ีเกิดขึน้ในครัง้นัน้  
ขณะเดียวกนั แนวร่วมของ “กองทพัพนัธมิตรลาว-เวียดนาม” คนอ่ืนๆ ก็หลบหนี
เข้าไปลีภ้ัยในประเทศไทยท่ีจงัหวัดนครพนม ทหารบางส่วนได้ซ่อนตวัอยู่ตาม
หมู่บ้านของชาวลาว ดงันัน้ หลงัจากท่ีประเทศลาวได้รับการปลดปล่อย ท าให้มี
ครอบครัวของชาวเวียดนามเผ่าตา่งๆ ท่ีอยูใ่นบญัชีรายช่ือทางทหารนัน้ได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญจากรัฐบาลลาว โดยมีการมอบใบเกียรติคุณและเหรียญชัย
ประดบัให้กับครอบครัวกลุ่มคนดงักล่าว ท่ีมีส่วนร่วมในการต่อต้านลทัธิอาณา
นิคม และภายหลงัสงครามเวียดนามสิน้สุดลงกลุ่มคนเหล่านีก็้เลือกท่ีจะด ารง
ชีพอยู่ในแผ่นดินใหม่ท่ีตนได้เลือก จนท าให้พวกเขามีการปรับตัวทางสังคม 
วฒันธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง เพ่ือให้สอดคล้องกบัประเทศท่ีตนได้อาศยัอยู่ 
ซึ่งการปรับตวัของคนเวียดนามในแต่ละยุคแต่ละสมยัในบทความเร่ืองนี ้น่าจะ
ช่วยท าให้เห็นวิธีและกระบวนการจัดการทางวัฒนธรรมในทุกมิติได้ว่า เขา
เหลา่นีส้ามารถด ารง “ความเป็นเวียดนาม” มาได้อยา่งไร  
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความเป็นมาของคนเวียดนามในเขตพืน้ท่ีเมืองท่าแขก 
แขวงค ามว่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 2. ศกึษาการปรับตวัทางชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนเวียดนามในเมืองท่าแขก 
แขวงค ามว่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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วิธีการศึกษา 
การศึกษาครั ง้นี  ้ ใช้ ระเบียบวิ ธีศึกษาเชิ งคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยผู้ศกึษาได้ด าเนินการศกึษา 2 สว่นดงัตอ่ไปนี ้
1. การศกึษาเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศกึษาค้นคว้า

ข้อมูลจากเอกสาร ทัง้เอกสารชัน้ต้น อาทิ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศต่างๆ ของส่วนราชการ รวมทัง้เอกสารชัน้รอง อาทิ หนงัสือ ต ารา คูมื่อ 
รายงานการศึกษา วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการและศึกษา ตลอดจนส่ือ
อินเตอร์เน็ตท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรวบรวมแนวคิดและผลการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับ
หวัข้อศกึษา  

2. การศึกษาศึกษาภาคสนาม (Field Research) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) และการ
สมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพ่ือให้
ได้ข้อเท็จจริงท่ีเก่ียวข้องกับบริบทความเป็นมาของคนเวียดนาม รวมทัง้การ
ปรับตัวทางชาติพันธุ์ ของกลุ่มคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

กลุ่มเป้าหมายในการศึกษา 
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครัง้นี ้ประกอบด้วย ผู้ทรงคณุวุฒิในพืน้ท่ี 

จ านวน 10 คน ได้แก่ ประธานและคณะกรรมการชมรมคนเวียดนามประจ าเมือง
ท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปราชญ์ชาว
เวียดนาม จ านวน 10 คน ได้แก่ ผู้ประกอบพิธีกรรมและผู้ ท่ีได้รับการเคารพนับ
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ถือของคนเวียดนาม ประชาชนท่ีเป็นคนเวียดนามมาอาศัยอยู่ท่ีเมืองท่าแขก 
แขวงค ามว่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 30 คน  
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ ศึกษาเป็นคนเก็บ
รวบรวมเอง  โดยมีผู้ช่วยเหลือในการจดบนัทึกประเด็นทัง้หมด รวมทัง้มีการใช้
โสตทัศนูปกรณ์ เช่น กล้องถ่ายรูป  เทปบนัทึกเสียง การเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ขัน้ตอน ดงันี ้ 

1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ซึ่งเป็นการค้นคว้าระยะแรก จากนัน้ผู้
ศึกษาได้เข้าไปด าเนินการส ารวจพืน้ท่ี ชีแ้จงวัตถุประสงค์ และแนวทางการ
ด าเนินการศึกษา ตลอดจนประสานขอความร่วมมือกับบุคคลผู้ ให้ข้อมูลส าคญั
ในพืน้ท่ี  

2. ด าเนินการเก็บข้อมลูพร้อมกบัวิเคราะห์ข้อมลู โดยการจัดการสนทนา
กลุ่มระหว่างผู้ศึกษากับกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิในพืน้ท่ี ปราชญ์ชาวเวียดนาม และ
ชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตามแนวค าถาม  ในการสนทนากลุ่ม เป็นการสนทนาแบบมี
จดุมุ่งหมาย คือ เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล มีลักษณะท่ียืดหยุ่น เปิดโอกาส
ให้ผู้ ซักถามขยายความหรือซักถามเพิ่มเติมได้เน้นการสนทนาท่ีมีการโต้ตอบ 
ซกัถามด้วยบรรยากาศท่ีเป็นกันเอง ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาท้องถ่ิน  คือ ภาษาลาว
และเวียดนาม ใช้การจดบนัทึกประเด็นส าคญั การบนัทึกเทป และการสังเกต
แบบไมมี่สว่นร่วม  
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3. การสมัภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interviews) ในกลุ่มผู้ ให้ข้อมลู
ส าคญั คือ กลุม่ผู้ทรงคณุวฒุิในชมุชน ตามประเด็นค าถามในแบบสมัภาษณ์ ใช้
วิธีบนัทึกโดยการจดประเด็นส าคญั บนัทึกเทป รวมถึงการสงัเกตแบบมีส่วนร่วม
ในการเข้าร่วมในพิธีกรรมของคนเวียดนามในพืน้ท่ี  

4. รวบรวมข้อมูลท่ีได้มาเรียบเรียง จดัหมวดหมู่ วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ตีความ และสรุปผลการศกึษา  
 

สรุปและอภปิรายผลการศึกษา 
จากการศกึษาความเป็นมาและการปรับตวัของคนเวียดนามในเมืองท่า

แขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ เขียนพบว่ามีหลาย
สาเหตท่ีุชาวเวียดนามมีการอพยพมาอาศยัอยูท่ี่เมืองท่าแขก และการเข้ามาของ
พวกเขาก็เกิดขึน้ในหลายระลอก ทัง้นี ้ในด้านหนึ่งชาวเวียดนามท่ีท่าแขกก็
พยายามท่ีจะรักษาแบบแผนวิถีชีวิต ความเช่ือ ภาษา และวฒันธรรมประเพณี
แบบดัง้เดิมของตนไว้ แต่อีกด้านหนึ่งพวกเขาก็ได้ปรับตวัให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
ใหม ่สงัคมใหมท่ี่พวกได้อาศยัอยู ่ซึง่การปรับตวัดงักลา่วของชาวเวียดนาม ได้ท า
ให้พวกเขามีปฏิสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นทัง้กบัรัฐบาลลาวและคนลาว ดงัค าท่ีพวกเขา
พูดให้ก าลังใจกันในยามท่ีมีกิจกรรมว่า “ซุมเฮาซ่อยกัน” ซึ่งการอภิปรายผล
การศึกษาต่อจากนีส้ามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนท่ีส าคญั คือ 1.ความเป็นมาของ
คนเวียดนามท่ีเมืองท่าแขก และ 2.ปรับตวัของคนเวียดนามท่ีเมืองท่าแขก          
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1. ความเป็นมาของคนเวียดนามที่เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 เม่ือศึกษาความเป็นมาของคนเวียดนามท่ีเมืองท่าแขกแล้ว ผู้ ศึกษา
พบว่าชาวเวียดนามได้เข้ามาอาศยัอยู่ในเมืองท่าแขกในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกัน
และเข้ามาด้วยสาเหตุท่ีต่างกันออกไป อย่างไรก็ดี ผู้ ศึกษาสามารถแบ่งชาว
เวียดนามท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในเมืองท่าแขกได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ตามประวตัิและ
ความเป็นมาดงันี ้
 เวียดนามรุ่นแรก หรือเรียกว่า “เวียดนามเก่า”  พบว่า  เข้ามาในช่วง
ตัง้แตส่มยัพระเจ้าฟ้างุ้มมหาราชจะสถาปนาอาณาจกัรล้านช้าง หรือก่อนสมเด็จ
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชจะย้ายเมืองหลวงมาท่ีนครเวียงจนัทน์ ซึง่คนเวียดนามใน
รุ่นแรกนีเ้ดินทางมาค้าขายท่ีท่าแขกแต่ยงัมีน้อย ท าให้คนเวียดนามท่ีเป็นกลุ่ม
พ่อค้าได้มีโอกาสจับจองพืน้ท่ีท ากิน ส่วนผู้ ใช้แรงงานและ “กุลีทาง” ท่ีมากับ
พอ่ค้าก็เร่ิมหาท่ีอยู่อาศยัให้เกิดความเหมาะสมตามอตัภาพ โดยสว่นใหญ่กลุ่มนี ้
อพยพเข้ามาอาศัยในช่วงปี ค.ศ.1877 ชาวเวียดนามรุ่นแรกนีเ้ป็นกลุ่มคนท่ีมี
ชมุชนเฉพาะ และพวกเขาก็ได้สืบทอดวิถีชีวิต ความเช่ือ และวฒันธรรมอย่างคน
เวียดนามให้กบัรุ่นลกูรุ่นหลานในเวลาตอ่มา      

คนเวียดนามกลุ่มนี ้อพยพเข้ามาด้วยสาเหตจุากความอดอยากยากจน 
และยังมีสาเหตุมาจากการหลบหนีการปกครองของฝร่ังเศส ในระหว่างการ
หลบหนีนีค้นเวียดนามหลายคนต้องกินเปลือกต้นกล้วย กินเผือกกินมนัแทนข้าว 
จากค าบอกเล่าของชาวเวียดนามรุ่นบรรพบุรุษพบว่า คนเวียดนามในช่วงท่ี
ฝร่ังเศสปกครองนัน้มีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีล าบากมาก พวกเขาจึงต้องอพยพเข้า
มายงัประเทศลาวท่ีเมืองท่าแขกและบางส่วนก็ข้ามไปยงัจงัหวดันครพนม โดยมี
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ความหวังว่าชีวิตความเป็นอยู่ในสถานท่ีใหม่จะดีขึน้และด้วยเหตุท่ีสภาพภูมิ
ประเทศของประเทศเวียดนามเป็นตัว S ยาวจากเหนือลงใต้บริเวณพืน้ท่ีภาค
กลางของเวียดนามนัน้แคบมาก  มีพืน้ท่ีติดกับประเทศลาวและไกลจากไทยไม่
มาก  ท าให้การอพยพจากเวียดนามเข้าสู่ลาว เพ่ือหาแหล่งท ามาหากินท่ีอุดม
สมบูรณ์นัน้เป็นไปได้ง่าย ประกอบกับประเทศลาวเองก็ยังไม่มีการเข้มงวด
กวดขันในเร่ืองการเข้าเมืองมากนัก ท่ีทางว่างเปล่ามีอยู่มากมาย และเหมาะ
ส าหรับการตัง้ถ่ินฐานท ามาหากิน จึงเป็นปัจจยัดงึดดูให้ชาวเวียดนามได้อพยพ
เข้ามาตัง้ถ่ินฐาน โดยเฉพาะท่ีเมืองท่าแขก ซึง่เส้นทางจากจงัหวดัฮาตงิสูเ่มืองท่า
แขก พบว่า มีระยะทางใกล้กว่าเม่ือเปรียบเทียบกับจังหวัดฮาติงไปยังฮานอย
เมืองหลวงของเวียดนาม 

 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที ่1  ชาวเวียดนามทีเ่ป็นกลีุทางก าลงัท าคลองและซ่อมถนนทีเ่มืองท่าแขก  

 ทีม่า: แหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์โฮจิมินห์บา้นเชียงหวาง เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน       

 ประเทศลาว 
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ภาพที ่2 นางแก้ง สมสกัสี คนเวียดนามอาวโุสทีเ่มืองท่าแขก อาศยัอยู่บา้นเซียงหวาง 
เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 
 

 นางแก้ง สมสกัสี อาย ุ80 ปี คนเวียดนามอาวโุสเมืองท่าแขก อาศยัอยู่
บ้านเซียงหวางได้เล่าถึงเร่ืองราวการอพยพของคนเวียดนามรุ่นเก่าไว้ว่า 
 

ต้นบรรพบุรุษและเครือญาติทั้งหมดของยายอยู่เมืองฮาติง 
หลงัจากทีเ่วียดนามแพฝ้รั่งเศส พวกเฮาอยู่บ่ไดม้นัสิปาดคอมนัสิ
ข่มขืน มนัอยากเฮ็ดหยงักนักะเฮ็ด ทุกคนต้องหลบลี้อย่าให่มัน
เห็น  ตอนนัน้ตากับยายฟ่าวอุ้มหนีมา เฮาถึกบงัคับให้นับถือ
ศาสนาเขา(คริสต์) เคารพทหารฝรั่งเศส เขาเฮ็ดหยงักะถึกเฮาเฮ็ด
หยงักะผิด ค าสัง่คือค าสัง่ ไผบ่เฮ็ดน าสิถูกฆ่า อยู่กะตายคักๆ 
พวกยายจึงหนีมาตายเอาท่างหน้า กะยงัมาพ้ออยู่ลาวอยู่ แต่
ยายกะบ่หนีอีกเพราะพวกเฮาเร่ิมมีหลายข้ึน และเฮากะบ่เป็นที่
รังเกียจของคนลาว เพราะในตอนนัน้มีเฮ็ดเฮ็ดทุกอย่าง รับจ้าง 
ค้าขาย ไซ่แรงงาน แต่บางเทือกะอยากเฮียนหนงัสือกะมีผู้เฒ่าผู้



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

170 

แก่มาสอนให่ คนลาวกะเข่าใจบ่ไปแจ้งนายมาจับ ได้แต่บอกกบั
ลูกหลานว่าอย่าลืมบญุคณุแผ่นดินลาวเด้อ 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3  คนขวามือ คือ คุณสินใจ สุกสมบูน (คนขวา) ประธานสมาคมคนลาวเชื้อสาย

เวียดนาม เมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว ส่วนคนซ้ายมือ คือ คณุเกรียงไกร ศรีพงษ์ 

คณะกรรมการสมาคมคนไทยเชื้อสายเวียดนามจงัหวดันครพนม ทัง้สองท่านเป็นเครือญาติ

ข้ามโขงซ่ึงกนัและกนั  ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 
 

ขณะเดียวกันคุณสินใจ สุกสมบูน ประธานสมาคมคนลาวเชือ้สาย
เวียดนาม เมืองทา่แขก แขวงค ามว่น ได้เลา่ถึงการอพยพของเวียดนามยคุเก่าว่า 

 

“พ่อแม่มาอยู่ที่เมืองท่าแขกนี้ เหตเุพราะเวียดนามได้เกิดน ้าท่วม
อย่างหนกั พืชผลการเกษตรเสียหายจ านวนมาก  สตัว์ที่เลี้ยงไว้
ขายก็ตาย พ่อแม่ได้พาแบกของเท่าที่จะแบกได้ เดินตามพ่อแม่
มาโดยบ่รู้ว่าสิไปไส พีใ่ห้น้องขี่หลงั มีหลายครอบครัวที่เดินทาง
มาพร้อมกนั บางครอบครัวก็ไม่ไหวต้องท้ิงลูกเล็กๆ  ไว้กลางป่า
ด้วยความจ าใจ และเดินเท้าผ่านเข้ามาทางประเทศลาวเพราะ
มนับ่ไกลปานใด๋ หลายครอบครัวตัง้รกรากท ามาหากินอยู่ที่เมือง
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ท่าแขก ประเทศลาว รวมทั้งครอบครัวผมด้วย แต่ก็มีบาง
ครอบครัวได้เดินทางข้ามแม่น ้ าโขงไปยังจังหวัดนครพนม 
ประเทศไทย แม้พวกเฮาซาวเวียดจะอยู่ไสกะตาม พวกเฮาสิ
พยายามตามหาเพื่อซ่อยเหลือกนั แต่ขนาดลาวกบัไทยมีน ้าโขง
กัน้กะบ่ไดเ้ฮ็ดไห่ ความผูกพนัของคนเวียดลดน้อยลง 

 

สอดคล้องกบัคณุเกรียงไกร ศรีพงษ์ กรรมการคนไทยเชือ้สายเวียดนาม
จงัหวดันครพนม (ภาพท่ี 3 คนซ้ายมือ) ซึง่เป็นเครือญาติสองฝ่ังโขงลาว-ไทย ท่ีได้
เลา่ถึงการอพยพของเวียดนามยคุเก่าไว้ในท านองเดียวกนัว่า 

 

คนเวียดนามได้เข้ามาอาศยันานแล้ว แต่เหตกุารณ์ที่แสนสาหสั
มากในพืน้ทีส่องฝั่งโขง “เหตกุารณ์ท่าแขกแตก” มีการอพยพมาก
ทีส่ดุครั้งหน่ึง พ่อผมเป็นกลุ่มแรกๆ ทีต่ดัสินใจว่ายน ้าข้ามโขงมา
จากเมืองท่าแขก โดยพ่อเล่าว่าในยุคนัน้ คนเวียดนามได้รับข่าว
ว่าทหารฝรั่งเศสจะมาวางระเบิดท่าแขก จึงมีการเตรียมหาที่หลบ
และหาเสบียงไว้ก่อน มีการตดัไม้ไผ่มาไว้เผื่อจะต้องได้ใช้ในการ
ท าแพ แต่ยงัไม่ทนัเตรียมการฝรั่งเศสก็เอาก าลงัทหารมากราดยิง 
ใครที่เขาจับได้เขาจะมัดใส่กระสอบแล้วยิง มีการจับเด็กและ
ผู้หญิงโยนลงบ่อน ้า พ่อจึงได้ว่ายน ้าเอาตวัรอดก่อน แต่ทหาร
ฝรั่งเศสก็ยงัยิงปืนกราดยิงลงมาในแม่น ้าโขง แม่น ้าโขงตอนนัน้
เป็นสีแดง แต่พ่อของผมก็สามารถว่ายน ้ าข้ามมาได้ แต่พอ
เหตุการณ์ปกติแล้ว คนเวียดนามทั้งสองฝั่งก็ไปมาหาสู่ตาม
ประสาเครือญาติ เพราะคนเวียดนามไม่ท้ิงกนั  
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จากค าบอกเล่าในข้างต้นจึงสามารถชีใ้ห้เห็นได้ว่า คนเวียดนามรุ่นเก่า
นัน้ได้อพยพเข้ามาทัง้เพ่ือหนีจากการปกครองของฝร่ังเศส และหนีความอดอยาก
ยากแค้น ซึ่งการอพยพเข้ามาของชาวเวียดนามรุ่นเก่านัน้ได้มีการผสมกลมกลืน
กบัชาวลาวในหลายๆ ด้านด้วยกนั ไมว่า่จะเป็นการศกึษา ระบบการปกครอง  ใน
กลุม่ของคนเวียดนามรุ่นเก่านีผู้้ศกึษาพบว่า มีคนเวียดนามรุ่นเก่าในเมืองท่าแขก
มีอยู่เพียงไม่ก่ีคนเท่านัน้ท่ียังคงถือบัตรคนต่างด้าวอยู่ และคนเหล่านี ก็้ไม่
สามารถเดินทางไปในท่ีตา่งๆ ได้ตามความต้องการ ทัง้นี ้จะมีเพียงชาวเวียดนาม
รุ่นใหม่ๆ เท่านัน้ท่ีต้องการได้สญัชาติลาว เพราะจะได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีรัฐบาล
ลาวได้จดัสรรให้ แตค่นเวียดนามส่วนใหญ่ท่ีพ่อแม่เป็นคนเวียดนามท่ีอพยพมา
จากเวียดนามช่วงท่ีประเทศเวียดนามแพ้สงครามฝร่ังเศส มกัจะไม่ยอมรับการ
เป็นคนลาว      

เวียดนามรุ่นที่  2 ซึ่งในบทความนีจ้ะเรียกว่า  “เวียดนามรุ่นใหม่” 
เน่ืองด้วยเหตผุลท่ีคนเวียดนามกลุ่มนีเ้ป็นกลุ่มคนท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในเมืองท่า
แขกระลอกหลงั  และต้องถือบตัรเวียดนามอพยพมาจนถึงปัจจบุนั  กระทัง่การท่ี
หมู่บ้านมีการจ าแนกแยกแยะคนเวียดนามกลุ่มนีใ้ห้มีความแตกต่างไปจากคน
เวียดนามรุ่นเก่า  ผู้ศกึษาพบว่า  คนเวียดนามทัง้สองกลุ่มนีมี้ความแตกต่างกัน  
ในเร่ืองของภาษาพูด  การยึดมัน่และเคารพในตวัโฮจิมินห์  การมีเครือข่ายคน
เวียดนามอพยพ  การท าความรู้จักและขอสัมภาษณ์คนเวียดนามรุ่นใหม่นีมี้
ความยากล าบากมากกว่าเวียดนามรุ่นเก่า  ในกลุม่คนเวียดนามรุ่นใหมท่ี่ผู้ศกึษา
สัมภาษณ์พบว่า  เป็นกลุ่มท่ีต้องเผชิญกับเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดจาก
ฝร่ังเศสในเดือนมีนาคม ค.ศ.1946 ท่ีเมืองท่าแขก  สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ภายหลงัจากท่ีญ่ีปุ่ นประกาศยอมแพ้ในสงครามโลกครัง้ท่ีสองใน
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เดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.1945  ช่วงท่ีฝร่ังเศสกลบัเข้ามายึดครองอินโดจีนนัน้มีผล
ให้ชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในประเทศลาว (ซึ่งรวมถึงท่ีอยู่ในเมืองท่าแขก) ต้อง
อพยพหนีตายไปพืน้ท่ีอ่ืน บางส่วนหนีขึน้เขาบางส่วนหลบซ่อนอยู่ในพืน้ท่ี 
ขณะท่ีบางส่วนก็ว่ายน า้ข้ามไปยังฝ่ังไทย เหตุการณ์ท่ีส าคัญท่ีสุด  ได้แก่ 
เหตกุารณ์การปราบปรามชาวเวียดนามโดยฝร่ังเศส ในวนัท่ี  21  มีนาคม ปี ค.ศ.
1946  ท่ีเมืองท่าแขก เหตกุารณ์นีเ้รียกกนัว่า  “เหตกุารณ์ท่ีท่าแขก”  “เหตกุารณ์
วันท่าแขกแตก” หรือท่ีเรียกสัน้ๆ ว่า “วันท่าแขกแตก” โดยครัง้นัน้ ถือเป็นการ
อพยพครัง้ใหญ่ของคนเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในลาว เป็นเหตกุารณ์ครัง้ส าคญัทาง
ประวัติศาสตร์  ท่ีมิได้เป็นท่ีรับรู้ของคนทั่วโลกมากนัก  มีเอกสารน้อยชิน้ท่ี
กลา่วถึงเหตกุารณ์นีโ้ดยตรง ในทางตรงกนัข้ามส าหรับคนเวียดนามอพยพในช่วง
นัน้จะรู้จักเหตุการณ์นีดี้  เพราะเป็นท่ีมาของการอพยพมาฝ่ังไทยของพวกเขา 
(ธญัญาทิพย์  ศรีพนา,  2548: 24) 

ในการพูดคยุกันคนเวียดนามในเมืองท่าแขกทุกคนต่างจดจ าเร่ืองราว
วนัท่าแขกแตกได้ดี เพราะเป็นเร่ืองท่ีฝังใจมาก และปัจจุบนัชาวเวียดนามท่ีท่า
แขกยงัมีการจดังานเพ่ือร าลึกถึงคนท่ีตายในเหตกุารณ์ครัง้นัน้ด้วย (ซึง่บางครัง้มี
การเชิญกลุ่มคนเวียดนามในนครพนมท่ีเคยอยู่อาศยัในท่าแขกไปร่วมงานด้วย) 
ส่วนคนลาวจะเรียกวนัดงักล่าวว่า “วนัเคียดแค้น” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการมีสาย
สมัพนัธ์ท่ีคอ่นข้างแนบแน่น ระหวา่งชาวลาวและชาวเวียดนามท่ีเมืองทา่แขก  
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จากการท่ีผู้ ศึกษาได้พูดคุยกับนางสุนที (ภาพท่ี 4) อายุ 50 ปี คน
เวียดนามรุ่นใหม่ท่ีอาศยัอยู่เมืองท่าแขก เธอได้เล่าถึงเร่ืองราวหลงัเหตกุารณ์วัน
ทา่แขกแตกไว้ว่า 
 

หลงัเหตุการณ์ท่าแขกแตก เวียดนามเฮาที่หนีออกจากท่าแขก
แล้วบ่ข้ามโขงไปไทย กะจะหนีมาอยู่ที่บ้านเซียงหวาง ห่างจาก
ท่าแขกประมาณซาวห้าโล เพราะเซียงหวางเป็นที่ร าลึกถึงท่าน
ประธานโฮจิมินห์ และเป็นแหล่งรวมคนเวียดนามหลายกลุ่ม เซ่น 
กิงญ์ เวียด เป็นต้น การอพยพมาอยู่ลาวนี่ ส่วนใหญ่บ่มีปัญหา
หยงัดอก เพราะพวกเฮากะมีแนวปฏิบัติของเฮา ลาวกะมีของ
ลาว แต่บางโอกาสกะไปซ่อยงานคนลาว เซ่น ออกพรรษา ผ้าป่า 
กฐิน แต่งงาน และอีกหลายงาน คนลาวกะเซ่นกัน เขากะมา 
ซ่อยบางงานบ่ว่าสิเป็น งานเต๊ด แต่งงาน งานศพ ถือว่าอยู่น ากนั
แบบเข้าใจ แต่บางอย่างกะต้องยอมรับว่ารัฐบาลลาวจะเอาแต่
คนลาว คนเวียดกะเลยต้องค้าขายให้เงินหลายๆ เพ่ินค่อนสิ
ยอมรับ  
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               ภาพที ่4 นางสนุที (ชื่อเวียดนามคือ เวือง หวู) คนเวียดนามเมืองท่าแขก  

               ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  

 
ผู้ศึกษาพบว่า คนเวียดนามรุ่นใหม่มีการปรับตวัและผสมกลมกลืนกับ

คนลาวในระดบัหนึ่ง เพราะการแสดงตวัตนของชาวเวียดนามรุ่นนีจ้ะแตกต่างไป
จากเวียดนามรุ่นเก่าอย่างเห็นได้ชดั  กลา่วคือพวกเขามกัไม่คอ่ยแสดงตวัตนมาก
นกั  อยา่งไรก็ดี มีสิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงความแตกตา่งระหวา่งเวียดนามรุ่นเก่ากบัเวียดนาม
รุ่นใหม่ก็คือภาษา กล่าวคือ เวียดนามรุ่นเก่าจะพูดภาษาเวียดนามกลาง คือ 
ภาษาเวียดนามแบบจงัหวดัฮาติง บ้านเกิดของบรรพบรุุษ ส่วนเวียดนามรุ่นใหม่
นัน้มกัจะพดูภาษาเวียดนามแบบทางเหนือ เชน่  ภาษาฮานอย และจะผสมผสาน
กบัภาษาลาวเมืองท่าแขก (ส าเนียงย้อ) บ้าง  เพราะก่อนการอพยพเข้ามาอาศยั
ท่ีเมืองท่าแขกนัน้ เดิมยุคแรกๆ ปู่ ย่าตายายก็ได้เข้ามาท ามาหากินก่อนแล้วท่ี
เมืองทา่แขก  

นอกจากนี ้ก็จะเป็นเร่ืองของการถือสญัชาติท่ีสามารถชีไ้ด้อย่างชัดเจน
ว่าเป็นคนเวียดนามอพยพหรือไม่ รวมถึงมีการถือบัตรประชาชนและเปล่ียน
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นามสกุลมาเป็นแบบลาวกันมากขึน้ นามสกุลแบบเวียดนามเดิมมี “ตระกูลหวู่ 
ตระกลูเล ตระกลูเหงียน และตระกลูฟาม” ทัง้นี ้มีคนลาวเชือ้สายเวียดนามหลาย
คนท่ีเปล่ียนนามสกุลแล้วไม่สามารถเขียนนามสกุลตวัเองได้ แต่บางตระกูลก็
ต้องยอมเปล่ียนเพราะการเปล่ียนนามสกุลหมายถึงการได้มาซึ่งสัญชาติและ
สิทธิประโยชน์ท่ีตนจะได้รับเช่นเดียวกับคนลาว ซึ่งก็จะมาพร้อมกับการถูก
ยอมรับจากคนลาวอยา่งสนิทใจยิ่งขึน้  
  
2. การปรับตัวของคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 2.1 การปรับตัวในด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความเช่ือ  
การปรับตวัในช่วงแรกท่ีคนเวียดนามเข้ามาในพืน้ท่ี กลุ่มคนเวียดนาม

ย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองท่าแขกและหมู่บ้านเชียงหวางส่วนใหญ่ด ารงชีวิตโดยการ
ท าไร่ท าสวนเป็นหลัก เน่ืองจากบริเวณพืน้ท่ีรอบนอกของหมู่บ้านนัน้เป็นพืน้ท่ี
เนินเขาในทางทิศตะวนัออก ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเป็นพืน้ท่ีป่าดงดิบเป็นเขา
ลาดชนั คนเวียดนามในหมู่บ้านได้พากนับกุเบกิพืน้ท่ีท ามาหากิน จากการพูดคยุ
สมัภาษณ์คนเวียดในชุมชนได้ให้ข้อมลูท่ีตรงกันว่า สมยัก่อนยงัไม่มีการซือ้ขาย
ท่ีดิน ชาวบ้านทกุกลุ่มสามารถใช้ทรัพยากรร่วมในป่าและจบัจองท่ีดินท ากินกัน
ได้  หากใครมาก่อนหรือมีความขยันขันแข็งก็จะสามารถบุกเบิกพืน้ท่ีได้มาก
เท่าท่ีก าลังจะท าได้  โดยไม่ต้องชือ้หรือเช่าใคร  ข้อสะดวกเหล่านีท้ าให้คน
เวียดนามท่ีย้ายเข้ามาในช่วงแรก ยงัคงยึดอาชีพในการท าไร่ ท านา ท าสวน เป็น
หลกั รองลงมาเป็นการเลีย้งสัตว์เพ่ือจ าหน่าย ซึ่งสมยัก่อนยงัไม่มีการใช้โฉนด
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ท่ีดินเพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของแบบทางการ ชาวบ้านจึงเปล่ียนพืน้ท่ีท ากินไป
เร่ือยๆ  

อย่างไรก็ดี เม่ือลาวมีการเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองมาเป็น 
“สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” รัฐบาลลาวมีมติให้มีการขยายตวัเมือง
ท่าแขกให้กว้างออกไป ท าให้พืน้ท ากินของคนเวียดนามบางส่วนถูกน ามาสร้าง
หมู่บ้านใหม่ขึน้มา เพ่ือรองรับจ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ บางส่วนถูกสร้างเป็น
ถนนเพ่ือสัญจรไปมาจากเส้นทางในเมืองไปถึงเขตแขวงหรือจากแขวงค าม่วน
เช่ือมต่อเมืองใกล้เคียง รวมถึงถูกน าไปสร้างเป็นคลองระบายน า้เสียด้วย 
ภายหลงัจากพืน้ท่ีท ากินลดน้อยลง กลุ่มคนเวียดนามจากท่ีเคยท าไร่ท านาต้อง
เปล่ียนมาท าอาชีพรับจ้างตา่งๆ เช่น การเป็นกรรมกรรับจ้างแบกหาม ขดุดิน ขน
ไม้ รับจ้างท าสวน และรับจ้างถีบสามล้อในเขตตวัเมืองท่าแขก ส่วนผู้หญิงจะ
ออกไปรับจ้างซกัผ้า รับจ้างเลีย้งลกู และรับจ้างท างานบ้านให้ครอบครัวชาวจีน 
ซึง่ในอดีตถกูมองวา่เป็นอาชีพท่ีล าบากและต ่าต้อยส าหรับคนในเมือง เพราะเป็น
งานท่ีต้องไปรับใช้คนอ่ืนเพ่ือแลกกบัเงินหรือข้าวของเคร่ืองใช้ แตท่ศันะของกลุ่ม
คนเวียดนามกลบัเร่ิมมองว่าน่ีคือ “ก าไรจากการเรียนรู้” หากยิ่งเรียนรู้ได้มากก็จะ
ท าให้มีโอกาสเข้าถึงแนวทางท่ีจะท าเองได้ มีกิจการของตนเองได้ โดยมีความเช่ือ
วา่ “ยากล าบากวนันีจ้ะสบายในวนัข้างหน้า”  

ยุคถัดมาถึงได้เร่ิมเรียนรู้ประยุกต์ผลผลิตการเกษตรมาต่อยอดด้าน
การค้า จากรับจ้างมาเป็นคนจ้างต่อเพ่ือแสวงหาก าไร รับจ้างขดุดินเปล่ียนเป็น
ซือ้อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือยานพาหนะมาตักดินขายให้กับคนลาว มีก าไรเป็น
กอบเป็นก า น าสูก่ารขยายสาขาของตนเองไปยงัเมืองข้างเคียงโดยให้ทายาทหรือ
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พ่ีน้องมาท าร่วมกัน ดงัเช่นคณุลุงจู๋ (นามสมมุติ) ชาวเวียดนาม อาย ุ72 ปี เป็น
เจ้าของกิจการโรงแรมในเมืองท่าแขก ได้เลา่ให้ฟังวา่ 

 

คนเวียดนามยคุแรกจะใช้ก าลงัเพือ่หาเลีย้งครอบครัว คนยคุหลงัฉลาดน า

ส่ิงที่พ่อแม่ปลูกฝังมาปรับแนวคิดเพือ่หาเงินให้ได้มากที่สดุ จนกลายเป็น

เศรษฐีของเมืองท่าแขกและถือครองตลาดส่วนใหญ่ของเมืองท่าแขกแล้ว 

แต่กว่าจะร ่ารวยได้ก็หมดเนือ้หมดตวัมาหลายครั้ง ไม่มีจะกินมาหลายหน 

เพราะลองมนัทุกอย่าง หน้าด้านเข้าไว้ บางทีคนลาวในท่าแขกก็บอกว่า 

“คนเวียดมีแต่ข้ีหลกัมกัได้ ข้ีไหลมกัม่วน” คือ มีความฉลาดแกมโกง มีลูก

ล่อลูกชนแพรวพราว และสามารถเลื่อนไหลให้เข้ากบัวฒันธรรมลาวได ้ท า

ให้คนลาวส่วนใหญ่ยอมรับคนเวียดนามในด้านการค้าและมองว่าคน

เวียดนามไม่ปิดกัน้ในการคบคา้สมาคมกบัคนลาวในพืน้ที่ 
 

 สว่นการสร้างท่ีอยู่อาศยั ผู้ศกึษาพบว่า ยงัยดึโยงกบัวฒันธรรมเดิมเป็น
หลกั และเร่ิมเกิดการเปล่ียนแปลงตามสมยันิยมของแตล่ะยุค พอฝร่ังเศสเข้ามา
ก็ได้รับอิทธิพลการสร้างแบบฝร่ังเศส เพราะมองว่ามนัมีความคงทนและแข็งแรง 
ซึง่สว่นใหญ่จะเน้นการสร้างหน้าตา่งหรือประตบูานใหญ่ในการสะดวกตอ่การค้า
ขายในเมือง  ซึ่งมีอยู่หลายรูปแบบตามบริบทของคนเวียดนามทัง้ในเขตเมือง 
ทา่แขกและนอกเมือง  
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     ภาพที ่5 สภาพทีอ่ยู่อาศยัของคนเวียดนามทีเ่มืองท่าแขก ซ่ึงการรูปแบบการสร้าง  

    ในยคุแรกๆ ไดร้บัแนวคิดมาจากเวียดนามและภายหลงัไดร้ับอิทธิพลจากฝรัง่เศส  

     ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 

 
อาจกล่าวได้ว่า การปรับตัวของคนเวียดนามในการตัง้ถ่ินฐานนัน้จะ

ได้รับอิทธิพลจากความเป็นอัตลักษณ์ของคนเวียดนามดัง้เดิมดังภาพท่ี 5 
(ซ้ายมือสดุ) ท่ีโครงสร้างบ้านนัน้จะเป็นไม้กึ่งปนูชัน้เดียว มีหน้าตา่งบานพบัและ
มีช่องระบายอากาศด้านบนถือเป็นต้นแบบเวียดนามขนานแท้พบได้ตามริมน า้
โขงรอบเมืองท่าแขก แต่ในเขตเมืองเร่ิมมีบางส่วนท่ีหันมาสร้างเป็นตึกอย่าง
ฝร่ังเศส ซึ่งมีความหลายหลายเพิ่มขึน้ โดยส่วนใหญ่มักเป็นอาคารท่ีสร้างรอบ
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ตลาดเก่า และอาคารบางส่วนท่ีถนนกุวรวงศ์และถนนเจ้าอนุวงศ์ มีลายปนูปัน้
ตามราวระเบียง แบบท่ีสองท่ีพบมาก (จากซ้ายภาพท่ี 2) ท่ีเน้นอาคารปนูเสริม
เหล็กสองชัน้ หลงัคากระเบือ้งดินเผา หน้าต่างเป็นส่ีเหล่ียม (บานเกล็ด) เสามี
ลวดลาย ประตไูม้  สว่นแบบท่ีสาม (จากซ้ายภาพท่ี 3) อาคารปนูสองชัน้ หลงัคา
กระเบือ้ง ช่องหน้าตา่งโค้งท าจากไม้ ประตไูม้ลกูฟัก และแบบท่ีส่ี (จากซ้ายภาพ
ท่ี 4) อาคารปนูเสริมเหล็กสองชัน้ หลงัคากระเบือ้ง ระเบียงเล็ก หน้าตา่งส่ีเหล่ียม
(บานเกล็ด) ประตไูม้ จากสถาปัตยกรรมข้างต้นท าให้เห็นว่าคนเวียดนามได้มี
การปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกบัวิถีชีวิต และวฒันธรรมใหม่ๆ  อยูเ่สมอ 

นอกจากนี ้ในการสร้างบ้านเรือนของคนเวียดนามไมว่่าจะเป็นบ้านแบบ
ชัน้เดียวหรือสองชัน้ก็ไม่มีความส าคัญใดๆ หากบ้านนัน้ไม่มีหิง้บูชาบรรพชน 
เพราะการจดัพืน้ท่ีของตวับ้านมกัให้ความส าคญักับการจดัวางต าแหน่งของหิง้
บูชาบรรพชน ท่ีให้ตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีต ่ากว่าหิง้บูชาของ “องโต๋ว” (Ông Táo) 
หรือเทพเจ้าแห่งเตาไฟ คนเวียดเช่ือว่า “องโตว๋” เป็นเทพเจ้าท่ีคอยสอดส่องดูแล
ความเป็นไปทุกอย่างภายในบ้าน ดงันัน้ หากเป็นบ้านชัน้เดียว สิ่งแรกท่ีเราจะ
เห็นเม่ือเดินเข้าไปในตวับ้านของคนเวียดท่ีท่าแขก คือ การจดัวางหิง้บูชาบรรพ
ชนตัง้อยูท่างด้านบนของห้องรับแขกและอยู่ในต าแหน่งท่ีต ่ากวา่หิง้บชูา “องโตว๋” 
เพียงเล็กน้อย หรือในบางบ้านได้จดัตัง้หิง้บชูาของ “องโตว๋” ให้อยู่กนัคนละด้าน
กบัหิง้บชูาบรรพชน ขึน้กบัประตเูข้าออกของตวับ้านตัง้อยู่ทางทิศใด แตห่ากเป็น
บ้านแบบสองชัน้ คนเวียดจะตัง้หิง้บชูาบรรพชนไว้ในห้องแรกของชัน้บน ถดัจาก
ห้องดังกล่าวเป็นห้องนอนของพ่อแม่ ส่วนห้องนอนของพวกลูกๆ อยู่ถัดจาก
ห้องนอนพ่อแม่หรืออยู่ห้องด้านล่างโดยจัดตามล าดับความส าคัญของคนใน
ครอบครัว 
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ภาพที ่6 ห้ิงบูชาของ “องโต๋ว” (Ông Táo) หรือเทพเจ้าแห่งเตาไฟ ผูท้ าหนา้ทีค่อยดูแลรักษา

ความเป็นไปทุกอย่างภายในบ้าน ตามความเชื่อของคนเวียดนามในพื้นที่เขตเมืองท่าแขก

แขวงค าม่วน ประเทศลาว ทีม่า : ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  
 

โดยสรุป ตัง้แต่ช่วงหลงัการปฏิวตัิเป็นต้นมา กลุ่มคนเวียดนามท่ีเคยมี
อาชีพท าไร่ได้เปล่ียนมาท าอาชีพหลายอย่างด้วยกัน เพ่ือให้หลดุพ้นจากการถูก
ดถููก ดแูคลนจากกลุ่มอ่ืน ซึ่งท าให้คนเวียดพยายามต่อสู้  ดิน้รน ท างานหาเงิน
จากหลากหลายอาชีพ หรือท างานหนกั เชน่ ออกไปท าการค้าขาย รับจ้างท างาน
บ้านให้กับคนอ่ืน บางคนยึดอาชีพขายไก่ ขายปลา ขายผัก ขายของใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั และออกไปรับจ้างขนของ ไปเป็นแรงงานกรรมกร รับจ้างเลีย้งหม ู
เลีย้งงัวให้กับคนลาวหรือคนจีน กล่าวได้ว่าคนหนึ่งต้องท างานหลายอย่างใน
เวลาเดียวกนัมาโดยตลอดจนถึงปัจจบุนัฐานะทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามใน
เมืองท่าแขกเร่ิมค่อยๆ ดีขึน้ตามๆ กนัมา ท าให้กลุ่มเวียดนามส่วนใหญ่ได้กลาย
มาเป็นเจ้าของบริษัทวัสดุก่อสร้าง เจ้าของโรงเล่ือย เจ้าของโรงแรม เจ้าของ
ร้านค้าต่างๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านัน้กลายเป็นตัวแทนหรืออัตลักษณ์ของคน
เวียดนามขึน้มาใหม่ กลายเป็นกลุ่มคนท่ีมีความขยนัขนัแข็ง ท าให้คนเวียดนาม
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เป็นท่ียอมรับของคนในเมืองมากขึน้ แต่ก็ยังไม่ละทิง้พืน้เพ ขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชาวเวียดนามและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้วย เช่น การตัง้
สมาคมชาวเวียดนามเมืองท่าแขก เพ่ือสังสรรค์ภายในกลุ่มคนเวียดนามและ
บริจาคเพ่ือชว่ยเหลือชมุชนของลาวในทกุมิติตลอดมา 
 

2.2 การปรับตัวในด้านการเมือง  
ดงัเป็นท่ีทราบว่า ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นต้นมานัน้ กลุ่ม

ผู้น าของ “แนวลาวรักชาติ” ของลาว มีความสมัพนัธ์ท่ีใกล้ชิดกับผู้น าของพรรค
แรงงานเวียดนาม (ซึง่ขณะตอ่มาใช้ช่ือพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม) การท่ีทัง้สอง
ฝ่ายมีเปา้หมายร่วมกนัคือตอ่ต้านการกลบัมาในอินโดจีนของฝร่ังเศส คือเหตผุล
ส าคญัท่ีท าให้พวกเขามีสายสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นระหว่างกัน ฝ่ายผู้น าของพรรค
แรงงานให้ความช่วยเหลือแก่แนวลาวรักชาติ ทัง้การจดัตัง้องค์กร การจดัตัง้กอง
ก าลงั และการฝึกอาวุธ ฯลฯ แม้ว่าในต้นทศวรรษ 1950 ฝร่ังเศสจะถอนตวัออก
จากอินโดจีน และสหรัฐฯ ได้เข้ามามีบทบาทแทนจนกลายเป็นสงครามเวียดนาม
ครัง้ท่ี 2 และกลายเป็นสงครามเย็นในเวลาต่อมานัน้ บทบาทความร่วมมือ
ระหว่างผู้ น าของลาวและเวียดนามยิ่งมีสายสัมพันธ์ท่ีแนบแน่นมากกว่าเคย
เป็นมา จนกระทั่งทัง้สองฝ่ายมีการลงนามใน “สนธิสัญญามิตรภาพ (ความ
สามคัคีแบบพิเศษ)” ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม ค.ศ.1977 ซึ่งนอกจากสนธิสัญญา
ฉบบัดงักล่าวข้างต้นจะมีผลในทางการเมืองและการทหาร ท่ีเวียดนามสามารถ
ส่งก าลังทหารหลายหม่ืนนายเข้าไปประจ าการในลาวแล้ว ยังมีผลท าให้คน
เวียดนามอพยพเข้าสู่ลาวมากยิ่งขึน้ตามไปด้วย  
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       ภาพที ่7 ภาพซ้าย คือ โฮจิมินห์กบัเจ้าสภุานวุงศ์ ใน ค.ศ.1948-1951  
       ส่วนภาพขวา คือ ภาพกองทพัพนัธมิตรลาว-เวียดนาม ในปี ค.ศ.1953 
       ทีม่า: แหล่งเรียนรู้ประวติัศาสตร์โฮจิมินห์บา้นเชียงหวาง เมืองท่าแขก  

 

จากสนธิสญัญามิตรภาพข้างต้น ท าให้ชาวเวียดนามเข้ามาท างานใน
ลาวช่วงต้นทศวรรษ 1980 มีจ านวนมากกว่า 6,000 คน และมีประมาณกว่า 
1,000 คน ท่ีได้ท างานในระดบัศูนย์กลางหรือระดับกระทรวง ส่วนท่ีเหลือก็ได้
กระจายกันอยู่ทั่วประเทศลาวหรือในเมืองต่างๆ ตามโครงการท่ีเวียดนามเป็น
ผู้ ให้ทนุสนบัสนุน (C.A. Thayer อ้างใน Long, 2007:167) โดยเฉพาะหลงัจากท่ี
รัฐบาลลาว เร่ิมเปิดประเทศภายใต้แนวคิด “จินตนาการใหม่” เป็นนโยบาย “กล
ไกลเศรษฐกิจใหม่” (New Economic Mechanism –NEM) ใน ค.ศ.1986 ท าให้
ชาวเวียดนามหลัง่ไหลกนัเข้ามาสู่ประเทศลาวเป็นจ านวนมากยิ่งขึน้  

การเข้ามาของชาวเวียดนามในช่วงนีเ้กิดจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
มากกว่าปัจจยัทางการเมืองเหมือนในอดีต รัฐบาลลาวมองว่าการเข้ามาของชาว
เวียดนามเป็นการช่วยผลกัดนัทางด้านเศรษฐกิจของลาวให้ก้าวไปสู่กระแสทุน
นิยมโลกาภิวตัน์ เน่ืองจากชาวเวียดนามท่ีเข้ามาลาวในระยะนี ้มีชาวเวียดนามท่ี
มีก าลังในการลงทุน (ວ ູ້ ທິ ເວິິ່ ນແອັງ, 2008: 125) รัฐบาลลาว จึงได้มีนโยบาย
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พิเศษต่อชาวเวียดนามท่ีอาศยัอยู่ในประเทศลาว โดยการแบ่งประเภทของชาว
เวียดนามท่ีอพยพเข้ามาลาวในช่วงก่อนและหลงัการปฏิวตัิประเทศ (ค.ศ.1975) 
ออกเป็น 3 ประเภทด้วยกันคือ ประเภทที่หน่ึง “ชาวลาว-เชือ้สายเวียดนาม” 
หมายถึงคนเวียดนามท่ีเกิด หรือด ารงชีวิตอยู่ลาวมาเป็นเวลาอนัยาวนานแต่ยงั
ถือสญัชาติเวียดนามอยู่ ประเภทที่สอง คือ “ชาวลาว ถือสญัชาติลาว” หมายถึง
ชาวเวียดนามท่ีเปล่ียนสัญชาติมาเป็นลาวจะถือว่าเป็นพลเมืองลาว จะได้รับ
สิทธิการคุ้มครองอย่างชอบธรรมเหมือนดั่งชาวลาวอยู่ภายใต้กฎหมาย และ
ประเภทที่สาม คือ “ชาวเวียดนามต่างด้าว” หมายถึงชาวเวียดนามท่ีเข้ามาอยู่
ลาวเป็นเวลานานแต่ถือสญัชาติเวียดนาม และชาวเวียดนามท่ีเคล่ือนย้ายไปมา
หรือกลุม่คนเข้ามาอยู่ลาวชัว่คราว (ຫງວູ້ ຽນຢ ຍທູ້ ຽວ, 2004: 407) ชาวเวียดนาม
ท่ีด ารงชีวิตในลาวในแต่ละประเภทดงักล่าวจะได้รับการปฏิบตัิจากรัฐบาลลาว
ในระดบัท่ีตา่งกนั โดยขึน้อยู่กบัการร่วมมือและข้อตกลงระหว่างรัฐบาลลาวและ
รัฐบาลเวียดนามในแตล่ะชว่งเวลา 

ส าหรับเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน การท่ีคนเวียดนามรุ่นใหม่ๆ ได้รับ
สญัชาติลาวมากขึน้ ในฐานะเป็น “ชาวลาว-เชือ้สายเวียดนาม” ประกอบกับการ
ความร ่ารวยในธุรกิจการค้า ท าให้เป็นท่ีรู้จกัของผู้คนหลากหลายสงัคมและได้
น ามาสู่สิทธิในการเข้าไปสู่แวดวงทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นการเมืองท้องถ่ิน 
หรือการเมืองระดบัชาต ิอยา่งไรก็ตามปัจจบุนัในมิติการเมืองชาวเวียดนามยงัคง
มีบทบาทน้อยเพราะว่าการได้รับสญัชาตินัน้มักจะเป็นชาวเวียดนามรุ่นหลาน 
กระนัน้ ในการเมืองระดับท้องถ่ินก็มีนักการเมืองท่ีมาจากครอบครัวชาว
เวียดนามท่ีมีพ่อหรือแม่เป็นคนลาวอยู่บ้าง เพราะมีกฎระเบียบท่ีให้สิทธิเฉพาะ
กับคนลาวเท่านัน้ และเม่ือมีต าแหน่งทางการเมืองพวกเขาก็ได้เข้าไปมีส่วน
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ร่วมกบัวฒันธรรมประเพณีตา่งๆ ของชมุชนในเมืองท่าแขก ไมว่า่จะเป็น เทศกาล
ตรุษจีน เทศกาลตรุษเวียด ประเพณีงานศพ งานบวช งานแตง่ และงานบญุต่างๆ 
ฯลฯ  
 

2.3 การปรับตัวในด้านเศรษฐกิจ  
การอพยพเข้ามาท่ีเมืองท่าแขกของชาวเวียดนามในช่วงก่อน ค.ศ.1946 

น ามาสู่การเรียกขานชาวเวียดนามว่า “ญวนอพยพ” (Yuon Oppayop)” ในช่วง
แรกพวกเขาจะมีรับจ้างทัว่ไปและท าการเกษตร แตต่อ่มาได้หนัมาท าการค้าเพิ่ม
มากขึน้ ซึ่งส่งผลให้ชาวเวียดนามยุคใหม่ได้หันมาประกอบการค้าและบริการ 
และน ามาสู่การเก็บออมอย่างเข้มข้น เพ่ือสร้างรากฐานให้กับลูกหลานของ
ตนเองในแผ่นดินใหม่ ดงันัน้เงินออมของชาวเวียดนามนัน้ได้ผ่านการสะสมมา
อย่างยาวนาน ตัง้แตเ่ข้ามาอยู่อาศยัในลาวจนสามารถสร้างการยอมรับจากคน
ลาว ทัง้ความสามารถและแนวทางในการท าธุรกิจ จนครอบครัวของชาว
เวียดนามได้รับการยอมรับ ยิ่งรุ่นหลังๆ ได้มีการผสมกลมกลืนทางชาติพันธ์ท่ี
เมืองท่าแขกระหว่างชาวลาวกับชาวเวียดนาม จึงมีการท าธุรกิจร่วมกันอย่าง
กว้างขวาง (Vo, Thi Van Anh, 2008)  

ผู้ศกึษาได้มีการสนทนากลุม่กบัสมาคมคนเวียดนามเมืองท่าแขก พบว่า 
คนเวียดนามจะมีค่านิยมท่ีส าคัญคือ การสั่งสมอ านาจบารมี (Stock of 
Charismatic Autority) โดยการเข้าร่วมกิจกรรมและสนบัสนนุกิจการของรัฐและ
ของเอกชนในเมืองท่าแขก  และพวกเขามกัมีการพร ่าสอนแก่รุ่นลูกรุ่นหลานมา
โดยตลอดว่า ให้พวกเขามีความ “ขยัน ประหยัด ซ่ือสัตย์สุจริต มีคุณธรรม
จริยธรรม” เพ่ือลบภาพพจน์วลีท่ีชาวลาวมกัเรียกคนเวียดนามในเมืองท่าแขกว่า 
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“คนเวียดมีแต่ข้ีหลักมักได้ ” 2  นอกจากนีย้ังพยายามท่ีจะสร้างเครือข่าย
ความสมัพนัธ์กบัคนลาวจากการช่วยเหลือทางธุรกิจ การรับแรงงานลาว รวมถึง
การสร้างมิตรภาพท่ีดีต่อคนลาว โดยการเชือ้เชิญพวกเขามาเป็นแขกในงานบุญ
หรือเทศกาลท่ีส าคัญของชาวเวียด เช่น วันเต๊ด (ปีใหม่) ซึ่งการสั่งสมอ านาจ
บารมีของชาวเวียดนามในด้านการค้าถือเป็นตวัแปรส าคญัท่ีมีผลตอ่การยอมรับ
ทางเศรษฐกิจจากชาวลาว ขณะท่ีร้านอาหารเวียดนามก็ถือเป็นสถานท่ีของการ
ปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างชาวเวียดนามกับชาวลาว และระหว่างชาวเวียดนามด้วย
กันเอง โดยเฉพาะผู้สูงอายุของเวียดนามท่ีจะมีการ “กินแชร์” เดือนละครัง้สอง
ครัง้ เพ่ือสร้างความสามคัคีในหมู่คนเวียดนามด้วยกนั  
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 8 ภาพซ้าย คือ การปฏิสงัสรรค์เชิงสญัลกัษณ์ที่มีการจัดที่กินแชร์ตามร้านอาหาร

เวียดนามในเมืองท่าแขก ส่วนภาพขวา คือ วิถีการค้าคนเวียดนามตามชานเมืองท่าแขก 

ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.       

 
                                                           
2 หมายถงึ การเป็นกลุม่คนท่ีมีอบุายหรือกลวิธีในการท าให้ได้เปรียบในทางการค้าขาย 
  อยูเ่สมอ 
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2.4 การปรับตัวในด้านวัฒนธรรมประเพณี  
  การปลูกฝังเก่ียวกับความรักชาติ และการรักษาวัฒนธรรมประเพณีท่ี
เป็นเอกลักษณ์ของเวียดนาม เป็นสิ่งท่ีชาวเวียดนามท ากันมาอย่างยาวนาน 
นบัตัง้แตมี่ขบวนการกู้ชาติเกิดขึน้ โดยเฉพาะในสงัคมลาวท่ีเป็นหนึง่ในเปา้หมาย
ส าคญั ท่ีขบวนการกู้ชาติต้องการการสนบัสนนุทัง้ทางด้านทนุทรัพย์และผู้คนใน
การกู้ชาติ ฉะนัน้การตระหนกัเห็นวฒันธรรมซึ่งเป็นคณุสมบตัิของชาติเวียดนาม
นัน้ ได้ รับการสืบทอดอยู่ เ ร่ือยมา เพราะขบวนการกู้ ชาติ เช่ือว่าความรู้  
ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ภาษา คือเง่ือนไขส าคญัในการท าให้ชาวเวียดนามใน
ประเทศและชาวเวียดนามโพ้นทะเล (Oversea Vietnamese) หรือเหวียดเก่ียว 
(Viet Kieu) ให้ความส าคญัจนหนักลบัมาสนบัสนนุขบวนการกู้ชาตขิองพวกเขา   

อย่างไรก็ตาม แม้ภารกิจการกู้ เอกราชของชาวเวียดนามจะแล้วเสร็จใน 
ค.ศ.1975 แต่แนวคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมของพวกเขาก็ยังคงมีความเข้มข้นอยู่
เชน่เดมิ ตราบจนกระทัง่วฒันธรรมของชาวเวียดนามได้รับการยอมรับ ผา่นความ
ร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลเวียดนาม ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนัมา
ช้านาน ทัง้ในระดับพรรคและระดับรัฐบาล อาทิ การท่ีชาวเวียดนามได้รับ
อนุญาตให้เปิดแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ท่ีบ้านเชียงหวาง โดยได้รับ
งบประมาณจากรัฐบาลและเอกชนของเวียดนามในการก่อสร้าง นบัจากนัน้มาก็
มีกิจกรรมร าลึกถึงโฮจิมินห์ การจดักิจกรรมวนัชาติเวียดนามในวนัท่ี 2 กนัยายน 
เร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าชาวเวียดนามท่ีท่าแขกจะมีการปรับตัวไปตาม
คา่นิยมทางเศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองมากน้อยเพียงใด แตค่นเวียดนามส่วน
ใหญ่ท่ีเมืองท่าแขกก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมท่ีส าคัญของพวกตนไว้โดยผ่าน
ประเพณีตา่งๆ ในรอบปี ดงัตอ่ไปนี ้ 
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2.4.1 ประเพณีงานบุญปีใหม่  
              ภาษาเวียดนามเรียกวนัขึน้ปีใหม่ว่า “อนัเต็ด” (An Tet)  คือวนั

ขึน้ปีใหม่เวียดนาม  ซึ่งมกัจดัขึน้สองครัง้ของทุกปี ครัง้ท่ีหนึ่งจดัขึน้ในช่วงวนัขึน้ 
1 ค ่าเดือน 1 ของเวียดนาม (อยู่ในระหว่างเดือน 3 ของลาว) คนเวียดนามให้
ความส าคญักับเทศกาล อนัเต็ด” (An Tet) มากเป็นพิเศษ เน่ืองจากเป็นวันรวม
ญาตพ่ีิน้องท่ีอยู่ใกล้และไกลให้มาพบประสงัสรรค์กนั ซึง่วนัแรก ลกูหลานทุกคน
จะต้องไปอวยพรผู้อาวโุสสดุหรือญาติๆ  ทางฝ่ายพอ่ก่อน  

              ในวนัท่ีสองลูกหลานจึงเร่ิมไปอวยพรญาติๆ ทางฝ่ายแม่โดย
เร่ิมจากผู้อาวโุสสดุ และวนัท่ีสามจะเป็นวนัส าหรับรับแขกคนอ่ืนท่ีไมใ่ช่ญาติของ
ตน คนเวียดนามจะฉลองกัน 3 วัน 3 คืน แต่ละบ้านต้องจัดเตรียมอาหาร
หลากหลายชนิด เพ่ือใช้ในวนัเทศกาลเฉพาะ เช่น “แบง๋ห์ จึง” (Banh Chung) ท่ี
มีส่วนผสมของข้าวเหนียว เนือ้หมสูามชัน้  ถัว่เหลือง น ามาห่อด้วยใบตอง และ
อาหารท่ีควรรับประทานควบคูก่นักบั “แบง๋ห์จงึ” คือ “เย่ือหม๋อน” (Yeua Mon) ท่ี
มีส่วนผสมของหัวกระเทียม หัวหอมแดง หัวผักกาดขาวและมะละกอดิบท่ีหั่น
เป็นชิน้เล็กๆ ตากแห้งแล้วน ามาดองรวมกนัในน า้เช่ือม และท่ีขาดไม่ได้เลยก็คือ
ไก่ต้มทัง้ตวัหรือหมหูนั ส่วนเคร่ืองด่ืมจะมีเหล้า เบียร์ และน า้หวานหลากหลาย
ชนิด อาหารและเคร่ืองด่ืมทัง้หมดเหล่านีถ้กูน ามาใช้เซ่นไหว้ “องโตว๋” ผีบรรพชน 
ผีบ้านผีเรือน หลังจากท าพิธีการเซ่นไหว้เสร็จสมบูรณ์น าไปต้อนรับแขกท่ีมา
เย่ียมเยือน   

              ในเทศกาลนีก้ลุ่มคนเวียดนามจะมีข้อห้ามต่างๆ ท่ีเคยปฏิบตัิ
กนัมาตลอด เช่น ก่อนถึงเทศกาล “อนัเต็ด”  หนึ่งวนั หรือ 1 ค ่า เดือน 3 (ก่อนวนั
ขึน้ปีใหม)่ มีความเช่ือเร่ือง “เกียง” (Kieng) 11 ตัง้แตเ่วลา 01.00 – 07.00 นาฬิกา 
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ห้ามไมใ่ห้คนนอกครอบครัวมาเย่ียมบ้านของตน (เว้นแตว่า่เจ้าของบ้านได้ขอร้อง
หรือเชือ้เชิญบุคคลท่ีเช่ือว่าจะน าโชคลาภมาให้ครอบครัวขึน้บ้าน) จนกว่า
ขอบเขตเวลาของการ “เกียง” ผ่านพ้นไป จึงค่อยเข้ามาอวยพรกันได้ พร้อมทัง้
ห้ามลูกหลานพูดในสิ่งไม่ดี สวมใส่เสือ้ผ้าสีด าหรือสีขาวทัง้ชุดเพราะไม่เป็น
มงคล ยังห้ามมิให้มีการกวาดบ้าน ด้วยความเช่ือท่ีว่าหากกวาดขยะออกจาก
บ้านไปในช่วงฉลองปีใหม่ ความโชคดีต่างๆ ท่ีลกูหลาน เพ่ือนพ้อง ท่ีน ามาอวย
พรจะถกูน าออกจากบ้านเช่นเดียวกนักบัขยะท่ีถกูกวาดออกไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 “อนัเต็ด” (An Tet) คือวนัข้ึนปีใหม่เวียดนาม ซ่ึงในปัจจุบนัชาวเวียดนามทีเ่มืองท่า

แขกมีการปรับตวัเข้าผสมผสานกบัวฒันธรรมประเพณีของลาว โดยการใส่บาตรในตอนเช้า

ของทกุๆ ปีใหม่ ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558. 

 
              ส่วนครัง้ท่ีสองจะจดัขึน้อยู่ในช่วงกลางปี ในวนัขึน้ 5 ค ่า เดือน 

5 ตามปฏิทินของเวียดนาม (ตรงกบัเดือน 7 ขึน้ 5 ค ่าของเดือนลาว) โดยเรียกกัน
ว่า “เต๊ดหย๋อ” (Thet Nho) แตจ่ะเป็นการฉลองรวมกันกับคนในชุมชนหรือฉลอง
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ในบ้านตนเองไม่มีพิธีอะไรมากมาย เป็นเพียงการเลีย้งผีธรรมดา แต่จะท ากัน
เฉพาะกลุม่คนเวียดด้วยกนัเท่านัน้ ในเทศกาลนีช้ายจะเป็นคนปัดกวาด เช็ดถหูิง้
บชูาผีบรรพชน และหิง้บชูาผีเทพเจ้าภายในบ้าน ซึ่งถกูจดัวางให้อยู่ในต าแหน่ง
สูงสุดในเร่ืองความเช่ือทางจิตวิญญาณ ส่วนผู้ หญิงจะท าหน้าท่ีเป็นผู้ ช่วย
จดัเตรียมอปุกรณ์หรือช่วยน าสิ่งของไปล้าง การท าความสะอาดบ้านเป็นหลกั  
 

2.4.2 ประเพณีการแต่งงาน   
              จากการบอกเล่าของกลุ่มคนเวียดนาม ตามประเพณีดัง้เดิม

ผู้ ชายไปทาบทามสู่ขอหมัน้หมายผู้ หญิงจากพ่อแม่ผู้ ปกครองฝ่ายหญิงด้วย
ตนเองและในชว่งท่ีหมัน้หมายทางฝ่ายหญิงเป็นคนเตรียมงานทัง้หมดด้วยตวัเอง 
หลงัจากพิธีการหมัน้เสร็จลง ผู้ชายจะเข้ามาอยู่บ้านฝ่ายหญิงเพ่ือท างานให้กับ
ครอบครัวทางฝ่ายหญิงก่อน เม่ืออยู่ด้วยกันครบสองปี ฝ่ายชายต้องจัดท าพิธี
แตง่งานทัง้หมดด้วยตวัเองและท าพิธีเซ่นไหว้บรรพชน เพ่ือรับเอาสะใภ้เข้าบ้าน
ของตน นบัตัง้แตช่่วงหลงัการปฏิวตัิของลาวมา (ค.ศ.1975) การแตง่งานระหว่าง
หญิงชายจะเกิดขึน้ได้ต้องผ่านความเห็นชอบจากครอบครัวทัง้สองฝ่าย ซึ่งทาง
ฝ่ายชายจะเป็นผู้มาสู่ขอฝ่ายหญิงด้วยคา่สินสอดตามเง่ือนไขข้อตกลงกนัของทัง้
สองฝ่าย พ่อแม่ของฝ่ายหญิงจะน าสินสอดท่ีได้จากทางฝ่ายชาย ให้ลกูสาวเก็บ
ไว้เป็นมรดก สว่นเคร่ืองแตง่กายของเจ้าสาวและเจ้าบา่วในวนัแต่งงาน ผู้หญิงจะ
แตง่กายคล้ายกบัชดุประจ าชาติของเวียดนามหรือ “อา๋วหญ๋าย” (Ao Yai)  

             ขณะเดียวกนั หากเป็นการแตง่งานระหว่างคนเวียดนามกับลาว 
(ผู้หญิงเวียดกับผู้ ชายลาว หรือผู้ชายเวียดกับผู้หญิงลาว) ท่ีเกิดขึน้ในเมืองท่า
แขกและหมู่บ้านเชียงหวางส่วนใหญ่จะประกอบพิธีกรรมแบบลาวมากกว่าใน
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แบบของเวียด เช่น เคร่ืองแต่งกายของคู่บ่าวสาวจะใส่ชุดแต่งงานแบบลาว การ
ประกอบพิธีกรรมจะมีการผูกแขน และแต่งเอาลูกเขยเข้าบ้านมากกว่าการแต่ง
ลกูสะใภ้เข้ามาอยู่ในบ้านของฝ่ายชาย การแตง่งานระหว่างผู้หญิงเวียดกบัผู้ชาย
ลาว ดเูหมือนว่าจะท าให้ผู้หญิงยงัคงสามารถถือผีบรรพของตนเองไว้ได้ หรือใน
กรณีท่ีผู้หญิงแยกครอบครัวออกไปอยู่ต่างหากหลงัจากแตง่งาน ผู้หญิงสามารถ
น าหิง้บชูาผีบรรพตัง้ไว้ท่ีบ้านของตนเองได้ เน่ืองจากประเพณีของลาว ผู้ชายจะ
แตง่งานเข้ามาอยู่บ้านของภรรยาและไม่นิยมตัง้หิง้บรรพชนไว้ในบ้าน ซึ่งท าให้
ผู้หญิงเวียดท่ีแต่งงานกับผู้ชายลาวยงัคงรักษาประเพณีของตนเองไว้ได้ พร้อม
ทัง้รับเอาความเช่ือแบบลาวมาใช้ในชีวิตประวนัโดยไม่ละทิง้ประเพณีความเช่ือ
ของฝ่ายใดฝ่ายหนึง่                     

2.4.3 ประเพณีงานศพ   
              ในประเพณีงานศพของชาวเวียดนามท่ีท่าแขกนัน้ ทุกคนใน

ครอบครัวจะต้องมานั่งข้างโรงศพโดยเรียงล าดบัจากลูกชายคนโตนั่งทางด้าน
ขวามือของผู้ตายและตามด้วยลูกชายคนสองเรียงจนกว่าจะครบ ส่วนลูกสะใภ้
จะนัง่ทางด้านซ้ายมือของผู้ตายโดยเรียงล าดบัจากลูกสะใภ้คนโตจนถึงลกูสะใภ้
คนสดุท้ายแล้วจึงต่อด้วยลกูสาวของคนในครอบครัว ในส่วนพิธีกรรมในงานศพ
ของคนเวียดนาม จะมีการเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายให้มากินข้าวพร้อมหน้า
พร้อมตากบัคนในครอบครัว เพ่ือเป็นการตอบแทนบญุคณุผู้ตายก่อนท่ีจะมีการ
สง่ดวงวิญญาณของผู้ตายไปอยู่บ้านหลงัใหม ่ 

             นอกจากนี ้ในงานศพของชาวเวียดนามท่ีท่าแขกยังมีการจัดท า
สญัลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความผูกพนัระหว่างมารดากับบุตร (ในฐานะผู้ เป็นบุพการี
กับบุตร) เช่น ชุดแต่งกายไว้ทุกข์ท่ีลูกหลานสวมใส่ในงานศพ เป็นชุดยาวสีขาว 
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ตดัเป็นชดุหลวมๆ แล้วมีเชือกผกูท่ีเอว ความหมายของเคร่ืองแตง่กายในงานศพ
ของเวียดนามมักเป็นการบอกเล่าเร่ืองราวของความเป็นแม่ เช่น การใส่ชุด 
ท่ีหลวมๆ หมายถึงแม่ท่ีก าลงัตัง้ท้องลกูอยู่จึงจ าเป็นต้องใส่ชดุท่ีหลวมเพ่ือความ
สบาย ส่วนตวัเสือ้และกางเกงท่ีใส่ไว้ทุกข์จะไม่เย็บตรงริมแขนเสือ้และริมขา
กางเกง เพราะหมายถึงตอนท่ีแม่คลอดลกูเสร็จ แม่จะดงึเอาผ้าท่ีแขนเสือ้และขา
กางเกงมาหุ้มห่อลกูไว้ในเคร่ืองแตง่กายไว้ทกุข์ของผู้หญิง  

              ขณะท่ีผู้ชายจะมีการสวมใส่ชุดเพ่ือไว้อาลยัท่ีแตกต่างออกไป
จากผู้หญิง คือ ส่วนหวัของผู้ชายต้องสวมหมวกผ้าสีขาวท่ีพนัด้วยเชือกฟาง ซึ่ง
เส้นเชือกฟางท่ีน ามาใช้ประกอบเข้าในชุดแตง่กายของลกูชายได้ส่ือความหมาย
ว่า เชือกฟางเปรียบเสมือนสายรก (สายสะดือ) ท่ีแม่และลูก (ลูกชาย) ผูกติดไว้
ด้วยกนั สว่นด้านหลงัของตวัเสือ้ท่ีผู้ชายสวมใสจ่ะมีผ้าเล็กๆ เย็บเป็นรูปสามแฉก 
หมายถึงกรรมของผู้ตายมีอยู่สามปี และลูกชายมีหน้าท่ีในการช่วยปลดกรรมให้
ดวงวิญญาณของผู้ตายได้หลดุพ้นโดยการท าพิธีกรรมในทุกๆ 6 เดือนจนกว่าจะ
ครบสองปี การประกอบพิธีกรรมจะนับจากปฏิทินจีนหรือปฏิทินของเวียดนาม
คือ 6 เดือนแรกจะเท่ากับ 1 ปีของผี จึงจะสามารถดึงผ้าท่ีเย็บทางด้านหลงัเสือ้
ของลกูชายออกชิน้หนึง่ และท าตอ่ๆ กนัมาจนกวา่จะครบ 3 ครัง้  และครัง้สดุท้าย
เป็นการท าบญุใหญ่โดยการก่อสร้างสสุานของผู้ตายให้ดสูวยงามตามก าลงัของ
ครอบครัวท่ีมี ซึ่งในเมืองท่าแขกก็มีสสุานส าหรับคนเวียดนามไว้ด้วย แตบ่างคน
ก็เลือกสร้างไว้ในท่ีตนเอง 
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      ภาพที ่10 พิธีงานศพของคนเวียดนามในเมืองท่าแขก แขวงค าม่วน ประเทศลาว 

     ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  
 

2.4 การปรับตัวในด้านสังคม  
คนลาวและคนเวียดนามในเขตเมืองท่าแขกและหมู่บ้านเชียงหวางมี

สังคมท่ีแตกต่างกัน แต่ก็อยู่ร่วมกันได้ภายใต้ความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดย
รัฐบาลลาวเองก็ได้ด าเนินนโยบายการส่งเสริมความสามคัคีและความเสมอภาพ
ระหวา่งกลุม่ชนเผา่ โดยเน้นมิให้มีการจ าแนก แบง่แยก กีดกัน้ และการจ ากัดการ
เข้าร่วมหรือการเลือกปฏิบตัิต่อบุคคลอ่ืน เน่ืองจากความแตกตา่งทางด้านชาติ
พนัธุ์ ส่งผลให้ความสมัพนัธ์ระหว่างคนลาวและเวียดนามด าเนินไปในลักษณะ
ต้องท าตามบทบาทและหน้าท่ีของตนโดยมิอาจหลีกเล่ียงได้ ซึ่งการปฏิสมัพันธ์
ตอ่กนัระหว่างพวกเขามกัจะเกิดขึน้ในช่วงการจดังานบุญประเพณีตามเทศกาล 
งานหารายได้เข้าชุมชน ท าให้กลุ่มคนลาวและเวียดนามต้องท าหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนั โดยการแบง่หน้าท่ีรับผิดชอบท างานร่วมกัน  เช่น 
กลุ่มคนลาวจะรู้ว่างานนีต้้องรับผิดชอบอะไร เช่น ติดตอ่ประสานงานกับองค์กร
ของรัฐ เพ่ือประชาสมัพนัธ์หรือแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มาร่วมงานและมาช่วย
เป็นเจ้าภาพ กลุ่มเวียดนามเข้ามารับผิดชอบในเร่ืองของการระดมทุนน ามาเป็น
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ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดงาน เน่ืองจากคนในชุมชนส่วนใหญ่ท่ีมีรายได้ดีและ
เป็นกลุม่เครือญาติเดียวกนัเกือบทัง้หมด ท าให้ง่ายตอ่การระดมทนุ  

ในด้านการจดัหาสถานท่ี หรือการเตรียมโต๊ะ เต็นท์ ไฟ เป็นหน้าท่ีของ
กลุ่มคนเวียด  ส่วนอุปกรณ์หรือการจดัหาอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ือใช้ในการจัด
งาน รวมถึงหน้าท่ีในการท าอาหาร ท าความสะอาด และต้อนรับแขก  โดยส่วน
ใหญ่เป็นหน้าท่ีของผู้หญิงไม่จ าแนกว่าต้องเป็นผู้หญิงลาวหรือผู้หญิงเวียดนาม 
ทัง้นี ้ความสมัพนัธ์ในลกัษณะข้างต้นถือเป็นความสมัพนัธ์ท่ีแต่ละกลุ่มมีหน้าท่ี
รับผิดชอบร่วมกันในฐานะเป็นพลเมืองของลาวและในฐานะท่ีเป็นสมาชิกใน
ชมุชนเดียวกนั ซึ่งจะท าให้แตล่ะกลุ่มมีพนัธะและหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบร่วมกัน
ตามระบบโครงสร้างท่ีเป็นทางการ ในการร่วมกิจกรรมทางสงัคมโดยส่วนใหญ่
คนลาวมักเรียกกลุ่มเวียดนามในหมู่บ้านนาโบและหมู่บ้านสมสะนุกว่า “เวียด
เซียงหวาง” หมายถึงกลุ่มคนเวียดมาจากหมู่บ้านเชียงหวาง เมืองหนองบก 
(แขวงค ามว่น) ท่ีย้ายมาเข้าตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีตา่งๆ ของเมืองทา่แขก    

นอกจากนี ้กลุ่มคนลาวจะใช้ค าว่า “เวียดเก่ียว” (Viet Kiew) ท่ีแปลว่า
ชาวเวียดนามอพยพเพ่ือเรียกชาวเวียดนามหรือกลุ่มคนลาวท่ีมีเชื อ้สาย
เวียดนามทกุกลุ่ม ส่วนคนเวียดจะเรียกกลุ่มคนลาวว่า “ลาว” หากเป็นคนชนเผ่า
จะเรียกช่ือแบบตรงตวั เช่น โซ่ ผู้ ไท กะเลิง งวน เป็นต้น ท าให้เห็นได้ว่าทุกกลุ่ม
พยายามแยกออกจากกนัโดยการสร้างอตัลกัษณ์ทางชาติพนัธุ์ท่ีแฝงไว้ในสังคม
ลาวในรูปลกัษณ์ตา่งๆ แม้กระทัง่การแบง่พืน้ท่ีป่าช้าตามกลุ่มชาติพนัธุ์ก็เป็นตวั
แปรส าคัญไม่น้อย โดยเฉพาะกลุ่มคนลาวและเวียดนามในเมืองท่าแขกและ
หมู่บ้านเชียงหวางจะแยกพืน้ท่ีป่าช้าออกจากกัน จึงถือได้ว่าความสมัพนัธ์ของ
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คนลาวกับคนเวียดนามในพืน้ท่ีค่อนข้างจะเป็นความสมัพนัธ์ตามภารกิจ แต่ก็
ยงัให้ความชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัเพ่ือการอยูร่่วมกนัได้อย่างสมดลุ  

การมีบทบาทในด้านเศรษฐกิจและวฒันธรรมของคนเวียดนามท่ีเมือง
ท่าแขกเป็นเหตผุลอีกประการหนึ่งท่ีท าให้ชาวลาวให้การยอมรับชาวเวียดนาม
มากขึน้ ประกอบกับการท ากิจกรรมให้กับสังคมของชาวเวียดนามในรูปของ
ชมรมหรือสมาคมชาวเวียดนาม ท่ีให้การสนบัสนุนหน่วยงานราชการท่ีขอความ
ช่วยเหลือมาในแทบทุกครัง้ ไม่ว่าจะเป็น วาตภัย อุทกภัย การสนับสนุนสร้าง
ถนนเวียดนามอนสุรณ์ และสร้างสวนสาธารณะ ฯลฯ  

ในอดีตคนเวียดนามส่วนใหญ่ท่ีเมืองท่าแขกมักให้การศึกษาแก่บุตร
หลานของตน โดยการเปิดสอนหนงัสือขึน้ตามบ้าน โดยไม่อนญุาตตามกฎหมาย 
พวกเขามีการอบรมสัง่สอนและปลูกฝังให้ลูกหลานของตนมีความภูมิใจตนเอง
ว่าเป็นคนเวียดนาม อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมา ทางการลาวยินยอมให้ชาว
เวียดนามท่ีเมืองท่าแขกสามารถเปิด “โรงเรียนลาว – เวียดนาม” ขึน้มาได้ โดย
โรงเรียนสามารถสอดแทรกความเป็นเวียดนามได้ตามสมควร นัน่คือ “โรงเรียน
ประถมสินบูนเอกภาพ ลาว – เวียดนาม” ท่ีวดัโบเด่ ซึ่งตัง้อยู่ในเขตชุมชนชาว
เวียดนาม กระนัน้ โดยทัว่ไป โรงเรียนลาว – เวียดนามแห่งนีก็้ยงัคงต้องปฏิบตัิ
ตามกฎเกณฑ์อ่ืนๆ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการของลาวเป็นผู้ก าหนด ไม่ว่าจะ
เป็นการร้องเพลงชาติลาว ภาษาหลักท่ีใช้ และหลักสูตรท่ีใช้ได้ต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากรัฐก่อน ฯลฯ    
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 ภาพที ่11  โรงเรียนประถมสินบูนเอกภาพ ลาว - เวียดนาม ในพืน้ทีว่ดัโบเด่ ซ่ึงอยู่ในเขต 

 ชมุชนชาวเวียดนาม ในเมืองท่าแขก ทีมี่ทัง้นกัเรียนลาว - เวียดนามมาศึกษาจ านวนมาก 

 ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2558.  
 

สรุปได้ว่า ชาวเวียดนามท่ีอพยพมาอยู่อาศยัท่ีเมืองท่าแขกนัน้สามารถ
แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือเวียดนามรุ่นเก่า ซึ่งเป็นรุ่นแรกๆ ท่ีอพยพจาก
เวียดนามมาอยู่ท่ีเมืองท่าแขก โดยพวกเขามีเหตุผลของการอพยพท่ีต่างกัน
ออกไป แต่ส่วนใหญ่ก็เน่ืองมาต้องการหลบหนีจากการกดข่ีของฝร่ังเศส และ
หลบหนีจากความแร้นแค้นในเวียดนาม คนเวียดนามรุ่นนีจ้ะเป็นกลุ่มท่ีค่อนข้าง
ให้ความส าคญักบัวิถีชีวิต ความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณีแบบเวียดนาม พวก
เขายังคงพูดภาษาเวียดนาม และมีส่วนน้อยเท่านัน้ท่ีได้รับสิทธิความเป็น
พลเมือง ส่วนชาวเวียดนามอีกกลุ่ม คือ เวียดนามรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นรุ่นถัดมาท่ีไม่
คอ่ยยึดติดกับวิถีชีวิต ความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณีแบบเวียดนามมากนัก 
พวกเขาสว่นใหญ่ต้องการได้สิทธิความเป็นพลเมืองลาว รวมทัง้มีการตัง้นามสกลุ
ใหม ่เพ่ือให้สอดคล้องกบัยคุสมยัของตน  

อยา่งไรก็ตาม ผู้ศกึษาพบว่า ไมว่า่ชาวเวียดนามจะอพยพไปอยู่ในท่ีใดก็
ตาม พวกเขามกัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของความเป็นเวียดนามได้อยู่เสมอ ไม่
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ว่าจะเป็นด้านภาษา ความเช่ือ และวฒันธรรมประเพณี ฯลฯ แม้ว่าการคงความ
เป็นเอกลักษณ์ดงักล่าวพวกเขาจะต้องมีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมใหม่ 
ตามสงัคมใหม่ท่ีพวกเขาได้เข้าไปอยู่อาศยั เช่น หากพวกเขาแต่งงานกับคนลาว
พวกเขาก็ยินดีท่ีจะให้มีการจดังานแตง่งานแบบคนลาว รวมทัง้พวกเขายินดีท่ีจะ
ปฏิสมัพนัธ์ทัง้กบัหน่วยงานของรัฐบาลลาวและกับคนลาวในเมืองท่าแขกอย่าง
ใกล้ชิด โดยผ่านการร่วมกนัท ากิจกรรมท่ีส าคญัๆ ทัง้งานปีใหม ่งานศพ และงาน
สาธารณกศุลท่ีส าคญัๆ ของเมืองทา่แขก         
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 นาคยดุครุฑ: “ลาว” การเมืองในประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทย เป็นงานเขียน
ของ ก าพล จ าปาพนัธ์ ท่ีเผยแพร่โดยส านักพิมพ์มติชน เม่ือพฤศจิกายน 2558  
ก าพล จ าปาพนัธ์ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทจากภาควิชาประวตัิศาสตร์ 
คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ด้วยวิทยานิพนธ์หวัข้อเก่ียวกับการ
กบฏของกลุ่มชาติพันธุ์ ในลาว ปัจจุบันก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
สาขาวิชาประวตัิศาสตร์ ท่ีคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 
 นาคยุดครุฑ เป็นงานค้นคว้าท่ีก าพล จ าปาพันธ์ได้เสนอมุมมองใหม่
ของมิติความสัมพันธ์ระหว่างไทยและลาว โดยใช้สัญลักษณ์ของนาคแทนชน
ชาติลาว และใช้ครุฑอนัเป็นสญัลกัษณ์ของพาหนะของเทพและเป็นตราประจ า
ราชการไทยเป็นตวัแทนฝ่ายไทย โดยก าพลน าเอาประวตัิความเป็นมาในต านาน
ความเป็นคูม่ิตร-ศตัรูกันของนาคและครุฑมาใช้เทียบเคียงกับความสมัพนัธ์ของ
สยามหรือไทยกบัลาว  
                                                           

1 อาจารย์ ดร. ประจ ากลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  e-mail: tai_udru@hotmail.com  
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 การเล่นค าว่า นาคยดุครุฑ แทน ค าว่า ครุฑยดุนาค ของช่ือเร่ืองชวนให้
สะดดุตาของผู้อ่าน และเม่ือได้เข้าไปอ่านในเนือ้หาแล้วก็พบว่า ผู้ เขียนจงใจใช้
ช่ือนีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับทัง้ต านานของนาค-ครุฑท่ีปกติแล้วนาคจะเป็นฝ่าย
ด้อยกวา่ หรือเสียเปรียบครุฑ แตใ่นบางคราวนาคก็เคยท่ีจะสามารถตอ่สู้ เอาชนะ
ครุฑได้ด้วย  ท านองเดียวกบัลาวท่ีดเูหมือนว่าจะด้อยกว่าสยามหรือไทย ในบาง
โอกาสลาวเองก็เคยลกุขึน้ตอ่สู้กบัอ านาจของสยามเช่นกนั แม้การลกุขึน้ต่อสู้นัน้
จะท าให้ฝ่ายสยามตราว่า เป็นกบฏ ในทางกลับกันลาวเองกลับเขียน
ประวตัศิาสตร์ในเชิงยกย่องผู้น าของการตอ่สู้นัน้ให้เป็นวีรบรุุษของชาต ิ 
 จากกรณีท่ียกตวัอย่างมานี ้ผู้ เขียนชีใ้ห้เห็นว่า มุมมองของคนไทยและ
คนลาวท่ีมีต่อบุคคลและเร่ืองราวในประวัติศาสตร์นัน้ต่างกัน ลาวใ น
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทยอาจมองลาวต ่าต้อยด้อยคา่กว่าตนเอง หรือท่ีมกัใช้ค า
ว่า “เป็นข้าขอบขณัฑสีมา”  ของสยาม แต่หากมองในแง่ท่ีเคารพคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืนด้วยนัน้ ผู้ เขียนเห็นว่า ควรพิจารณาจากหลักฐานของฝ่าย
ลาวด้วย ไมอ่คตชิาตนิิยมแตเ่พียงอย่างเดียว จะท าให้เราเปิดมมุมองใหม่ด้วยใจ
ท่ีเป็นธรรม การยอมรับความเท่าเทียมกันในคุณค่าความเป็นมนุษย์นีเ้องท่ี
ผู้ เขียนมองว่า เม่ือก้าวสู่ประชาคมอาเซียน การมองเห็น การเคารพคณุค่าความ
เป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืน คือพืน้ฐานท่ีส าคญัอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์กับ
ลาว แตร่วมถึงชาติอ่ืนๆ ด้วย มีหลายอย่างมากท่ีต้องแก้ไข ถ้าเราต้องการสร้าง
ความสมัพนัธ์อนัดีกับชาติอ่ืน ต้องเห็นคณุค่าผู้ อ่ืน รู้จกัให้เกียรติ เคารพความ
เป็นมนุษย์ของผู้ อ่ืน ไม่ว่าผลจะกลบัมาอย่างไร ไม่ส าคญัเท่ากับว่าสิ่งท่ีปฏิบตัิ
ไป มองคนอ่ืนอย่างไร ก็จะสะท้อนตวัเราเอง การรู้จักให้เกียรติ รู้จักเคารพใน
ความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียม ย่อมช่วยให้เรามีจิตใจท่ีเข้าถึงความดีงาม
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บางอย่าง ไม่ใช่จะมาเท่ียวบอกว่าตวัเองเป็นคนดี แต่พฤติกรรม ความคิด การ
กระท าต่อคนอ่ืนท่ีเขาเห็นต่างจากเรากลายเป็นคนเลวไปเสียหมด เราดีของเรา
อยูค่นเดียว เป็นนิสยัท่ีอยูร่่วมโลกกบัคนอ่ืนยาก 
 ภาพรวมของหนงัสือเล่มนีจ้ึงเป็นการศึกษามุมมอง ความคิดของลาว 
ความสัมพันธ์ไทย-ลาว การเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองของลาว ผ่าน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาว ผ่านบทความ 6 ชิน้ ก าพลบอกว่าความสัมพันธ์
ระหวา่งผู้คนสองแหล่งอารยธรรมส าคญัอย่างลุ่มแม่น า้โขงกบัเจ้าพระยามีความ
เหมือนมากกว่าท่ีคิด และความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อ
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างกนั โดยเฉพาะคติความเช่ือทางศาสนาท่ีมีร่วมกนั แต่
ส่งผลต่อเหตุการณ์เร่ืองราวในประวัติศาสตร์ต่างกัน รวมถึงมุมมองท่ีมีต่อกัน
และกนั 
 

บทความทัง้ 6 ชิน้ของก าพล ประกอบด้วย  
 

1. “พะเจ้าฟ้างุ่มแหล่งหล้าทอละนี”: พุทธกษัตริย์และความขดัแย้งยุค
สถาปนาอาณาจกัร 

2. “พะเจ้าไซเซดถาทิราด” เวียงจนั-อยุธยา กับความสมัพนัธ์ลาว-ไทย 
ในมิตเิชิงประวตัิศาสตร์ 

3. รัฐและความเป็นไทยในประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาว 
4. ก่อนจะเป็นรัฐประชาชาติ: การศึกษาว่าด้วยการปกครองระบอบ

อาณานิคมฝร่ังเศสในลาว 
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5. ความหมายและความเป็นมาของ “ลาวเทิง” ในประวตัิศาสตร์ไท-ลาว 
จากอาณานิคมถึงรัฐประชาชาต ิสปป.ลาว 

6. ความเปล่ียนแปลงของการเขียนประวัติศาสตร์ชาติลาวยุคหลัง
จินตนาการใหม ่

ผู้วิจารณ์ขอยกตวัอย่างแนวคิดส าคญัและข้อคิดเห็นท่ีน่าสนใจในบาง
บทความน าเสนอดงันี ้

ในบทความช้ินแรก ก าพลได้พยายามเสนอหลกัฐานชัน้ต้นท่ีเก่ียวข้อง
กบัประวตัิศาสตร์ของล้านช้าง และการพยายามอธิบายของนกัประวตัิศาสตร์ใน
ยุคปัจจุบนัว่ามีความขัดแย้งกัน โดยก าพลมองว่า นกัประวัติศาสตร์ลาวได้ใช้
กรอบคิดทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการเรียบเรียงประวัติศาสตร์
นิพนธ์ ดงัข้อความท่ีก าพลอธิบายว่า  

 

“น่าสงัเกตว่า ค าอธิบายเก่ียวกบัสาเหตกุารถูกแย่งชิงราชสมบติั
และการผลดัแผ่นดินแบบไม่ปกติ เช่น ถูกปลดออกจากต าแหน่ง
แล้วขับไล่ออกจากเมือง (กรณีพระเจ้าฟ้างุ่ม) มักปรากฏ
ค าอธิบายให้ความหมายในลกัษณะเดียวกนั เกิดข้ึนซ ้าๆ กนั คือ 
อธิบายว่า เพราะกษัตริย์พระองค์เดิมไม่ตัง้อยู่ในธรรม ถ้าเรา
อ่านหลกัฐานอย่างละเอียดก็จะพบค าอธิบายแบบนี้ในกรณีอื่นๆ 
อีกมาก ตรงนี้แสดงถึงอะไร? ก็แสดงว่า ผู้เขียนหรือผู้เล่าเร่ือง 
เขียนหรือเล่าเร่ืองตามกรอบคิดทางพทุธศาสนา...ผู้ชนะก็คือผู้มี
บญุและตัง้อยู่ในธรรม ส่วนผู้แพก็้ถูกจัดประเภทไว้ยงัฝั่งตรงกนั
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ข้าม ก็จะถูกถล่มด้วยมาตรฐานความบกพร่องต่างๆ นานา ตาม
มมุมองของฝ่ายพทุธศาสนา” 

 กรอบคิดท่ีว่านี ้ก าพลมองว่า ถูกน ามาผลิตซ า้โดยชนชัน้น าสยามอยู่
เสมอ พบในพระราชพงศาวดารไทยหลายฉบบั ก าพลจึงเสนอว่า “เป็นเพียงข้อ
กล่าวหาตอ่ผู้แพ้ ไม่ใช่สิ่งท่ีจะยึดถือว่าเป็นจริงสมับรูณ์ตรงตามทกุตวับทอกัษร”   
ก าพลมองว่า นกัประวตัิศาสตร์ลาวพยายามเรียบเรียงประวตัิศาสตร์นิพนธ์ขึน้
ในลกัษณะของการสร้างความเป็น “พุทธกษัตริย์” ให้แก่พระเจ้าฟ้างุ่ม ซึ่งเป็น
สว่นหนึง่ของกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ความเป็นชาติลาวภายใต้กรอบคิดและ
จินตนาการรัฐชาติลาวสมัยใหม่ การสถาปนาอาณาจักรล้านช้างถูกให้
ความหมายว่าเป็นการสร้างชาตบ้ิานเมืองให้เป็นปึกแผน่ 
 อย่างไรก็ตามการยอมรับนับถือกรอบคิดตามแนวพระพุทธศาสนานี ้
กลบัย้อนมาท าให้ความเป็นพทุธกษัตริย์ของพระเจ้าฟ้างุ่มหม่นหมองไปในกรณี
ท่ีน ากองทพัจากเขมรมาแย่งชิงราชสมบตัิพระราชบิดา หรือพระเจ้าปู่  เป็นเหตใุห้
เกิดความขัดแย้งกับภาพลักษณ์ความเป็นวีรบุรุษในฐานะผู้ รวมชาติลาวกับ
ความเป็นพุทธกษัตริย์ท่ีงดงามรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา นกัประวตัิศาสตร์นิพนธ์
ยุคหลังจึงมีการสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ โดยการช าระสิ่งแปดเปือ้นบางอย่าง
ออกไปจากประวตัิศาสตร์เพ่ือวตัถปุระสงค์ทางการเมืองในปัจจบุนั 
 ส่วนบทความช้ินที่ 2 นัน้ เป็นเร่ืองราวของวีรกษัตริย์พระองค์ท่ี 2 ของ
ลาว นัน่คือ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึง่มีบทบาทโดดเดน่ทัง้ในประวตัิศาสตร์ลาว
และประวตัิศาสตร์ไทย เป็นพระมหากษัตริย์ลาวท่ีได้รับการยอมรับจากชาวไทย
ในฐานะท่ีเป็นพนัธมิตรคอยชว่ยเหลืออยธุยาในการตอ่ต้านพม่า และพระเจ้าไชย
เชษฐาธิราชก็มีความสมัพนัธ์กนัอย่างแน่นแฟ้นกับสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิจน
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มีการสบถสาบานกันท่ีพระธาตุศรีสองรัก (อ.ด่านซ้าย จ.เลยในปัจจุบนั) ว่าจะ
เป็นมิตรกนัทัง้ในยามสงบและยามศกึ 
 อย่างไรก็ตามก าพลได้น าเสนอหลักฐานของฝ่ายลาวเพ่ือประกอบการ
โต้แย้งแนวคิดแบบชาตินิยมในงานประวตัิศาสตร์นิพนธ์ไทยว่า ฝ่ายไทยมกัมอง
วา่ตนเองเหนือกว่าชาติใกล้เคียงเสมอ การเขียนประวตัิศาสตร์นิพนธ์จงึมกัเขียน
ไปในลักษณะการประเมินคุณค่าชาติอ่ืนว่าด้อยกว่าตน อาทิกรณีการทูลขอ
พระเทพกษัตรีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชฝ่ายไทยก็จะมีมุมมองว่า เป็นการ
พระราชทานไปเพ่ือไปสถาปนาเป็นพระอคัรมเหสีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ซึง่
ตรงข้ามกับหลกัฐานท่ีปรากฏในพงศาวดารล้านช้างท่ีกล่าวถึงเหตกุารณ์ตอนนี ้
วา่  
 

“เมื่อพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยังอยู่เสวยสริสมบัติด้วย  อัน
ประกอบชอบธรรม จึงท าเป็นไมตรีมิตรติดต่อท้าวพระยาสามน-
ตราชทัง้หลายทุกแห่ง แล้วก็ได้ราชธิดาพระยาเชียงใหม่มาเป็น
นางอรรคมเหสี จึงได้ลูกสาวท้าวเชียงธงมาเป็นบาทบริจา จึงได้
ลูกสาวพระยาเขมรัฐ 3 คน ได้ลูกสาวพระยาเชียงรุ้ง 2 คน แล้ว
ได้ลูกสาวองจัวกองลานผู้ 1...แล้วได้ราชกัญญานี (กัลยาณี) 
ศรีอโยธยาชาวใต้ 2 คน มาเป็นบริจาริก อยู่เสวยสุขสนุกนกั
ในบา้นเมืองแห่งตนคราวนัน้แล” 

 

 นอกจากนี ้ก าพลยงัยกหลกัฐานในพงศาวดารหลวงพระบางมาประกอบ
วา่ พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้มเหสีท่ีเป็นพระราชธิดาเจ้าเมืองเชียงใหม่องค์หนึ่ง
พระราชธิดาพระเจ้ากรุงอยธุยา 2 องค์ พระราชธิดาพระเจ้าหงสาวดีองค์หนึ่งด้วย 
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ซึ่งก าพลมองว่า ฝ่ายลาวเองก็มองว่าตนเองไม่ได้ด้อยว่าเมืองอ่ืนๆ และยังมี
มมุมองคล้ายฝ่ายไทยว่า ตนเองก็เหนือว่าชาติอ่ืนๆ โดยก าพลมองว่า การได้พระ
ราชธิดาของเมืองต่างๆ รวมถึงพระราชธิดาของพระเจ้าหงสาวดีเป็นการเหยียด
ให้ศตัรูกลายเป็นหญิงและเป็นเมียท่ีโดยนยัก็ต้องด้อยกว่าฝ่ายลาว ท่ีมีกษัตริย์
ผู้ชายอย่างพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชเป็นตวัแทน ก าพลยงัเช่ือว่า น่าจะป็นมาตร
การตอบโต้ท่ีแยบคายของบรรพชนลาวในการสร้างอตัลกัษณ์ลาวให้ส าคญัและ
ยิ่งใหญ่กวา่ชาตท่ีิเคยกดข่ีตน 
 บทความช้ินที่ 3 เป็นเร่ืองราวของรัฐและความเป็นไทยในมุมมองของ
ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาว ก าพลอธิบายว่า ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวในสงัคมไทย
ล้วนถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมืองท่ีแสดงสิทธิธรรมของรัฐไทยท่ีมีต่อลาวใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึง่ คือ 
 1. ช่วงปลายอยุธยาถึงต้นรัชกาลท่ี 5 มองลาวในฐานะเป็นหนึ่งในกลุ่ม
ชนผู้อยูใ่ต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร หรือ ภาษาร่วมสมยัเรียกวา่ ข้าขอบขณัฑสีมา  
 2. ชว่งรัฐสมบรูณาญาสิทธิราชย์ พ.ศ.2435 - 2475 ลาวถกูมองในฐานะ
ชนผู้ใต้การปกครอง หรือ ข้าแผน่ดนิของกษัตริย์สยามผู้ทรงพระปรีชา 
 3. ช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 25 ลาวถูกมองในฐานะชนพวกเราในแดน
อ่ืน ซึ่งเคลือบแฝงอยู่ภายใต้ค าจ ากัดท่ีว่า บ้านพ่ีเมืองน้อง ซึ่งก าพลมองว่า เป็น
การทกึทกัเอาเองของฝ่ายไทยฝ่ายเดียว 
 การมองลาวใน 3 แบบข้างต้นเป็นการมองลาวแบบละเลยตวัตนและ
มุมมองของคนลาว ภาพลาวท่ีถูกสร้างขึน้ภายใต้บริบทของรัฐไทยเพ่ือสร้าง
ความเป็นไทยท่ีดศูิวิไลซ์ ขณะเดียวกนัลาวก็ถูกมองอย่างดถููกเหยียดหยามเป็น
ชายขอบทนัทีท่ีมีภาพบางด้านไมเ่ข้ากบักรอบความศวิิไลซ์ของชนชัน้น าของไทย 
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 ก าพลมองว่า นกัประวัติศาสตร์นิพนธ์ไม่ได้มองลาวในประวัติศาสตร์
ทัง้หมด แตจ่ะเลือกมองแตใ่นด้านท่ีอ่อนแอและล้าหลงักว่าตน เพ่ือสนองตอบต่อ
การผลิตซ า้อดุมการณ์ว่าด้วย ความยิ่งใหญ่ของรัฐไทยเท่านัน้ นกัประวตัิศาสตร์
ไทยล้วนคิดฝันจะเห็นลาวเป็นส่วนหนึ่งของไทย ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวมี
ความสมัพนัธ์กับบริบททางการเมืองของไทย ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวจึงไม่ใช่
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ลาวท่ีแท้จริง หากเป็นเพียงส่วนขยายของประวัติศาสตร์
ไทยเทา่นัน้ 
 บทความช้ินที่ 4 เป็นเร่ืองราวของการตอ่สู้กบัอาณานิคมฝร่ังเศสในลาว 
ซึ่งก าพลได้ให้รายละเอียดไว้อย่างน่าสนใจ โดยมีรัฐบาลไทยเข้าไปเก่ียวข้อง
ช่วยเหลือในทางลับด้วย นอกจากนีก้ าพลยังได้อธิบายทัง้ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการต่อสู้ กับลัทธิอาณานิคมไว้อย่าง
ชัดเจน ซึ่งเหตุการณ์ช่วงนีเ้ป็นการเปล่ียนผ่านจากความเป็นรัฐอาณานิคมสู่
ความเป็นรัฐประชาชาติของลาว 
 บทความช้ินที่ 5  เป็นเร่ืองความหมายและความเป็นมาของ “ลาวเทิง” 
ในประวตัิศาสตร์ของลาว ซึ่งก าพลได้น าเสนอพฒันาการของการให้ความหมาย
และการยอมรับกลุ่มชนชาติข่า มาเป็นลาวเทิง เพ่ือตอบสนองต่อวัตถุประสงค์
ทางการเมืองของลัทธิชาตินิยม โดยการสร้างพืน้ท่ีและตัวตนของกลุ่มชนใน
ประวตัศิาสตร์ ในกระบวนสร้างความเป็นชาติลาว จนถึงยคุการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2518 ลาวเทิง กลายเป็นค าท่ีนิยมใช้ทัง้ของลาวลุ่มและลาวสงู ถือ
เป็นค าให้เกียรติยอมรับบทบาทของกลุ่มชนท่ีถูกเรียก ขณะเดียวกันลาวเทิงก็
เป็นเคร่ืองแสดงอัตลักษณ์เพ่ือใช้ต่อรองสถานภาพทางสงัคมในความสัมพันธ์
ระหว่างชนชาติ ในทางกลบักันลาวเทิงก็ยงัถูกใช้เป็นตวัแทนของความล้าหลัง
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และด้อยอารยธรรมของสังคมลาว และกลายเป็นเหตุผลท่ีชอบธรรมท่ีพรรค
ประชาชนปฏิวัติลาวจะท าหน้าท่ีปกครองและพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็น
สมยัใหม่ ลาวเทิงจึงถกูสร้างขึน้ในรัฐประชาชาติเพ่ือสนบัสนนุอดุมการณ์ของรัฐ
และชนชัน้น าใหม่และในยุคของการเปิดประเทศ พ.ศ.2529 ลาวเทิงก็กลายเป็น
สินค้าทางวฒันธรรมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวซึ่งเติบโตมาพร้อมกับการ
พฒันาประเทศแบบสมยัใหมใ่นท่ีสดุ 
 บทความช้ินสดุท้าย ท่ีถกูรวบรวมพิมพ์ในชดุนาคยดุครุฑนีเ้ป็นเร่ืองของ
ความเปล่ียนแปลงของการเขียนประวตัิศาสตร์ชาติลาวยุคหลงัจินตนาการใหม่ 
ก าพลให้มมุมองว่า ประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวช่วงก่อน ค.ศ.1975 มีเนือ้หายังไม่
ลงรอยกนัในหลายส่วน อาทิการแบง่ยคุทางประวตัิศาสตร์ ความสมัพนัธ์กับชาติ
อ่ืนๆ  ตวัตนของกลุ่มชาติพนัธุ์ โดยนกัประวตัิศาสตร์ในอดีตพยายามจะเสนอว่า 
ความเป็นชาติลาวเป็นสิ่งถูกสืบทอดมาจากบุคคลส าคญัในประวตัิศาสตร์ อาทิ 
ขนุบรม ขนุลอ ท้าวฮุ่ง-ขนุเจือง พระเจ้าฟ้างุ่ม เป็นต้น และตกทอดมาถึงปัจจุบนั 
แต่ก าพลมองตรงข้ามว่า ความเป็นชาติลาวเกิดขึน้จากส่วนผสมของความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ในปี ค.ศ.1975 กับ ค.ศ.1986 และพรรคประชาชนปฏิวัติ
ลาวตา่งหากท่ีมีบทบาทในกระบวนการสร้างชาตนีิอ้ยา่งแท้จริง 
 โดยภาพรวมของงานรวมบทความชุด “นาคยุดครุฑ” นี ้ให้มุมมองท่ี
น่าสนใจต่อการท าความเข้าใจลาวซึ่งเป็นเพ่ือนบ้านในอาเซียนอย่างลึกซึง้ใน
ระดบัทศันคติของชาตท่ีิมีตอ่กนั โดยผู้ เขียนมองว่า ในอดีตถึงปัจจบุนั สยามหรือ
ไทย มกัจะมองลาวในฐานะท่ีต ่าต้อยกว่า แม้จะยอมรับวีรกษัตริย์ของลาวบาง
พระองค์แต่ก็ยงัมีทศันคติท่ีลดคณุค่าหรือประเมินคณุค่าลาวต ่ากว่าตนเอง ซึ่ง
ถกูถ่ายทอดแนวคิดนีอ้อกมาในงานของประวตัิศาสตร์นิพนธ์ลาวในประเทศไทย 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2559 

208 

แม้กระทัง่ค าว่าบ้านพ่ีเมืองน้อง ก็ถกูยดัเยียดให้ลาวเป็นเมืองน้อง และให้สยาม
เป็นเมืองพี่ ในฐานะท่ีมีอ านาจเหนือกว่า ทัง้ท่ีลาวมีความเก่าแก่ไม่แพ้กันใน
ฐานะผู้สร้างอาณาจกัรแถบลุ่มน า้โขง แตใ่นทางกลบักนัหากเราเปิดใจยอมรับฟัง
ข้อเท็จจริงนอกเหนือไปจากชดุความรู้และความเข้าใจเดมิท่ีถกูผลิตซ า้เป็นความ
เช่ือสืบทอดตอ่มาจนถึงปัจจบุนั ก็จะท าให้เราเข้าใจลาวในมิติท่ีกว้างขึน้ ยอมรับ
ความเจริญด้วยวัฒนธรรมของลาว และความยิ่งใหญ่ของชนชาติท่ีมีมาแต่ใน
อดีตกาล ตลอดถึงมมุมองของลาวท่ีมีตอ่ไทยตามความเป็นจริงด้วย  
 งานชิน้นีช้่วยส่งเสริมให้ผู้ ท่ีสนใจในประวัติศาสตร์ลาวได้เปิดมุมมอง
ใหม่ เข้าใจลาวอย่างลึกซึง้ ลดอคติท่ีมีตอ่กนั โดยการเคารพในศกัดิ์ศรีของความ
เป็นมนษุย์อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งผู้ เขียนเช่ือว่าจะเป็นบนัไดขัน้แรกของการสร้าง
ความร่วมมือกันหลงัจากการเปิดประชาคมอาเซียน ผู้ วิจารณ์มองว่า งานชิน้นี ้
เป็นงานท่ีสอดคล้องกับกระบวนทศัน์หลงัสมยัใหม่ (Postmodern Paradigm) ท่ี
มีแนวคิดส าคญัมุ่งแสวงหาความร่วมมือกัน โดยการแสวงหาจุดร่วม สงวนจุด
ตา่ง สร้างสมานเสวนา ตามหลกัการท่ีวา่   
 

                   การยึดมัน่ถือมัน่เป็นเหตใุหเ้กิดการแบ่งแยก     
                   การแบ่งแยกเป็นเหตใุหเ้กิดการแข่งขนั  
                   การแข่งขนัเป็นเหตใุหเ้กิดความไม่ไว้ใจกนั           
                   ความไม่ไวใ้จกนัเป็นเหตใุห้เกิดการท าลายกนั  
 

แนวทางท่ีควรส่งเสริมและสนบัสนนุคือ ควรหนัหน้ามาปรึกษาหารือกัน
ให้รอบคอบและเปิดโอกาสให้พิจารณารับส่วนดีจากทุกส่วนทุกทางสามารถ
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ร่วมมือกันได้โดยไม่ต้องคิดเหมือนกัน สร้างบรรยายกาศเอกภาพในความ
หลากหลายและช่วยเสริมกนัและกนั โดย 

ความไม่ยึดมัน่ถือมัน่น าไปสู่การแบ่งหน้าที่กนัรับผิดชอบ  
                   การแบ่งหนา้ทีก่นัฯ น าไปสู่การส่งเสริมกนั    
                   การส่งเสริมกนัน าไปสู่ความไว้ใจกนั     
                   ความไวใ้จกนัน าไปสู่ความร่วมมือกนั    
                   ความร่วมมือกนัน าไปสู่สนัติภาพ  
 

ดงัเจตนาของผู้ เขียนท่ีมีความตัง้ใจให้ผู้อ่านได้ทราบว่า 
 

 “...รู้จักและเข้าใจเพื่อนบ้านอย่างลาวมากกว่าภาพผิวเผินที่
ปรากฏหรือรับรู้รับฟังกนัมา น าไปสู่การปรับเปลี่ยนท่าทีและข้าม
พ้นมายาคติทางชาติพนัธ์ต่างๆ การเข้าใจผู้อื่นย่อมเป็นทางให้
เกิดความเข้าใจลดละอัตตาของตัวเราลง  จรรโลงวิถีการอยู่
ร่วมกนัอย่างสนัติ และเปลี่ยนผ่านได้โดยไม่สร้างบาดแผลหรือ
รอยร้าวลึกในประวติัศาสตร์ที่จะท าให้คนรุ่นหลงัอยู่ร่วมกันได้
ยากล าบากข้ึนมาเหมือนดงัเช่นในอดีต...”  
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1. เป็นบทความวิจัย/ บทความวิชาการเก่ียวกับความหลากหลาย
ด้านพืน้ถ่ินในลุ่มน า้โขง ชี มูล ในมิติด้านประวัติศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม 
สงัคม  เศรษฐกิจ  ศิลปกรรม  ชาติพนัธุ์  ภาษาและวรรณกรรม หรือบทความ
วิจารณ์หนงัสือ ซึง่ไมเ่คยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไม่เกิน 20 หน้าเอส่ี (A4) รวม
ภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง ขนาดอกัษร Cordia New 16 ส่วนบทความ
วิจารณ์หนงัสือ ควรมีความยาวไมน้่อยกวา่ 5 หน้าเอส่ี (A4) 
 3. ผู้ เขียนต้องระบปุระวตัิของตน ได้แก่ ระบช่ืุอ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด กรณีท่ีเป็น
นกัศกึษา พร้อมระบสุถานท่ีตดิตอ่ โทรศพัท์ หรือ e - mail เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความยาวรวมกนัไมเ่กิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ  ตาราง หรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหากจากเนือ้หาบทความและระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการแทรกสว่นใดในบทความ 
 6. ต้นฉบบัจะผ่านการประเมินคณุภาพโดยผู้ทรงคณุวฒุิจ านวนสอง 
ท่าน  ในรูปแบบ  double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีพิจารณาไม่
ทราบช่ือผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ)  ทัง้นี ้ กองบรรณาธิการ
อาจขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ   
และขอสงวนสิทธิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการ
ประเมินของกองบรรณาธิการ 
 7. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู 
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 8. ล าดบัการตีพิมพ์เป็นไปตามดลุพินิจของกองบรรณาธิการและขอ
สงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัในทกุกรณี 
 9. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขงชีมลู
เป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
 10. ส่งต้นฉบบัพร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูลทัง้ในรูปแบบไฟล์  Microsoft 
Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาท่ี 
 
  

กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 
 ศนูย์การเรียนรู้พทุธศลิป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป 
 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง 
 อ.เมือง จ.อดุรธานี 41000 
 โทร 042 – 211040 ตอ่ 1999, 099 – 575 – 8699   

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th  
โดยสง่มาทัง้แบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF 
ทางเว็บไซต์: http://ntbac.udru.ac.th 
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การอ้างอิง ให้ใช้วิธีการอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา โดยวงเล็บเฉพาะช่ือ – 

นามสกุลผู้แต่ง ส าหรับชาวไทย และเฉพาะนามสกุลผู้แต่ง ส าหรับชาวต่างชาติ 
ตามด้วยปีและเลขหน้าของเอกสารหรือหนงัสือท่ีอ้างถึง และต่อด้วยข้อความท่ี
ต้องการอ้าง (ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,//ปีท่ีพิมพ์://หน้า)    
เชน่   
            (ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) ได้แสดงให้เห็นวา่...................... 
            (Foucault,  1965:  115) ได้เสนอวา่..........................................    

หรือ 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(ชวลิต อธิปัตยกลุ,  2555:  8) 
             ............(เนือ้หาท่ีต้องการอ้างอิง)..................(Foucault,  1965:  115) 
 
 

รูปแบบบรรณานุกรม 
 

ให้ใช้ตามรูปแบบของ APA (American Psychological Association) ดงันี ้
 

 หนังสือ  
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือ.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).//สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.     
เชน่    ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2555).  ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้าน   

               ประวัตศิาสตร์ ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดนิอีสาน.  อดุรธานี:   
                   เต้า-โล้. 
 
 
 
 
 
 
 

การอ้างอิง 

ง’งง. 
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  หนังสือแปล 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือหนังสือฉบับแปล.//ช่ือผู้แปล, ผู้แปล.//(พิมพ์ครัง้ท่ี).// 
สถานท่ีพิมพ์://ส านกัพิมพ์.    เชน่     

ยอร์ช เซเดส์.  (2556).  เมืองพระนคร นครวัด นครธม.  ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล.     
            กรุงเทพฯ:  เรือนแก้ว.  
 

  บทความในวารสาร/นิตยสาร 
ผู้แตง่.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือบทความ.//ช่ือวารสาร,//ปีที่(ฉบบัท่ี),//เลขหน้า. 
เชน่     
ไกรฤกษ์ ศลิาคม.  (2555).  ผู้น าสงัคมในอดุมคตติามหลกัค าสอนของ   
 พระพทุธศาสนา.  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  29(3),  145-166. 
 

 บทความในหนังสือรวมบทความ 
ช่ือผู้แตง่.//(ปีทีพิมพ์). ช่ือบทความในหนงัสือ.//ใน//ช่ือบรรณาธิการ

(บรรณาธิการ).//ช่ือหนังสือ.//(หน้า).//ครัง้ท่ีพิมพ์.//สถานท่ีพิมพ์://
โรงพิมพ์. 

เชน่ 
ภวูดล ศรีธเรศ.  (2558).  เสือ้ด า แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เคร่ืองย้องของเอ้สตรีผู้ ไท  
           สองฝ่ังโขง.  ใน สชุานาถ บญุเท่ียง  (บรรณาธิการ),  วิจิตรแพรวา   
         มรดกภูมิปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม.  หน้า 73 – 112. ขอนแก่น:  
           ศริิภณัฑ์. 
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  รายการอ้างอิงไมป่รากฏปีท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในต าแหนง่ปีท่ี
พิมพ ์
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏสถานท่ีพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ท. หรือ N.P. ในต าแหนง่
สถานท่ีพิมพ์ 
  รายการอ้างอิงท่ีไม่ปรากฏช่ือโรงพิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.พ. หรือ n.p. ในต าแหนง่ช่ือ
ส านกัพิมพ์ 
 
 วิทยานิพนธ์ 
ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือวิทยานิพนธ์.//วิทยานิพนธ์ ช่ือ
ปริญญามหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั.  
เชน่ 
ไกรฤกษ์ ศลิาคม.  (2557).  เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 

  ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.  
ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา   
มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
 

  ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
ช่ือผู้แตง่หรือช่ือหนว่ยงาน.//(ปีท่ีพิมพ์).//ช่ือเร่ือง.//สืบค้นเม่ือ วนั เดือน ปี         
ท่ีค้น,จากURL. (ข้อมลูจาก website ของหนว่ยงานตา่ง ๆ)  
เชน่ 
ชวลิต อธิปัตยกลุ.  (2554).  ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนา 

  ทางงานช่างอีสานก่อน พ.ศ. 2500.  สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม  
  2558,  จาก http://digital_collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.php/    
  art/article/view/2925 
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  การสัมภาษณ์ 
ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์.//(วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์).//สัมภาษณ์.//ต าแหนง่.//    
หนว่ยงานท่ีสงักดัหรือท่ีอยู่.     เชน่ 
ฐากรู สรวงศ์สิริ.  (10 สิงหาคม 2557).   สัมภาษณ์.  เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม 
          ศนูย์ข้อมลูสิทธิมนษุยชนและสนัตภิาพ.  
 

  การอ้างอิงรูปภาพที่มาจากหนังสือ 

ภาพท่ี.//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา://ช่ือหนงัสือท่ีมาของภาพ     เชน่   

  

 

 

 

 
 

  

 
 
 
 

ภาพที ่4  ใบเสมาจากเมืองโบราณฟา้แดดสงยาง ปัจจุบนัจดัแสดงอยู่ทีพิ่พิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ ขอนแก่น  ทีม่า:  น. ณ ปากน ้า, 2524, รูปที ่33. 
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  การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
ภาพท่ี//ค าบรรยายภาพ//ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ    เชน่   
 
  
  
 
  
   
 

 

 

 
ภาพที ่1  สะพานทางเขา้ป่าค าชะโนดทีส่ร้างข้ึนใหม่ 
ทีม่า:  http://pantip.com/topic/32439591  

 
 

 

 

 

 

 

 

http://pantip.com/topic/32439591
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพจิารณาตีพิมพ์ 

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
วนัท่ี………เดือน…………………...…พ.ศ………...……. 

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ……………………….ต าแหนง่ทางวชิาการ(ถ้ามี)...................... 

      อาจารย์สงักดั......................................................................................  

   นิสติ/นกัศกึษาระดบั............................................................................. 
      สาขา .................................................................................................. 

                  คณะ/สถาบนั..........................................................................................

    บคุคลทัว่ไป (หนว่ยงาน).......................................................................  
ประเภทของต้นฉบบั 

    บทความวจิยั       บทความวชิาการ 

   บทวิจารณ์หนงัสอื      บทความปริทศัน์  

 
ช่ือบทความ(ภาษาไทย)…………………………………………….....……….………… 

……………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบทความ (ภาษาองักฤษ)….…………………………………………...……………… 
…………………………………………….……………………………………………… 
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ช่ือผู้ เขียน ภาษาไทย)..…………..…………………………………………………..…… 
………………….……………..…………………..……………………………………… 

ช่ือผู้ เขียน (ภาษาองักฤษ)…………..……………………………………..……………… 
……………………………………….…………………………………………………… 

ที่อยูท่ี่สามารถติดตอ่ได้สะดวก……………………………..………..….หมูท่ี่……….….
ซอย…………………………ถนน…….………………….ต าบล...................................
อ าเภอ………….…….…..จงัหวดั…………….……...…รหสัไปรษณีย์…………………
โทรศพัท์……..……………….…..…โทรศพัท์มือถือ……………………….………….…
โทรสาร………………................……. e-mail …………….…………………………… 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี ้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดยีว 

         เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน 
             ตามช่ือที่ระบใุนบทความจริง 

 

บทความนีไ้มเ่คยลงตีพมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไมน่ าสง่ไปเพื่อพิจารณาตีพมิพ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

ลงนาม…….……………………..……………………….                                                           
         (………..………………..…………………………) 
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ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................................... 

      ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล   โดยมีรายละเอียดส าหรับจดัสง่
วารสาร ดงันี ้ท่ีอยูเ่ลขที่.......หมู.่..........ซอย................................ถนน......................... 

ต าบล.................................อ าเภอ....................................จงัหวดั............................. 
รหสัไปรษณีย์..........................................โทรศพัท์..................................................... 

       ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

[  ] สมคัร เป็นสมาชิก 1 ปี 200 บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 2 ปี 400 บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก 3 ปี 600 บาท 

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขามหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

 

กรุณาสง่ หลกัฐานการโอนเงินและใบสมคัรมาที่ 

ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี 

ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 

โทรศพัท์  042 – 211 – 040 ตอ่ 1999  โทรสาร 0 4224 1418 

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th 

 

 

mailto:ntbac@udru.ac.th
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1. นายสัตยิะพันธ์ คชมิตร    ท่ีปรึกษา    

2. นางสาวโศภดิา บุญจ านง   ท่ีปรึกษา 

3. นางวันวสิาข์ คงธนกุลบวร  ท่ีปรึกษา 

4. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล  ประธาน 

5. นางอรอนงค ์ทองหล่อ ทะกอง   รองประธาน 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เชดิชาย บุตด ี รองประธาน 

7. นายพงษ์ศักดิ ์อัครวัฒนากุล  กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวรัตน์ บุญภลิะ กรรมการ 

9. นายสมบูรณ์ ช านาญ   กรรมการ 

10. นายมงคล ทะกอง   กรรมการ 

11. นางสาวสราวด ีณ หนองคาย  กรรมการ 

12. ดร.ไกรฤกษ์ ศลิาคม   กรรมการ 

13. ดร.ทิพยอ์ุบล ทิพเลิศ    กรรมการ 

14. นายฐากูร สรวงศ์สริิ    กรรมการ 

15. นางสาวสริิรัตน์ จันทร์มาลา  กรรมการ 

16. นาวสาวดรุณ ีมณทัีศน์   กรรมการ  

17. นายธัชวรรธน ์หนูแกว้   กรรมการ 

18. นางสาวปียกนิษฐ์ สาธารณ ์  กรรมการ 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศพิงษ์ ศรีสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 

20. นายสุนติย์ เหมนิล    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

คณะกรรมการบรหิารศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถิน่อีสาน 

ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 
โทรศัพท์ 0-4221-1040-59 ต่อ 1999  มือถือ 099-575-8699 
e–mail: ntbaclc@gmail.com , ntbac@udru.ac.th 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ntbac.udru.ac.th/ 

ปกหน้า 
หอไตร 
วัดจันทสาโร เมืองจำพอน 
สะหวันนะเขต ประเทศลาว 
ปกหลัง 
ธาตุบึงช้าง เมืองชลบุรี 
สะหวันนะเขต ประเทศลาว

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
เปน็วารสารวชิาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์  ราย  6  เดอืน 
กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน  
ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม)  มีวัตถุประสงค์เพื่อเผย
แพร่ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย ทั้งจากอาจารย์และนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รวมถึงผู้เขียนภายนอก และเพื่อเปน็
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการของคณาจารย ์
นกัศกึษา และผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาของบทความมสีว่นเกี่ยวขอ้งกับ
ความหลากหลายในพื้นถิ่นลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้   
 * ประวัติศาสตร์       * ศาสนา - วัฒนธรรม 
 * สังคม - เศรษฐกิจ * ศิลปกรรม 
 * ชาติพันธุ์  * ภาษาและวรรณกรรม 
•บทความวิชาการ 

“พระบาง” เมอืงอบุลราชธาน:ี การจำลองพทุธศลิปแ์ละความศกัดิ์สทิธิ์ 
              จากล้านช้างสู่อีสาน 
ชุมชนโบราณบ้านนาอ้อ: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น 
              ของชุมชนโบราณสำคัญในลุ่มแม่น้ำเลย 
•บทความวิจัย 

การสื่อสารอัตลักษณ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
              ของชุมชนเชียงของ 
วิวัฒนาการและการพัฒนาเนื้อดินปั้นด่านเกวียนให้คงความงาม 
              ตามอัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของชาวผู้ไท กรณีศึกษาบ้านนายูงตำบลนายูง   
              อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี 
ความเปน็มาและการปรบัตวัของคนเวยีดนามลุ่มนำ้โขง กรณศีกึษา 
                 คนเวยีดนามในเมอืงทา่แขก แขวงคำมว่น  
                 สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว   

  

•วิจารณ์หนังสือ  
นาคยุดครุฑ: “ลาว” การเมืองในประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย:  
              กำพล จำปาพันธ์
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