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ไผ๋ว่าเมืองอีสานเศร้า ให้จูงแขนเพิ่นมาเบิง  
สั่นแหล่ว เสียงพิณเสียงแคน เสียงโปงลาง  เสียงโหวด   

ยังจ้าวๆ  มันเศร้าบ่อนจั่งได๋  น้อ..พี่น้องเอ้ย 
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี



  

    

 
 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวชิาศึกษาทั่วไป 
มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 
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วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู เป็นวารสารวิชาการด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
ราย 6 เดือน ก าหนดออกปีละ 2 ฉบบั (ฉบบัที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน ฉบบัที่ 2 
เดือนกรกฎาคม – เดือนธันวาคม) มีวตัถุประสงค์เพื่อเป็นพืน้ที่ในการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการของคณาจารย์ นกัศกึษา และผู้สนใจทัว่ไป รวมทัง้เพื่อเป็นสือ่กลางในการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ทางวิชาการในด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ซึง่เนือ้หาของบทความมีส่วน
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 วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มลู เล่มปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1 ซึง่ทา่นผู้อ่านได้ถืออยู่ในมือขณะนี ้เป็นฉบบั

แรกต้อนรับปีใหม่ พุทธศักราช 2561 นับเป็นวารสารเล่มท่ี 7 แล้ว ท่ีศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ 

ถิ่นอีสาน ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี  ได้คดัสรรบทความวจิยั และบทความ

วิชาการท่ีให้สารประโยชน์เพ่ือน าเสนอต่อวงวิชาการมาอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นการมุ่งน าเสนอ 

องค์ความรู้ทางวิชาการเก่ียวกับพืน้ถิ่นโขง ชี มูล ในมิติต่างๆ โดยกองบรรณาธิการได้ให้ความ

พิถีพิถันในการกลั่นกรองความถูกต้องทางวิชาการ และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานของ  

“ศูนย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย” หรือ TCI  ส่วนบทความท่ีผ่านการกลั่นกรองและได้รับเลือกให้ 

ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนีมี้ทัง้สิน้ 7 บทความ แต่ละบทความมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็น

วชิาการแตกต่างกนัไปดงัตอ่ไปนี ้

บทความเร่ืองแรก “ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย”  เป็นผลงาน

ของ อาจารย์ธีระวัฒน์ แสนค า  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ผลงานชิน้นีไ้ด้พยายามค้นหาร่องรอยและพัฒนาการทาง

ประวตัิศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนโบราณในเขตท่ีราบลุ่มน า้คาน อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย  โดยได้พบ

หลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดี และศลิปกรรม ท่ีแสดงให้เห็นว่า มีชมุชนโบราณท่ีตัง้ถิ่นฐาน

มาแล้วตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 23 – 24   

บทความเร่ืองท่ี 2 “บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษา

พระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น 

จังหวัดขอนแก่น” เป็นผลงานของ อาจารย์วันชาติ ชาญวิจิตร อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บวัระภา อาจารย์ประจ าคณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น บทความเร่ืองนีไ้ด้ศกึษาบทบาทของท่านพระ

ครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) แห่งวัดไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

ในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยอาศยัต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาช่วย 

ในการจดัการ ทัง้ในด้านความรู้ ความเช่ือ วฒันธรรม และการอนรัุกษ์วฒันธรรมของท้องถิ่น      

บทบรรณาธิการ 



 

บทความเร่ืองท่ี 3 “กระบวนการเพื่ อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่า

นาฏศลิป์ในชัน้เรียนวิชานาฏศลิป์ไทย” เป็นผลงานของ รองศาสตราจารย์พจน์มาลย์ สมรรคบุตร 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุดรธานี บทความเร่ืองนีไ้ด้น าเสนอกระบวนการพัฒนาการฝึกนาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ 

โดยอาศยัประสบการณ์ตรงของผู้ เขียนท่ีได้รับการสอนมาจากนางละครหลวงในราชส านัก ร่วมกับ

การใช้ทฤษฎีแนวคิดของแฮร์โรว์ เพ่ือพฒันาทกัษะทางนาฏยศพัท์และนาฏศิลป์แก่ผู้ เรียนในสาขา

ศลิปะการแสดงให้สามารถปฏิบตัอิย่างถูกต้องและแม่นย ายิ่งขึน้ 

บทความเร่ืองท่ี 4 “ร าวงคองก้า ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู”  

เป็นผลงานของ อาจารย์ ดร.มนูศักดิ์ เรืองเดช อาจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง  คณะ

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี  บทความเร่ืองนีไ้ด้น าเสนอเร่ืองราวของ

ร าวงคองก้า ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู โดยเป็นการน าเสนอทัง้ในด้านความ

เป็นมา ด้านการแสดง และด้านการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและสืบสานสู่คนรุ่นใหม่ ซึง่ถือเป็นศลิปะการแสดง

ท่ีมีความเก่าแก่และเป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดัหนองบวัล าภ ูและยงัอยู่ในระหว่างการขอขึน้ทะเบียน

เป็นมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของจงัหวดัหนองบวัล าภอีูกด้วย 

บทความเร่ืองที่ 5 “การฟ้อนบวงพลีบูชา: กรณีศึกษาบ้านสะแบง ต าบลสะแบง 

อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี” เป็นผลงานของ อาจารย์กนกอร สขุมุาลพงษ์ อาจารย์ประจ า

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  บทความชิน้นีไ้ด้

น าเสนอองค์ความรู้เก่ียวกับนาฏศิลป์ท่ีสัมพันธ์กับความเช่ือเร่ืองผี ในพิธีบุญเลีย้งบ้านของบ้าน

สะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี โดยองค์ความรู้ทางนาฏศิลป์ท่ีพบในพิธีนี ้

เช่น ท่าฟ้อน การวาดฟ้อน การกระโดด การหมุนรอบตัว และการขย่มตัว ซึ่งนับว่ามีความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะที่พบได้เฉพาะในพิธีบุญเลีย้งบ้านของบ้านสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวัด

อดุรธานี 

 

 



บทความเร่ืองท่ี 6 “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด

ขอนแก่น” เป็นผลงานของ พระอธิการค าพันธ์ ธมฺมครุโก (ผิวกระจ่าง) และคณะ เป็นผลงาน

การศกึษาท่ีมุ่งพฒันาการศกึษาด้านปริยตัิธรรมในจงัหวดัขอนแก่น ซึง่ผู้ เขียนได้ศกึษาแนวทางการ

จดัการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการศึกษาได้เสนอแนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ท่ีน่าสนใจ อาท ิด้านการบริหารจดัการจากฝ่ายบริหารของโรงเรียน ด้านการจดัสรรงบประมาณ ด้าน

การจดัท าแผนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นต้น  

บทความเร่ืองสุดท้าย “การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” เป็นผลงานของ 

พระนิเวทย์ ญาณวีโร และคณะ ผลงานชิน้นีส้นใจท่ีจะศกึษาเก่ียวกบัการประยกุต์ใช้หลกัมนษุยธรรม

เพ่ือน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ าเภอจตรุพักตร

พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ซึง่งานชิน้นีไ้ด้เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ไว้หลายแนวทาง อาท ิการพฒันา

รูปแบบการฝึกอบรม การพฒันาความสมัพนัธ์ของบุคลากรภายในองค์กร เป็นต้น 

ท้ายท่ีสุดนี ้กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มลู ศนูย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 

ส านกัวชิาศกึษาทัว่ไป มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า บทความท่ีได้รับการคดัสรร

เพ่ือเผยแพร่ในวารสารฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน นักวิชาการ ผู้สนใจ และวงวิชาการ

ตอ่ไป 

 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ศลิาคม 

                                                                                            บรรณาธิการ   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

• บทความวิชาการ  

ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย  
ธีระวฒัน์ แสนค า  .....................................................................      1 
 

บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร 
(วสันต์ มหาปุญโฺญ)  วัดไชยศรี  ต าบลสาวะถี  อ าเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 
  วนัชาติ ชาญวิจิตร / หอมหวล บวัระภา .......................................    25  
 

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชัน้เรียน 
วิชานาฏศิลป์ไทย 

พจน์มาลย์ สมรรคบตุร ..............................................................    63    
 

ร าวงคองก้า ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู  
มนศูกัด์ิ เรืองเดช .......................................................................    91   
 
 

• บทความวิจัย  
 

การฟ้อนบวงพลีบูชา: กรณีศึกษาบ้านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน       
จังหวัดอุดรธานี                                                                                             

กนกอร สขุมุาลพงษ์ ..................... .............................................    
 

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธ 
ศาสนา (B-Net)  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ขอนแก่น 

พระอธิการค าพนัธ์ ธมฺมครุโก / พระครูสธีุคมัภีรญาณ / 
พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ / ประยูร แสงใส / พระส ารอง สญฺญโต ........     

สารบัญ 

121 

143 



 

การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร 
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอจตุรพักตรพมิาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

พระนิเวทย์ ญาณวีโร / พระครูสธีุคมัภีรญาณ /พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ 
ประยรู แสงใส / พระส ารอง สญฺญโต .............................................   175 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

1 ชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคาน อ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย  
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 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาร่องรอยและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณในเขตท่ีราบลุ่มน า้คาน อ าเภอท่าล่ี  
จงัหวดัเลย ก่อนการเข้ามาของชุมชนปัจจุบนั จากหลกัฐานทางประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและศลิปกรรม  

 จากการศึกษาพบว่า ภายในบริเวณท่ีราบลุ่มน า้คานมีการพบร่องรอย
ชมุชนโบราณจ านวน 3 แหง่ ได้แก่ ชมุชนโบราณบ้านยาง ชมุชนโบราณบ้านท่าล่ี
และชุมชนโบราณบ้านเม่ียง จากหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
ศิลปกรรมท่ีปรากฏสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของชมุชนมาตัง้แต่ประมาณ
พุทธศตวรรษท่ี 23 – 24 โดยสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการของชุมชนเช่ือมโยงกับ
ชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัวเมืองชายแดนของอาณาจักรล้านช้าง 
ต่อมาชุมชนโบราณในท่ีราบลุ่มน า้คานได้เผชิญกับภาวะสงครามในศึกเจ้า
อนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ชุมชนและศาสนสถานภายในเขตชุมชนถูก 
ทิง้ร้าง เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติจึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟู
ชมุชนใหมอี่กครัง้ในชว่งต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
                                                           
1 อาจารย์คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย                      
   e – mail:  teerawattano@hotmail.com    

ชุมชนโบรำณในลุม่น  ำคำน อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย 

Ancient Communities in Khan River Basin, 

Tha Li District, Loei Province 
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ค าส าคัญ:  ชมุชนโบราณ  พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน  ลุม่น า้คาน 
                   อ าเภอทา่ล่ี 
        

Abstract 
 

This article examined traces and local historical development of 
ancient communities located beside Khan river basin in Tha Li District of 
Loei Province. These were done by focusing on the pre-arrival of the 
present communities evidenced by traces of their history, archaeology, and 
arts.   
 The findings found that Khan river basin was discovered to remain 
traces indicating the arrival of three ancient communities: Ban Yang 
Ancient Community, Ban Tha Li Ancient Community, and Ban Miang 
Ancient Community. The remaining traces evidenced by their history, 
archaeology, and arts also revealed their settlement that they had arrived 
in Khan river basin since 23 – 24 B.E. It was assumed that the development 
of these communities was consistent with Muang Kenethao Ancient 
Community – a border town of the former Lan Xang Kingdom of Laos. In 1827, 
these ancient communities located beside Khan river basin encountered a 
state of war led by the former Vientiane king of Laos entitled Chao Anouvong. 
This made the people abandon the ancient communities and evacuate to 
other safer areas. In the beginning of 25 B.E. when the political situation 
was recovered or returned to a normal condition, these ancient 
communities were re-fulfilled with the arrival of marvelous people. As a 
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 result, these communities were rehabilitated and became peaceful as 

explicitly seen in nowadays.                     
Keywords:  Ancient Community,  Local Historical Development,  
                   Khan River Basin,  Tha - Li District       
    
 ความน า 
 ล าน า้คานเป็นล าน า้สาขาล าน า้หนึ่งของแมน่ า้เหือง มีต้นก าเนิดบริเวณ
เทือกเขาสงูในเขตต าบลน า้ทูน  และต าบลอาฮี อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย แล้วไหล
ลงมาทางทิศตะวนัออก ก่อนท่ีจะไหลวกไปทางทิศเหนือผ่านเขตต าบลท่าล่ีและ
ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย และไหลลงสู่แม่น า้เหือง ท่ีบริเวณปาก
คาน ในเขตบ้านปากคาน ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี ล าน า้คานในช่วงท่ีไหล
ผา่นท่ีราบมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร  
  ท่ีราบลุ่มล าน า้คานเป็นท่ีตัง้ของตวัอ าเภอท่าล่ีและชมุชนหมู่บ้านต่างๆ 
กว่า 20 ชุมชน ล าน า้คานจึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของชาวท่าล่ี และยัง
เป็นเส้นทางคมนาคมท่ีสามารถเช่ือมต่อกับบ้านเมืองในลุ่มแม่น า้เหืองและ
แม่น า้โขงได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองแก่นท้าว ซึ่งเป็นชุมชนใหญ่ในลุ่มแม่น า้
เหืองท่ีมีความส าคญัตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั และตัง้อยูห่า่งจากปากคานไปทาง
ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือในลุ่มน า้เหืองประมาณ 7 กิโลเมตร ในบริเวณท่ีราบลุ่ม
น า้คานยงัมีชุมชนโบราณขนาดเล็กหรือชุมชนโบราณระดบัหมู่บ้านกระจายอยู่
หลายแห่ง แต่ทว่าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับชุมชนโบราณเหล่านีก้ลับยังไม่ได้รับ
การศกึษาค้นคว้าอย่างจริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการทางประวตัิศาสตร์ ทัง้ท่ี
ชุมชนโบราณหลายแห่งมีความส าคญัและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ 
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โบราณคดีและศลิปกรรม ซึง่แสดงให้เห็นถึงพฒันาการการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนใน
ลุม่น า้คานในอดีต  
 บทความนี ้ผู้ เขียนมีวตัถุประสงค์ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับ
ชมุชนโบราณในเขตท่ีราบลุ่มน า้คาน อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย เพ่ือแสดงให้เห็นถึง
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม
และวฒันธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สภาพบริบทใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แตช่ว่งแรกก่อตัง้
ชุมชนในสังคมแบบรัฐจารีตในวัฒนธรรมล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง โดยมี
มมุมองการศกึษาจากพฒันาการภายในชมุชนเป็นหลกัตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 23 
จนถึงการฟื้นฟูชุมชนหลังศึกเจ้าอนุวงศ์ในต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 เพ่ือเป็น
แนวทางส าหรับการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินชมุชนโบราณใน
ลุ่มน า้คานอย่างละเอียด และสร้างความเข้าใจในบริบททางประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินอ าเภอท่าล่ีตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมให้
เกิดขึน้แก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน: ข้อมูลเชิงกายภาพ 
  บริเวณลุ่มน า้คานเป็นพืน้ท่ีราบลุ่มหุบเขาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ มี 
ล าน า้คานไหลผ่านกลางพืน้ท่ีราบจากทางทิศใต้ไปยังทิศเหนือ มีแนวภูเขา
ทอดตวัยาวเป็นขอบเขตท่ีราบลุม่ทางทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตก และมีท่ีดอน
สลับกับท่ีราบลุ่มกระจายอยู่เป็นระยะตลอดพืน้ท่ีลุ่มน า้ ท่ีดอนส่วนใหญ่ใน
ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของหมู่บ้านในเขตต าบลท่าล่ีและต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี 
จงัหวดัเลย และมีรายงานจากชาวบ้านว่ามีการพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่
ตามท่ีดอนติดกบัล าน า้คานหลายแหง่ ซึง่สนันิษฐานวา่ท่ีดอนเหลา่นีอ้าจเคยเป็น
ท่ีตัง้ของชมุชนโบราณขนาดเล็กมาก่อน  
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    จากหลกัฐานเอกสารจดหมายเหตสุมัยรัชกาลท่ี 3 พ.ศ.2370 กล่าวถึง

ช่ือชมุชนโบราณท่ีสนันิษฐานว่าอยู่ในเขตท่ีราบลุ่มน า้คาน ได้แก่ บ้านขมิน้ บ้าน
ภปูระสาท บ้านเม่ียง บ้านทา่ล่ีและบ้านนาเปือก (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 
2530: 108) แต่ในปัจจุบนัสามารถสืบค้นท่ีตัง้ของชุมชนเหล่านีไ้ด้อย่างชัดเจน
เพียง 2 ชมุชน คือ ชมุชนโบราณบ้านท่าล่ีและชมุชนโบราณบ้านเม่ียง สว่นชมุชน
โบราณบ้านขมิน้ บ้านภูประสาทและบ้านนาเปือก ปัจจบุนัยงัไม่สามารถสืบค้น
ได้ว่าตัง้อยู่บริเวณใด เน่ืองจากร่องรอยของชมุชนโบราณในลุ่มน า้คานส่วนใหญ่
ถกูชาวบ้านท าลายโดยการปรับพืน้ท่ีท าการเกษตร  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1  สภาพภูมิประเทศที่ราบลุ่มน ้ าคาน อ าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เมื่อมองจาก 
ภูเขาทางทิศตะวนัตกของทีร่าบ 
 
  และมีการพบชุมชนโบราณอีก 1 แห่งท่ีอยู่นอกเหนือจากเอกสาร
จดหมายเหตสุมยัรัชกาลท่ี 3 คือ ชมุชนโบราณบ้านยาง โดยไม่ปรากฏหลักฐาน
ในอดีตว่ามีการเรียกช่ือชุมชนโบราณดงักล่าวนีว้่าอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าอาจะ
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เป็นหนึง่ในชมุชนโบราณท่ีอยู่ในการระบขุองเอกสารจดหมายเหตสุมยัรัชกาลท่ี 3 
เพียงแตก่ารขาดความต่อเน่ืองของชุมชนและผู้คนในพืน้ท่ี จึงอาจท าให้การรับรู้
เร่ืองช่ือบ้านนามเมืองขาดหายตามไปด้วย   
  การส ารวจและศึกษาข้อมูลเก่ียวกับชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานของ
ผู้ เขียนในครัง้นีพ้บว่า ในพืน้ท่ีราบลุ่มน า้คานมีการพบร่องรอยชุมชนโบราณ
จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ ชุมชนโบราณบ้านยาง ชุมชนโบราณบ้านท่าล่ีและชุมชน
โบราณบ้านเม่ียง ซึง่เรียงตามล าดบัท่ีตัง้ในทิศทางการไหลของล าน า้คานจากต้น
น า้มายงัปากคาน 
 
  1. ชุมชนโบราณบ้านยาง 
  ชมุชนโบราณบ้านยางอยู่ในเขตบ้านยาง ต าบลทา่ล่ี อ าเภอทา่ล่ี จงัหวดั
เลย เป็นชมุชนโบราณท่ีอยู่ด้านในสดุเม่ือพิจารณาจากสภาพท่ีตัง้ของชมุชนผ่าน
ลกัษณะภูมิประเทศของท่ีราบลุ่มน า้คาน เน่ืองจากตัง้อยู่ในท่ีราบลุ่มหุบเขาติด
กบัเชิงเขาท่ีล าน า้คานไหลลงสู่เขตท่ีราบ ชมุชนโบราณบ้านยางเป็นช่ือท่ีผู้ เขียน
ใช้เรียกตามชุมชนท่ีอยู่ใกล้เคียงในปัจจุบนั เน่ืองจากไม่พบหลกัฐานท่ีกล่าวถึง
ช่ือบ้านยางในเอกสารประวัติศาสตร์ แต่ในบริเวณชุมชนบ้านยางมีการพบ
ร่องรอยโบราณสถานท่ีวัดพระธาตุอุโมงค์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแห่งนีเ้ป็น
ท่ีตัง้ชมุชนโบราณมาก่อน   
  พระธาตอุโุมงค์เดิมปรากฏเป็นซากฐานเจดีย์รูปทรงส่ีเหล่ียมก่อด้วยอิฐ
ท่ีมีฐานเหลืออยูเ่พียง 1 ชัน้ สว่นเรือนธาตพุงัทลายลงมา ภายหลงัได้รับการสร้าง
เจดีย์ทรงแปดเหล่ียมครอบทบัซากฐานเจดีย์องค์เดิมไว้ในช่วง พ.ศ.2539 - 2540 
ชาวบ้านให้ข้อมูลว่า ในระหว่างการสร้างเจดีย์ครอบซากฐานเจดีย์เก่า ได้มีการ
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 ขุดพบพระพุทธรูปทองค า อาวุธโบราณและภาชนะโลหะอยู่ใต้ฐานเจดีย์ด้วย 

(เล็ก มีมขุ, 2560) 
 ทางทิศตะวนัออกของวัดพระธาตอุุโมงค์ติดกับล าน า้คานมีการขุดพบ
เตาเผาโบราณอยู่ใต้พืน้ดิน ผนังเตาก่อด้วยดินทรงกลม มีลักษณะคล้ายเตา
ตะกรับ มีช่องระบายความร้อน 5 ช่อง แต่ไม่พบเศษภาชนะดินเผาในบริเวณ
ใกล้เคียง จึงไม่อาจสนันิษฐานได้ว่าเตาเผาโบราณนีถู้กสร้างขึน้เพ่ือใช้เผาสิ่งใด 
แตก่ารพบเตาเผาโบราณก็สะท้อนให้เห็นว่าชมุชนโบราณบ้านยางอาจเป็นชุมชน
ส าคัญท่ีเป็นแหล่งผลิตเคร่ืองปัน้ดินเผาหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึน้มาใช้ได้เองใน
ท้องถ่ิน และอาจจะผลิตเพ่ือสง่ขายในท้องถ่ินใกล้เคียงด้วยก็เป็นได้   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ภาพที ่2  พระธาตอุโุมงค์ โบราณสถานส าคญัในเขตชมุชนโบราณบา้นยาง 
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ภาพที่ 3  ลกัษณะของเตาเผาโบราณทีข่ดุพบในบริเวณวดัพระธาตอุโุมงค์ 
 

  2. ชุมชนโบราณบ้านท่าล่ี 
  ชมุชนโบราณบ้านท่าล่ีปัจจุบนัอยู่ในเขตบ้านท่าล่ี  ต าบลท่าล่ี  อ าเภอ 
ทา่ล่ี จงัหวดัเลย อยูห่า่งจากท่ีวา่การอ าเภอท่าล่ีไปทางทิศใต้ประมาณ 500 เมตร 
สนันิษฐานวา่ชมุชนโบราณแหง่นีน้่าจะมีวดัโพธ์ิศรีเป็นศนูย์กลางของชมุชน  
  ในหนงัสือรายงานทพัของพระยาเพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพ่ือให้
น าขึน้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัในเอกสารราชการ
ทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบบั 11 พ.ศ.2370 ได้ปรากฏช่ือบ้านท่าล่ีในรายงานว่า  
ราชวงษ์เมืองน่านใช้ให้แสนจิตมะโนและนายน้อยคมุไพร่ 100 คน มากวาดต้อน
ผู้คน ได้พบกองตระเวนของพระยาเพชรพิไชย ณ บ้านท่าล่ี กองตระเวนจึงพาตวั
แสนจิตมะโนและนายน้อยมาพบพระยาเพชรพิไชย (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 
3, 2530: 107 - 109)  
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   หลงัสิน้สงครามในปี พ.ศ.2371 แล้ว คงมีผู้คนเข้ามาตัง้บ้านเรือนและ

อาศัยอยู่ในเขตบ้านท่าล่ีมากขึน้ จนท าให้มีสถานะเป็นด่านควบคุมผู้ คนท่ี
เดินทางไปมายังเมืองแก่นท้าวหลังจากท่ีดินแดนฝ่ังซ้ายแม่น า้เหืองอยู่ภายใต้
การปกครองของฝร่ังเศส (พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หวั ร.ศ.121 - 122 ตอน 2, 2546: 125) และเป็นท่ีตัง้ของตวัอ าเภอท่าล่ีอีก
ด้วย 
  จากการส ารวจภาคสนามของผู้ เขียนพบว่า  ภายในชุมชนโบราณบ้าน 
ทา่ล่ีไมป่รากฏร่องรอยของซากโบราณสถาน เน่ืองจากวา่มีการสร้างบ้านเรือนทบั
บริเวณท่ีเป็นชุมชนโบราณเดิม แต่มีการค้นพบพระพุทธรูปปูนปัน้ซึ่งเป็น 
พระประธานอยู่ในในโบสถ์วัดโพธ์ศรี เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจ าชุมชนและ
เป็นท่ีนบัถือของชาวบ้านท่าล่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4  พระพทุธรูปหลวงพ่อใหญ่ ภายในโบสถ์วดัโพธ์ิศรี บา้นท่าลี ่
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 พระประธานภายในโบสถ์วดัโพธ์ิศรีชาวบ้านเรียกช่ือว่า “หลวงพ่อใหญ่” 
เป็นพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 1.80 เมตร ไม่
ทราบประวตัิความเป็นมาของการสร้าง แต่เคยประดิษฐานเป็นพระประธานใน
โบสถ์วัดโพธ์ิศรีหลังเก่าก่อนสร้างหลังใหม่ครอบทับในปัจจุบนั (พระครูปริยัต ิ
สารานุยุต, 2560)  มีพุทธลักษณะพระพักตร์กลมใหญ่  พระกรรณยาว  ขมวด 
พระเกศาเล็กและถ่ี  พระรัศมีทรงเปลวแหลมสูง  แย้มพระโอษฐ์เล็กน้อย  พระ
นาสิกเล็ก พระขนงโก่ง พระวรกายค่อนข้างใหญ่ แต่พระกรค่อนข้างเล็กเรียว 
สงัฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลายตดัเรียบ นิว้พระหตัถ์ทัง้ส่ียาวเสมอกนั ขดัสมาธิราบ 
ส่วนพระวรกายและจีวรทาทับด้วยสีทอง เม่ือพิจารณาจากพุทธลักษณะ
สนันิษฐานว่าเป็นพระพทุธรูปฝีมือช่างท้องถ่ิน มีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24 - 25 
นอกจากนี ้ยงัมีพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ลกัษณะทางพทุธศิลป์คล้ายกับ
พระประธานแตมี่ขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้างของพระประธานบนฐาน
ชกุชีเดียวกนัอีกด้วย 
 ภายในวดัโพธ์ิศรียงัมีการเก็บรวบรวมพระพทุธรูปส าริด พระพทุธรูปไม้
และโบราณวตัถท่ีุชาวบ้านขดุพบในเขตชมุชนบ้านท่าล่ีและใกล้เคียงในพืน้ท่ีลุ่ม
น า้คาน แล้วน ามาถวายพระครูพิศาลสิกขการ อดีตเจ้าอาวาสวดัโพธ์ิศรี (พระครู
ปลดัรชต ถามวโร, 2560) ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปส าริดศิลปะล้านช้าง ขนาด
หน้าตกักว้างประมาณ 3 - 5 นิว้ บางองค์มีจารึกอกัษรธรรมอีสานอยู่ท่ีฐานด้วย 
พระพุทธรูปกลุ่มนีน้่าจะเป็นฝีมือช่างท้องถ่ิน มีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 23 - 24 
และยังเป็นหลักฐานประเภทโบราณวัตถุท่ีส าคญัในการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์ของชมุชนโบราณในลุม่น า้คานอีกด้วย 
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    3. ชุมชนโบราณบ้านเม่ียง 

  ชมุชนโบราณบ้านเม่ียงปัจจบุนัอยู่ทางฝ่ังซ้ายของล าน า้คานในเขตบ้าน
เม่ียง ต าบลหนองผือ อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ในหนงัสือรายงานทพัของพระยา
เพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพ่ือให้น าขึน้ทูลเกล้าฯ  ถวายพระบาทสมเด็จ 
พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั ในเอกสารราชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ ฉบบั 11 ได้ปรากฏ
ช่ือบ้านเม่ียงว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งท่ีแสนจิตมะโนและนายน้อยคมุไพร่มากวาด
ต้อนผู้คน (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 108)   
  จากการส ารวจภาคสนามของผู้ เขียนพบว่า ภายในชุมชนโบราณบ้าน
เม่ียงไม่ปรากฏร่องรอยของซากโบราณสถาน เน่ืองจากว่ามีการสร้างบ้านเรือน
ทับบริเวณท่ีเป็นชุมชนโบราณเดิม แต่มีการพบพระพุทธรูปปูนปัน้ซึ่งเป็น 
พระประธานอยู่ในในโบสถ์วัดโพธ์ชยั เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ประจ าชุมชนและ
เป็นท่ีนบัถือของชาวบ้านเม่ียงและชมุชนใกล้เคียง 
 พระประธานภายในโบสถ์วดัโพธ์ิชยัเป็นพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั 
ขนาดหน้าตกักว้างประมาณ 1.20 เมตร ไม่ทราบประวัติความเป็นมาของการ
สร้าง บ้างก็วา่มีชา่งจากทางเหนือมาสร้าง (พระครูอมรธรรมาภิรัต, 2560) มีพทุธ
ลกัษณะพระพกัตร์เรียว พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาเล็กและถ่ี มีไรพระศก 2 
ชัน้  พระรัศมีแกะสลักด้วยไม้ทรงเปลวแหลมสูง  พระโอษฐ์และพระนาสิกเล็ก  
พระขนงโก่ง  พระศอค่อนข้างยาว  พระวรกายค่อนข้างผอมเพรียว  พระกรและ
พระชงฆ์เล็กเรียว  สังฆาฏิเป็นแผ่นใหญ่ปลายตัดเรียบ นิว้พระหัตถ์ทัง้ส่ียาว
เสมอกัน ขดัสมาธิราบ ส่วนพระวรกายและจีวรทาทับด้วยสีทอง เม่ือพิจารณา
จากพทุธลกัษณะสนันิษฐานว่าเป็นพระพทุธรูปฝีมือช่างท้องถ่ิน มีอายรุาวปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 24 - 25 นอกจากนี ้ยงัมีพระพทุธรูปปนูปัน้ปางมารวิชยั ลกัษณะ
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ทางพุทธศิลป์คล้ายกับพระประธานแต่มีขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้าง
ของพระประธานบนฐานชกุชีเดียวกนัอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5  สภาพโบสถ์หลังเก่าของวดัโพธ์ิศรี บ้านท่าลี่ ก่อนร้ือสร้างโบสถ์หลังปัจจุบนั 
ครอบทบัในบริเวณเดิม (ทีม่าภาพ: พระครูปริยติัสารานยุตุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6  พระพทุธรูปส าริดทีพ่บในเขตชมุชนโบราณบา้นท่าลีซ่ึ่งเก็บรวบรวมไวที้ว่ดัโพธ์ิศรี 
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  นอกจากนี ้ริมฝ่ังขวาของแม่น า้เหืองทางทิศตะวนัตกของปากคาน ห่าง

จากจดุท่ีล าน า้คานไหลมาบรรจบกบัแมน่ า้เหืองประมาณ 1.5 กิโลเมตร ยงัมีการ
พบซากโบราณสถานและร่องรอยชมุชนโบราณในเขตบ้านปากห้วย ต าบลหนอง
ผือ อ าเภอท่าล่ี (พระมหาสรุชชั ปญฺญาเมธี, 2560) ซึ่งชมุชนโบราณแห่งนีน้่าจะ
มีความสมัพนัธ์กบัชมุชนโบราณในลุม่น า้คาน โดยอาจจะเป็นชมุชนโบราณท่ีอยู่
ใกล้ปากน า้คานมากท่ีสุด และอาจจะเป็นจุดแวะพักของผู้คนจากลุ่มน า้เหือง
และลุม่น า้คานในระหวา่งการเดนิทางไปมาระหว่างกนัก็เป็นได้ 
 
พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ของชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน 
 สืบเน่ืองจากในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 ถือเป็นช่วงท่ีการค้าของป่า
ภายในภาคพืน้ทวีปได้เฟ่ืองฟูเป็นอย่างมาก อาณาจกัรล้านช้างเป็นอีกดินแดน
หนึ่งท่ีมีทรัพยากรของป่าเป็นจ านวนมากและถูกน ามาเป็นสินค้าให้กับพ่อค้า
ชาวตะวนัตกและชาวตะวนัออกผา่นทางกรุงศรีอยธุยา (โยซิยกิู มาซูฮารา, 2546) 
สินค้าท่ีชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่เป็นของป่าและแร่ธาตุซึ่งมีมากในเขต
อาณาจกัรล้านช้าง  
 ของป่าในท่ีนีห้มายถึงสตัว์และพืชท่ีมีอยู่ในป่าหรือผลผลิตท่ีได้จากสิ่ง
เหล่านัน้ ซึ่งมีคณุค่าทางเศรษฐกิจ แต่ไม่รวมต้นไม้ในฐานะท่ีเป็นวสัดกุ่อสร้าง 
ของป่าท่ีเป็นสินค้าส าคญัของล้านช้าง ได้แก่  ก ายาน คร่ัง นอแรด งาช้าง หนงั
กวาง ชะมดเชียง ส่วนแร่ธาต ุประกอบไปด้วย ทองค า เงิน เหล็ก ตะกัว่และดีบุก 
ซึ่งได้จากการขุดเหมืองและร่อนแร่ตามริมฝ่ังแม่น า้ในเขตอาณาจักรล้านช้าง 
(วรางคณา นิพทัธ์สขุกิจ, 2550: 27 - 40) สินค้าทัง้หมดท่ีกล่าวมานีล้้วนแต่ถือว่า
เป็นสินค้าสง่ออกท่ีส าคญัของอาณาจกัรล้านช้าง  
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 ในลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มน า้สาขาเป็นอีกพื น้ท่ีหนึ่งท่ีทางราชส านัก 
ล้านช้างพยายามเข้ามาหาทรัพยากร เพราะในลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มน า้สาขา
เป็นท่ีราบหุบเขาท่ีเป็นแหล่งทรัพยากรท่ีส าคัญ ดังจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลา
ดงักล่าวมีการขยายตวัของชมุชนโบราณในลุ่มแม่น า้เหืองจากต าแหน่งท่ีตัง้ของ
เมืองแก่นท้าวไปยงัลุ่มแม่น า้หมนั ซึ่งเป็นล าน า้สาขาของแม่น า้เหือง (ธีระวฒัน์ 
แสนค า, 2560: 98 - 100)  นอกจากนี ้พืน้ท่ีลุ่มแม่น า้เหืองและลุ่มแม่น า้หมนัยงั
เป็นเส้นทางท่ีพ่อค้าล้านช้างท่ีลงมาติดต่อค้าขายท่ีกรุงศรีอยุธยาผ่านทางเมือง
นครไทยและเมืองพิษณุโลกอีกด้วย (ฟาน ฟลีต, 2548: 39 - 40)  
  จากข้อมลูข้างต้นจะเห็นได้ว่าอาณาจกัรล้านช้างได้ขยายอ านาจเข้ามา
ในลุ่มแม่น า้เหืองและแม่น า้หมันทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
เมืองแก่นท้าวมากขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 ซึ่งท าให้เกิดการขยายตัว
ของชมุชนระดบัหมู่บ้านมาตามท่ีราบลุ่มสองฝ่ังแม่น า้ดงักล่าว ในขณะเดียวกัน
ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานก็น่าจะมีการเร่ิมก่อร่างสร้างชุมชนขึน้ในช่วงเวลาท่ี
ใกล้เคียงนีด้้วย แตอ่าจจะเกิดการขยายตวัของชมุชนช้ากวา่ในลุม่น า้หมนั เพราะ
หลักฐานประวัติศาสตร์และโบราณคดีท่ีพบในลุ่มน า้คานมีอายุไม่เก่าไปกว่า
พทุธศตวรรษท่ี 23  ผู้ เขียนจึงสนันิษฐานว่าชมุชนโบราณในลุ่มน า้คานน่าจะเร่ิม
เป็นชมุชนขึน้ชดัเจนในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 23  
 ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 จนถึงช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 น่าจะ
เป็นช่วงเวลาท่ีชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานมีการขยายตัวและรุ่งเรืองมากท่ีสุด 
เพราะมีการพบหลกัฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในเขตชมุชนโบราณใน
ลุ่มน า้คานส่วนใหญ่สามารถก าหนดอายุได้ในช่วงเวลาดังกล่าวดังได้กล่าว
มาแล้ว 
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  ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ในอาณาจักรล้านช้างได้เกิดความวุ่นวาย

ทางการเมืองขึน้ เน่ืองจากราชส านักกรุงธนบุรีท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ีลุ่มแม่น า้
เจ้าพระยาและเป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งใหม่แทนกรุงศรีอยุธยา ได้ยก
กองทัพขึน้มาโจมตีเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นท่ีตัง้ของราชส านักล้านช้าง โดยมี
เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพ ท าสงครามเข้ายึดราชส านักเมือง
เวียงจนัทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไป
ยังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสุโพ ขุนนางเมืองเวียงจันทน์เป็น
ผู้ รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และคงมีผู้คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนี
ภยัสงครามเข้ามาตัง้ถ่ินฐานภายในท่ีราบลุม่น า้คานเพิ่มเติมด้วย   
   ต่อมาในช่วงปี  พ.ศ.2369 - 2371 เ จ้ าอนุวงศ์ เป็นกษัตริ ย์ ของ
ราชอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์ในฐานะประเทศราชของกรุงเทพมหานคร 
ครองราชย์ตัง้แต่ปี พ.ศ.2346 - 2370 เป็นพระโอรสของเจ้าสิริบุญสาร เดิมถูก
เชิญมาชบุเลีย้งในฐานะพระโอรสของเจ้าประเทศราชท่ีกรุงธนบรีุ ตอ่มาพระบาท 
สมเดจ็พระพทุธยอดฟ้าจฬุาโลกมหาราชได้โปรดฯ ให้เจ้าอนวุงศ์ซึง่เป็นพระโอรส
ของเจ้าสิริบุญสารกลับไปเวียงจันทน์  ภายหลังจากเจ้าอินทวงศ์สิน้พระชนม์  
เจ้าอนวุงศ์จึงได้รับโปรดเกล้าเป็นกษัตริย์กรุงเวียงจนัทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี 
พ.ศ.2347 เจ้าอนุวงศ์ได้ปฏิบตัิราชการบ้านเมืองมีความดีความชอบมาแต่ครัง้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย และรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็นอันมาก เม่ือมีข้อ
ราชการขึน้กราบบงัคมทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศกัดิ์  ศรีส าอาง, 2545: 
246 - 249)   
  แตเ่ม่ือภายหลงัพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลยัเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสมัพนัธ์ระหว่างราชส านกัทัง้สองก็ไม่ค่อยมีความราบร่ืน
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เท่าใดนกัด้วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชส านัก
สยามในหัวเมืองอีสาน (ธวัช ปุณโณทก, 2526: 80 - 81)  จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2369 เจ้าอนวุงศ์ได้น ากองทพัลาวเข้ามากวาดต้อนชาวลาวทางฝ่ังขวาแม่น า้โขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุงเทพมหานคร ท าให้เกิดสงครามระหว่างล้านช้างกับ
สยามขึน้   
  กองทัพเวียงจันทน์น าโดยเจ้าอนุวงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึน้มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้รับศึกอยู่ท่ีเมือง
หนองบวัล าภู ส่วนเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้ค่ายคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร  ใน
ขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจนัทน์เข้ามาทาง
เมืองแก่นท้าวและเมืองด่านซ้าย เพ่ือจะยกทพัลงไปทางเมืองหล่มสกัและเมือง
เพชรบรูณ์เพ่ือสมทบกบักองทพัของเจ้าราชวงษ์ (เหง้า) ท่ีเมืองสระบรีุ (จดหมาย
เหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 33 - 34)  
  การท่ีกองทัพจากเวียงจันทน์ยกผ่านมาทางลุ่มน า้เหืองไม่ปรากฏ
หลกัฐานแน่ชดัว่าเกิดเหตกุารณ์อะไรขึน้บ้างกับเมืองแก่นท้าวและชมุชนโบราณ
ใกล้เคียง แตห่ลงัจากท่ีกองทพัเวียงจนัทน์เพล่ียงพล า้จนต้องถอยมาตัง้ทพัรับศึก
ท่ีเมืองหล่มสกั ก็พยายามสัง่ให้ขุนนางและทหารจากเวียงจนัทน์และจากเมือง
น่านซึ่งถูกเจ้าอนุวงศ์ส่งสาส์นขอความร่วมมือก่อการเร่งกวาดต้อนไพร่พล
ชาวเมืองในเขตนี ้เช่น เมืองนครไทย เมืองดา่นซ้าย เมืองแก่นท้าว เมืองห าและ
เมืองน า้ปาด เป็นต้น เพ่ือน าข้ามแม่น า้โขงลงไปยังเมืองเวียงจันทน์และ 
เมืองน่าน ซึ่งชุมชนท่ีถูกกวาดต้อนก็รวมถึงบริเวณชุมชนโบราณในลุ่มน า้คาน
ด้วย แต่ท้ายท่ีสุดเจ้าราชวงษ์ก็สั่งเผาเมืองหล่มสักและกวาดต้อนชาวเมืองลง
มายงัเมืองเลย ก่อนท่ีจะถูกกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนั จนเจ้าราชวงษ์ต้อง
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 หนีไปรวมอยู่กับเจ้าอนุวงศ์ท่ีช่องข้าวสารทางทิศเหนือของเมืองหนองบัวล าภู  

(ธีระวฒัน์  แสนค า, 2556: 113 - 126) 
  ในเอกสารจดหมายเหต ุ“ราชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ ฉบบั 11”  ซึ่งเป็น
เอกสารรายงานราชการทพัของแม่ทัพนายกองท่ีส่งไปทูลเกล้าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.2370  ได้มีข้อความรายงาน
กล่าวถึงขุนนางเมืองน่านได้ลงมากวาดต้อนผู้ คนบริเวณลุ่มน า้คานเพ่ือช่วย
กองทพัเวียงจนัทน์  ดงัปรากฏข้อความในจดหมายเหตวุ่า 

          “...อน่ึง แสนจิตมะโน เมืองน่ารมาถวายเอาครัวเมืองน าปาดไป 
พญาขติัยะนอกราชการราชวง ทา้วเชียงควั ทา้วเชียงเกษ แสนโกฏิ แสน
ละคร ทาวศร่ิจกั เพียวง ครัวชายหญิง ไหญ่น้อย 332 คน ช้าง 15 ช้าง 
ครั้งหน่ึงกบัครัวไพร่บ้านพลเมืองอีกครั้งหน่ึง ชาย-หญิง ไหญ่น้อย 352 
คน ช้าง 20 ช้าง แล้วเรียกเอาเงินถ่ายโทษตวัชายเด็ก หญิงเด็กคล 2 
บาท ชายสกรร หญิงสกรรเสมอคล 1 ต าลึง แลครัวซ่ึงข้าพเจ้ามีหนงัสือ
คมุไว้เมืองแก่นท้าว บ้านอาฮี ทารีย, ปากมนั แขวงเมืองหล่มศกั, ด่าน
ซ้ายบ้าง ชายหญิงใหญ่น้อย 700 เสด แสนจิตมะโน นายน้อย กวาษ
เอาไปถึงบ้านเมืองท่าล่ิเรงใล่ลงไปบ้านบ่อแตน ข้าพเจ้าให้หลวงมหาด
ไทเมืองพิไช ให้แสนไชยวงเมืองตาก ไปต่อว่า ก็ท าให้ครัวมาไม นาย
น้อยกบับ่าวแสนจิตมะโน เอาช้างของครัวไป 80 ช้าง กบัปืน 58 บอก 
เรียกเอาเงินทายโทษตวัชายเดก หญิงเดก คล 2 บาท ชายสกรร หญิง
สกรร เสมอคล 1 ต าลึง แต่ครัวเมืองน ้าปาด เมืองห า เมืองแก่นท้าว แล
แขวงเมืองทัง้ปวง ข้าพเจ้าสืบรู้ว่า เมืองน่ารกวาษเอาไปแต่ก่อนเปนอนั
มาก หลวงมหาดไทเมืองพิไชจึงภาตวัราชวงเมืองน่ารมาหาข้าพเจ้าๆ จึง
ว่า ราชวงษครั้งนี้ก็มีความชอบอยู่แล้ว ซ่ึงจะเอาครัวไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน 
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สมเด็จพระพุทธิเจ้าอยู่หัวไปนั้นหาเห็นชอบไม่ ไห้คืนครัวมาอยู่
บา้นเรือนยงัเก่านัน้ แลจะมีความชอบ ราชวงจึงคืนครัวให้บา้ง 
          อน่ึง ขนานอุตมะ ท้าวบงัวนั ท้าวผาแสน ท้าวหลวงเมืองแพร่ 
เมืองลคอร แสนปัญญาเมืองเถินกวาษเอาครัวบ้านขะมิน บ้าน 
ภูประสาษ บ้านเมียง บ้านท่าลี บ้านนาเปือก ชายหญิงไพร่น้อย 600 
เสท กบัช้าง 50 ช้าง ซ่ึงข้าพเจ้าม่ิหนงัสือคมุไว้นัน้แล้ว เร่งไล่เอาครัวไป
ไวเ้มืองห า...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 107 - 108) 
 

  เอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบบั 11”  ถือเป็น
หลกัฐานประวตัิศาสตร์ท่ีปรากฏช่ือชมุชน “บ้านท่าล่ี” และ “บ้านเม่ียง” ท่ีเก่าแก่
ท่ีสุดเท่าท่ีผู้ เขียนค้นพบในขณะค้นคว้าศึกษาและเรียบเรียงบทความนี ้จาก
หลกัฐานดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าชมุชนโบราณท่ีอยู่ในลุ่มน า้คานตามในเอกสาร
จดหมายเหตกุล่าวถึงช่ือบ้านขมิน้ บ้านภูประสาท บ้านเม่ียง บ้านท่าล่ีและบ้าน
นาเปือก ซึ่งทัง้หมดน่าจะเป็นชุมชนท่ีอยู่ในลุ่มน า้คานล้วนแต่ได้รับผลกระทบ
จากสงครามในปี พ.ศ.2370 โดยถกูกวาดต้อนออกจากชมุชนเดิมไปยงัเมืองน่าน 
แตว่่ากองทพัเมืองน่านถกูกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนัผู้คนในละแวกนีจ้ึงยงั
ไม่ถูกกวาดต้อนไปจนถึงเมืองน่าน ผู้ เขียนสนันิษฐานว่ามีความเป็นไปได้ว่ามี
ผู้คนอีกสว่นหนึง่หนีการถกูกวาดต้อนขึน้ไปอยู่ตามหบุเขา 
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตัง้ของชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคาน อ าเภอท่าลี่ 
จงัหวดัเลย (ปรับปรุงจาก Google Earth) 
 
 นอกจากนี ้ยงัมีความเป็นได้ว่าการกวาดต้อนผู้คนในครัง้นัน้น่าจะมีการ
เผาท าลายบ้านเรือนและยุ้ งฉางด้วย เพ่ือเป็นการมิให้ข้าศึกได้ใช้เป็นท่ีตัง้มั่น 
ดงัเช่นท่ีเจ้าราชวงษ์เมืองเวียงจนัทน์สัง่ให้จุดไฟเผาคา่ย  เผายุ้งข้าว เผาเรือนใน
เขตเมืองเลยในช่วงเวลาใกล้เคียงกนั (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28)  
จนท าให้ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานและชุมชนใกล้เคียงในลุ่มแม่น า้เหืองถูก 
ทิง้ร้างไปในชัว่ระยะเวลาสัน้ๆ เพราะปรากฏร่องรอยชมุชนขนาดเล็กท่ีถูกทิง้ร้าง
จนเหลือเพียงร่องรอยเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษ
ท่ี 23 - 24 กระจายอยูห่ลายแหง่ริมฝ่ังแมน่ า้เหือง ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่ในชว่งเวลา
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ดงักล่าวนอกจากจะมีการกวาดต้อนผู้คนไปแล้วยงัมีการเผาท าลายบ้านเรือน
และยุ้งฉาง  
  แต่อย่างไรก็ดี หลังจากบ้านเมืองเข้าสู่สถานการณ์ปกติน่าจะมีผู้ คน
บางส่วนกลับเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณลุ่มน า้คานอีกครัง้ ทัง้ยังมีความ
พยายามของราชส านกักรุงเทพฯ ท่ีให้มีการติดตามและเกลีย้กล่อมผู้คนให้กลับ
เข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณภูมิล าเนาเดิมของตนท่ีถกูทิง้ร้างไป บางชมุชนก็คงมี
ผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในบริเวณเดิมหรือใกล้เคียงท่ีตัง้ชุมชนเดิม แล้วมีการ
ใช้ช่ือหมู่บ้านในช่ือเดิมเร่ือยมา อย่างเช่น บ้านอาฮี บ้านเม่ียง และบ้านท่าล่ี  
เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็น่าจะมีอีกหลายชุมชนท่ีถูกทิง้ร้างไปหรือเปล่ียนช่ือ
ใหม ่  
  ภายหลงัก็มีผู้คนอพยพเข้ามาตัง้ถ่ินฐานเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งผู้คนท่ีอยู่ในเขตลุ่มน า้เหืองได้ย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณลุ่มน า้คาน
มากขึน้ บ้านท่าล่ีซึ่งตัง้อยู่กลางท่ีราบลุ่มน า้คานและมีท่ีราบกว้างขวางได้
กลายเป็นชุมชนท่ีมีขนาดใหญ่และมีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสงัคมวฒันธรรมมากท่ีสดุในลุม่น า้คาน 
   ดังจะเห็นได้ว่าในปี  พ.ศ.2432 ราชส านักกรุงเทพฯ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัได้พยายามปฏิรูปการปกครองท้องถ่ิน
โดยมีการตัง้มณฑลลาวพวนขึน้ และมีการตัง้อ าเภอขึน้อยู่ในสังกัดเมืองเลย
จ านวน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอกดุป่อง (อ าเภอเมืองเลย) อ าเภอท่าล่ี และอ าเภอ
นากอก (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , 2544: 71) 
ตอ่มาในปี พ.ศ.2446 ราชส านกักรุงเทพฯ กบัฝร่ังเศสได้ท าอนสุญัญายินยอมให้
พืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับเมืองพิชัยลงมาจนถึง
แม่น า้เหืองให้อยู่ภายใต้กับปกครองของฝร่ังเศส (ชาญวิทย์  เกษตรศิริ, 2554: 
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 109 - 112) ท าให้ท่ีท าการอ าเภอนากอก ซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ท่ีดงักล่าวต้องได้ย้ายท่ี

ท าการมาอยู่ท่ีบ้านอาฮีทางฝ่ังขวาแม่น า้เหืองแทน จึงมีการตัง้บ้านอาฮี เป็น
อ าเภออาฮีแทนอ าเภอนากอกเป็นการชัว่คราว ภายหลงัจึงมีการยุบอ าเภออาฮี
ลงเป็นต าบลขึน้กับอ าเภอท่าล่ี (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตฯุ, 2544: 71) จะเห็นได้ว่าพืน้ท่ีราบลุ่มน า้คานเป็นพืน้ท่ีส าคัญอีก
แหง่หนึง่ของจงัหวดัเลยเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
 
บทสรุป 
 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของ
ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานแล้ว ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีหลักฐาน
ประวตัิศาสตร์  โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของ
ชุมชนมาตัง้แต่ประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี 23 ชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานมี
พัฒนาการของชุมชนเช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองแก่นท้าวซึ่งเป็นหัวเมือง
ใหญ่ในลุ่มแม่น า้เหือง ต่อมาชุมชนโบราณในลุ่มน า้คานได้เผชิญกับภาวะ
สงครามในศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ชมุชนและศาสนสถานภายในเขต
ชมุชนถกูทิง้ร้าง เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกตจิึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐาน
และฟืน้ฟูชุมชนใหม่อีกครัง้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 และมีการยกบ้านท่าล่ี
ขึน้เป็นอ าเภอทา่ล่ี ปกครองดแูลชมุชนหมูบ้่านในเขตลุม่น า้คานและใกล้เคียง 
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า ในบริเวณลุ่มน า้คานได้มี
การพบหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย 
เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ชมุชนโบราณบ้านยาง บ้านท่าล่ีและบ้านเม่ียงจึงควร
แก่การศึกษาและถ่ายทอด เพ่ือให้อนุชนรุ่นหลงัได้ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
และพัฒนาประยุกต์ใช้ข้อมูลนัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ิน ควบคู่กับความ
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พยายามในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน ซึ่งก าลงัก่อตวัขึน้
หลงัการสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาวข้ามแม่น า้เหืองท่ีบ้านนากระเซ็ง และ
การสนับสนุนของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน อันจะสามารถน ามาใช้เป็น
ฐานข้อมลูเพ่ือการพฒันาท้องถ่ินให้มัน่คงยัง่ยืนตอ่ไป 
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บทความนีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษาบทบาทของพระสงฆ์กบัการจดัการ
วฒันธรรมท้องถ่ิน พืน้ฐานแนวคิดและบทบาท ในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน
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เช่น เอกสารต่างๆ และต ารา สงัเคราะห์และน าเสนอข้อมูลโดยวิธีการพรรณนา
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สมัพนัธ์กับต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ประสบการณ์เดิมและมิติความรู้
ทางประวัติศาสตร์ บทบาทพระครูบุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 1. ความรู้ 2. ความเช่ือ 3. วฒันธรรมด้านปฏิบตั ิ4. การ
อนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน   
ค าส าคัญ: บทบาท  พระครูบญุชยากร  พระสงฆ์  วฒันธรรมท้องถ่ิน   
                  จงัหวดัขอนแก่น 
  
Abstract 
 

This article aimed to examine Buddhist monks’ role in local cultural 
management and also to explore Phrakhru Boonchayakorn’s conceptual 
ideas and his role in local cultural management. Data collection was done    
through two channels: 1) primary data resulted from field survey and 
recorded towards in-depth interview, and 2) secondary data collected from 
various texts and documents. All the findings found were analyzed and 
revealed through descriptive analysis.  
 Results indicated that: 1) Buddhist monks had a major role in 
performing important Buddhist ceremonies and also managing various 
local cultures, 2) Phrakhru Boonchayakorn’s conceptual ideas regarding 
local cultural management was focused on community development 
consistent with the community in three aspects: cultural capital, previous 
experience, and dimension of historical knowledge, and 3) Phrakhu 
Boonchayakorn’s role in local cultural management was shown through 
four aspects: knowledge, beliefs, practices, and local cultural conservation.  
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บทน า 
 สังคมไทยเป็นสังคมพระพุทธศาสนา และวัดได้ท าหน้าท่ีตอบสนอง
ความต้องการของสังคมเร่ือยมา พระสงฆ์ได้ท าหน้าท่ีให้การศึกษา การ
รักษาพยาบาล ให้ค าปรึกษาทางจิตใจ และวดัได้เป็นศนูย์กลางของชมุชนสนาม
เด็กเล่น ท าหน้าท่ีเป็นโรงเรียน สถานพยาบาล สถานท่ีจัดงาน ฯลฯ เสมอมา 
(อมรา พงศาพิชญ์, 2543: 224) จากมิติทางประวตัิศาสตร์ชีใ้ห้เห็นบทบาทของ
พระสงฆ์ในสงัคมไทย ท่ีมีความผกูพนัอยู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ในด้านต่างๆ วดั
ไม่ได้เป็นเพียงท่ียึดเหน่ียวจิตใจของมนุษย์เท่านัน้ หากแต่วัดเป็นแหล่งการ
เรียนรู้และพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์เร่ือยมาหลายยคุหลายสมยั ในปัจจบุนั
ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและโลกาภิวตัน์ (globalization) สภาพสงัคมท่ี
เปล่ียนแปลงไป จิตใจของมนษุย์ท่ีด้านชามวัเมาและหลงระเริงในคณุคา่ของวตัถ ุ
ละทิง้คุณค่าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปฏิเสธต้นทุนทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
ด้วยการแสวงหาคณุค่าท่ีจอมปลอมภายใต้ความเป็นสงัคมสมยัใหม่ (modern 
sociality) แม้ว่าหลายคนต้องก้มหน้ายอมรับวิกฤตการณ์ดงักล่าว แตย่งัคงมีอีก
หลายคนพร้อมท่ีจะสู้ เพ่ือเปล่ียนแปลงสภาพชีวิตของมนุษย์ท่ีเป็นอยู่ นั่นคือ 
พระสงฆ์ (monks) พระสงฆ์เป็นสถาบันทางจริยธรรม เป็นสถาบันของผู้ น า
ทางด้านจิตใจของสงัคม (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยตฺุโต), 2558: 15)   

ในปัจจุบันพระสงฆ์ในฐานะตัวแทนของศาสนามีความสัมพันธ์กับ
บริบททางสงัคมของชมุชนจึงท าให้พระสงฆ์เข้ามามีบทบาทในการพฒันาสงัคม
มนุษย์มากยิ่งขึน้  ด้วยความพยายามจะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
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เข้ามาช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ท่ีหลงผิด หรือท่ียงัคงละเลยชีวิตภายใต้บริบททาง
สงัคมในยคุปัจจบุนั พระครูบญุชยากร เจ้าอาวาสวดัไชยศรี ต าบลสาวะถี อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เป็นตวัอย่างพระสงฆ์ในสังคมไทย ท่ีมีบทบาทในการ
พฒันาชมุชนและวฒันธรรมท้องถ่ินให้เข้มแข็ง โดยการประยกุต์พระพทุธศาสนา
เข้ากับบริบททางสังคมอีสานได้อย่างกลมกลืน เช่น ในด้านเศรษฐกิจสังคม  
(พระมหาพงศ์ทราทิตย์ ก้องเสียง และหอมหวล บวัระภา: 2558) ดงันัน้ บทบาท
ของพระครูบญุชยากร จงึเป็นการสะท้อนให้เห็นพทุธศาสนาเพ่ือสงัคม (Engaged 
Buddhism) ได้อยา่งชดัเจน   

วดัไชยศรีในปัจจุบนัได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรมท้องถ่ินท่ี
ส าคญัของประเทศไทย หนว่ยงานทัง้ภาครัฐและเอกชนตา่งให้ความสนใจและได้
เข้าไปศกึษารูปแบบและวิธีการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินตามแนวคิดของพระครู
บญุชยากร เพราะเหตใุดทุกภาคส่วนจึงให้ความส าคญักับบทบาทของพระสงฆ์
ในการจัดการวัฒนธรรม ตลอดจนพระครูบุญชยากรมีแนวคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างไร ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท
พระสงฆ์กบัวฒันธรรมท้องถ่ิน พืน้ฐานแนวคิดและบทบาทของพระครูบญุชยากร
ในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินเพ่ือชีใ้ห้เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการ
วฒันธรรมท้องถ่ินตอ่ไป 

   
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถ่ิน พืน้ฐานแนวคิดและ
บทบาทในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของ “พระครูบุญชยากร” วัดไชยศรี 
ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
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ขอบเขตของการศึกษา 
ส าหรับการศกึษาครัง้นี ้ผู้ เขียนได้วางขอบเขตในการศกึษาไว้ ดงันี ้
1. ข้อมูลชัน้ปฐมภูมิ (Primary Sources) จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับ

เจ้าของแนวคิด คือ พระครูบญุชยากร 
2. เอกสารชัน้ทตุิยภมูิ (Secondary Sources) คือ หนงัสือทัว่ไป เอกสาร 

วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 
วิธีด าเนินการศึกษา  

ในการศกึษาครัง้นี ้เป็นการศกึษาเชิงคณุภาพจากเอกสาร และการเก็บ
ข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ ซึง่ได้มีการศกึษาตามวิธีการตา่งๆ ดงันี ้

1. ศกึษาเรียนรู้แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัปรัชญาพระพทุธศาสนากบัสงัคม 
(Socially - Engaged Philosophy and Religion) จากชัน้เรียนและต ารา 

2. เก็บข้อมูลขัน้ปฐมภูมิ (Primary Sources) จากการสมัภาษณ์เชิงลึก
กับเจ้าของแนวคิด คือ พระครูบุญชยากร เก่ียวกับบทพระสงฆ์ในการจัดการ
วฒันธรรมท้องถ่ิน 

3. รวบรวมข้อมลูจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ ต ารา 
หนงัสือทัว่ไป เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจัย 
ท่ีเก่ียวข้อง คมัภีร์อ่ืนๆ ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และงานเขียนท่ีเก่ียวข้อง
ทัว่ไป 

4. ลงพืน้ท่ีวดัไชยศรี สมัภาษณ์พระครูบญุชยกร 
5. จ าแนกและตรวจสอบข้อมลู 
6. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้  
7. สรุปและน าเสนอผลงานการศกึษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะในการศึกษา 
        บทความเร่ือง “บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน: 
กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร  วดัไชยศรี  ต าบลสาวะถี  อ าเภอเมืองขอนแก่น  
จงัหวดัขอนแก่น” นี ้ผู้ศกึษาได้ให้นิยามศพัท์เฉพาะเพ่ือใช้ในการศกึษา ดงันี ้

พุทธศาสนาเพื่อสังคม หมายถึง การปฏิสัมพันธ์ของพระสงฆ์ท่ีน า
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมตาม
หลกัค าสอนของพทุธศาสนา 

พทุธศาสนา หมายถึง พทุธศาสนานิกายเถรวาท 
บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง การปฎิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์ในด้าน

พิธีกรรมทางศาสนาและการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน 
พระครูบญุชยากร 3 (วสนัต์ มหาปญฺุโญ)  หมายถึง เจ้าอาวาสวดัไชยศรี

(พ.ศ.2535 - ปัจจบุนั) ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 
การจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน  หมายถึง การใช้องค์ความรู้และ

ประสบการณ์ท่ีหลากหลายในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน 4 ด้าน คือ 1. ความรู้ 
2. ความเช่ือ 3. วฒันธรรมด้านปฏิบตั ิ4. การอนรัุกษ์วฒันธรรมท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
  

                                                           
3 เพื่อให้การน าเสนอกระชบัยิ่งขึน้ จากหน้านีเ้ป็นต้นไปจนจบ ผู้ เขียนได้มีการใช้ค าวา่  
“พระครูฯ” สลบัไปมา ซึง่มีความหมายแทนค าวา่ “พระครูบญุชยากร”        
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(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี  ต าบลสาวะถ ี อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
 

1. บทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
พุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติ  มีความส าคญัต่อสังคมไทย

ตัง้แตใ่นอดีตจนถึงปัจจบุนั ดงันัน้ จงึเกิดค าถามว่า พระสงฆ์ในฐานะนกับวชของ
พทุธศาสนามีบทบาทในการจดัการวฒันธรรมของท้องถ่ินอย่างไร ซึง่ในบทความ
นีผู้้ เขียนมุ่งเน้น หมายถึง วฒันธรรมในท้องถ่ินของชาวอีสาน  ดงันัน้ในเบือ้งต้น
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถ่ินควรพิจารณาใน
ประเดน็ดงัตอ่ไปนี ้  
 

1.1 ความหมายของบทบาท 
พจนานกุรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ

ค าว่า “บทบาท” หมายถึง การท าตามบท การร าตามบท โดยปริยายหมายความ
ว่า การท าตามหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ เช่น บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 602) ดงันัน้ บทบาทจึงหมายถึงการท าตามหน้าท่ีถูก
ก าหนด 

ในขณะท่ี งามพิศ สตัย์สงวน (2543: 96 - 97) ให้นิยาม “บทบาท” คือ 
“พฤติกรรมท่ีคาดหวงัส าหรับผู้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ว่าจะต้องปฏิบตัิอย่างไร 
(role expectation) เป็นบทบาทท่ีคาดหวังโดยกลุ่มคนหรือสังคมเพ่ือท าให้คู่
สัมพันธ์มีการกระท าระหว่างกันทางสังคมไทย รวมทัง้สามารถพยากรณ์
พฤตกิรรมท่ีจะเกิดขึน้ได้” 
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ส่วนอ าไพ หม่ืนสิทธ์ิ (2553: 100) ให้นิยาม “บทบาท” คือ “สิ่งท่ีเราต้อง
ท า หรือเป็นหน้าท่ีท่ีเราจะต้องท า เม่ือเราเป็นอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งท่ีเราต้องท า  
จะต้องมาควบคูก่บั สิ่งท่ีเราเป็น” 

จากการพิจารณาบทบาท หมายถึง การท าตามหน้าท่ีท่ีถูกก าหนดให้
กระท า ภายใต้สิ่งแวดล้อมและความสมัพนัธ์ท่ีเรามีต่อผู้ อ่ืน ดงันัน้ บทบาทจึงมี
ความส าคญัต่อการจดัระเบียบทางสงัคม (Social Organization) เพราะบทบาท
ก าหนดหน้าท่ีของแตล่ะบคุคลในสงัคม   

ส าหรับลกัษณะของบทบาทมีอยู่ 3 ด้าน คือ 1. บทบาทในอดุมคต ิ(idea 
role) คือ บทบาทท่ีก าหนดไว้เป็นกฎหมายหรือตามความหวงัของบคุคลทัว่ไปใน
สังคม  2. บทบาทตามท่ีบุคคลเข้าใจหรือรับรู้ (perceived role) เป็นบทบาทท่ี
ขึน้อยู่กับบุคคลนัน้ๆ จะคาดคิดว่าตนเองควรเป็นอย่างไร เก่ียวข้องกับทศันคติ 
คา่นิยม หรือบคุลิกภาพและประสบการณ์ของแตล่ะคน  3. บทบาทท่ีแสดงออก
จริง (actual /enacted role) คือ การกระท าท่ีบุคคลปฏิบัติจริง ย่อมขึน้อยู่กับ
สถานการณ์เฉพาะหน้านัน้ด้วย (จ านงค์ อดวิฒันสิทธ์ิ และคณะ, 2548: 36 - 38)  
ดงันัน้ บทบาทของแต่ละบุคคลย่อมมีหลากหลายหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบตัิ ซึ่งขึน้อยู่
กบัสถานการณ์แวดล้อมและความสมัพนัธ์ของบุคคลท่ีมีต่อกัน บทบาทท่ีแต่ละ
บคุคลแสดงออกมา  ยอ่มสง่ผลตอ่สมาชิกในสงัคมนัน้ๆ ด้วย   

ความส าคญัของบทบาทจึงมีความจ าเป็นตอ่บคุคลในการปฏิบตัิต่อคน
อ่ืนในสังคม เพราะบทบาทจะชีใ้ห้เห็นสิ่งท่ีเราควรประพฤติปฏิบัติ ภายใต้
ความสัมพันธ์ท่ีเรามีต่อบุคคลอ่ืนบทบาทของแต่และบุคคลย่อมสัมพันธ์กับ
ต าแหน่งหน้าท่ี เม่ือคนเราอยู่ในสงัคม เราจึงมีบทบาทต่อสงัคมและต้องปฏิบตัิ
ตามบทบาทของสถานภาพตา่งๆ ตามกฎเกณฑ์หรือบรรทดัฐานทางสงัคม (อ าไพ 
หม่ืนสิทธ์ิ, 2553: 101) บทบาทมีความส าคญัต่อบุคคลในฐานะ เป็นเคร่ืองมือ 
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ท่ีชีใ้ห้เห็นพฤติกรรมท่ีเราจะปฏิบตัิตามหน้าท่ีของเราในสงัคมได้อย่างถูกต้อง  
ดงันัน้บทบาทของแตล่ะบุคคลจึงมีมากมายขึน้อยู่กบัความสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่กันใน
สังคม เม่ือสมาชิกในสังคมปฏิบตัิตามบทบาทของตนสังคมย่อมเป็นระเบียบ
เรียบร้อย   
 

1.2 ความหมายของพระสงฆ์ 
พจนานกุรมไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ความหมายของ

ค าวา่ “พระ” หมายถึง “ค าใช้แทนช่ือเรียกภิกษุสงฆ์” (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 
762) ในขณะท่ี พระสงฆ์ หมายถึง “หมู่สาวกผู้ ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของ
พระพทุธเจ้า” (พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ. ปยตฺุโต),  2548: 98) ดงันัน้ พระสงฆ์
จงึหมายถึง สาวกของพระพทุธเจ้าท่ีครองสมณะเพศเป็นนกับวชของพทุธศาสนา   

ส าหรับสงฆ์นัน้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ สมมุติสงฆ์ หมายถึง ผู้ ท่ี
ออกบวช ปฏิบตัิดีปฏิบตัิชอบตามแนวค าสอนของพระพทุธเจ้า แตย่งัไม่ได้บรรลุ
ธรรมถึงขัน้เป็นพระอริยบุคคลขัน้ใดขัน้หนึ่ง และอริยสงฆ์ หมายถึง ผู้ ท่ีปฏิบตัิ
ชอบตามค าสอนของพระพุทธเจ้า จนได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขัน้ใดขัน้หนึ่ง 
(บญุมี แท่นแก้ว และคณะ, 2538: 8) คนไหนท่ีไม่มีสจัจะคนนัน้ย่อมไม่มีธรรมะ
อยู่ในตน  และใครก็ตามท่ีไม่มีธรรมะอยู่ในตนก็ไม่มีทางท่ีจะเป็นสงฆ์ได้ (จ าทลู 
กองสาร์, 2545: 7) ดงันัน้ พระสงฆ์ คือ ผู้ตัง้อยู่ในศีลและปฏิบตัิตามหลักธรรม
ค าสอนอย่างเคร่งครัด 

ส่วน บุญมี แท่นแก้ว และคณะ (2538: 8) สรุป หน้าท่ีของสงฆ์ คือ 
ปฏิบตัิตามค าสอนอย่างเคร่งครัด รักษาพระศาสนาให้ด ารงอยู่ตลอดไป และน า
ค าสอนมาเผยแพร่ สัง่สอนอบรมประชาชน   
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จากการพิจารณาบทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์จะเห็นได้ว่า พระสงฆ์ไม่ได้
มุ่งแต่เพียงแสวงหาความสุขส่วนตัวด้วยการมุ่งสู่วิถีแห่งการหลุดพ้นเท่านั น้  
พระสงฆ์ด ารงอยู่ในสงัคมในฐานะสมาชิกของสงัคม  ดงันัน้พระสงฆ์จึงยงัคงเข้า
มามีบทบาททางสังคม เพราะยังคงต้องอาศัยปัจจัย 4 ของชาวบ้าน ภายใต้
สภาพแวดล้อมหรือเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในสงัคม  พระสงฆ์จึงไม่นิ่งเฉย หากแต่มี
หน้าท่ีต่อสังคมและชุมชน เพราะสงฆ์คือบุคคลท่ีด ารงอยู่ในสังคม ร่วมกับ
สมาชิกคนอ่ืน สถาบันสงฆ์เป็นสถาบันจารีตประเพณีท่ีมีความส าคัญยิ่ง  
พระสงฆ์จากอดีตถึงปัจจบุนัมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิด และมีบทบาทส าคญัในการ
ชีน้ าสงัคม (วิสมญัญา ทยุไทสง, 2544: 11) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงัคมปัจจุบนั
พระสงฆ์มีบทบาทในการพฒันาชุมชนและจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน  ซึ่งถือเป็น
ภาระส าคญัของพระสงฆ์ท่ีจะชว่ยเหลือเพ่ือนมนษุย์   
 

1.3 ความหมายของวัฒนธรรม 
วัฒนธรรม (culture) มาจากรากศัพท์ภาษาลาติน 2 ค า คือ colere 

แปลว่า ปลกูฝังหรือสัง่สอน  และค าว่า cultus แปลว่าการปลูกฝังหรือการอบรม  
เม่ือรวมกนัได้ค าวา่ culture (งามพิศ สตัย์สงวน, 2543: 96 - 97) ดงันัน้ วฒันธรรม
จงึหมายถึง การปลกูฝังอบรมสัง่สอน   

วฒันธรรม หมายถึง สิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ ก าหนดขึน้ มิใช่สิ่งท่ีมนษุย์ท า
ตามสัญชาตญาณ อาจเป็นการประดิษฐ์วัตถุสิ่งของขึน้ใช้ หรืออาจเป็นการ
ก าหนดพฤติกรรม หรือความคิด ตลอดจนวิธีการหรือระบบการท างาน ฉะนัน้
วัฒนธรรมก็คือ ระบบในสังคมมนุษย์ท่ีมนุษย์สร้างขึน้มิใช่ระบบท่ีเกิดขึน้โดย
ธรรมชาติตามสัญชาตญาณ (อมรา พงศาพิชญ์, 2551: 25) วัฒนธรรมเกิดขึน้
เม่ือมนุษย์ในสังคมมีข้อตกลงร่วมกัน ในการยึดว่าแบบแผนอันใดดี ความ
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ประพฤติอย่างไรท่ีถกูต้อง ดงันัน้ วฒันธรรมจึงเป็นข้อตกลงของสมาชิกในสงัคม
ท่ีมีร่วมกนั เพ่ือก าหนดแบบแผนตา่งๆ ในการด าเนินชีวิต   

วฒันธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง อนัเป็นแบบแผน
ในความคิดและการกระท าท่ีแสดงออกถึงวิถีชีวิตมนษุย์ในสงัคมของกลุ่มใดกลุ่ม
หนึ่ง หรือสงัคมใดสงัคมหนึ่งมนุษย์ได้คิดสร้างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการ
ปฏิบัติ การจัดระเบียบตลอดจนระบบความเช่ือ ความนิยม ความรู้และ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคมุและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพตัรา สุภาพ, 
2543: 101) 

ส าหรับวฒันธรรมสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ วฒันธรรมทาง
วตัถ ุหมายถึง ส่วนของวฒันธรรมท่ีจบัต้องสมัผสัได้ และวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุ 
หมายถึง ส่วนของวฒันธรรมท่ีไม่สามารถจบัต้องได้ แบง่ออกเป็น 5 ประเภท คือ 
สถาบนัสังคม วัฒนธรรมท่ีเก่ียวกับการควบคุมทางสังคม ศิลปะ ภาษา และ
พิธีกรรม (งามพิศ สตัย์สงวน, 2543: 54) วฒันธรรมจงึเก่ียวข้องกบัภมูิปัญญาใน
วิถีชีวิตของมนษุย์ท่ีแสดงออกผ่านทัง้รูปธรรมและนามธรรม   

จากการพิจารณาจะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมเป็นแบบแผนท่ีใช้ในการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์ในสังคมแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งเป็นภาพสะท้อนให้เห็น 
ภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ซึ่งค าว่า “ท้องถ่ิน” หมายถึง ท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่ง
โดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถ่ิน ประเพณีท้องถ่ิน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2546: 511) 
ซึง่วฒันธรรมในแตล่ะท้องถ่ินมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั    

ส าหรับวฒันธรรมท้องถ่ิน หมายถึง สิ่งท่ีดีงามและมีคณุค่าท่ีเกิดขึน้ใน
แตล่ะชมุชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนต่างยอมรับเป็นแนวทางปฏิบตัิร่วมกัน สะท้อน
ให้เห็นวิถีชีวิตของผู้ คนในชุมชน อันเป็นมรดกท่ีสืบทอดกันมา ภายใต้ความ
ภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าของร่วมกัน วฒันธรรมท้องถ่ินจึงเป็นข้อตกลงท่ีคนใน
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ท้องถ่ินนัน้ๆ มีร่วมกัน เพ่ือเป็นแบบแผนในการยึดถือปฏิบตัิ ซึ่งในบทความนี ้
ผู้ เขียนหมายถึง วฒันธรรมท้องถ่ินอันเป็นภูมิปัญญาพืน้บ้านของชาวอีสาน ท่ี
เป็นแบบแผนในการด าเนินชีวิตของคนอีสานทัง้รูปธรรมและนามธรรม อัน
สอดคล้องกับฮีตสิบสองและคองสิบส่ี ซึ่งเป็นจารีตท่ีถือเป็นมรดกตกทอดมา
ตัง้แตค่รัง้บรรพบรุุษ จนกลายเป็นแบบแผนท่ียึดถือปฏิบตัมิาจนกระทัง่ทกุวนันี ้  
 

1.4 บทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ศาสนาอาจจัดว่าเป็นวัฒนธรรมทางนามธรรมท่ีมีผลต่อการสร้าง

วฒันธรรมทางรูปธรรม การท าความเข้าใจศาสนาเช่ือมโยงกับวฒันธรรมจึงเป็น
สิ่งหลีกเล่ียงได้ยาก (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย , 2548: 80) เพราะศาสนาและ
วฒันธรรมต่างเก่ียวเน่ืองกับการด ารงชีวิตของมนุษย์ในสงัคม ศาสนาท่ีพฒันา
เป็นรูปธรรมมากขึน้นัน้ก็ส่งผลต่อจารีตประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นด้วยตา (สมภาร พรมทา, 2549: 119) ดงันัน้ จึงกล่าวได้ว่าศาสนา
กบัวฒันธรรมมีความส าคญัต่อกัน สะท้อนให้เห็นในวิถีชีวิตของมนุษย์ลกัษณะ
ทัง้รูปธรรมและนามธรรม ความเช่ือทางศาสนามีอิทธิพลแทรกซึมอยู่ทุก
ปริมณฑลของสงัคมวฒันธรรม และประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ (ยศ สนัติสมบตัิ, 
2544: 224) ดงันัน้ในการด าเนินชีวิตของมนุษย์จึงไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์
ระหวา่งศาสนาและวฒันธรรมได้   

ศาสนามีบทบาทหน้าท่ีหลกัท่ีส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ ช่วยให้มนุษย์
สามารถปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรม
ท่ีเกิดขึน้ (ยศ สนัติสมบตัิ, 2544: 233) เพราะศาสนาสามารถผสมผสานและซึม
ซบัเข้ากบัวิถีชีวิตของคนอีสาน ภายใต้วิถีชีวิตแบบสงัคมเกษตรกรรม ปรากฏให้
เห็นภาพร่องรอยการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับพราหมณ์ ศาสนา
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

พุทธและพราหมณ์มีอิทธิพลต่อความเช่ือและเป็นบ่อเกิดของพิธีกรรมและ
ประเพณี (แสงอรุณ กนกพงศ์ชยั, 2548: 10)   

ภายใต้ความหลากหลายก่อให้เกิดระบบความเช่ืออนัสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของคนอีสาน ระบบความเช่ือของคนอีสานท่ีถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น อนัมี
จารีตของท้องถ่ิน นั่นคือ ฮิตสิบสองคองสิบส่ีเป็นโครงสร้างทางความคิด ใน
สงัคมชนบท การควบคมุทางสงัคมมีลกัษณะท่ีใช้จารีตขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และวิถีประชา เป็นเคร่ืองควบคุม (สมศักดิ์ ศรีสันติสุข,  2550: 158)  ดังนัน้ 
วัฒนธรรมท้องถ่ินจึงมีความส าคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือควบคุมสมาชิกใน
สงัคม  ให้ด ารงอยูร่่วมกนัอย่างมีระเบียบแบบแผน ในสงัคมอีสานวฒันธรรม คติ
ความเช่ือ พุทธศาสนาและพราหมณ์ ต่างผูกพนัอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสานมา
ช้านาน ด้วยการผสมผสานความเช่ือของพระพุทธศาสนาและพราหมณ์เข้ากับ
ความเช่ือของท้องถ่ิน  ท าให้สร้างความเป็นปึกแผ่นในสงัคมอีสาน   

ในสังคมท่ีมีการจัดตัง้องค์กรทางศาสนาอย่างแน่นอนชัดเจน อาจมี
นักบวชหรือพระสงฆ์ท าหน้าท่ีเผยแพร่และอบรมสั่งสอนความเช่ือศาสนา  
ประกอบพิธีกรรมและเป็นคนกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
ทัง้หลาย (ยศ สนัติสมบตัิ, 2544: 231) ดงันัน้ พระสงฆ์ในฐานะเป็นนกับวชของ
พระพุทธศาสนา จึงหลีกหนีไม่พ้นหน้าท่ีส าคัญในการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา  นอกจากเป็นศนูย์รวมจิตใจให้แก่คนในชมุชน  พระสงฆ์จ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีจะต้องท าหน้าท่ีอบรมสั่งสอน และประยุกต์ใช้หลักธรรมค าสอนของศาสนา  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในชุมชนให้ดีขึน้  ซึ่งในการด ารงชีวิตของ
พระสงฆ์ในวัฒนธรรมอีสานหลีกหนีไม่พ้น ท่ีจะต้องบูรณาการค าสอนทาง
พระพทุธศาสนาเข้ากบัความเช่ือพืน้ฐานของคนอีสาน นัน่คือ ฮีตสิบสองคองสิบส่ี  
ซึง่เป็นจารีตท่ีปฏิบตัสืิบตอ่กนัมาช้านาน   
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ดงันัน้ พระสงฆ์จึงไม่ได้เป็นเพียงคนท่ีแม่นในการท่องจ าพระไตรปิฎก  
จากนัน้จึงน าหลักธรรมค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเทศนาให้ผู้ คนใน
ชุมชนหรือท้องถ่ินรับฟังเท่านัน้ หากแต่ได้น าหลักธรรมมาประยุกต์ท าให้
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเพ่ือสังคม เพราะพระสงฆ์คือส่วนหนึ่งของชุมชน  
เม่ือชุมชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดีเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมสะท้อนให้เห็นว่าคนใน
ชมุชนนัน้มีศีลมีธรรมประพฤติปฏิบตัิตามกรอบของจารีตและค าสอนของศาสนา  
ในทางตรงข้ามหากชุมชนแตกแยกมีแต่ความวุ่นวายย่อมสะท้อนภาพลบต่อ
ศาสนาและจารีตของสงัคมเช่นเดียวกัน ดงันัน้ พระสงฆ์ยุคใหม่ไม่ใช่นัง่เฝ้าวัด  
หากแต่ท่านเหล่านัน้คือผู้ ท่ีเฝ้าดสูงัคมและความเป็นไปของโลกและพร้อมท่ีจะ
ชว่ยเหลือพฒันาสงัคมและโลกตอ่ไป ดงันัน้ บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ในบริบท
ของสังคมอีสานจึงเปล่ียนแปลงไป หน้าท่ีของพระสงฆ์ถูกก าหนดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคม ภายใต้สิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้จริงในสงัคม   

ด้วยเหตนีุ ้ศาสนา ความเช่ือ และวฒันธรรมท้องถ่ินจึงมีความสัมพันธ์
ซึง่กนัและกนั ภายใต้การเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ ศาสนาถกูน ามาใช้เป็น
เคร่ืองมือส าคัญในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยมีพระสงฆ์เป็นผู้ มีบทบาท
ส าคัญในการขับเคล่ือน พระสงฆ์เป็นผู้ ด าเนินการพร้อมกับเป็นผู้ ประสาน
ประเพณี และวฒันธรรมต่างๆ ในสงัคมให้ด าเนินไปอย่างถูกต้อง เช่น ประเพณี
เก่ียวกบัชีวิต การเกิด การบวช การแตง่ การตาย พระสงฆ์ล้วนเป็นผู้ การด าเนิน
ประกอบสร้างพิธีกรรม เม่ือพระสงฆ์กลายเป็นผู้ มีบทบาทส าคัญในประเพณี
อีสาน พระสงฆ์จึงมีหน้าท่ีในการสืบทอดวัฒนธรรมท้องถ่ินอีสาน อาทิเช่น 
ประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี ซึ่งพระสงฆ์เป็นผู้ มีความส าคัญในฐานะ 
ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อนัเน่ืองด้วยประเพณีตามวฒันธรรมอีสาน   



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

39 บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่: กรณีศกึษาพระครูบุญชยากร 
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร   
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี  ต าบลสาวะถ ี อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2. พืน้ฐานแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่นของพระครูบุญชยากร 
แนวคิดในการจัดการวฒันธรรมท้องถ่ินของพระครูบุญชยากร เกิดขึน้

จากพืน้ฐานแนวคิดในการพฒันาชุมชนสาวะถี ดงันัน้ การจดัการวฒันธรรมจึง
เข้ามาเก่ียวข้องกับการพฒันาชุมชน เพราะท่านพระครูฯ ได้บูรณาการพืน้ฐาน
แนวความคิดต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาโดยไม่มีกรอบทฤษฏีหรือหลักการใดๆ  
หากแต่การพฒันาเกิดขึน้ได้เพราะการเข้าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้บริบทของ
ชมุชนดงันัน้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจควรพิจารณาในประเด็นตอ่ไปนี ้  
 

2.1 ภูมิหลังของแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของพระครูบุญชยากร   
 จุดเร่ิมต้นของแนวคิดในการพัฒนาของพระครูบุญชยากร เกิดขึน้เม่ือ
ประมาณ ปี พ.ศ.2532 เป็นต้นมา จากพืน้ฐานแนวคิดข้างต้นท าให้ท่านพระครูฯ 
มองแนวคิดในการพัฒนาเป็นแบบบูรณาการ (Integration Development) คือ 
ประสมประสานความรู้ต่างๆ ในบริบทของท้องถ่ินมาใช้ในการพฒันาจนกลาย
แนวคิดในการพัฒนาชุมชนของท่านพระครูฯ ซึ่งได้กลายเป็นแนวคิดท่ีจุด
ประกายให้ท่านเร่ิมต้นจดัการวฒันธรรมของท้องถ่ินให้ยัง่ยืนและสร้างชมุชนให้
เข้มแข็งดงัในปัจจุบนันี ้ จากการศึกษาแนวคิดของพระครูบุญชยากรสามารถ
วิเคราะห์ภมูิหลงัแนวคิดในการพฒันาวฒันธรรมท้องถ่ิน ได้ดงันี ้  
 

1. ต้นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน 
วดัไชยศรี ตัง้อยู่ใน ต าบลสาวะถี อ าเภอเมืองขอนแก่น จงัหวดั

ขอนแก่น  ตามค าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สร้างขึน้ประมาณ ปี พ.ศ.2443 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เม่ือปี พ.ศ.2460 โดยมีหลวงปู่ อ่อนสา เป็น 
เจ้าอาวาสรูปแรก เป็นผู้ออกแบบและน าพาญาติโยมสร้างโบสถ์ โดยก าหนดให้
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แต้มผนงัสิมเป็นภาพอดีตพระพทุธเจ้า คือ มหาเวสสนัดรชาดก สงัข์สินไชย ภาพ
เทพและภาพสตัว์ตา่ง ๆ ผนงัด้านนอกเป็นภาพนรก 8 ขมุ (หลมุ) และวรรณกรรม
พืน้บ้านเร่ืองสงัข์สินไชย เป็นการเขียนแบบช่างพืน้บ้านและเขียนด้วยสีฝุ่ นซึ่งหา
มาจากธรรมชาต ิ(หอพทุธศลิป์มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั วิทยา
เขตขอนแก่น, ม.ป.ป.) พระครูบุญชยากรเล่าถึงความทรงจ าในวยัเด็กของท่าน
เก่ียวกับวัดไชยศรีความว่า ในยุคของหลวงปู่ อ่อนสา ท่านยังจ าได้ดีว่าในยุค
โบราณสมยัท่ีหลวงปู่ อ่อนสาเป็นเจ้าอาวาส เป็นยคุรุ่งเรืองท่ีสดุของชมุชนสาวะถี  
ผู้ คนมีศีลมีธรรม มีความรักใคร่กลมเกลียวกัน ผู้ คนในชุมชนต่างๆ รักและ 
หวงแหนในวฒันธรรมท้องถ่ิน ยึดฮีตสิบสองคองสิบส่ี ปฏิบตัิกนัอย่างไม่ขาด ใน
สิมอีสานก็มีฮปูแต้มท่ีเป็นจิตรกรรมล า้คา่ (พระครูบญุชยกร, 2558) 

สิมอีสานวัดไชยศรีนอกจากมีความเก่าแก่แล้ว ยังมีความงดงามของ
สถาปัตยกรรม ท่ียงัคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จุดเด่นของสิมอีสานวัดไชยศรีคือ
การเป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างวดักบัชุมชน
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และบูรณาการองค์ความรู้ ทัง้ศาสตร์และศิลปะ ให้
เยาวชนในชุมชนสาวะถี ได้มีส่วนรักษาวิถีชีวิต วัด บ้าน โรงเรียน ชุมชน และ
อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนอย่างกลมกลืน ใน
ปัจจุบนัมีพระครูบุญชยากร (วสนัต์ มหาปญุโญ) เป็นเจ้าอาวาสวดัไชยศรีองค์
ปัจจุบนั (หอพุทธศิลป์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, ม.ป.ป.) จากการพิจารณาบริบทท่ีเก่ียวข้องทัง้ด้านกายภาพและสภาพ
สงัคมจะเห็นได้ว่าชุมชนวัดไชยศรี มีต้นทุนทางวฒันธรรมในชุมชนร่วม 100 ปี  
ดงันัน้ การอนรัุกษ์และการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินของชมุชนจึงเป็นเร่ืองส าคญั
เพ่ือให้วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีเป็นมรดกของบรรพบรุุษคงอยูสื่บไป   
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2. พืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนา 
 รูปแบบการท างานเพ่ือสงัคมของพระครูบญุชยากร เร่ิมต้นจาก

วิธีคิดแบบชาวบ้านโดยทัว่ไป “การพฒันาชุมชนไม่ได้พฒันาจากชาวบ้าน แต่
การพฒันาเกิดข้ึนที่ชาวบ้าน” (พระครูบุญชยกร, 2558) ดงันัน้ ต้นทุนในการ
พฒันาคือชาวบ้านท่ีอยู่ในชมุชน  กลา่วคือ จากมมุมองของคนธรรมดาคนหนึ่งท่ี
ต้องการเห็นชุมชนได้รับการพฒันา จากแนวคิดพืน้ฐานในการพฒันาของท่าน
พระครูฯ ท่านไม่ได้สร้างตัวตนเองให้ด ารงอยู่ในฐานะเป็นผู้ ทรงอิทธิพลทาง
ความคิด (influencer) หรือผู้ ท่ีทรงอ านาจทางความคิดท่ีเป็นศนูย์กลางของผู้คน
ในชุมชน  แต่เป็นผู้ เร่ิมต้นการพัฒนาในฐานะเป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชน
ร่วมกบัชาวบ้าน  ดงันัน้ แนวคดิดงักล่าวจงึไมแ่บง่แยกระหว่างผู้ รู้ (Knower – the 
subject) กับสิ่งท่ีถูกรู้ (Know - the object) ออกจากกัน หากแต่มองว่าสิ่งต่างๆ 
ล้วนมีความสมัพนัธ์ซึ่งกันและกัน  ดงันัน้ในการพฒันาชุมชนของท่านพระครูฯ
เพียงปรารถนาให้คณุภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความสุขดงัเช่นในอดีตท่ี
ผา่นมา   
 ส าหรับพืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนา ท่านพระครูฯ ได้ผสมผสาน
ประสบการณ์เดิมในช่วงท างานด้านสหกรณ์ก่อนท่ีจะออกบวช ท าให้มีพืน้ฐาน
งานด้านบริหารองค์กรอยู่บางสว่น  ประกอบกบัพืน้ฐานทางครอบครัว การมีบิดา
เป็นผู้ มีบทบาทในชุมชนเม่ือครัง้ในอดีต ท าให้ท่านได้สัมผัสกับงานด้านการ
พฒันาและงานทางด้านการจดัการชุมชนอยู่ในวิถีชีวิต จากประสบการณ์ในวัย
เดก็และประสบการณ์ในการท างาน จงึกลายเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีมีตอ่แนวคิดใน
การพฒันา (พระครูบญุชยกร, 2558) จนกระทัง่เม่ือพระครูบญุชยากรอปุสมบทท่ี
ตา่งจงัหวดัแล้วกลบัมาอยูว่ดัไชยศรี จงึกลายเป็นจดุเร่ิมต้นหรือรากฐานแห่งการ
พฒันาชมุชนสาวะถีขึน้ แนวความคิดภายใต้ความทรงจ าท่ีเลือนรางได้ถกูรือ้ฟืน้
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ขึน้อีกครัง้ และเป็นเสมือนการจุดประกายส าคญัในฐานะผู้น าทางศาสนาของ
ชมุชน จะต้องท าอะไรบางอย่างเพ่ือสร้างคณุภาพชีวิตในชมุชนให้ดีขึน้   
 
 2.2 ภูมิปัญญาในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น 

จากการพิจารณาภูมิหลงัแนวความคิดของท่านพระครูฯ ชีใ้ห้เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าท่านไม่ใช่นักทฤษฏี (theoretician) ท่ีจะน าทฤษฏีใดทฤษฏีหนึ่งมา
ทดลองใช้ในการพัฒนา หากแต่ท่านปรารถนาท่ีจะพฒันาชุมชนภายใต้บริบท
ความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างแท้จริง ดังนัน้ ในการพัฒนาดังกล่าวจึงไม่มี
หลักการท่ีตายตัว หากแต่ขึ น้อยู่กับบริบททางสังคมท่ี เกิดขึ น้ ภายใต้
ความสัมพันธ์กับมิติในทางประวัติศาสตร์ (historical perspective) เพ่ือมุ่ง
พฒันาวิถีชีวิตในปัจจุบนัโจทย์ส าคญัของท่านพระครูฯ ในฐานะของเจ้าอาวาส
และผู้น าศาสนาของชมุชน คือ “เราจะพฒันาชุมชนอย่างไร เราตอ้งจดัการชุมชน
ใหม่” (พระครูบญุชยกร, 2558)   
 ในช่วงปี พ.ศ.2532 - 2533 ชมุชนสาวะถีพฒันาจากความไม่มีอะไรเลย  
จากวดัท่ีล้าหลงัท่ีสดุในต าบล ผู้คนชมุชนท่ีแตกแยก แตด้่วยความเช่ือมัน่ท่ีมีต่อ
เพ่ือนมนษุย์ และการตัง้ใจพฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง ภายใต้พืน้ฐานทางครอบครัว
ของท่านพระครูฯ จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจท่ีท่านพยายามจะท าให้เกิดการ
พฒันาขึน้ ส าหรับจุดเร่ิมต้นในการพฒันา ท่านพระครูฯ พยายามตอบค าถาม
ท่ีว่า การพฒันาไม่ได้พฒันาจากชาวบ้าน แตก่ารพฒันาเกิดจากชาวบ้าน ดงันัน้
ชาวบ้านจึงเป็นพลงัส าคญัแห่งการพัฒนา ท่านจึงเร่ิมต้นพัฒนาจากชาวบ้าน
ก่อน โดยอาศยัชาวบ้านช่วยพฒันาชุมชนไปพร้อมๆ กัน จากความขัดแย้งเพ่ือ
น าไปสู่การพฒันาให้ได้ ท่านเร่ิมคยุกับชุมชนเพ่ือหาแนวทางในการพฒันา โดย
อาศยัมิติทางประวตัิศาสตร์ประสบการณ์ท่ีผ่านเคยมี จากประสบการณ์ร่วมของ
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ชาวบ้าน เพ่ือค้นหาแนวทางพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จามริก       
(2546: 9) ท่ีกล่าวถึงการวิจัยชาวบ้านว่า “การเรียนรู้จากภายใน (Inside out) 
หมายความว่าเป็นการเรียนรู้ที่เราต้องค้นหาภายในของเรา การวิจยัชาวบ้านคือ 
การคิดค้นจากภายในของเรา ชาวบา้นก็มีชีวิตอยู่กบัประเพณี ภูมิปัญญา แต่ส่ิง
เหล่านีถู้กละเลยทอดท้ิงและถูกบ่อนท าลายมาเป็นเวลานาน” 
 จากการค้นหาค าตอบจากตวัตนของชุมชน ในท่ีสุดท่านพระครูฯ ก็พบ
ค าตอบจากมิติในทางประวตัิศาสตร์ ความทรงจ าในวยัเด็กท่ีท่านเคยได้ยินเร่ือง
เล่าในยคุแห่งการพฒันาในต าบลสาวะถี ในยคุของหลวงปู่ อ่อนสาชมุชนพฒันา
จนถึงขีดสุด จากประวตัิศาสตร์ในครัง้อดีตจึงเกิดค าถามตามมาว่า “ครูบาเฒ่า
เพ่ินใช้อิหยงัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชนและคน” (พระครูบญุชยกร, 2558)   
จากความพยายามค้นคว้าหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ท าให้ท่านรู้ค าตอบท่ี
กลายเป็นรูปแบบส าคัญแห่งการพัฒนา นั่นคือ หลวงปู่ อ่อนสาใช้จารีตเป็น
เคร่ืองมือ “ยุคของครูบาเฒ่า หลวงปู่ อ่อนสาเจริญทั้งฮีต ทั้งคอง ชาวบ้าน 
มีความสุข หลวงปู่ เพ่ินใช้จารีตเป็นเคร่ืองมือ ประเพณีต่างๆ ท าอย่างจริงจัง 
สอนคนจากฮีตสิบสอง เมื่อคนมารวมกนั มนัก็สอนได้” (พระครูบญุชยกร, 2558)   
 ท่านพระครูฯ ค้นพบค าตอบจากเร่ืองราวในอดีตในยุคหลวงปู่ อ่อนสา  
ซึ่งคนร่วมสมัยจะทราบดีว่าในยุคนีชุ้มชนสาวะถีเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก 
ชาวบ้านตา่งปฏิบตัิตามจารีตประเพณีอย่างเคร่งครัด เจริญรุ่งเรืองทัง้ฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ี ผู้คนในชมุชนตา่งรักใคร่ปรองดองกนั ชาวบ้านตา่งมีความสขุกนัอย่าง
ถ้วนหน้า ชุมชนพัฒนาได้เน่ืองจากหลวงปู่ อ่อนสาใช้จารีตของท้องถ่ิน นั่นคือ  
ฮีตสิบสองคองสิบส่ี เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคน เม่ือคนมา
อยูร่่วมกนัท ากิจกรรมร่วมกนั ในชมุชนตา่งๆ ชาวบ้านเองก็จะต้องรู้จกัทรัพยากร
ของตนเอง รู้จกัภูมิปัญญาของตนเองรู้จักสิ่งท่ีเรียกว่า ประเพณีความสัมพันธ์
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ภายในชมุชนเอง (เสนห์่ จามริก, 2546: 9) การท่ีจะปลกูฝังหรือสอนคนก็กลายเป็น
เร่ืองง่าย จากแนวความคิดดงักล่าวจึงจุดประกายให้ท่านพระครูฯ ประยุกต์ใช้
แนวทางของหลวงปู่ อ่อนสาในการพฒันาชมุชน นัน่คือ ใช้วฒันธรรมท้องถ่ินเป็น
ตวัขับเคล่ือนในการพัฒนา ดงันัน้ การพัฒนาชุมชนจึงสัมพันธ์กับวัฒนธรรม
ท้องถ่ินโดยปริยาย และนับตัง้แต่นัน้มาท่านพยายามใช้วัฒนธรรมและ 
ภมูิปัญญาของชมุชนเป็นตวัขบัเคล่ือน แนวคดิการพฒันาจึงถกูผสานเข้ากับการ
จดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน   
 ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึงใช้จารีตและประเพณีอีสานเป็นเคร่ืองมือในการ
พัฒนาชุมชน โดยท่านตัง้ปณิธานไว้ว่า “ประเพณีต่างๆ ต้องท าอย่างจริงจัง  
สอนคนจากฮีตสิบสอง เมื่อคนมารวมกนัก็สอนและพฒันาได้” (พระครูบญุชยกร, 
2558) จากแนวคิดดงักล่าวจึงกลายเป็นมลูเหตท่ีุน าไปสู่การวางรากฐานแห่งการ
พฒันา ทา่นพระครูฯ อาศยัต้นทนุเดมิท่ีมีอยู่ผสมผสานกบัมิติทางประวตัิศาสตร์
ในการพัฒนาชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสาวะถีดังท่ีเคย
เจริญรุ่งเรืองในอดีต ผลจากประสบการณ์และการเก็บรวบรวมข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ ท่ีได้จากการเรียนรู้อันเน่ืองจากการบริหาร ก่อให้เกิดหลักการ
บริหารท่ีว่า วิธีบริหารธรรมชาติมันไม่ใช่ทฤษฏี แต่เป็นการรวบรวมข้อมูลและ
จดัเก็บข้อมลู สิ่งท่ีส าคญัคือ เหตผุลท าให้จารีตเป็นประเพณีท่ีไม่เล่ือนลอยแต่มี
เหตผุล (พระครูบญุชยกร, 2558)   
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3. บทบาทพระครูบุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น 
จากการพืน้ฐานแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของพระครูฯ  

ชีใ้ห้เห็นจุดเร่ิมต้นจากวิธีคิดแบบชาวบ้านผสมผสานกับวิชาความรู้ทางด้าน
สหกรณ์ท่ีเรียนมา และประสบการณ์จากการท างานกับชุมชน ท าให้มีพืน้
ฐานความรู้งานด้านการบริหาร ประกอบกบัพืน้ฐานทางครอบครัวท่ีบิดาของท่าน
ท างานด้านการพฒันา และมีส่วนร่วมในการขบัเคล่ือนชุมชนในอดีต สิ่งเหล่านี ้
จึงกลายเป็นกรอบส าคัญท่ีท าให้ท่านเร่ิมตระหนักถึงความคิดในการจัดการ
วฒันธรรมท้องถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้
 

3.1 การจัดการวัฒนธรรมด้านความรู้ 
ภายหลงัจากท่ีท่านพระครูฯ ทราบถึงเคร่ืองมือในการพฒันาชุมชน นัน่

คือ จารีตตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี ในช่วงแรกท่ีก้าวสู่การเร่ิมต้นลงมือพัฒนา 
ท่านพระครูฯ ได้เรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ินตา่งๆ จากปราชญ์ชาวบ้าน  โดยเรียนรู้
วฒันธรรมท้องถ่ินอีสานจากปราชญ์ชาวบ้านในตอนเย็นๆ ของทกุวนั “ต้องเรียน
ตอนแลง หลงัจากเพ่ินท ามาหากินแล้วพุ้นล่ะ”(พระครูบุญชยกร, 2558) ท่าน 
พระครูฯ ได้เรียนรู้ประเพณีต่างๆ ของชมุชน และรวบรวมแนวคิดต่างๆ ไว้ว่า ใน
ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินมีอะไรบ้างดี อะไรบ้างไม่ดี เก็บข้อมลูตา่งๆ ท่ีได้
จากประสบการณ์และเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านไว้ ท าให้ทา่นพระครูฯ สามารถ
รวบรวมเป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมท้องถ่ิน ซึ่งน าไปสู่การจดัท าหลกัสตูร
วฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีน าประยกุต์ใช้ในโรงเรียนของชมุชนในเวลาตอ่มา   

ครัน้เม่ือท่านมีความรู้เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่านก็
อาศยัการบอกเล่าและสัง่สอนชาวบ้านด้วยการเทศนาสอน กลา่วคือ เวลาเทศนา
ท่านจะแฝงแนวคิดวฒันธรรมท้องถ่ินเข้าไปด้วย เม่ือท่านสามารถจดัองค์ความรู้
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ให้แก่ชาวบ้านผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเช่ือและปฏิบตัิตามได้แล้วล าดบัต่อไป ท่าน
พระครูฯ ตัง้ค าถามว่า “ท าอย่างไรถึงจะน าเด็กรุ่นใหม่ๆ มาสอนวฒันธรรมได้ ท า
อย่างไรจะมีเด็กวยัรุ่นมากวนข้าวทิพย์ไม่ใช่มีแต่คนเฒ่าคนแก่” (พระครูบญุชยกร, 
2558) ทา่นลองผิดลองถกูจนกระทัง่ค้นพบหลกัการส าคญัในการสอนวฒันธรรม 
คือ “สอนคนโดย ที่เขาไม่รู้สึกว่าเราสอนเขา สอนศาสนาในวิถีชุมชน ไม่ต้องใช้
ตวัหนงัสือ สงัคมมนัมีบริบททีห่ลากหลาย” (พระครูบญุชยกร, 2558)   

จากแนวคิดของท่านพระครูฯ ชีใ้ห้เห็นว่า ทา่นให้ความส าคญักบัผู้ เรียน
เป็นส าคญั ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของนกัปรัชญาการศึกษาอย่างจอห์น 
ดิวอี  ้(John Dewey) ท่ี เน้นผู้ เ รียนเป็นศูนย์กลาง (child centered) เม่ือให้
ความส าคญักบัผู้ เรียนได้เลือกและปฏิบตัิตาม ย่อมก่อให้เกิดความสขุแก่ผู้ เรียน  
และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรม เพราะเขาได้ลงมือปฏิบัติเอง ภูมิปัญญาคือ
ความรู้อนัเกิดจากประสบการณ์ความเช่ือ ค่านิยม และอุดมการณ์ ท่ีถ่ายทอด
สืบต่อกันมาในสงัคม ความรู้เช่นนีไ้ม่ใช่เป็นแต่เร่ืองท่ีสมาชิกทุกคนต้องรู้เฉยๆ 
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2553: 136) เป็นสิ่งท่ีจะต้องลงมือปฏิบตัิด้วยจึงจะเกิด
ประสิทธิผล “วัฒนธรรมคือค าสอนที่เข้าสู่ทุกคนได้ ด้วยการร่วมมือท า  
วฒันธรรมจึงเป็นเคร่ืองมือขบัเคลื่อน” (พระครูบญุชยกร, 2558) ดงันัน้ การศกึษา
วัฒนธรรมตามทัศนะของพระครูฯ จึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเยาวชน ใน
ขณะเดียวกันก็สร้างส านึกท่ีดีต่อวัฒนธรรมท้องถ่ินด้วย หลงัจากนัน้ ประเพณี
ต่างๆ ในท้องถ่ินจะมีการรวมกลุ่มของวัยรุ่นมาช่วยกันเตรียมงานและช่วย
ขบัเคล่ือนงานในวฒันธรรมท้องถ่ินตัง้แตน่ัน้มาจนกระทัง่ปัจจบุนั   

จากการพิจารณาการจัดการองค์ความรู้ ชีใ้ห้เห็นว่าท่านพระครูฯ เป็น
บุคคลท่ีพร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ ผสานเข้ากับบริบทของ
ชุมชน ท่านท าหน้าท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล รวบรวมให้เป็นระบบและถ่ายทอดโดย
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เน้นท่ีคนรุ่นใหม่ ซึ่งเขาเหล่านีจ้ะเป็นตัวขับเคล่ือนวัฒนธรรมท้องถ่ินต่อไป  
สมาชิกในชุมชนต้องเป็นผู้ขับเคล่ือนงาน ด้วยการสร้างส านึกร่วมให้เกิดขึน้ใน
ชมุชนตระหนกัถึงความส าคญัของวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่านย า้ว่าวฒันธรรมสอน
กนัได้ทกุคน โดยไมต้่องใช้ต าราหรือหนงัสือ หากแตเ่กิดจากการลงมือปฏิบตั ิ  
 

3.2 การจัดการวัฒนธรรมด้านความเช่ือ 
ครัน้เม่ือท่านพระครูฯ มีความรู้และเข้าใจในภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่าง

ลึกซึง้แล้ว งานต่อไปคือการสานต่อการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของชุมชนให้
เข้มแข็ง ภายใต้บริบททางสงัคมวฒันธรรม จะผกูติดอยู่กบัภมูิปัญญาและความ
เช่ือโบราณ ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมกัอิงข้อคิดทางศาสนาและวิถีชีวิตวฒันธรรม 
อันมีลักษณะหลากหลายในสังคมไทย (แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, 2548: 247) 
ดงันัน้ การจะเข้าไปจดัการความเช่ือของคน โดยให้เขาเปล่ียนความเช่ือเป็นเร่ือง
ยาก ในขณะเดียวกนัท่านพระครูฯ ก็เข้าใจถึงจดุนีดี้ ดงันัน้ การจดัการด้านความ
เช่ือจึงเป็นโจทย์ท่ีส าคญั ท่านเล่าว่า ในอดีตท่านเป็นพระหนุ่มพรรษาก็ยงัน้อย  
จะท าอย่างไรให้คนในชุมชนเช่ือ จะท าอย่างไรให้ผู้ เฒ่าผู้แก่ในชุมชนศรัทธาได้  
“อาตมากะเพ่ิงบวชใหม่ตอนนัน้ เว้าไปไผเพ่ินสิเชื่อ” (พระครูบุญชยกร, 2558)  
การจะพดูให้คนเช่ือต้องมีความรู้เป็นพืน้ฐานก่อน ทา่นพระครูฯ จงึใช้ความรู้ทาง
พทุธศาสนาผสมผสานกบัความรู้ทางวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีท่านได้เรียนกบัปราชญ์
ชาวบ้าน เม่ือน าวัฒนธรรมท้องถ่ินผสมผสานกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา
เทศนาให้คนฟัง ผู้ ฟังยอ่มเกิดความศรัทธาไปโดยปริยาย ซึง่ทา่นพระครูฯ มีวิธีใน
การจดัการวฒันธรรมด้านความเช่ือดงันี ้
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1) ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับบริบททางสังคม 
  ภายใต้บทบาทของพระสงฆ์ท่านพระครูฯ จึงใช้หลักค าสอน
ของพุทธศาสนา ประยุกต์ใช้กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผสานระหว่าง
หลักธรรมค าสอนกับจารีตของชุมชนอีสาน ตามแนวคิดของท่านพระครูฯ
หลกัธรรมค าสอนของพทุธเจ้ามาน าใช้ได้จริงในสงัคม “หลกัธรรมของเพ่ิน เอามา
ใช้ได้จริงเดะ” (พระครูบุญชยกร, 2558) ดงันัน้ การน ามาใช้ในทัศนะของท่าน 
พระครูฯ ไม่ใช่การน าหลักธรรมจากพระไตรปิฎกมาสอนชาวบ้านตามแบบ
ประเพณีดัง้เดิม (tradition) แต่ปลูกฝังหลักธรรมค าสอนของพุทธเจ้า โดยการ
น ามาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม ดังนัน้ต้องไม่ใช่พุทธ
ศาสนาสอนแบบดัง้เดิม (traditional Buddhism)“ คนยคุใหม่ไม่สนใจศาสนา แต่
ศาสนาต้องท าให้เขาสนใจ” (พระครูบญุชยกร, 2558) ค าถามคือเราจะท าอย่างไร
ให้คนรุ่นใหม่สนใจศาสนา นัน่คือ ต้องท าศาสนาให้อยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขาให้
ได้ น่ีเป็นโจทย์ส าคญัในการใช้หลกัธรรมค าสอนของศาสนาท่ีท่านพระครูฯ ต้อง
เผชิญในระยะแรกของการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน   

  ดงันัน้ ความส าคญัของค าสอนของพุทธเจ้าเป็นหลักธรรมท่ี
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับสถานการณ์ในบริบทสงัคมท่ีมีอยู่จริง ซึ่งสะท้อนให้
เห็นแนวความคดิของพระครูฯ เป็นพระพทุธศาสนาเพ่ือสงัคม (Socially Engaged 
Buddhism) แนวคิดนีเ้ป็นช่ือส าหรับใช้เรียกพระพุทธศาสนาแนวใหม่ท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือตอบสนองปัญหาสงัคมโลกยุคใหม่ หมายถึง ทศันะท่ีว่าพระพทุธศาสนากับ
สงัคมต้องผกูพนั (must be engaged) เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั ไมมี่การแยกเร่ือง
ศาสนากับสงัคมออกจากกัน (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 2548) จากแนวคิด
ของทา่นพระครูฯ ท าให้เห็นแนวคิดท่ีพยายามจะพฒันาสงัคมท าให้ทกุคนมีชีวิต
อยู่ร่วมกันในชุมชน ภายใต้ส านึกรู้ถึงคณุค่าของชีวิตภายใต้บริบทของตน เพ่ือ
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พฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้ตามปณิธานของท่าน ดงันัน้ พุทธศาสนาจึงอยู่ใน
บริบททางสงัคม และท าเพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของมนษุย์ในสงัคมอย่างแท้จริง  
ไม่ใช่พทุธศาสนาท่ีมุ่งท่องหลกัธรรมค าสอน โดยไม่น าหลกัธรรมดงักล่าวมาเป็น
แนวปฏิบตัเิพ่ือพฒันาชีวิตของคนในสงัคมให้ยิ่งดีขึน้ แตเ่ป็นการน าหลกัธรรมค า
สอนมาสูว่ิถีชีวิตชมุชนอย่างเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั 
 

2) ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับความเช่ือปู่ตา 
  ตามแนวคิดของพระครูบุญชยากร ท่านเช่ือว่าหลักธรรมของ

พทุธศาสนาสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับสงัคมอีสานได้ “ค าถามคือท าอย่างไร
จะท าให้หลักธรรมค าสอนทางศาสนา น ามาประยุกต์ใช้กับบริบททางสังคม
อีสาน โดยไม่มีความขัดแย้งทางความเชื่อเกิดข้ึน” (พระครูบุญชยกร, 2558)  
ความเช่ือของชาวนาอีสานไม่ได้เพียงเช่ือมโยงโครงสร้างความเช่ือเข้ากับศาสนา
เท่านัน้ แต่ยังมีความสัมพันธ์กับธรรมชาติ ซึ่งเป็นรากฐานของการนับถือ
วิญญาณท่ีอยู่ตามธรรมชาติ ท่ีสมัพนัธ์กับวิถีชีวิตคนในชุมชน ปรากฏว่าสงัคม
ชนบทมีลักษณะความเป็นแบบเดียวกัน (homogeneity) ซึ่งหมายถึง ความ
คล้ายคลึงกันของประชากรในด้านสังคมและจิตใจ ทัง้ความคิด ความเช่ือ 
ประเพณี และพฤตกิรรม (สมศกัดิ ์ศรีสนัตสิขุ, 2550: 157) 

  ทา่นพระครูฯ ค้นหาว่าคนในชมุชนมีความเช่ือเร่ืองอะไร นั่นคือ 
ความเช่ือเก่ียวกับปู่ ตา ในชมุชนต าบลสาวะถีปู่ ตาเป็นผู้ก าหนดจารีตของชุมชน  
ก าหนดกฎเกณฑ์ให้ชุมชนมีระเบียบ โดยมี “ขะจ า้” ท าหน้าท่ีเป็นคนทรง 
(shaman) เป็นส่ือกลางระหว่างชาวบ้านกับปู่ ตา คนทรง คือคนกลางท าหน้าท่ี
ประกอบพิธีกรรมเพ่ืออญัเชิญเทพหรือวิญญาณศกัดิส์ิทธ์ิมาเข้าร่างเพ่ือประกอบ
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พิธีกรรม (ยศ สนัติสมบตัิ, 2544: 231) ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ในการส่ือสารระหว่าง
มนษุย์กบัอ านาจศกัดิส์ิทธ์ิท่ีชาวบ้านนบัถือ   

  ทา่นพระครูฯ เลา่วา่ ในชว่งเวลานัน้คนในชมุชนโดยเฉพาะวยัรุ่น 
ให้ความเคารพกบัปู่ ตามาก ใครจะไปไหนมาไหน จะไปขอปู่ ตา คนในชมุชนสาวะถี
จึงมีความเช่ือเร่ืองปู่ ตา “เด็กน้อยสมยันี้ มนัอยู่กบัเทคโนโลยี สิเอาหลกัแบบเก่า
มาใช้บ่ได้ ต้องประยกุต์ใช้” (พระครูบญุชยกร, 2558) เม่ือคนในชมุชนเช่ือผี บชูา
และเคารพต่อผีปู่ ตา ท่านพระครูฯ จึงคิดหากลวิธีในการประยุกต์หลักพุทธ
ศาสนาเข้ากับวฒันธรรมท้องถ่ินอีสานผสมผสานหลกัธรรมทางพุทธศาสนาเข้า
กบับริบททางสงัคม โดยประยุกต์ใช้หลกัค าสอนของพุทธศาสนาเช่ือมกับความ
เช่ือเร่ืองปู่ ตา   

  เม่ือเป็นเช่นนีท้่านพระครูฯ จึงหารือกับ “ขะจ า้” เพ่ือสร้าง 
กศุโลบาย ในการสอดแทรกหลกัธรรมค าสอนในพระพทุธศาสนาเข้ากบัความเช่ือ
เร่ืองปู่ ตา เปล่ียนแปลงประเพณีชมุชนตามหลกัพทุธศาสนา แตไ่มไ่ด้หกัล้างแบบ
แผนของชุมชน เปล่ียนจากความเช่ือเป็นความกตัญญูตามหลักพุทธศาสนา  
ปู่ ตาต าบลสาวะถีจึงกลายเป็นพุทธ (พระครูบุญชยกร, 2558) ซึ่งเป็นการ
ปรับเปล่ียนบริบทความเช่ือระหว่างปู่ ตากบัพทุธศาสนา จากการพิจารณาจะเห็น
ว่าเป็นการผสานแนวคิดเร่ืองของส่ือกลางในการส่งสารเข้ากับการพฒันา นัน่คือ 
ทา่นพระครูฯ เป็นส่ือกลางของพทุธศาสนา ในขณะท่ี “ขะจ า้” เป็นส่ือกลางความ
เช่ือเร่ืองปู่ ตา ซึ่งสะท้อนให้เห็นการเกือ้กูลของระบบความเช่ือทางวัฒนธรรม
อย่างกลมกลืน ซึ่งก่อให้เกิดความเข้มแข็งของระบบความเช่ือของคนในชุมชน
อย่างชดัเจน ดงันัน้ เม่ือผู้คนในชุมชนปฏิบตัิต่อความเช่ือท่ีมีอย่างเคร่งครัดใน
จารีตและศาสนา การพฒันายอ่มเป็นสิ่งท่ีเป็นไปได้  
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร   
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3) ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ากับฮีตคอง 
ประเพณีอีสาน   

  นอกจากนี ้ยังมีการประยุกต์หลักพุทธศาสนาเข้ากับฮีตคอง 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่าท่านพระครูฯ ประยุกต์ใช้หลกัธรรมทางพุทธศาสนา
เข้ากบัฮีตคองประเพณีอีสานอย่างชดัเจน โดยท่านเร่ิมต้นจากแนวคิดท่ีว่า สอน
คนโดยท่ีคนไม่รู้ว่าตัวเองถูกสอน นั่นคือ สอนโดยให้เขาตระหนักรู้ด้วยตัวเอง  
ด้วยการลงมือปฏิบตัหิรือมีส่วนร่วมในประเพณีของชมุชน สมาชิกในชมุชนจึงถูก
ขดัเกลาโดยหลกัค าสอนทางศาสนาอย่างอตัโนมตัิ การสอนศาสนาในวิถีชุมชน
จึงไม่ต้องใช้ตวัหนงัสือ สงัคมมนัมีบริบทท่ีหลากหลาย ดงันัน้ วฒันธรรมจึงเป็น
ค าสอนท่ีสามารถเข้าสู่ทุกคนได้ด้วยการลงมือท า วัฒนธรรมจึงกลายเป็น
เคร่ืองมือขบัเคล่ือนในการพฒันาด้วย   
 

3.3 การจัดการวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติ 
จากแนวความคิดของท่านพระครูฯ จะเห็นความคิดในการจัดการ

วัฒนธรรมท้องถ่ินของท่าน ไม่ได้สร้างสิ่งใหม่ให้กับชุมชน แต่สร้างค าอธิบาย
ความหมายต่อการกระท า นัน่คือ สร้างคณุค่าให้แก่สิ่งท่ีคนในชุมชนยึดเหน่ียว  
คณุค่านีก้ลายเป็นหลกัในการสร้างส านึกของคนในชุมชนซึ่งวฒันธรรมท้องถ่ิน
เป็นต้นทนุทางวฒันธรรมท่ีส าคญั สิ่งท่ียงัขาดหายและละเลยไปคือ การน าจารีต
ท่ีดีงามของชมุชนมายึดถือปฏิบตัิกนัอย่างจริงจงั พร้อมทัง้การอนรัุกษ์ประเพณี
ของบรรพบรุุษให้คงอยู่สืบไป จากการพิจารณาแนวคิดในการจดัการวฒันธรรม
ท้องถ่ินของพระครูบุญชยากร จึงสามารถแบ่งการจัดการด้านการปฏิบตัิได้ 3 
ประการ ดงันี ้  
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1) ท าให้วัดเป็นศูนย์กลางด้านการปฏิบัต ิ
  พระครูบญุชยากรใช้วดัเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้วฒันธรรม

ท้องถ่ิน  เน่ืองจากท่านพระครูฯ เช่ือว่าเม่ือคนมารวมกันมากๆ การสอนคน
เก่ียวกบัวฒันธรรมย่อมท าได้ง่าย ซึ่งการสอนในทศันะของท่านไม่ใช่การจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้หนังสือหรือการบรรยาย ดังเช่นการเรียนการสอนในยุค
ปัจจบุนั แตก่ารสอนส าหรับท่านหมายถึงการลงมือปฏิบตั ินัน่คือ สอนวฒันธรรม
โดยการให้ลงมือท า เม่ือลงมือท าก็จะเกิดความเข้าใจ และมีความภาคภูมิใจต่อ
สิ่งท่ีตนให้คณุคา่ ซึง่แนวคิดดงักล่าวท่านพระครูฯ พยายามใช้กบัคนรุ่นใหม ่เพ่ือ
สร้างเครือข่าย (network) ทางวฒันธรรมให้กับคนรุ่นใหม่ ท่านพระครูฯ อธิบาย
ว่าในการปฏิบตัิตามประเพณีในตอนแรก มีแต่ผู้สูงอายุท่ีร่วมมือกันท าท่านจึง
เกิดค าถามว่า “ท าไมวยัรุ่นจงึไมเ่ข้ามาช่วยงานท่ีวดั” (พระครูบญุชยกร, 2558)  

  ท่านพระครูฯ พยายามหาค าตอบ และได้พบว่าสาเหตท่ีุคนรุ่น
ใหม่ในชมุชนไม่เข้ามาช่วยงานท่ีวดั เน่ืองจากพวกเขาถูกกันออกจากวฒันธรรม  
ถกูกนัออกจากประเพณีของท้องถ่ิน ดงันัน้ คนรุ่นใหม่จึงไม่เห็นความส าคญัของ
ฮีตสิบสองคองสิบส่ีของบรรพบรุุษ ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึงใช้กศุโลบายด้วยการ
รวมวยัรุ่นในชุมชน มาเรียนรู้วฒันธรรมท้องถ่ินตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี เม่ือเขา
เข้าใจและได้ลองปฏิบตัิตามประเพณี เขาก็ซาบซึง้ในวฒันธรรม พอชมุชนมีงาน
เช่นงานบุญผะเหวดเยาวชนในชุมก็พากันมาช่วยงาน ซึ่งเป็นแบบนีทุ้กงานบุญ  
ทกุวนันีว้ยัรุ่นเดินเข้าวดัมาชว่ยงานตลอด (พระครูบญุชยกร, 2558)   

  จากการพิจารณาจะเห็นว่าในทางปฏิบตัิท่านพระครูฯ ใช้วัด
เป็นศนูย์กลางในการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างคนในชุมชน เป็นศนูย์กลางใน
การศกึษาโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสิมอีสาน (โบสถ์) ฮปูแต้ม เร่ืองสินไซ ท่ีทา่นพระครูฯ 
ศึกษามาและสอดแทรกในการเทศนาสอนคนในชุมชน สิ่งเหล่านีล้้วนแสดงให้
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
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ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

เห็นวา่วดันอกจากเป็นท่ียึดเหน่ียวชีวิตจิตใจของมนษุย์แล้ว วดัยงัเป็นศนูย์กลาง
ในการประกอบประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน และสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  
ดงันัน้วดัจึงกลายเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ และลงมือปฏิบตัิวฒันธรรมของ
ชมุชนภายใต้จารีตของฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
 

2) จัดงานประเพณีที่สอดคล้องกับความเช่ือของชุมชน 
  จากพืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนาของพระครูบุญชยากรได้

ชีใ้ห้เห็นชัดว่า การจะพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งได้นัน้ จ าเป็นต้องใช้วัฒนธรรม
ท้องถ่ินเป็นเคร่ืองมือ ดังนั น้ จารีตและกฎเกณฑ์ของชุมชนต่างๆ จึงมี
ความส าคัญต่อการแสดงความเป็นตัวตน (identity) และศกัดิ์ศรีของพวกเขา 
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2553: 162) ดังนัน้ ท่านจึงให้ความส าคัญกับจารีตท่ี
ยึดถือปฏิบัติมาตัง้แต่ครัง้บรรพบุรุษ  นั่นคือ การจัดประเพณีตามฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ี ทา่นพระครูฯ กลา่ววา่ “ประเพณีตอ้งท าอย่างจริงจงั” (พระครูบญุชยกร, 
2558)  ไม่ใช่จดัพอให้เสร็จสิน้ไปในแต่ละเดือน หากแต่ต้องท าตามธรรมเนียม
ของบรรพบรุุษท่ีเคยปฏิบตัิสืบมา หากไม่ท าตามธรรมเนียมโบราณ ความหมาย
และลักษณะส าคญัในพิธีกรรมต่างๆ ก็จะหายไป ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึงเป็น
แกนน าร่วมกบัสมาชิกในชมุชน  ร่วมกนัจดังานประเพณีตามจารีตของชาวอีสาน
ครบ 12 เดือน ขาดบญุเดือนอ้าย คือ บญุเข้ากรรมของพระสงฆ์ และบญุคนูลาน  
ซึ่งเปล่ียนมาเป็นบญุกุ้มข้าวใหญ่และสู่ขวญัข้าว และบญุผะเหวดขึน้มาเป็นงาน
เดียวกนัแทน (พระครูบญุชยกร, 2558)   

  นอกจากนี ้การเรียนรู้วฒันธรรมของท่านพระครูฯ ผ่านปราชญ์
ชาวบ้าน เม่ือท่านเข้าใจวฒันธรรมของชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้านจึงสอดแทรก
หลกัธรรมค าสอนในทางพทุธศาสนา โดยอาศยัการประเพณีตา่งๆ ในการเทศนา
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สอนชาวบ้าน ในขณะเดียวกันประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ เป็นส่ือกลางใน
ชมุชน  ชาวบ้านไมส่ามารถจดัการได้ ไมรู้่วา่สิ่งไหนดี หรือไมดี่ ทา่นก็จะใช้วิธีการ
สอดแทรกหลกัธรรมเข้าไป   
 

3) ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 
   รูปแบบในการพฒันาชุมชน จะเห็นได้ว่าพระครูบุญชยากรใช้
มิติทางประวตัิศาสตร์เพ่ือเรียนรู้เร่ืองราวทางสงัคม ท าให้เข้าใจบริบททางสงัคม 
และใช้ประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีมีเป็นพืน้ฐานในการพัฒนาดงันัน้ท่านจึงมอง
มิติของการด ารงอยู่ของมนุษย์ท่ีมีอยู่ร่วมกบัคนอ่ืน (being in the other) เม่ือเรา
มีอยู่ร่วมกันกับคนอ่ืน การพฒันาจึงไม่สามารถด าเนินหรือเดินไปได้โดยล าพัง  
เพราะวฒันธรรมพืน้บ้านส่วนใหญ่มีจดุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือเห็นอก
เห็นใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนเพ่ือเป็นการรวมกลุ่ม รวมพลังสร้างบางสิ่ง
บางอย่าง โดยเฉพาะกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ (วิมล  
จิโรจพนัธุ์, ประชิด สกณุะพฒัน์ และกนิษฐา เชยกีวงศ์, 2551: 19) 
 ด้วยเหตนีุท้า่นพระครูฯ จงึพยายามบรูณาการองค์ความรู้ตา่งๆ ด้วยการ
ประสานความร่วมมือกบัทกุภาคส่วนในชมุชน วดั โรงเรียน บ้าน แกนน าหมู่บ้าน 
และส่วนราชการในชุมชน เพ่ือด าเนินงานจดัประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ินใน
ชุมชน เพ่ือให้เกิดความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน นอกจากนัน้
พิธีกรรมตา่งๆ ช่วยให้มนษุย์มีความเช่ือมัน่ในตนเองมากขึน้  พิธีกรรมท าหน้าท่ี
ลดความขัดแย้งและความวิตกกังวลอันเกิดจากความไม่แน่นอนของชีวิต (ยศ 
สันติสมบัติ, 2544: 255) การน าเอาวัฒนธรรมมาเป็นแกนหลักในการพัฒนา
ชุมชน  จึงเป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้สมาชิกในสังคมมีความสามัคคีและเห็นถึง
ความเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน 
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 3.4 การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ในปัจจบุนัเม่ือชมุชนสาวะถีมีความเข้มแข็งเป็นศนูย์กลางในการเรียนรู้
วฒันธรรมท้องถ่ินของจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทย ค าถามต่อไปนีจ้ึงเป็น
ปัญหาใหญ่ท่ีพระครูบุญชยากรจะต้องตอบ นั่นคือ “เม่ือวัฒนธรรมเข้มแข็ง 
จะอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไปอย่างไร?” ซึ่งจากการสัมภาษณ์ 
พระครูบุญชยากร  ท่านก็พยายามตอบค าถามนีไ้ปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติ 
ทา่นเองก็ตระหนกัดีว่า ภายใต้กระแสโลกาภิวตัน์ ปรากฏการณ์ของโลกภายนอก
ยอ่มมีผลกระทบตอ่วฒันธรรมท้องถ่ินอยา่งแนน่อน วนัหนึง่หากท่านไม่อยู่ชุมชน
จะขบัเคล่ือนอย่างไร? ซึง่เป็นปัญหาในช่วงแรกของการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน  
ดังนัน้ในประเด็นนีเ้ราควรพิจารณาแนวคิดในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ิน  
ภายใต้ความยัง่ยืนในทศันะของพระครูบญุชยากร ดงักลา่ว ดงันี ้  
 

1) ปัจจัยภายใน 
   การมีอยู่ของชุมชน เป็นลักษณะท่ีส าคัญต่อการอนุรักษ์
วฒันธรรมท้องถ่ิน การท่ีจะท าให้วฒันธรรมท้องถ่ินยัง่ยืนสืบไปจึงเป็นเร่ืองยาก  
ท่านพระครูฯ จึงพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้มีความสุข ไป
พร้อมกับการยึดจารีตของวัฒนธรรมอีสาน เร่ิมต้นจากการสร้างจุดเด่นทาง
วฒันธรรมของชมุชน เม่ือเข้าใจวฒันธรรมของท้องถ่ินและเข้าใจเอกลกัษณ์ของ
ชมุชน สมาชิกในชมุชนจะเกิดส านึกร่วมในการอนรัุกษ์ภมูิปัญญาของบรรพบรุุษ
ด้วยการลงมือปฏิบตัิอย่างจริงจงั เม่ือประเพณีและจารีตตามวัฒนธรรมอีสาน 
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ทุกคนย่อมปฏิบัติตามจารีตของชุมชนอย่าง
อตัโนมตัิ เม่ือนัน้ชมุชนก็จะสร้างภูมิคุ้มกนัตวัเองเกิดขึน้ ดงันัน้ ท่านพระครูฯ จึง
เน้นย า้ว่าการท่ีจะอนุรักษ์วฒันธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่และยัง้ยืนได้ จ าเป็นอย่าง
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ยิ่งท่ีชุมชนจะต้องมีส านึกร่วมกัน และน ามายึดถือปฏิบตัิอย่างจริงจงั (พระครู
บญุชยากร, 2558)   

  จากการพิจารณาจะเห็นได้ว่าการพัฒนาท่ีจะยั่งยืนได้ ก็
ต่อเม่ือมีการผสมผสานระหว่างความเช่ือดัง้เดิมของชุมชนและหลกัการพัฒนา 
โดยท่ีไม่ท าลายรากฐานวัฒนธรรมดัง้เดิมของชุมชน ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
หลกัธรรมทางพุทธศาสนากับความเช่ือของชุมชนเข้ากับสงัคมสมยัใหม่ โดยใช้
จารีตและวฒันธรรมอีสานเป็นเคร่ืองมือในการขดัเกลาสมาชิกในชมุชน แทนการ
ออกกฎระเบียบเพ่ือลงโทษเม่ือกระท าความผิด ซึง่แนวความคิดดงักล่าวเกิดจาก
การปลูกฝังสมาชิกใหม่ของสังคมให้เกิดจิตส านึกท่ีดีต่อชุมชนและหวงแหน
วฒันธรรมของตน ภายใต้การมีส่วนร่วมกับชุมชนชุนชนสาวะถีจึงเป็นตวัอย่าง
การบรูณาการศาสตร์ในการพฒันาตา่งๆ เข้ากบัจารีตประเพณี ตลอดจนศาสนา
เข้ากบับริบททางสงัคมได้อย่างเหมาะสมลงตวั   
 

2) ปัจจัยภายนอก  
  รากฐานในการพฒันาเร่ิมต้นท่ีคน เราจะเห็นได้ชดัเจนว่าการ

พัฒนาในสังคมไทยปัจจุบนัจะเร่ิมต้นด้วยเงินและอ านาจทางการเมืองเข้ามา
จดัการผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนาจะเป็นบ่อเกิดของ
อ านาจทางการเมือง ในขณะท่ีท่านพระครูบุญชยากรผสมผสานอ านาจของคน
ในชมุชนและกลุ่มอ านาจทางการเมืองเข้ากับจารีตและวฒันธรรมของชุมชนได้
อย่างลงตวั ท าลายความขดัแยงท่ีเคยมีในอดีต “ผู้ได๋ สิลงเล่นการเมือง ทกุมื้อนี้ 
บ่รู้จกัวฒันธรรมท้องถ่ิน จ้างกะบ่ได้ดอก” (พระครูบญุชยกร, 2558) จะเห็นได้ว่า
แม้กระทัง่อ านาจทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลตอ่สงัคมไทย เม่ือเข้าไปในชมุชนสาวะถี  
หากไม่สมัพนัธ์กับวฒันธรรมท้องถ่ินของชุมชน ก็ไม่สามารถสร้างบทบาททาง
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การเมืองได้ ซึ่งท่านพระครูฯ ให้ทัศนะว่า หากจะเข้ามาเล่นการเมืองในชุมชน  
ไม่ใช่การมีอิทธิพลทางการเมืองในสังคม หากแต่ต้องเป็นผู้ ทรงอ านาจทาง
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงต้องเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมในท้องถ่ินของชุมชน 
สาวะถีอย่างแท้จริง ด้วยเหตนีุ ้จึงไม่มีกลุ่มบคุคลใดจะมาแสวงหาผลประโยชน์
ในชมุชนได้   

  ในขณะเดียวกันการมีองค์ความรู้ หรือการเรียนรู้ท่ีเป็นอิสระ
ไม่ได้หมายความว่า จะปิดกัน้ตวัเองจากโลกภายนอก ในทางตรงกันข้ามยิ่งยุค
สมัยโลกาภิวัฒน์ไม่มีชุมชนหรือประเทศใดในโลกท่ีจะอยู่โดยล าพังได้ (เสน่ห์ 
จามริก, 2546: 9) ท่านเห็นว่าการเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับโลกภายนอกเป็น
สิ่งส าคญั  เพราะทกุวนันีผู้้คนจากทัว่สารทิศตา่งมาดงูานในชมุชน  ปรากฏการณ์
จากโลกภายนอกย่อมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะส่งผลกระทบต่อวฒันธรรมท้องถ่ิน  
แตห่ากท าให้วฒันธรรมเข้มแข็งจากภายใน ปัจจยัภายนอกย่อมไม่มีผลกระทบ  
ซึ่งก่อให้เกิดคุณค่าในจารีตประเพณี ดงันัน้ คนในชุมชนจึงเป็นหนึ่งเดียวกัน  
ภายใต้จารีตและประเพณีท่ีเข้มแข็งน าอ านาจทางการเมือง ซึ่งเป็นบริบททาง
สงัคมท่ีสวนกระแสกบัสงัคมรอบๆ ข้าง 
   นอกจากนี ้เพ่ือปอ้งกนัวฒันธรรมท้องถ่ินจากภายนอก พระครู
บุญชยากรใช้วิธีการ ท่ีผู้ เขียนเรียกว่า “สร้างก าแพงทางวัฒนธรรม” (Culture 
wall) หมายถึงการสร้างปราการล้อมรอบชมุชน ซึง่กวา่ท่ีวฒันธรรมจากภายนอก
จะเข้ามาถึงชุมชนต้องผ่านก าแพงอีกหลายชัน้ ท่านพระครูฯ กล่าวว่า “อาตมา
กะเชิญ ครูบาทีอ่ยู่วดัรอบๆ นีม้าเบ่ิงวฒันธรรมของเฮา  หลายๆ วดัเพ่ินกะเอาไป
ประยกุต์ใช้” (พระครูบญุชยกร, 2558) จะเห็นได้ว่าเม่ือวดัไชยศรีมีความเข้มแข็ง
ในการจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ิน ท่านพระครูฯ ก็เชิญพระสงฆ์ในต าบลสาวะถี  
ซึ่งตัง้อยู่รอบๆ วดัมาศึกษาดงูานและน ากลบัไปประยุกต์ใช้ ดงันัน้ เม่ือวดัต่างๆ 
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มีภูมิคุ้มกนัทางวฒันธรรมก็เปรียบเสมือนเป็นก าแพงป้องกันชมุชนวดัไชยศรีไป
โดยปริยาย ซึ่งเราจะพบค าตอบในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินในทัศนะของ
พระครูบญุชยากร   
   จากการสัมภาษณ์ท่านพระครูฯ เราก็ได้ค าตอบเพ่ือตอบ
ค าถามท่ีทิง้ไว้ในตอนต้น ชีใ้ห้เห็นว่าวนัหนึ่งเม่ือท่านไม่อยู่วฒันธรรมท้องถ่ินก็
ยงัจะสืบสานภูมิปัญญาท้องถ่ินของบรรพบรุุษสืบไป เพราะตอนนีท้่านไม่ได้ท า
อะไรในการจดัการวฒันธรรม เพียงแคน่ัง่ดแูละให้ค าปรึกษา วฒันธรรมท้องถ่ิน
ชุมชนมนัเคล่ือนไหวไปภายใต้ส านึกร่วมของสมาชิกในชุมชนทุกๆ คน (พระครู
บุญชยกร, 2558) ภายใต้แนวความคิดของท่านพระครูฯ ท่ีกล่าวว่า “วฒันธรรม
เชิงพทุธที่ฉีดเข้าไปหล่อเลี้ยงตลอด” (พระครูบญุชยกร, 2558) จะเห็นได้ว่าการ
ฉีดวฒันธรรมเข้าไปในร่างกาย เป็นเสมือนส านึกท่ีหยัง่รากลงไปสู่จิตวิญญาณ  
ดงันัน้พุทธศาสนากับวฒันธรรมอีสานจึงเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการสร้างชุมชน
ให้เข้มแข็งอยา่งแท้จริง 
 

4. สรุป 
 พระสงฆ์ในยุคปัจจุบันต้องท าให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาเพ่ือสังคม 
(Engaged Buddhism) เป็นศาสนาท่ีสามารถช่วยพฒันาชุมชนและวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน  ดงันัน้พระสงฆ์จึงมีบทบาทส าคญัในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน  
ประยกุต์ใช้หลกัธรรมค าสอนสอดแทรกกับภูมิปัญญาของท้องถ่ินได้ แนวคิดใน
การจัดการวัฒนธรรมท้องถ่ินของพระครูบุญชยากร เกิดจากแนวคิดในการ
พฒันาชมุชนสาวะถี ทา่นพระครูฯ บรูณาการพืน้ฐานแนวความคิดตา่งๆ มาใช้ใน
การพฒันา โดยไม่มีกรอบทฤษฏีหรือหลกัการใดๆ แตแ่นวคิดในการพฒันาเกิด
จากการเข้าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้บริบทของชุมชน จุดเร่ิมต้นของแนวคิดใน
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บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิน่:กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร   
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี  ต าบลสาวะถ ี อ าเภอเมอืงขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

การพฒันาของพระครูบญุชยากร เกิดขึน้เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2532 จากพืน้ฐาน
แนวคิดในการพฒันาแบบบูรณาการ (Integration Development) เป็นแนวคิดท่ี
ท าให้เกิดการจดัการวฒันธรรมของท้องถ่ินโดยอาศยัต้นทุนทางวฒันธรรมของ
ชุมชนสาวะถีท่ีมีวัฒนธรรมอันเป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ิน อาทิ เช่น สิมอีสาน    
ฮปูแต้ม เป็นต้น ประกอบกบัประสบการณ์และมิติทางประวตัิศาสตร์ของพระครู
บญุชยากร จึงเป็นพืน้ฐานแนวคิดในการพฒันาชมุชนเกิดขึน้  ส าหรับพืน้ฐานใน
การพฒันาพระครูบุญชยากรเร่ิมต้นไปพร้อมๆ กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชมุชน โดยเรียนรู้การพฒันาชมุชนผ่านมิติทางประวตัิศาสตร์ จากจดุเร่ิมต้นของ
การพฒันาน าไปสู่การจัดการทางวฒันธรรม เพราะวฒันธรรมเป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาชมุชนให้เข้มแข็ง   
 ส่วนบทบาทของพระครูบญุชยากรในการจดัการวฒันธรรมท้องถ่ิน เป็น
ผลสืบเน่ืองจากพืน้ฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งแนวคิดใน
การจดัการวฒันธรรมท้องถ่ินได้เป็น 4 ประการ คือ  1. การจดัการวฒันธรรมด้าน
ความรู้ พระครูบุญชยากรเร่ิมต้นจากการแสวงหาความรู้ให้แก่ตนเอง และ
รวบรวมจดัเก็บเป็นข้อมูล เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้นท่ีกลุ่มวยัรุ่น เพราะ
อนาคตเด็กเหล่านีจ้ะกลายเป็นพลงัส าคญัในการขับเคล่ือนวฒันธรรมท้องถ่ิน
ต่อไป  โดยเน้นหลักการท่ีว่า “วฒันธรรมสอนกันได้ทุกคน โดยไม่ต้องใช้ต ารา
หรือหนังสือ หากแต่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ”  2. การจัดการวัฒนธรรมด้าน
ความเช่ือ คือ ประยุกต์หลกัธรรมของพุทธศาสนากับบริบททางสงัคม ประยุกต์
หลักธรรมของพุทธศาสนากับความเช่ือปู่ ตา และประยุกต์หลักธรรมของ
พระพทุธศาสนาเข้ากบัฮีตคองประเพณีอีสาน  3. การจดัการวฒันธรรมด้านการ
ปฏิบตัิ คือ ท าให้วดัเป็นศนูย์กลางด้านการปฏิบตัิ จดังานประเพณีท่ีสอดคล้อง
กับความเช่ือของชุมชน  และประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 4. การอนุรักษ์
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ประมวลธรรม. พิมพ์ครัง้ท่ี 30. กรุงเทพฯ: มลูนิธิธรรมทานกศุลจิต. 
 

วัฒนธรรมท้องถ่ินจะต้องเร่ิมต้นจากปัจจัยภายใน กล่าวคือ หาจุดเด่นทาง
วฒันธรรม เพ่ือสร้างส านึกรักในคณุคา่ด้วยการลงมือปฏิบตัิ  ทกุคนต้องมีส านึก
ร่วมกันในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้วย  เม่ือปัจจยัภายในเข้มแข็งปัจจัย
ภายนอกย่อมไมมี่ผลตอ่วฒันธรรมท้องถ่ิน  เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัทางวฒันธรรมจึง
จ าเป็นต้องสร้างปราการล้อมรอบ  โดยการขยายเครือข่ายแนวคิดในการจัดการ
วฒันธรรมอย่างยัง่ยืนไปสู่ชมุชนรอบข้างเพ่ือเป็นดา่นปราการปอ้งกนัวฒันธรรม
ท้องถ่ินของชมุชนสาวะถี  จากท่ีกลา่วมาทัง้หมดการจดัการวฒันธรรมตามทศันะ
ของพระครูบญุชยากรจงึเป็นแนวคิดพทุธศาสนาเพ่ือสงัคมอย่างแท้จริง   
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 บทคัดย่อ      
 

บทความเร่ืองนีมุ้่งน าเสนอเก่ียวกับกระบวนการเพ่ือพัฒนาการฝึก
นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชัน้เ รียนของนักศึกษาสาขาวิชา
ศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ซึ่งเป็นกระบวนการ
ท่ีเกิดขึน้เพ่ือให้นกัศกึษามีพฒันาการพืน้ฐานทางนาฏศลิป์ไทยท่ีแม่นย า โดยฝึก
ให้ใช้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายฝึกนาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทยได้ 
เกิดความถูกต้องตามหลักศาสตร์นาฏศิลป์ อันจะมีผลท าให้การเคล่ือนไหว
ในขณะแสดง ระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ เกิดสนุทรียะทางการแสดงมากขึน้ โดยปรับใช้
ทฤษฎีแนวคิดของแฮร์โรว์ 4 ขัน้ตอน คือ ขัน้ประชากร ขัน้เตรียมการฝึกทักษะ  
ขัน้ด าเนินการฝึกทกัษะ และขัน้ประเมินผลการฝึกทกัษะน ามาใช้ในการเรียนการ
สอนด้วย 
 ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเพ่ือพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และ
ภาษาท่าท่ีผู้ สอนได้รับประสบการณ์ตรงจากนางละครหลวงในราชส านัก คือ  

                                                           
1 รองศาสตราจารย์ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  e – mail: samakhabuti@gmail.com 

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศลิป์ 

ในชั้นเรียนวิชานาฏศลิป์ไทย 

Procedures for Developing Practices of Thai Classical Dancing Terminology  

and Thai Dancing Gesture Language in Thai Classical Dancing Classrooms 
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แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แม่ครูลมลุ ยมุะคปุต์ แม่ครูจ าเรียง พธุประดบั และแม่ครู
ลิน้จ่ี ไปใช้กบันกัศึกษาในชัน้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ส่งผลให้นกัศึกษามีทักษะ
การฝึกนาฏยศพัท์และภาษาทา่นาฏศลิป์ท่ีถกูต้องและแมน่ย ามากยิ่งขึน้ 
ค าส าคัญ: กระบวนการ การฝึก นาฏยศพัท์ ภาษาทา่นาฏศิลป์       
  
Abstract 
 

 The purposes of this study were to develop Thai classical 
dancing terminology and to implement dancing gesture language lessons 
in Thai classical dancing classrooms. Two groups of Udon Thani Rajabhat 
University students comprised of: 1) performing art students of Humanities 
and Social Sciences Faculty, and 2) Thai classical dancing students of 
Education Faculty were selected as samples of this study. These students 
were trained and practiced to have accurate basic development of Thai 
classical dance. In other words, they were trained to use all their body parts 
to move along Thai classical dancing terminology and Thai dancing 
gesture language in order to strengthen their movement accurately and be 
consistent with Thai classical dancing principles. Additionally, it also helped 
their dance become more aesthetic while performing. To acquire more 
reliable data, four steps of Harrow’s Instructional Model for Psychomotor 
Domain consisted of selecting subjects, preparing dance practice, 
practicing dance performance, and evaluating dance practices were also 
included in this study.   
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  Results revealed that procedures for developing Thai classical 

dancing terminology and Thai dancing gesture language through 
transference of the researcher’s knowledge directly gained and 
experienced from senior royal court dancing mistresses, e.g. Kru Chalery 
Sukhavanich, Kru Lamoon Yumakupt, Kru Jumriang Putpradub, and Kru 
Linjee improved students’ Thai classical dancing terminology and their 
dancing gesture language more correctly and accurately.     
Keywords:  Procedures, Practices, Thai Classical Dancing Terminology,  
                    Dancing Gesture Language   
    
บทน า 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ก าหนดโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชา
ศลิปะการแสดง (ศล.บ.) เน้นผลิตศิลปิน และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทยเน้นผลิตครู
นาฏศลิป์ (ค.บ.) ทกุรายวิชาทางนาฏศิลป์ประกอบไปด้วยองค์ความรู้ทางทฤษฎี
และทกัษะปฏิบตัทิ่าระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ฯลฯ ซึง่เป็นสิ่งส าคญัตอ่การผลิตบณัฑิต 
ดงันัน้ นกัศกึษาจ าเป็นต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจธรรมชาติของวิชานาฏศิลป์
โดยเน้นการฝึกทกัษะท่าร าพืน้ฐานของหลกัวิชาท่ีเร่ิมต้นด้วยการฝึกนาฏยศพัท์
และภาษาท่านาฏศิลป์ให้เกิดความช านาญในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายให้
ถกูต้องตามทกัษะทางนาฏศิลป์ท่ีมีแบบแผนสืบทอดกนัมาอย่างยาวนาน 
 ประสบการณ์ท่ีผู้ สอนได้สอนนักศึกษาทัง้สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
(ศล.บ.) และสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ค.บ.) พบว่า นักเรียนท่ีเข้ามาศึกษาใน
ระดบัชัน้ปีท่ี 1 ทัง้ 2 สาขาวิชา ไม่มีพืน้ฐานทางนาฏศิลป์และท่วงท่าร าในการใช้
นาฏยศพัท์และภาษาท่าท่ีถูกต้อง ด้วยเหตดุงักล่าวผู้สอนจึงให้ความส าคญัต่อ
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บทเรียนขัน้พืน้ฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนือ้หาสาระนาฏยศพัท์และภาษา
ท่าต่างๆ เช่น ท่าระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ซึ่งผู้ เรียนต้องเรียนรู้เทคนิคในการแก้ไข
ท่าทางตามหลักนาฏยศัพท์และภาษาท่าอย่างถูกต้องและแม่นย า เพราะ
นกัศกึษาทัง้ 2 สาขาวิชาถือว่าเป็นผู้ สืบทอดน าองค์ความรู้นาฏยศพัท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ทัง้ในฐานะท่ีจะเป็นครูนาฏศิลป์และนักแสดงนาฏศิลป์ไทยใน
อนาคตตอ่ไป  
 นอกจากนี ้การท่ีผู้ สอนได้ประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบตัิหน้าท่ี
เพ่ือให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามีวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
พบวา่ ผู้ขอต าแหนง่ครูวิทยฐานะช านาญการสาระนาฏศิลป์ยงัขาดประสบการณ์
และความแม่นย าในการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายในการถ่ายทอดนาฏยศัพท์
และภาษาท่านาฏศิลป์ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งครูช านาญการสาระการเรียนรู้นาฏศิลป์ (ฉวีวรรณ ค าภูลา 
และรัศมี จนัทเมือง, 2553) ให้ข้อมูลไว้ว่า ในอดีตการเรียนวิชานาฏศิลป์ไม่ได้
เน้นการสอนนาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ อาจารย์ผู้สอนร าน าหน้าขึน้แม่
ท่าในระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ เป็นชดุๆ ไม่ได้อธิบายและฝึกการใช้ทกัษะพืน้ฐานก่อน
การฝึกชุดการแสดงเหล่านัน้ เหตนีุจ้ึงไม่มีความรู้ในการใช้เทคนิควิธีการแก้ไข
ทว่งทา่ร าท่ีไมถ่กูต้อง 
 ด้วยปัญหาดงักล่าวจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องผลิตบณัฑิตทัง้สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงและสาขานาฏศิลป์ไทยให้เป็นผู้น าองค์ความรู้ไปพฒันารูปแบบ
การฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ให้กับสถานศึกษาและองค์กร
ผู้ประกอบการทางการแสดงได้อย่างถกูต้องเตม็รูปแบบตอ่ไป 
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 วัตถุประสงค์ 

 1.เพ่ือพัฒนาบทเรียนการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชัน้
เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 2.เพ่ือผลิตบณัฑิตสาขาวิชาศลิปะการแสดงและสาขาวิชานาฏศลิป์ไทย
ให้มีความรู้น าไปพัฒนาความสามารถการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่ารวมถึง
วิธีการแก้ไขท่วงท่าการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ไทยให้ถูกต้องอย่าง
แมน่ย า 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 นกัศึกษาศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง และนกัศึกษา
ครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศลิป์ไทย ระดบัชัน้ปีท่ี 1 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นาฏยศัพท์ หมายถึง ค าศพัท์ท่ีเก่ียวกับการฟ้อนร าและเก่ียวกับการ
แสดงละคร 
 ภาษาท่านาฏศิลป์ หมายถึง กิริยาอาการท่ีท าความเข้าใจกันได้ด้วย
ทา่ทางของศิลปะแหง่การละครหรือการฟ้อนร า 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 บทความเร่ือง กระบวนการเพ่ือพฒันาการฝึกนาฏยศพัท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ในชัน้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ผู้สอนใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบตัิการ 
(Action Research) เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา สาขาวิชา
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นาฏศิลป์ไทย และนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อดุรธานี ในรายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ฐานเบือ้งต้นทางนาฏศิลป์ ในการใช้อวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่างกายตัง้แต่ศีรษะจรดเท้า ฝึกปฏิบัติท่าทางในหัวข้อเร่ือง 
“นาฏยศพัท์” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์” โดยศึกษาจากแนวคิดของแฮร์โรว์ ได้
ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 1.ประชากร 
 2.ขัน้เตรียมการฝึกทกัษะ 
 3.ขัน้ด าเนินการฝึกทกัษะ 
 4.ขัน้ประเมินผลการฝึกทกัษะ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานเร่ืองนี ้คือ นักศึกษาศิลปศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง สงักัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และนกัศึกษาครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย สงักัดคณะครุศาสตร์ 
ระดบัชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 
ขัน้เตรียมการฝึกทักษะ 
 1. ก าหนดกรอบแนวคิด โดยยึดแนวคิดของแฮร์โรว์ (ทิศนา แขมมณี, 
2552: 243 – 244) ซึ่งจัดล าดับขัน้ตอนการเรียนรู้ ทางด้านทักษะปฏิบัติไว้ 5 
ขัน้ตอน โดยเร่ิมจาก ระดบัท่ีซับซ้อนน้อยไปจนถึงระดบัท่ีมีความซับซ้อนมาก 
การกระท าจึงเร่ิมจากการเคล่ือนไหวกล้ามเนือ้ใหญ่ไปจนถึงการเคล่ือนไหว
กล้ามเนือ้ย่อยตามล าดบั ประกอบด้วย ขัน้ท่ี 1 ขัน้การเลียนแบบ ขัน้ท่ี 2 ขัน้การ
ลงมือกระท าตามค าสัง่ ขัน้ท่ี 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขัน้ท่ี 4 ขัน้
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 การแสดงออก และขัน้ท่ี 5 ขัน้การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้
  ขัน้ท่ี 1 ขัน้การเลียนแบบ เป็นขัน้ท่ีให้ผู้ เรียนสงัเกตการกระท าท่ี
ต้องการให้ผู้ เรียนได้ท า ซึง่ผู้ เรียนยอ่มจะรับรู้หรือสงัเกตเห็นรายละเอียดตา่งๆ ได้
ไม่ครบถ้วน แต่อย่างน้อยผู้ เรียนจะสามารถบอกได้ว่า ขัน้ตอนหลักของการ
กระท านัน้ๆ มีอะไรบ้าง 
  ขัน้ท่ี 2 ขัน้การลงมือกระท าตามค าสั่ง เม่ือผู้ เรียนได้เห็นและ
สามารถบอกขัน้ตอนของการกระท าท่ีต้องการเรียนรู้แล้ว ให้ผู้ เรียนลงมือกระท า
โดยไม่มีแบบอย่างให้เห็นผู้ เรียนอาจกระท าตามค าสัง่ของครูผู้สอน หรือท าตาม
ค าสัง่ท่ีครูผู้สอนเขียนไว้ในคูมื่อก็ได้ การลงมือปฏิบตัิตามค าสัง่นี ้แม้ผู้ เรียนจะ
ยังไม่สามารถท าได้อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้อยผู้ เรียนก็ได้ประสบการณ์ใน    
การลงมือท าและค้นพบปัญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้เกิดการเรียนรู้และการปรับการ
กระท าให้ถกูต้องสมบรูณ์ขึน้ 
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้การกระท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ี
ผู้ เรียนจะต้องฝึกฝนจนสามารถท าในสิ่งนัน้ๆ ได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์โดยไม่
จ าเป็นต้องมีแบบอย่างหรือมีค าสั่งน าทางการกระท า การกระท าท่ีถูกต้อง
แมน่ย าแมน่ตรง พอดี สมบรูณ์แบบ เป็นสิ่งท่ีผู้ เรียนจะต้องสามารถท าได้ในขัน้นี ้
  ขัน้ท่ี 4 ขัน้การแสดงออก ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียนมีโอกาสได้ฝึกฝน
มากขึน้จนสามารถกระท าในสิ่งนัน้ได้ถูกต้องสมบูรณ์แบบอย่างคล่องแคล่ว 
รวดเร็ว ราบร่ืน และด้วยความมัน่ใจ 
  ขัน้ท่ี 5 ขัน้การกระท าอย่างเป็นธรรมชาติ ขัน้นีเ้ป็นขัน้ท่ีผู้ เรียน
สามารถกระท าสิ่งนัน้ๆ อย่างสบายๆ เป็นไปโดยอตัโนมตัิ โดยไม่รู้สึกว่าต้องใช้
ความพยายามเป็นพิเศษ ซึ่งต้องอาศยัการปฏิบตัิบ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ท่ี
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หลากหลาย ผลท่ีผู้ เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผู้ เรียนจะเกิดการ
พฒันาทางด้านทกัษะปฏิบตั ิจนสามารถกระท าได้อย่างถกูต้องสมบรูณ์ 
 
 2. ครูผู้สอนเตรียมอุปกรณ์ ส่ือประเภทสิ่งพิมพ์ ต ารา เอกสาร และส่ือ   
วีดีทศัน์ ต้นแบบ นาฏยศพัท์ และภาษาทา่ทางนาฏศลิป์ ดงันี ้
  2.1 นาฏยศพัท์ โดยแบง่ตามส่วนของร่างกายมี 5 หมวด ดงันี ้
   2.1.1 การใช้ศีรษะและหน้า ประกอบด้วย เอียงศีรษะ 
ลกัคอ เปิดคาง กดคาง และกลอ่มหน้า 
   2.1.2 การใช้ไหล่ ประกอบด้วย ตงึไหล่ กดไหล่ ตีไหล่ 
และกลอ่มไหล ่
   2.1.3 การใช้มือและล าแขน ประกอบด้วย การจีบมือ 
การตัง้วง ล่อแก้ว คลายมือ ม้วนมือ ฉายมือ สอดมือ สะบดัมือ ส่ายมือ แบหงาย
แบคว ่า การชีน้ิว้ วาดแขน แขนตงึ และแขนงอ 
   2.1.4 การใช้หวัเข่าและเท้า ประกอบด้วย ตบเท้า จรด
เท้า ประเท้า ยกเท้า ก้าวเท้า กระทุ้งเท้า กระดกเท้า ขยัน่เท้า สะดดุเท้า ฉายเท้า 
ยีด - ยบุ กนัเขา่ และยอ่เขา่ 
   2.1.5 การใช้ล าตวั ประกอบด้วย นัง่คกุเข่า กระทบก้น 
โย้ตวั และยกัตวั 
  2.2 ภาษาทา่มี 4 หมวด แบง่ได้ดงันี ้
   2.2.1 ภาษาท่าท่ีใช้แทนค าพูด ได้แก่ ท่ารับ ท่าเรียก 
ท่าปฏิเสธ ท่าสั่งให้ไปแนะน าตัว พูดกระซิบ อวยพร (ช่วยเหลือ ให้ ยกพล 
ก่อสร้าง ส่งเสริม) ชมเชย ยอมรับ (เชือ้เชิญ ขอต้อนรับ) เทิดทูน ยกไว้ ไป (คิด) 
ยัง่ยืน (ค า้จนุ) ชี ้
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    2.2.2 ภาษาทา่ ท่ีเป็นอิริยาบถ และกิริยาอาการ ได้แก่ 

ทา่ยืน ทา่เดนิ ทา่นัง่ ทา่นอน และทา่อ่ืนๆ 
   2.2.3 ภาษาท่า ท่ีแสดงอารมณ์ภายใน เป็นความรู้สึก 
ได้แก่ ทา่รัก ทา่โกรธ ทา่ดีใจ ทา่เสียใจ ทา่โศกเศร้า และทา่อ่ืนๆ 
   2.2.4 ภาษาท่า ท่ีไม่มีความหมายเฉพาะบท ได้แก่ 
การร าหน้าพาทย์ เป็นต้น (ธนิต อยูโ่พธ์ิ, 2511: 152 – 155) 
 
ขัน้ด าเนินการฝึกทักษะ 
 1. ครูผู้ สอนเตรียมส่ือ อุปกรณ์ ก่อนด าเนินการฝึกทักษะแต่ละครัง้ 
ได้แก่ ต ารา ไม้เคาะจงัหวะ ม้วนเทปเพลง เคร่ืองบนัทกึเสียง และวีดีทศัน์ 
 2. นกัศกึษาเตรียมความพร้อมของร่างกาย โดยการอบอุ่นร่างกาย  ฝึก
วิธีการดดันิว้มือ  ดดัแขน  การทรงตวั  การถ่ายโยงน า้หนักตวั  การใช้สายตา  
การสร้างรอยยิม้ และการสร้างความรู้สึกบนใบหน้า 
 3. ครูผู้ สอนบรรยายและสาธิต นาฏยศพัท์ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้วย 
การใช้ศีรษะและใบหน้า การใช้ไหล่ การใช้มือและล าแขน การใช้หวัเข่าและเท้า 
และการใช้ล าตวั 
 4. นกัศึกษาฝึกหัดนาฏยศพัท์ ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้วย การใช้ศีรษะ
และใบหน้า การใช้ไหล่ การใช้มือและล าแขน การใช้หวัเข่าและเท้า และการใช้
ล าตวั 
 5. ครูผู้สอนบรรยายและสาธิตภาษาท่านาฏศิลป์ 4 หมวด ประกอบด้วย 
ภาษาท่าท่ีใช้แทนค าพูด ภาษาท่าท่ีเป็นอิริยาบถและกิริยาอาการ ภาษาท่าท่ี
แสดงถึงอารมณ์ภายใน ภาษาท่าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น เพลงช้า - 
เพลงเร็ว 
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 6. นกัศึกษาฝึกหัดภาษาท่า 4 หมวด ประกอบด้วย ภาษาท่าท่ีใช้แทน
ค าพูด ภาษาท่าท่ีเป็นอิริยาบถและกิริยาอาการ ภาษาท่าท่ีแสดงถึงอารมณ์
ภายใน ภาษาทา่ท่ีไมมี่ความหมายเฉพาะบท เชน่ เพลงช้า - เพลงเร็ว 
 7. นกัศึกษาฝึกหัดขนบของละคร เช่น การใช้มือซ้ายแทนความหมาย
เฉพาะมี 5 ท่า คือ ท่าตวัเรา ท่าป้องหน้า ท่ายิม้ ท่าอาย ท่าโอด และการใช้เท้า
ซ้ายก้าวขึน้นัง่เตียงลงจากเตียง 
 8. นกัศกึษาฝึกหดัร าเพลงช้าและเพลงเร็ว ทัง้ตวัพระและตวันาง 
 
ขัน้ประเมินผลการฝึกทักษะ 
 1. ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบนาฏยศัพท์ให้นักศึกษาจับฉลาก 
นาฏยศพัท์ได้ค าไหนให้สอบปฏิบตัิค าศพัท์ท่ีจบัฉลากได้ จ านวน 10 ค า 
 2. ประเมินผลโดยใช้แบบทดสอบภาษาท่านาฏศิลป์ให้นักศึกษาจับ
ฉลากภาษาท่าได้ค าไหนให้สอบปฏิบตัทิ่าร าท่ีจบัฉลากได้ จ านวน 10 ทา่ 
 3. นกัศกึษาสอบปฏิบตัเิพลงช้า-เพลงเร็ว เป็นรายบคุคล (ระบบ 4 ทิศ) 
 4. ให้นกัศึกษาสอบทฤษฎีนาฏยศพัท์และภาษาท่าจ านวน 50 ข้อ วนั
เวลาสอบตามก าหนดตารางสอบของมหาวิทยาลยัในปลายภาคการศกึษา 
 5. ก าหนดคะแนนทางการเรียนของนักศึกษาโดยใช้ค่าเฉล่ียร้อยละ
ระหว่างเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และหลงัเรียนสอบปลายภาคเรียนไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 50   
 
ผลการศึกษา 
 ผู้ สอนได้รับมอบหมายให้สอนในรายวิชาทักษะนาฏศิลป์ไทย 1 
(PF02102) ในหลกัสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศลิปะการแสดง พทุธศกัราช 2555 
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 ใช้อกัษรยอ่ ศ.บ. สงักดัคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และได้รับมอบหมาย

ให้สอนในรายวิชา พืน้ฐานนาฏศิลป์ไทย 1 (TD01101) ในหลักสูตรครุศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย พทุธศกัราช 2555 ใช้อกัษรย่อ ค.บ. สงักดัคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ใน 2 รายวิชาท่ีกล่าวมานีมี้เนือ้หาเป็น
การฝึกปฏิบัติความรู้และทักษะขัน้พืน้ฐานซึ่งนักศึกษาต้องได้รับการฝึก
ปฏิบตัิการใช้ส่วนต่างๆ ของร่างกายตัง้แต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าให้ถูกต้องตาม
หลักทางนาฏศิลป์ในหัวข้อ “นาฏยศัพท์” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์” ดังนัน้ 
อาจารย์ผู้สอนจ าเป็นต้องมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ให้ถูกต้องอย่างเดียวไม่พอจ าเป็นต้องมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคนิค การแก้ไขท่วงท่าของนกัศกึษาท่ีปฏิบตัิไม่
ถกูต้องด้วย 
 ดงันัน้ เพ่ือให้เกิดกระบวนการเพ่ือพฒันาการฝึกนาฏยศพัท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ในชัน้เรียนของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชา
นาฏศิลป์ไทย ชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้น าประสบการณ์
ตรงท่ีได้รับความรู้ขัน้พืน้ฐานจากวิทยาลยันาฏศิลป กรมศลิปากร ซึง่สอนโดยแม่
ครูเฉลย ศขุะวณิช แมค่รูลมลุ ยมะคปุต์ แมค่รูจ าเรียง พธุประดบั และแมค่รูลิน้จ่ี 
ซึ่งท่านเหล่านีเ้ป็นนางละครหลวงในราชส านกั ทัง้นีก็้เพ่ือเป็นการถ่ายทอดหลัก
และวิธีการแก้ไขท่าทางท่ีไม่ถูกต้องของผู้ เรียนท่ีฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ใน 2 รายวิชาดงักล่าวไว้แล้วในข้างต้น ซึ่งผู้สอนได้น ารูปภาพกิจกรรม
การเรียนการสอนในอดีตของแม่ครูเฉลย ศขุะวณิช ขณะท าการสอนในวิทยาลัย
นาฏศิลป กรมศิลปากร มาบันทึกไว้เป็นต้นแบบให้นักศึกษาและครูอาจารย์
นาฏศลิป์ได้ศกึษาเป็นแนวทาง ดงัตอ่ไปนี ้
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                         ภาพที ่1 ท่าถวายบงัคม (ทีม่า: เฉลย ศขุะวณิช, 2544) 
 

 แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แก้ไขท่าโดยใช้มือขวาประคองมือท่าถวายบงัคม
ของผู้ เรียน ใช้มือซ้ายกดศีรษะให้ก้มหน้าลงเล็กน้อยเพ่ือให้ปลายนิว้หวัแม่มือมา
จดท่ีปลายหน้าผากบริเวณตีนผม 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         ภาพที ่2 ท่าเบ็ดเตล็ด (ทีม่า: เฉลย ศขุะวณิช, 2544) 
 

 แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แก้ไขท่าโดยใช้มือขวาจบัท่ีข้อเท้าขวาของผู้ เรียน
แล้วใช้นิว้หวัแมมื่อกดส้นเท้าให้หกัข้อเท้าให้ปลายนิว้เท้าชีล้งพืน้ แล้วใช้มือซ้าย
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 จับล าแขนมือจีบข้างซ้ายของผู้ เรียนกดให้ข้อมือจีบวางลงบนฝ่าเท้าขวาของ

ผู้ เรียนในทา่เบ็ดเตล็ดตวันางของ แมค่รูเฉลย ศขุะวณิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ภาพที ่3 ท่าสอดสร้อยมาลา (ทีม่า: เฉลย ศขุะวณิช, 2544) 
 

 แม่ครูเฉลย ศขุะวณิช แก้ไขท่าโดยใช้มือขวาจบัมือตัง้วงของผู้ เรียนปรับ
ระดบัล าแขนแล้วใช้มือซ้ายดนัหวัไหลผู่้ เรียนให้ตงึไหล่ 
  

จากประสบการณ์ตรงท่ีผู้สอนได้รับจากแม่ครูทุกท่านในการฝึกปฏิบตัิ
นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในอดีตจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร 
ตัง้แต่ระดับชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จนถึงระดับนาฏศิลป์ชัน้สูงปีท่ี 2 ใช้เวลา
ศึกษาทัง้หมด 11 ปี ผู้สอนจึงได้น าประสบการณ์นัน้มาปรับใช้ในการเรียนการ
สอนนกัศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนกัศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย 
ระดบัชัน้ปีท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้วยวิธีการแก้ไขท่าทางท่ีไม่
ถกูต้องของนกัศกึษา ดงัตอ่ไปนี ้
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นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ภาพที ่4 ปรบัใบหนา้ (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 
 การแก้ไขท่าโดยใช้มือทัง้สองข้างปรับระดบัใบหน้าและใช้หวัเข่าทัง้สอง
ข้างดนัหลงัดนัเอวของนกัศกึษา 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
                        ภาพที ่5 ท่ากระดกหลงั (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
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 การแก้ไขท่าโดยใช้ล าแขนและฝ่ามือข้างซ้ายดันเหนือหน้าอกของ
นกัศกึษา มือขวาจบัแขนซ้ายของนกัศึกษา ผู้สอนยืนทิง้น า้หนกัตวัท่ีเท้าขวาใช้
เขา่ข้างซ้ายดนัหน้าขาของนกัศกึษาให้ถีบไปข้างหลงัให้มากๆ 
 

นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แก้ท่าจีบหงาย (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 
 การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ไขท่วงท่าการใช้นาฏยศพัท์ท่ีไม่
ถกูต้องให้นกัศกึษาจบัคูฝึ่กปฏิบตัิตามในท่า “จีบหงาย” โดยการใช้นิว้หวัแม่มือ
ข้างซ้ายกดท่ีข้อมือข้างซ้ายของผู้ เรียน ใช้นิว้ชี ้นิว้กลาง นิว้นาง นิว้ก้อย ดนัหลงั
มือของผู้ เรียนหกัข้อมือให้ได้ระดบัท่ีถกูต้อง 
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                        ภาพที ่7  แก้ท่าบวับาน (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 
 การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ไขท่วงท่าการใช้นาฏยศพัท์ในท่า 
“บวับาน” โดยการใช้นิว้หัวแม่มือข้างขวากดท่ีข้อมือข้างขวาของผู้ เรียนใช้นิว้ชี ้
นิว้กลาง นิว้นาง นิว้ก้อย กดท่ีฝ่ามือของผู้ เรียนให้แบฝ่ามือหงายแล้วใช้มือข้าง
ซ้ายปรับเหล่ียมแขนของผู้ เรียนให้อยู่ในระดบัท่วงท่าท่ีถกูต้อง 
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ภาพที่ 8 วิธีดนัเอว (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 

 การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการดนัเอว ดนัหลงั ดนัไหล่ ในท่านอน 
ทัง้ตวัพระและตัวนาง โดยก ามือข้างขวาใช้ปลายนิว้หัวแม่มือกดไปท่ีเอวของ
ผู้ เรียน ใช้นิว้และฝ่ามือข้างซ้ายด้นไหล่ของผู้ เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         ภาพที ่9 ท่านัง่ตวันาง (ทีม่า : พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
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 การแก้ไขท่านัง่ตวันาง โดยใช้มือข้างขวาปรับการวางฝ่ามือของผู้ เรียน
ให้วางราบไว้บนหน้าขาเชิดเฉพาะปลายนิว้มือ แล้วใช้มือข้างซ้ายปรับต าแหน่ง
การวางเท้าให้ส้นเท่าข้างซ้ายของผู้ เรียนวางให้ตรงกับข้อเท้าข้างขวาแล้วเชิด
ปลายนิว้เท้า 
 
 

นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย (ค.บ.) ภาคเรียนที่ 2/2558 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 ท่าก้าวเทา้ไขว ้(ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 

 การแก้ไขท่าโดยยืนทิง้น า้หนกัตวัท่ีเท้าซ้ายใช้ส้นเท้าขวาวางลงกับพืน้
แล้วใช้นิว้เท้าข้างขวาดนัส้นเท้าของนกัศกึษาให้ได้ระดบั ใช้ฝ่ามือขวาดนัหวัไหล่
นกัศกึษาด้วย 
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                          ภาพที ่11 กระดกหลงั (ทีม่า: พจน์มาลย์ สมรรคบตุร) 
 

การแก้ไขท่าโดยยืนย่อเข่าทิง้น า้หนักตัวไปท่ีเท้าขวา ก้าวเท้าซ้ายไป
ข้างหน้าใช้หวัเข่าซ้ายดนัหน้าขาของนกัศกึษา ให้ถีบหน้าขาไปข้างหลงัให้มากๆ 
ตอ่ด้วยใช้นิว้ชี-้กลาง-นาง-ก้อยข้างขวา กดฝ่าเท้าใช้นิว้หวัแมมื่อกดท่ีข้อเท้าเพ่ือ
หักข้อเท้าให้ปลายนิว้เท้าของนักศึกษาชีล้งพืน้ ผู้ สอนใช้ฝ่ามือซ้ายด้นเหนือ
หน้าอกของนกัศกึษาไมใ่ห้โน้มล าตวัไปข้างหน้า 
 จากการเรียนการสอนในชัน้เรียน ผู้สอนได้ใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่า 
ปูพืน้ฐานเบือ้งต้นให้นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย รุ่นท่ี 1 ของหลักสูตร 
ครุศาสตร์บณัฑิต พ.ศ.2555 ในระดบัชัน้ปีท่ี 1 มีนกัศึกษาจ านวน 54 คน และ
จากการท่ีผู้สอนได้ติดตามสงัเกตพฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียนตัง้แตร่ะดบัชัน้ปี
ท่ี 1 ถึงระดับชัน้ปีท่ี 4 พบว่า นักศึกษามีความสามารถน าองค์ความรู้การใช้
นาฏยศพัท์และภาษาท่าไปใช้เป็นพืน้ฐาน รับองค์ความรู้ในรายวิชาทกัษะปฏิบตัิ
จากอาจารย์ทุกๆ ท่านท่ีได้ถ่ายทอดท่าระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ในชดุการแสดงต่างๆ 
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ท่ีหลากหลายได้อย่างถูกต้องมากขึน้ โดยเฉพาะในระดบัชัน้ปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 
1/2558 ในรหสัวิชา TD02303 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน นาฏศิลป์ศกึษา คณาจารย์ใน
สาขาวิชาศิลปะการแสดงได้ร่วมกันก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการ
มอบให้นกัศกึษาเป็นรายบคุคลและรายกลุ่มไปศกึษารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ภูมิปัญญา ทักษะปฏิบัติ จากผู้ เช่ียวชาญทางด้านนาฏศิลป์ไทย ทัง้ท่ีเป็น
ผู้ เช่ียวชาญของส านกัการสงัคีต กรมศลิปากร และท่ีเป็นศิลปินแห่งชาต ิในสาขา
ท่ีเก่ียวข้อง โดยนกัศกึษาเดินทางไปรับการถ่ายทอดการแสดงระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ 
คนละ 1 ชดุการแสดง เชน่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 รบัการถ่ายทอด(ทีม่า: ชยัธวชั ทพัธานี) 
 

 นายชยัธวชั ทพัธานี นกัศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ 
ได้เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าร าชดุการแสดง “ฉยุฉายศรูปนขา” กบั ดร.รัจนา 
พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทยละคร) พ.ศ. 
2554 สงักดัส านกัการสงัคีต กรมศลิปากร 
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                         ภาพที ่13 รบัการถ่ายทอด (ทีม่า: พลัลภ รกัษาพล) 
 
 นายพลัลภ รักษาพล นกัศึกษานกัศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะ
ครุศาสตร์ ได้เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าร าชุดการแสดง “รถเสนทรงเคร่ือง” 
กับอาจารย์พัชรา บัวทอง และ อาจารย์มณีรัตน์ มุ่งดี สังกัดการสังคีต กรม
ศลิปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 รบัการถ่ายทอด (ทีม่า: ช่อฟา้ เหลือดี) 
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 นางสาวช่อฟ้า เหลือดี นกัศกึษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ 
ได้เดนิทางไปรับการถ่ายทอดท่าร าชดุการแสดง “เรือมแกลมอ” กบัศลิปินส ารวม 
ดีสม (น า้ผึง้ เมืองสริุนทร์) ศลิปินแหง่ชาต ิ(สาขานกัแสดงกนัตรึม พืน้บ้าน) พ.ศ.
2545 
  

จากกิจกรรมรับการถ่ายทอดองค์ความรู้ระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ จาก
ผู้ทรงคณุวฒุิเสร็จตามก าหนดเวลา นกัศกึษาจ านวน 54 คน มี 28 ชดุการแสดง 
ได้น าองค์ความรู้ทักษะทางนาฏศิลป์มาจัดแสดงได้สมจริง เพ่ือประเมินทักษะ
ความสามารถของนกัศกึษาใน “โครงการยุทธศาสตร์รวบรวมฐานข้อมูลการ
แสดงสู่ความเป็นเลิศนาฏศิลป์ศึกษา” โดยได้เชิญผู้ทรงคณุวฒุิมาประเมินผล
งานการแสดงอนัประกอบไปด้วย ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) พ.ศ.2554  ดร.ไพโรจน์ ทองค าสกุ  จาก
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ดร.ยุทธศิลป์จุฑาวิจิตร ผศ.ดร.ปัทมาวดี  
ชาญสุวรรณ  ผศ.ดร.อุรารมย์ จนัทมาลา  จากมหาวิทยาลยัมหาสารคาม  และ  
อ.จฑุาภรณ์ สวุรรณราช  อ.เรืองชยั นากลาง  จากวิทยาลยันาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่ง
ผู้สอนได้ประมวลรูปภาพการแสดงบางส่วนเม่ือวนัเสาร์ท่ี 26 กนัยายน 2558 ณ 
ห้องประชุมชัน้ 2 ส านกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี มา
น าเสนอดงันี ้ 
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                     ภาพที ่15 ประเมินผลการแสดง (ทีม่า: มนูศกัด์ิ  เรืองเดช) 
 

 หลังจากคณะกรรมการประเมินทักษะการแสดงนาฏศิลป์ทัง้ 28 ชุด 
เสร็จสิน้ คณะกรรมการผู้ ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผู้ เก่ียวข้องได้บันทึกภาพ
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ร่วมกับนักศึกษาทัง้ 54 คน ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย - ละคร) พ.ศ.2554 ได้แสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมการแสดงของนกัศกึษาว่า   
 

“ขอชื่นชมนกัแสดงทุกคนไม่คาดคิดว่านกัศึกษานาฏศิลป์ที่อุดรจะมี
ฝีมือสืบสานระบ า ร า ฟ้อน เซ้ิง ได้อย่างสวยงามทุกชุดการแสดง 
แสดงว่านกัศึกษามีพืน้ฐานการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ที่
แข็งแรง ขอให้รักษาระดับความสามารถพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ น า
ความรู้ไปสืบทอดให้ถูกต้อง แม่นย า แต่อย่าลืมทบทวนการใช้ 
นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์นะ” (รัจนา พวงประยงค์, 2558) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
          ภาพที ่16 รจันา พวงประยงค์ (ทีม่า: ชยัธวชั ทพัธานี) 
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                ภาพที ่17 กราบครู (ทีม่า: ชยัธวชั ทพัธานี) 
 
จากความเห็นของ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ในข้างต้น จะพบได้ว่าการฝึก

ทกัษะปฏิบตัิขัน้พืน้ฐานการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์มีความส าคญั
ตอ่บทเรียนเบือ้งต้นมาก เม่ือนกัศกึษามีพืน้ฐานนาฏศิลป์ไทยท่ีแข็งแรง แม่นย า 
ถกูต้อง การแสดงระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ในชดุการแสดงต่างๆ ก็จะมีความสวยงาม
และสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ ท าให้ระดับความสามารถของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของชุมชนทุกระดับ อันจะเห็นได้จากการตอบรับของ
หนว่ยงานทัง้ภาครัฐบาลและภาคเอกชนในจงัหวดัอดุรธานี ซึง่ตา่งให้การยอมรับ
ในความสามารถและผลงานการแสดงของนกัศึกษา ท าให้นกัศกึษามีรายได้จาก
กิจกรรมการแสดง และน าช่ือเสียงมาสูม่หาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
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อภปิรายผลการศึกษา 
 ในบทความเร่ืองกระบวนการเพ่ือพฒันาการฝึกนาฏยศพัท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ในชัน้เรียนวิชานาฏศิลป์ไทย ผู้ สอนมุ่งเน้นถึงการปรับเพิ่มวิ ธีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหวัข้อนาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ฝึกปฏิบตัิอย่าง
เดียวคงไม่พอ กิจกรรมการเรียนการสอนในชัน้เรียน อาจารย์ผู้สอนนาฏศิลป์ไทย 
ควรศกึษาหลกัและวิธีการแก้ไขท่าทางให้ครบ การใช้นาฏยศพัท์ทัง้ 5 หมวด และ
การใช้ภาษาท่านาฏศิลป์ทัง้ 4 หมวด ให้ครบทกุค าศพัท์และทุกแม่ท่านาฏศิลป์ 
โดยศกึษาวิธีการใช้นิว้จีบมือ วิธีการตัง้วง  วิธีการล่อแก้ว  ระดบัการทอดล าแขน 
ระดบัต าแหน่งของปลายนิว้มือ  การยืนทิง้น า้หนักตวั  การถ่ายโยงน า้หนักตัว 
เหล่ียมล าขา  ต าแหน่งการวางฝ่าเท้า  วิธีการจรดเท้า  วิธีการประเท้า  วิธีการ 
แยกเท้า  ระดบัการยกเท้า  วิธีการก้าวเท้า  วิธีการกระทุ้งเท้า  วิธีการกระดกเท้า 
เป็นต้น  ทัง้ท่าทางของตัวพระและตัวนาง  ให้ถูกต้องแม่นย าตามหลักของ
นาฏศลิป์ไทย 
 นอกจากนาฏยศพัท์แล้วอาจารย์ผู้สอนต้องแม่นย า ในการใช้ภาษาท่า
นาฏศิลป์ ตีความหมาย ปฏิบตัิสาธิต ท่าทางแม่ท่าให้ถูกต้องตามความหมาย 
เช่น ท่ารับ ท่าสัง่ให้ไป ท่าช่วยเหลือ ท่าค า้จนุ ท่าเดิน ท่าราบคาบ ท่าพร่ังพร้อม 
ท่ากล้าหาญ ท่าครอบครอง ท่าแสงสว่างไสว ท่ารัก ท่าโกรธ ท่าชั่วร้าย  
ท่ายิ่งใหญ่ ท่ากระนัน้รึ ท่ายั่วยวนใจ ท่าปกเกล้า ท่าโศกเศร้า ท่าสูดดม  
ท่าบ่ายเบี่ยง เป็นต้น และต้องศึกษาภาษาท่าท่ีไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น 
ร าหน้าพาทย์ด้วย และยงัต้องศกึษาขนบของละครร า เกณฑ์การใช้ท่าบงัคบัต้อง
ปฏิบตัิด้วยมือซ้ายเท่านัน้ มี 5 แม่ท่าได้แก่ ท่าปอ้งหน้า ท่าตวัเรา ท่าโอด ท่ายิม้ 
ท่าอาย ให้ถกูต้องแม่นย าทัง้ลีลาท่าทางของตวัพระและตวันาง โดยศกึษากลวิธี
หรือเทคนิคการใช้มือและเท้าของอาจารย์ผู้ สอนกดตามจุดต่างๆ ของร่างกาย
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 นักศึกษาให้วางต าแหน่งท่วงท่าของแม่ท่าในระบ า ร า ฟ้อน เซิง้ ให้สวยงาม

ถูกต้องตามหลักของแม่ครู พ่อครูในศาสตร์นาฏศิลป์ท่ีมีปรากฏใช้สืบทอดมา
จนถึงปัจจบุนันี ้
 

สรุป 
 ส าหรับพืน้ฐานของศาสตร์นาฏศิลป์นัน้ ผู้ สอนเห็นว่าควรจัดให้มี
กระบวนการเพ่ือพฒันาบทเรียนในการใช้นาฏยศพัท์และภาษาท่านาฏศิลป์อยู่
ในชัน้เรียน ทัง้นี ้ก็เพ่ือเป็นการช่วยปรับและเพิ่มกลวิธีหรือเทคนิคในการแก้ไข
ท่วงท่าของนักศึกษาให้ถูกต้อง ขณะเดียวกัน อาจารย์ผู้ สอนก็ใช้ความรู้ความ
ช านาญของตนในการช่วยแก้ไขส่วนตา่งๆ ในร่างกายของนกัศกึษาในขณะตัง้ท่า
ฝึกนาฏยศพัท์และภาษาทา่นาฏศิลป์ให้มีความถกูต้อง  
 นอกจากนี ้อาจารย์ผู้สอนควรตระหนักในความเข้าใจต่อการถ่ายทอด
เพ่ือให้การฝึกนกัศึกษาทัง้ 2 สาขาวิชามีความรู้ถึงกลวิธีหรือเทคนิคในการแก้ไข
ท่วงท่าด้วยตนเอง อนัจะท าให้ผู้ เรียนสามารถน าพืน้ฐานหลกัในการแสดงระบ า 
ร า ฟ้อน เซิง้ ท่ีถกูต้องไปใช้ในการประกอบอาชีพทางการแสดง และเป็นผู้ สืบสาน
ศาสตร์นาฏศิลป์ให้ถูกต้องสู่คนรุ่นหนึ่งไปยงัคนอีกรุ่นหนึ่งให้คงอยู่อย่างวฒันา
ถาวรตอ่ไป 
 

เอกสารอ้างอิง 
เฉลย ศขุะวณิช. (2544). อนุสรณ์เน่ืองในพธีิพระราชทานเพลิงศพ. กรุงเทพฯ:  
              บพิธการพิมพ์, (บตุร ธิดา)จดัพิมพ์ให้คณุแมเ่ฉลย ศขุะวณิช ศิลปิน 
              แหง่ชาติ สาขาศลิปะการแสดง (นาฏศิลป์). 
ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตร์การสอน. พิมพ์ครัง้ท่ี 9 กรุงเทพฯ: ดา่น 
              สธุาการพิมพ์. 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

90 

ธนิต อยูโ่พธ์ิ. (2516). ศิลปะละครร าหรือคู่มือนาฏศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ: ศวิพร. 
พจน์มาลย์ สมรรคบตุร. (2538). แนวการคิดประดษิฐ์ท่าร าเซิง้. อดุรธานี:  
              มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี. 
มนศูกัดิ ์เรืองเดช. (2538). รายงานผลการประเมินโครงการยุทธศาสตร์ รวบ 
           รวมฐานข้อมูลการแสดงสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ศึกษา ครัง้ 
           ที่ 2. อดุรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี. 
ลมลุ ยมะคปุต์. (2526). อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ. กรุงเทพฯ: กรม 
              ศลิปากร. 
สจูิบตัร. (2558). สืบงานศาสตร์ สานงานศิลป์ สู่ศิลปินความเป็นครู ภูมิ 
           ปัญญาท้องถิ่น นาฏศิลป์ศึกษา รุ่นที่ 89 ในโครงการยุทธศาสตร์ 
           รวบรวมฐานข้อมูลการาแสดงสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ 
           ศกึษา ครัง้ที่ 2. อดุรธานี: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี. 
อาคม สายาคม. (2525). รวมงานนิพนธ์. กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร. กรมศลิปากร  
              จดัพิมพ์เน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอาคม สายาคม โปรด 
              เกล้าเป็นผู้ประกอบพิธีไหว้ครู(นาฏศลิป์). 
 
สัมภาษณ์ 
ฉวีวรรณ ค าภลูา. (2553). สัมภาษณ์. ครูช านาญการ โรงเรียนยางหลวงพิทยาคาร 
               อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภ.ู 
รัศมี จนัทเมือง. (2553). สัมภาษณ์. ครูช านาญการ โรงเรียนบ้านวงัสะพงุ  
              อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย. 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

91 ร ำวงคองก้ำ ต ำบลบ้ำนขำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภ ูจังหวัดหนองบัวล ำภู 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                            
                  
 

มนูศักดิ ์เรืองเดช1 / Manusak Rueangdech 
 
  

 บทคัดย่อ      
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของร าวง
คองก้า ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ในด้านองค์ประกอบ 
เพลง ท านอง การแต่งกาย ดนตรี ท่าร าท่ีใช้ประกอบการแสดง และศึกษา
มาตรการท่ีใช้ส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของร าวงคองก้า  
ผลการศกึษาพบว่า การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การละเล่นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพ่ือเป็นศิลปะการแสดงของจังหวัด
หนองบัวล าภู โดยมีการแสดงทัง้ในและนอกชุมชน จนได้รับความสนใจจาก
ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทัง้ในและนอกจังหวัดหนองบัวล าภู เช่น กลุ่มร าวง 
คองก้าบ้านนาดี อ าเภอศรีบญุเรือง กลุม่ร าวงคองก้าเยาวชนโรงเรียนสดุา อ าเภอ
เมืองหนองบัวล าภู กลุ่มร าวงคองก้าบ้านโคกกุง ต าบลบ้านขาม กลุ่มร าวง 
คองก้าบ้านวงัทอง อ าเภอนาวงั ปัจจุบนัร าวงคองก้าบ้านขามได้รับความนิยม 
เป็นท่ีสนใจในการเรียนรู้ของสถานศึกษาด้วยการน าเข้าเป็นหลกัสูตรท้องถ่ิน ใน

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาชาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี e – mail: sopheng_ngam@hotmail.com  

ร ำวงคองก้ำ ต ำบลบ้ำนขำม อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 
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สถานศึกษาพืน้ท่ีจังหวัดหนองบวัล าภู อีกทัง้ยังได้มีการเผยแพร่ไปยังจังหวัด
ใกล้เคียง เชน่ อดุรธานี หนองคาย และเลย 
ค าส าคัญ: ร าวงคองก้า  บ้านขาม  หนองบวัล าภ ู    
        
Abstract 
 

This research was conducted to complete the following purposes: 
1) to explore history of Conga dance of Ban Kham Sub-district, Muang 
Nongbua Lamphu District, Nongbua Lamphu Province, 2) to investigate 
components, songs, rhythms, dresses, music, and dancing gestures used 
for performing Conga dance, and 3) to implement a measure to promote 
and retain inherited wisdom of Conga dance  

Results revealed that Conga dance of Ban Kham Sub-district in 
Muang Nongbua Lamphu District, Nongbua Lamphu Province was 
supported to re-perform in order to revive it as a model and a distinctive 
performance of Nongbua Lamphu Province. This performance was also 
promoted to show throughout the province and the neighborhoods. Conga 
dance of Ban Kham Sub-district was so spectacular that it attracted a lot of 
audiences’ interests and also inspired them to begin having their own 
Conga dance in their homeland. Conga dance seen in different areas of 
Nongbua Lamphu Province were: Conga dance of Ban Na Di in Si Bun 
Rueang District, Conga dance of Suda School Youths in Muang Nongbua 
Lamphu District, Conga dance of Ban Khok Kung in Ban Kham Sub-district, 
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 and Conga dance of Ban Wang Thong in Na Wang District. In fact, Conga 

dance was very popular and so interesting that it was contained in local 
academic curricular for educational institutes and government sectors in 
Nongbua Lamphu Province. Additionally, Conga dance was also 
propagated to neighborhoods like Udon Thani Province, Nongkhai 
Province, and Loei Province.                  
Keywords: Conga Dance,  Ban Kham,  Nongbua Lamphu    
 
บทน า 

“ร าวงคองก้า” คือ การละเล่นและการแสดงท่ีมีพัฒนาการมาจาก  
“ร าโทน” ซึง่เป็นการละเล่นพืน้บ้านดัง้เดิมในแถบจงัหวดันครราชสีมา โดยในบาง
เพลงของร าวงคองก้ามีการน าลีลาการเต้นของต่างชาติมาผสมผสานท าให้มี
เพลงจงัหวะใหม่ๆ เกิดขึน้ เช่น จงัหวะคองก้า หรือ การส่ายแบบระบ าฮาวายท่ี
ชายหญิงจบักนัเป็นคูแ่ล้วร่ายร าตามจงัหวะเสียงกลองและเพลงประกอบ จึงท า
ให้มีการร่ายร าท่ีเป็นเอกลกัษณ์ คือ การยกัไหล่และการเหว่ียงสะโพกทัง้ชายและ
หญิง ซึ่งร าวงคองก้านีไ้ด้รับความนิยมมาตัง้แต่สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 
โดยนิยมเล่นแพร่หลายในหลายพืน้ท่ีของภาคอีสาน เช่น บ้านโนนบุรี อ าเภอ 
สหสัขนัธ์ จงัหวดักาฬสินธุ์ บ้านโพนงาม อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ และ
บ้านหวันา ต าบลนานวน อ าเภอสนม จงัหวดัสริุนทร์ 

นอกจากการละเล่นร าวงคองก้าจะพบได้ในจงัหวดักาฬสินธุ์และสุรินทร์
ดงักล่าวมาแล้ว ผู้ เขียนพบว่า ท่ีต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู ใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ก็เป็นพืน้ท่ีท่ีมีการละเล่นร าวงคองก้ามายาวนานด้วย
เช่นกัน โดยพบเห็นละเล่นเช่นว่านีไ้ด้ท่ีบ้านขาม บ้านห้วยโจด อ าเภอเมือง
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หนองบวัล าภู จงัหวดัหนองบวัล าภู บ้านหนองบวัเงิน อ าเภอโนนสัง และบ้าน 
นาสมหวัง อ าเภอนาวัง ฯลฯ ซึ่งนิยมเล่นกันในเทศกาลท่ีส าคัญๆ ในระหว่าง
เดือนมีนาคม - เมษายน อนัเป็นช่วงท่ีว่างเว้นจากการเก็บเก่ียว และนิยมเล่นใน
เวลากลางคืนหรือเพ่ือสมโภชในงานบุญต่างๆ  ซึ่งในแต่ละพืน้ท่ีจะมีความ
แตกตา่งออกไปในเร่ืองการเรียกช่ือเช่น ร าวงคองก้า  ร าวงกองก้า  ร าวงย้อนยุค 
โดยท่ีเนือ้เพลงและการแต่งกายของผู้ละเล่นร าวงคองก้าในแต่ละพืน้ท่ีถือเป็น
เคร่ืองสะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคน สงัคม และชมุชนนัน้ๆ  ได้ในอีกทาง
หนึง่  

 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาประวตัิความเป็นมาของร าวงคองก้า ในด้านองค์ประกอบ
เพลง ท านอง การแตง่กาย ดนตรี ทา่ร าท่ีใช้ประกอบการแสดง 

2.เพ่ือศกึษามาตรการสง่เสริมและรักษามรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม
ของร าวงคองก้าต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูจงัหวดัหนองบวัล าภ ู  

  
ร าโทน: รากเหง้าของ “ร าวง” และ “ร าวงคองก้า”  

ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบรูพา (พ.ศ.2482 - 2488) ท่ีกองทพัญ่ีปุ่ น
ยกกองทพัเข้ารุกรานและยึดครองประเทศตา่งๆ ในเอเชียซึ่งก็รวมถึงประเทศไทย
นัน้ ไทยได้ตกอยู่ในสภาวะท่ีกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจึงจ าต้องยอมให้ญ่ีปุ่ นตัง้
ฐานทพัในประเทศพร้อมๆ กบัท่ีร่วมมือกบัญ่ีปุ่ นในการสู้ รบกับฝ่ายสมัพนัธมิตร 
อาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลาดงักล่าวสงัคมไทยเต็มไปด้วยความสับสนอลหม่าน
และอยู่ในยุคข้าวยากหมากแพง เพราะอยู่ในสภาวะสงคราม และเพ่ือเป็นการ
บ ารุงขวัญก าลังใจแก่ประชาชนคนไทย จอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งเป็น
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 นายกรัฐมนตรีในขณะนัน้จึงมีแนวคิดในการน า “ร าโทน” มาก าหนดให้เป็นหนึ่ง
ในการละเลน่ของคนในชาต ิเพ่ือคลายความตรึงเครียดและคลายความวิตกกงัวล
ตอ่สถานการณ์บ้านเมืองท่ีอยูใ่นช่วงไม่แนน่อน  

เม่ือมีการก าหนดออกมาเป็นนโยบายแล้ว จึงมีการท าเป็นแบบแผน
ขึน้มา โดยนายธนิต อยู่โพธ์ิ อธิบดีกรมศิลปากรในสมัยนัน้ ได้เขียนไว้ในค าน า
หนังสือ “ร าวง” กรมศิลปากร สรุปความได้ว่า ชาวบ้านในพระนครและธนบุรี 
พากนันิยมเลน่ “ร าโทน” กนัอยูท่ัว่ไป เพียงแตเ่ป็นการร าแบบชาวบ้านแบบสนกุๆ 
ทางการจึงได้มอบหมายให้กรมศิลปากรพิจารณาปรับปรุงการเล่นร าโทนในปี 
พ.ศ.2487 โดยน าเอาแบบฉบบัของนาฏศิลป์ไทยมาท าให้งดงามและมีแบบแผน
ยิ่งขึน้ เชน่ สอดสร้อยมาลา ชกัแปง้ผลดัหน้า เป็นต้น โดยให้ถือเอาท่าเหล่านีเ้ป็น 
“แม่ท่า” โดยท่ีผู้ ร าสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ตามถนัด พร้อมกับเปล่ียนช่ือ
เรียกใหม่ว่า “ร าวง” เพราะผู้ร ามกัร าเคล่ือนไปรอบๆ  เป็นวงกลม ซึ่งตอ่มาก็คือ 
“ร าวง” มาตรฐานดงัท่ีรู้จกักนัในปัจจบุนั    

หากกล่าวถึงความเป็นมาของ “ร าโทน” จากการศึกษาผู้ เขียนพบว่า  
“ร าโทน” นิยมละเล่นกันอย่างแพร่หลายในระหว่างปี พ.ศ.2484 - 2488 ทัง้ใน 
พระนคร ธนบรีุ และในตา่งจงัหวดั โดยท่ีการละเล่นร าโทนนีมี้ลกัษณะคล้ายคลึง
กับการเล่นร าวงในปัจจุบนัมากจนแทบจะแยกไม่ออก เพียงแต่ในอดีตมกัเรียก
กันว่า “ร าโทน” เพราะใช้ “โทน” เป็นเคร่ืองดนตรีหลักในการตีให้จงัหวะ ผู้ เล่น
ชายหญิงก็จะช่วยกันร าเป็นคู่ๆ  ไปตามจงัหวะเพลง ช่วยกันร้องช่วยกันร าเดิน
เป็นวงกลม คนท่ีไม่ได้ร าก็ช่วยปรบมือให้จงัหวะ และเหตท่ีุคนในสมัยนัน้นิยม
เล่น “ร าโทน” เพราะเล่นง่ายและเล่นได้ทัว่ถึงทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะแล้วเป็น
การเล่นท่ีสนุกสนานร่ืนเริง สามารถช่วยแก้เครียดหรือคลายความเหงาในยาม 
ค ่าคืน  อีกทัง้ถือเป็นการละเล่นเพ่ือเป็นเคร่ืองปลอบขวัญกันและกันใน 
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ยามสงคราม  ดงัจะเห็นได้จากเพลงร าโทน บางเพลงท่ีสะท้อนสภาพบ้านเมืองใน
ขณะนัน้ 

เดิมที “ร าโทน” คือการเล่นพืน้บ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบ
จงัหวดันครราชสีมา โดยท่ีมีวิธีการเล่นง่ายๆ  ผู้ เล่นจะมาล้อมวงกันปรบมือให้
จงัหวะ มีผู้คอยตีหน้าทบัโทนเสียงโทนเร้าใจ ให้หญิงและชายท่ีมาร่วมสนกุจบัคู่
ร่ายร าไปรอบๆ วง ตามจงัหวะของโทนอย่างสนกุสนาน ซึง่ในยคุแรกนัน้ “ร าโทน” 
ยงัไม่มีเนือ้ร้องเป็นเพียงการร่ายร าไปรอบๆ วง ตามจงัหวะโทนเท่านัน้ ต่อมามี
การน า “ร าโทน” ไปเล่นแพร่หลาย ทัง้ในพระนคร ธนบุรี และจงัหวดัต่างๆ ของ
ภาคกลาง กระทัง่มีผู้คิดปรับปรุงการ “ร าโทน” ใหม่ โดยแตง่เนือ้ร้องและท านอง
เพลงให้กับจงัหวะหน้าทบัโทนซึ่งตีในจงัหวะ “ป๊ะโท่นป๊ะโท่นป๊ะโท่นโท่น” หรือ 
“ป๊ะโท่นโท่นป๊ะโท่นโท่น” ในการเล่นอาจใช้โทนใบเดียวหรือหลายใบก็ได้ 
ยิ่งหลายใบเวลาตีจะดงัเร้าใจยิ่งขึน้ สว่นทา่ร าก็คดิทา่ง่ายๆ  ให้สอดคล้องกับเนือ้
เพลงไมมี่ทา่ร าท่ีแน่นอนตายตวั กลา่วคือร าตามๆ ไป  ใครมีลกูเล่นก็ดดัแปลงได้
ตามความสนกุสนาน 

การ “ร าโทน” จะร าเป็นคูช่ายหญิงโดยเดินเวียนกนัเป็นวง ร้องไปด้วยร า
ไปด้วยใครเหน่ือยก็กลบัเข้ามาพกัเหน่ือยข้างๆ วง เพลงใดร้องได้ก็โค้งคู่ออกไป
ร้องไปร ากันต่อ ใครขึน้เพลงอะไรก็ร้องรับตามกันไปจนกว่าจะเลิกร ากันไปเอง  
จะเลิกเล่นเม่ือไรก็แล้วแต่ความพอใจของสมาชิกท่ีมาร่วมร าโทน คนนิยมเล่นร า
โทนเพราะสนกุ ได้มาพบปะสงัสรรค์กนัในหมูช่ายหญิง ได้ทัง้ร้องทัง้ร า สว่นใหญ่
คนท่ีนิยมเล่นร าโทนมักเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาว ส่วนคนสูงอายุมักจะเป็นผู้ คอย
สนบัสนนุลกูหลานให้เล่นร าโทนกนัมากกว่า แตถ้่าคูไ่หนอยากร่วมเล่นด้วยก็ไม่
มีใครขดัข้อง เด็กๆ  ท่ียงัเล็กๆ  ก็ไปดผูู้ ใหญ่ท่ีโตกว่าเล่นกนั ช่วยร้องช่วยปรบมือ
ให้จงัหวะตามไปด้วยก็สนกุสนานไม่แพ้คนร า การเลน่ร าโทนในแถบจงัหวดัต่างๆ 
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 ในภาคกลาง เช่น สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา จะเล่นกันง่ายๆ ไม่มี
พิธีรีตองอะไรมาก นิยมเล่นตอนหวัค ่าไปจนดึกด่ืนในหมู่บ้านหนึ่งๆ  อาจจดัร า
โทนได้หลายบ้าน ใครจะไปเลือกเล่นกับบ้านใดก็ตามแต่ความพอใจหรือความ
สนใจ ว่าสาวท่ีหมายปองอยู่ท่ีไหน บ้านไหน มีลกูสาวสวยๆ หลายคน ก็มกัจะมี
หนุ่มๆ มาร่วมเล่นร าโทนกนัมากหน่อย พอตกค ่ากินข้าวกินปลา อาบน า้ อาบท่า
เสร็จแล้วก็แตง่ตวัไปเล่นร าโทน เสียงโทนดงัมาจากบ้านใดก็เป็นท่ีรู้จกักนัว่าเป็น
แหล่งนดัพบ หนุ่มบางคนลงทนุเดินข้ามนาไปไกลๆ  ไปหาร าโทนเล่นกนั บางคน
ก็ลงเรือข้ามคุ้งข้ามคลองไปร่วมวงร าโทน ด้วยความสมคัรใจ 

ต่อไปนีคื้อตวัอย่างของเพลงท่ีมีเนือ้หาในการเชิญชวนให้ผู้ อ่ืนมาร่วม
เล่นร าวง (ร าโทน) ในช่ือเพลง “ใครรักใครโค้งใคร เชิญเถิดเชิญมาร าวง” หรือ 
“เพลงร าวงกนัให้เพลิดเพลิน”  

 

“...ใครรักใครโค้งใคร ใครรักใครโค้งใคร  
ไมต้่องเกรงอกเกรงใจ รักคนไหนโค้งออกไปร า 

           เชิญเถิดเชิญมาร าวง ขอเชิญโฉมยงมาสูว่งร า 
     อยา่เอียงอย่าอายอย่าหน่ายอยา่แหนง อยา่คดิระแวงให้ฉนัได้ช า้ 

คนสวยขอเชิญมาร า (ซ า้)    อยา่ลืมน า้ค าท่ีฉันพร ่าอ้อนวอน 
ร าวงกนัให้เพลิดเพลิน     มาร้องเพลงเดินกนัให้เพลินใจ 
คูใ่ครมาร ากนัไป     ฟ้อนร าแบบไทยชาติไทยวฒันา 
โอ้บปุผางามเมือง     จะเดน่รุ่งเรืองในการร าวง 
วฒันธรรมของไทยเรามี     ร้อยวนัพนัปีมีแตค่วามมัน่คง 
หญิงร าไมส่วยชายช่วยเสริมสง่    มาเลน่ร าวงโค้งอยา่งนา่ด.ู..” 
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ต่อมาเม่ือสงครามสงบ คณะร าวงต่างๆ  จึงหนัมายึดการละเล่นร าวง
เป็นอาชีพ และมีการรับจ้างแสดงตามงานต่างๆ  โดยเฉพาะในงานวดั เป็นการ 
ร าวงแบบจ ากัดเวลาร า ใช้เสียงนกหวีดเป่าเป็นสัญญาณหมดเวลา ใครจะร า 
ก็ต้องไปซือ้บตัรเลือกนางร ามาเป็นคูร่ า ซึง่เป็นธุรกิจท่ีได้รับความนิยมพอสมควร
ในช่วงเวลาหนึ่ง เหตนีุ ้ร าวงจึงมิใช่ศิลปะพืน้บ้านแบบ “ร าโทน” ดัง้เดิมอีกตอ่ไป  
(สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู, 2548: 50)   
 
ประวัตคิวามเป็นมาของ “ร าวงคองก้า” บ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

ในอดีตหลงัเสร็จสิน้จากการเก็บเก่ียวข้าวในนา เป็นวฒันธรรมประเพณี
ของชาวอีสานในเกือบทุกพืน้ท่ี ท่ีจะมีการท าบุญขวญัข้าว หรือ “บุญคนูลาน” 
เพ่ือเป็นการท าบุญกุศลและนัยหนึ่งเพ่ือเป็นสญัลักษณ์ของการสิน้สุดฤดูกาล
เก็บเก่ียวของปีนีแ้ล้ว ซึ่งความเป็นมาของร าวงคองก้าบ้านขาม จังหวัด
หนองบวัล าภู ก็มีจุดเร่ิมต้นมาจากประเพณี ดงักล่าวนี ้เม่ือนายจันทร์ ขนัติโก 
และนายสมศรี พนัธ์ก ่า ชาวบ้านบ้านขามได้ชกัชวนกันไปว่าจ้างคณะร าวงท่ีมี
นายบวัผัน สมานฉันท์ เป็นหัวหน้า ท่ีบ้านห้วยยาง ในจังหวัดขอนแก่น เม่ือปี 
พ.ศ.2491 เพ่ือท าการแสดงในงานบญุคนูลานของนายจนัทร์   

เม่ือนายจันทร์ และนายสมศรี สามารถเจรจาตกลงในรายละเอียด
เก่ียวกับการแสดงกับคณะร าวงได้แล้ว (โดยว่าจ้างกันไป 10 คน แยกเป็นชาย  
3 คน และหญิง 7 คน ค่าจ้างคนละ 10 บาท) ทางหัวหน้าคณะก็ไห้คณะร าวง
แสดงให้ผู้ ว่าจ้างดูก่อนเพ่ือสร้างความประทับใจกันและกัน ทัง้นี ้ผู้ ว่าจ้างและ
คณะร าวงได้ออกเดินทางมุ่งสู่บ้านขามพร้อมกนั และหลงัถึงบ้านขามเจ้าภาพได้
ให้คณะร าวงได้นอนพักหนึ่งคืน เพ่ือให้หายเหน่ือยล้าจากการเดินทางและให้
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 พร้อมส าหรับการแสดง ส่วนลูกหลานและเพ่ือนบ้านของนายจันทร์ก็ได้ใช้ปาก
เปล่าในการประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ผู้ คนท่ีอยู่อาศัยในบ้านขามมาดู 
การแสดงร าวง ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากคนในหมู่บ้านเป็นอย่างมาก มีทัง้ท่ีเป็น
คนหนุ่มคนสาว ลูกเล็กเด็กแดง และคนเฒ่าคนแก่ ต่างก็พากันตรงไปท่ีนาของ
นายจนัทร์ เพ่ือดกูารแสดงร าวง เพราะชาวบ้านแถบนีไ้ม่เคยพบเห็นการแสดงมา
ก่อน ในสมยันัน้นายจนัทร์นับว่ามีช่ือเสียงในบ้านขามมาก เพราะสามารถเก็บ
เก่ียวข้าวได้กองใหญ่มาก จนชาวบ้านขามเรียกขานกันว่า “เป็นนาข้าวพนั” คือ 
เป็นนาท่ีท าข้าวได้ข้าวมากนั่นเอง ด้านชาวบ้านก็จะพากันจัดเตรียมข้าวปลา
อาหารเพ่ือถวายพระและต้อนรับแขกท่ีมาร่วมงาน ซึง่สว่นใหญ่เป็นคนในหมู่บ้าน 
ในงานมีการต ามะละกอ การบีบขนมจีน และการท าน า้ยาขนมจีนจากปลา 
ท่ีจบัได้ในนา เพ่ือเลีย้งผู้มาเยือน ซึง่หลงัจากท่ีเสร็จสิน้กิจกรรมตา่งๆ  ในภาคเช้า
แล้ว ก็จะถึงเวลาแสดงนัน่คือเวลา 1 ทุม่    

ในระหว่างท่ีรอผู้คนมาชมการแสดง คณะร าวงก็จะช่วยกันจัดเตรียม
อุปกรณ์และเคร่ืองดนตรี ซึ่งประกอบไปด้วย กลองหนัง แลนหมากแซะ ตมูกา 
รวมทัง้เตรียมสถานท่ีและกระบองใต้กับตะเกียงเจ้าพายุส าหรับให้ความสว่าง 
เม่ือถึงเวลาหญิงสาวทัง้ 7 ก็จะแต่งหน้าทาปากและแต่งตัวสวยงาม เพ่ือท่ีจะ
ดึงดูดให้ชายหนุ่มและผู้ ท่ีมาร่วมงานไปซือ้บัตรและมาโค้งเพ่ือร าวงกัน โดยท่ี
นายจนัทร์ได้ขายบตัรๆ  ละ 1 สลึง และจะร าวงเป็นรอบๆ  ไป จนกว่าจะได้ยิน
เสียงนกหวีดเป็นสญัญาณ โดยท่ีมีผู้ชายทัง้ 3 คนในคณะร าวงเป็นคนเป่าและ
ก าหนดเวลาในแต่ละรอบ ซึ่งหลงัจากการแสดงเสร็จสิน้แล้ว  เม่ือหกัค่าใช้จ่าย
แล้วนายจันทร์และคณะได้ก าไรจากการขายบัตรเป็นเงินมากถึง 60 บาท  
(สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู, 2558: 53)  
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หลังจากท่ี “ร าวงคองก้า” ได้เข้ามาแสดงท่ีบ้านขามเป็นครัง้แรกในปี 
พ.ศ.2491 ด้วยการว่าจ้างจากนายจนัทร์ และนายสมศรี นัน้ ตอ่มานายหนูจนัทร์ 
สมานฉันท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของคณะร าวงไม่ได้เดินทางกลับไปบ้านยาง    
ท่ีขอนแก่นพร้อมกับคณะร าวง โดยเขายังคงอยู่ ท่ีบ้านขามต่อไปด้วยการ 
อยู่อาศยักับพ่ีชายและพ่ีสะใภ้ คือ นายบวัผนั สมานฉันท์ และนางขนัโท สาฆะ 
และในระหว่างนีเ้องท่ีนายหนูจันทร์ได้ชกัชวนคนในบ้านขามให้มาร่วมฝึกซ้อม
การร าวงคองก้ากัน และพวกเขาได้ละเล่นกันในช่วงท่ีว่างเว้นจากการท านา 
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน กระทั่ง ชาวบ้านบ้านขามได้ก่อตัง้
คณะร าวงคองก้าเป็นของตนเองขึน้มาในปี พ.ศ.2494 โดยท่ีมีหัวเรือใหญ่ของ
คณะคือ นายหนูจันทร์ สมานฉันท์ นายเสีย้ม พันธ์กล ่า นายบัวศรี พาภักดี  
นายทองสมุทร พลบูรณ์  นายชอุ่ม โยธาฤทธ์ิ  นายบุญโฮม สุวรรณ นายสงกา 
ธรรมติโก และนายบญุ พนัธ์กล ่า สว่นนางร าก็เป็นหญิงสาววยัรุ่นประมาณ 5 - 7 
คน จากบ้านโนนคณู และบ้านโคกกงุ โดยท่ีนดัหมายมาฝึกซ้อมท่ีบ้านขาม และ
มีเพลงท่ีใช้ร้องและจังหวะท่ีใช้ร า คือ “ร าฮาวายพม่าร าขวาน” และ “ธรรมดา 
ร าคองก้าล าลาว” (ร าเซิง้) ฯลฯ เม่ือรวมกลุ่มและได้ฝึกซ้อมกันจนเป็นท่ีแน่ใจใน
ฝีมือการร้องร าแล้ว ทางคณะจึงได้ประชาสมัพนัธ์และเร่ิมรับงาน ซึ่งปรากฏว่า 
ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี กล่าวคือ พวกเขาได้รับการว่าจ้างจากทางเจ้าภาพ
ทกุๆ งานท่ีอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น งานบญุมหาชาติ งานบญุฉลอง
ของวดัตา่งๆ  งานบญุแจกข้าว (บญุอทุิศสว่นกศุล) และงานบญุกฐิน ฯลฯ 

สมยันัน้ ในการรับงานในแต่ละครัง้คณะร าวงคองก้าบ้านข้ามจะได้รับ
คา่จ้างประมาณงานละ 100 – 200 บาท ขึน้อยูก่บัระยะทางท่ีจะไปวา่อยูใ่กล้หรือ
ไกล ตัวอย่างเช่น ต าบลนามะเฟือง ซึ่งมีระยะทางจากบ้านขามประมาณ 9 
กิโลเมตร ค่าจ้างประมาณ 100 บาท ส่วนค่าจ้างท่ีอยู่นอกเขตไกลออกไป 200 
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 บาทขึน้ไป โดยท่ีผู้ ว่าจ้างจะเป็นฝ่ายเดินทางมาพบและท าข้อตกลง พร้อมทัง้ 
นดัวนัเวลาท่ีจะท าการแสดง และไม่มีการแสดงให้ดแูละชมเป็นตวัอย่าง เพราะ
ร าวงคองก้านัน้ได้กลายเป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีสนใจของผู้ คนมากอยู่แล้ว  
(สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู, 2558: 60) 

หลังจากท่ีนายหนูจันทร์ ได้พาคณะออกแสดงและรับงานเป็นเวลา
ประมาณ 2 ปีกวา่ๆ  นายหนจูนัทร์ได้แตง่งานมีครอบครัวจงึได้หยดุและออกจาก
คณะร าวงคองก้า ทางกลุ่มคณะท่ีเหลือจึงได้ด าเนินการและสานตอ่ยงัคงรับงาน
การแสดงไปเร่ือยๆ เพ่ือให้ความบนัเทิง และความสนุกสนานในแบบฉบับของ
การแสดงร าคองก้า ซึ่งโดยภาพรวมของการรับงานแสดงก็ยังคงหมุนเวียนอยู่ 
ในเขตพืน้ท่ีใกล้ๆ  มากกว่าท่ีจะรับงานการแสดงยังท่ีไกลๆ  เพราะมีความ
ยากล าบากในการเดินทาง และในขณะเดียวกันภาพยนตร์หรือหนงักลางแปลง  
ท่ีเร่ิมเข้ามาและขยายมาถึงอ าเภอหนองบัวล าภู (สมัยนัน้ขึน้อยู่กับจังหวัด
อดุรธานี) ร าวงคองก้าจึงคอ่ยๆ  เส่ือมความนิยมลงไปตามล าดบั  

การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม ได้รุ่งเรืองและได้รับความนิยมใน
ระหว่างปี พ.ศ.2499 - 2504 รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 5 ปี จนกระทั่งถึงปี 
พ.ศ.2504 ทางคณะร าวงจงึได้ยตุิลงโดยการยบุวง เพราะผู้คนนิยมใน ภาพยนตร์
หรือหนงักลางแปลงท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมและเฟ่ืองฟูมากกว่า นัน่คือ เม่ือมีงานบญุ
หรืองานตา่งๆ  คนก็หนัไปว่าจ้างภาพยนตร์หรือหนงักลางแปลง จงึท าให้คณะร า
คองก้าไม่สามารถคงอยู่ได้ และได้เลิกหรือยุบวงไปในท่ีสุด และไม่มีให้เห็นใน
บ้านขามอีกเลยตัง้แตน่ัน้เป็นต้นมา (สภาวฒันธรรมจงัหวดัหนองบวัล าภู: 2558: 
53) 

จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2536 นายสวัสดิ์ ชมพูโคตร (เสียชีวิตแล้ว) และ
เพ่ือนๆ ในรุ่นราวคราวเดียวกัน ได้รวมกลุ่มกันขึน้อีกครัง้ เพ่ือฟืน้ฟูและอนุรักษ์
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การแสดงร าวงคองก้า โดยเร่ิมจาการรวบรวมบทเพลง และเอกสารต าราต่างๆ  
ท่ีมีการบันทึกเก่ียวกับร าวงคองก้าไว้ นอกจากนี ้พวกเขายังได้รวบรวมกลุ่ม
นักแสดงท่ียังพอมีอยู่ ซึ่งประกอบไปด้วยนายค าพอง พาภักดี (เสียชีวิตแล้ว)  
มือกลอง  นายทองนาค พุ่มแก้ (เสียชีวิตแล้ว) มือฉ่ิง  นายค า้ พนัธุ์ก ่า (เสียชีวิต
แล้ว) มือแซก  สว่นนางร าจะรวบรวมจากชาย – หญิง ภายในหมูบ้่านได้ประมาณ 
20 คน รวมทัง้คณุแมป่ระไพร ยะหวัดง ซึง่เป็นหลาน  

นายสวัสดิ์ และผู้ เก่ียวข้องได้ประชุมปรึกษากันจนได้ความเห็นท่ีเป็น
ข้อตกลงอันหนึ่งอันเดียวกันว่า พวกเขาจะร่วมกันฝึกซ้อมร าวงคองก้ากันทัง้
หมูบ้่าน โดยท่ีเป็นการรวมตวักนัแบบไม่เป็นทางการ คือ มีการอาศยัพึง่พาซึ่งกัน
และกนัโดยอาศยัทรัพยากรท่ีมีในท้องถ่ิน เพ่ือใช้ในการละเล่นร าวงคองก้าในเชิง
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงมากกว่าการประกอบเป็นอาชีพ ซึ่งการรับงานแสดง 
ร าคองก้าครัง้แรกหลงัจากท่ีมีการฟืน้ฟูกลบัคืนมา คือ ท่ีโรงเรียนบ้านขามพิทยา
คม ต าบลบ้านขาม โดยนายประสิทธ์ิ ศรีเชียงสา ผู้อ านวยการโรงเรียน ได้จดังาน
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยขึน้ท่ีโรงเรียน โดยให้ชาวบ้านรวบรวมและน าเอาของ
โบราณท่ีมีมารวบรวมและก่อสร้างศูนย์อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ในช่วงกลางวัน 
มีการแสดงศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินทุกประเภท ร าคองก้าจึงได้กลบัมามีชีวิตชีวา
อีกครัง้หนึ่ง และต่อมาก็ได้รับความสนใจจากทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส านักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ให้การสนับสนุน
จดัตัง้เป็นกลุ่มร าวงคองก้าขึน้อย่างเป็นทางการ ในช่ือว่า “กลุ่มคณะร าวงคองก้า 
บ้านขาม” โดยท่ีมี “นางประไพร ยะหวัดง” เป็นประธานกลุ่ม (ประไพร ยะหวัดง, 
2560)  
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 เอกลักษณ์ของ “ร าวงคองก้า” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ

จังหวัดหนองบัวล าภู 
  

1.ลักษณะการแสดง 
การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม เป็นการแสดงท่าร าประกอบจงัหวะของ

ดนตรี โดยการแสดงท่าร าและ ย ่าเท้าเดินตามจังหวะเสียงกลองและเพลง
ประกอบ ชายหญิงจะร าเป็นคู่ๆ  และร าวงลกัษณะเป็นวงกลม ส่วนการร่ายร า 
ท่ีเป็นจุดเด่นหรือเอกลกัษณ์ คือ ในระหว่างร าทัง้ชายและหญิงจะมีการยกัไหล่ 
และเหว่ียงสะโพก การแสดงของร าวงคองก้าบ้านขามถือเป็นการแสดงเพ่ือความ
บนัเทิงและความสนุกสนาน นิยมเล่นในเทศกาลส าคญั ระหว่างเดือนมีนาคม - 
เมษายน ซึง่เป็นชว่งวา่งเว้นจากการเก็บเก่ียว และโดยมากนิยมละเล่นกนัในเวลา
กลางคืน หรืองานสมโภช งานบญุต่างๆ  ตามฮีตสิบสองคองสิบส่ี เช่น เทศกาล
สงกรานต์ งานบญุเข้าพรรษา หรือเป็นการแสดงโชว์เพ่ือเป็นการต้อนรับแขกบ้าน
แขกเมือง และหากเป็นงานศพก็จะเป็นวนัท าบญุเพ่ืออทุิศส่วนกุศลกับผู้ล่วงลับ 
สถานท่ีแสดงนัน้จะใช้ท่ีไหนก็ได้ เชน่ ลานกว้าง สนาม เวที หรือท่ีวา่งท่ีเหมาะสม
ในการละเล่น จ านวนผู้ เล่นไม่จ ากัดจ านวน อย่างน้อยผู้ แสดงต้องมีประมาณ  
3 - 5 คู ่ผู้ชมสว่นมากจะได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการร้องร าท าเพลง เพราะ
มีความสนุกสนานเป็นกันเอง นอกจากนี ้ร าวงคองก้าบ้านขามยังมีลักษณะ 
โดดเด่น อยู่ท่ีการแต่งกายซึ่งมีสีสัน ส่วนบทเพลงท่ีใช้ประกอบก็จะนิยมแต่ง 
เนือ้ร้องขึน้เอง ด้านท่าร าก็เน้นการร าท่ีเป็นชายจริง หญิงแท้ (ประไพร ยะหวัดง, 
2560) 
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2.เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการแสดงของคณะร าวงคองก้าบ้านขามมีเคร่ือง

ดนตรีดงันี ้คือ กลอง 1 คู ่ฉ่ิง ฉาบ แทมบรีูน (Tambourine) กับ๊แก้บ และลกูแซ็ก 
ทัง้นี ้เน่ืองจากกลองเป็นเคร่ืองดนตรีชิน้เดียวท่ีใช้ควบคมุจงัหวะในการละเล่น 
เหตนีุผู้้ ตีกลองจงึต้องมีความช านาญในการตีกลองเป็นอย่างยิ่ง ปัจจบุนัเพ่ือเป็น
การเพิ่มความเร้าใจ และความสนกุสนานมากขึน้ จึงมีการน าเอาพิณกบัแคนมา
เป็นตวัเสริมในการละเล่น (ชเูกียรต ิบญุบู้ , 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 เคร่ืองดนตรีทีใ่ช้ประกอบในการแสดง ร าวงคองก้า 
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 3. เคร่ืองแต่งกาย 

การแต่งกายในการแสดงร าวงคองก้า จะนิยมใช้การแต่งกายแบบ
อนุรักษ์วัฒนธรรมพืน้บ้านของชาวอีสาน ด้วยผ้าพืน้เมือง ผู้หญิงเป็นเสือ้แขน
กระบอกสีชมพู (สีประจ าจงัหวัดหนองบวัล าภู) หรือท่ีสีสนัสดใส ใส่ผ้าถุงลาย
มัดหม่ี ผู้ ชายจะเป็นเสือ้หม้อฮ่อม กางเกงสีด า หรือนุ่งผ้าโสร่ง ใช้ผ้าขาวม้า 
ผูกเอวสวมเคร่ืองประดับเล็กน้อยเช่น  สร้อยระย้า ต่างหูเงิน มาลัยดอกรัก  
เข็มขดัเงินเพ่ือความสวยงาม หรือบางครัง้ก็แต่งกายร่วมสมยั คือ ชายแต่งกาย
ผกูเนคไท สว่นหญิงแตง่กายสวมกระโปรง เสือ้ทรงแขนกระบอก 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2 เคร่ืองแต่งกายในการแสดงร าวงคองก้า 
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  ภาพที ่3 รูปแบบการแสดงร าวงคองก้าในงานพิธี 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
  ภาพที ่4 รูปแบบการแสดงร าวงคองก้าในทีก่ลางแจ้ง 
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 4.บทเพลงและกระบวนท่า 

ร าวงคองก้าบ้านขาม จะมีลกัษณะและอัตลักษณ์เฉพาะตวัท่ีโดดเด่น 
อยูท่ี่การแตง่กาย และบทเพลงท่ีใช้ประกอบ ซึง่เพลงท่ีนิยมใช้ ได้แก่ 

     4.1)  เพลงร าวงธรรมดา ท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่าสอดสร้อยมาลา
แปลง  ทา่แกวง่สวิง ทา่นางอาย (ร ายัว่) 

     4.2) เพลงคองก้าท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่ายกัไหล่ สลบักับท่าเดิน
ตามจงัหวะกลอง 

     4.3) เพลงบ้านเรือนเคียงกัน ท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่าม้าย่อง 
(กระโดดพร้อมยกเท้าไปตามจงัหวะดนตรี) 

    4.4)  เพลงพม่าร าขวาน ท่าร าท่ีใช้ประกอบ คือ ท่าพรหมส่ีหน้า และ
ทา่ยงูฟ้อนหาง 

    4.5)  เพลงอ าลา ทา่ร าท่ีใช้ประกอบ คือทา่สอดสร้อยมาลาแปลงและ
ทา่ประกอบตามเนือ้เพลง 
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 ภาพที ่5 ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 
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 เพลงคองก้า 

เนือ้ร้องโดย  นายสวัสดิ์ ชมภูโคตร 
ท านอง  ร าวงคองก้า 

 
คองก้าอินเดอะนยั          หญิงชายออกมาร่ายร า 

โอละลา โอละลายามค ่า            คองก้าสขุเสริญเพลินฤทยั 
แตก่่อนยงัไมท่นัสมยั            มาร าวงไทยยงัไมมี่คูเ่คียง 
บญุเลีย้งเป็นอย่างไรหนอ            ทา่น ป. พิบลูย์สงคราม 
จดัการให้เป็นหวัหน้า            ฟ้อนๆ ร าท าเหมือนดัง่คองก้า 
ก้มหน้าประชมุหนุม่สาว            เปรียบเหมือนดาวมาลอยเทียมจนัทร์ 
น่ีแหละยอดสวรรค์             ซิมาร าวงไทย  แตก่่อนฟ้อนร าธรรมดา 
ตอ่มาท านองคองก้า             คองก้าอินบาบ ู(อินธน)ู  
                                                      ถ้าได้ผวัครูอยา่ลืมชู้ชาวนา 
โอละลาโอละลา              แมน่า่เบื่อได้ผวักองเชียร์อยา่ลืมชู้ร าวง 
โอละลาโอละลา             แมค่ิว้โก่งได้ผวัร าวง หรือเธอไมช่อบใจ 
ถ้าหากเธอกบัฉัน            มารักกนัยามเม่ือร าคองก้า 
 อ้าว ตาตอ่ตาพบกนั      แรกรักเธอนัน้สวยงาม 
วนันีพ่ี้อยากร าตาม           สวยงามยามเม่ือเธอยิกไหล่(ซ า้) 
อ้าว ร าเคียงคูก่นัไป อ้าว            เดนิเคียงคูก่นัไป 
จิตใจของฉนันึกรัก            แตฉ่นักลวัอกหกั 

วา่รักยงัไมแ่นน่อนเปรียบเหมือนค้อนท่ีแก้วเขาทิง้ 
 วา่รักท าไมไมจ่ริง ไมจ่ริงก็เพราะหญิงลืมชาย 
รักแล้วจะมากลบักลาย           แน่ๆ  อกชายต้องร้าวระบม 
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แตก่่อนยงัไมท่นัสมยั                   มาร าวงไทยยงัไมมี่คูเ่คียง 
บญุเลีย้งไปอย่างไรหนอ               ทา่นป. พิบลูสงคราม 
จดัการให้เป็นหวัหน้า                   ฟ้อนๆร าท าเหมือนดัง่คองก้า 
ตัง้หน้าประชมุหนุม่สาว               เปรียบเหมือนดาวนีม้าลอยเทียมจนัทร์ 
น่ีแหละยอดสวรรค์            สิมาร าวงไทย 
แตก่่อนฟ้อนร าธรรมดา            ตอ่มา ท านองคองก้า 
          คองก้าอินบาบถู้าได้ผวัครู  อยา่ลืมชู้ชาวนา 
โอละลาโอละละน่าเบื่อ             ได้ผวักองเชียร์อย่าลืมชู้ชาวนา 
โอละลาโอละลาแมค่ิว้โก่ง             ได้ผวัร าวงหรือเธอไมช่อบใจ 
ถ้าหากวา่เธอกบัฉนั             มารักกนัยามมาร าคองก้า 
อ้าวตาตอ่ตาพบกนั            แรกรักเธอนัน่สวยงาม 
วนันีพ่ี้อยากร าตาม            สวยงามยามเม่ือเธอยกัไหล(ซ า้) 
            อ้าวร าเป็นคูก่นัไป(ซ า้)     จิตใจของฉนันกึรัก 
แตฉ่นักลวัอกหกั            วา่รักจะไมแ่นน่อน  
                                                   เปรียบเหมือนคอนท่ีแก้วเขาทิง้  
วา่รักท าไมไมจ่ริงไมจ่ริงก็เพราะหญิงลืมชาย  
รักแล้วต้องมากลบักลาย แน่ๆ  อกชายต้องร้าวระบม  (จบ ) 
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 ภาพที ่6  ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ภาพที ่7 ท่าร าประกอบเพลงของร าวงคองก้า 
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5.พัฒนาการในยุคปัจจุบัน   
ปัจจุบันกลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง

หนองบวัล าภู ท่ีมีนางประไพร ยะหวัดง ประธานกลุ่ม ได้รับการยกย่องเป็นกลุ่ม 
ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีในการสืบสานและฟื้นฟูอนุรักษ์ภูมิปัญญามรดกทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู นอกจากนี ้กลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม 
ยังได้รับการจดทะเบียนให้เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ เม่ือวันท่ี 19 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 ตลอดจนได้ด าเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธ์ิ ส าหรับเนือ้เพลง 
ร าวงธรรมดา เพลงคองก้า เพลงพม่าร าขวาน เพลงม้าย่อง เพลงบ้านนีฉ้ันรัก 
รวมถึงท่าร าประกอบทัง้ 5 เพลงไว้เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เม่ือวันท่ี 18 เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (ประไพร ยะหวัดง, 2560)  

 
คุณค่าของ “ร าวงคองก้าบ้านขาม” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดหนองบัวล าภู 
 

1.คุณค่าในด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญ 
จังหวัดหนองบัวล าภู เป็นจังหวัดท่ีมีขนบธรรมเนียมประเพณี และ

วฒันธรรมท้องถ่ินท่ีได้รับอิทธิพลมาจากวฒันธรรมล้านช้าง โดยเฉพาะในด้าน
วัฒนธรรมประเพณีท่ีมีความเก่าแก่และสืบทอดมาช้านาน โดยเฉพาะหลัก
ปฏิบตัขิองคนในสงัคมท่ีเรียกว่า “ฮีตสิบสอง” และ “คองสิบส่ี” ท่ีถือปฏิบตัิมาแต่
โบราณกาล ขณะท่ีในด้านดนตรีพืน้บ้านท่ีมีอยู่ในสังคมพืน้บ้านของจังหวัด
หนองบัวล าภู ก็พบว่าโดยทั่วไป คือ พิณ แคน และโปงลาง แสดงออกถึง
ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความเช่ือ และนิสยัใจคอของชาวบ้าน ดนตรีชาวบ้าน
จึงสามารถเข้าถึงและครองใจชาวบ้านได้มากกว่าดนตรีประเภทอ่ืนๆ เนือ้หา
สาระ และการแสดงมีให้ทัง้ความรู้และความบนัเทิง ชาวจงัหวัดหนองบัวล าภู 
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 ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการท านา หลงัเสร็จจากฤดกูาลเก็บเก่ียวชาวบ้าน
จะว่างงานจึงได้มีการพฒันากิจกรรมในชมุชนขึน้ในรูปแบบตา่งๆ ระหว่างคนรุ่น
หนุม่สาว เหตนีุ ้ร าวงคองก้าจงึเร่ิมเข้ามามีบทบาทในสงัคมพืน้บ้านหนองบวัล าภู 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชมุชนบ้านขาม อ าเภอเมือง จงัหวดัหนองบวัล าภู ดงัท่ีได้พบ
เห็นในปัจจบุนั 

การแสดงร าวงคองก้าบ้านขาม ได้ผ่านการสัง่สม สืบสาน และถ่ายทอด
ตอ่ๆ กนัมา จนกลายเป็นภูมิปัญญาทางวฒันธรรม ซึ่งในการละเล่นร าวงคองก้า 
บ้านขามได้สะท้อนให้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และ 
ภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างมากมาย  นับตัง้แต่การรวมกลุ่มของผู้ ละเล่น  
การหาวสัดอุปุกรณ์  การคิดท่าร่ายร า  บทเพลงร าวงคองก้า  ทกุขัน้ตอนนัน้ล้วน
แล้วแต่ใช้ภูมิปัญญาเป็นองค์ประกอบทัง้สิน้ การละเล่นร าวงคองก้า  จะท า
การละเล่นไปพร้อมๆ  กับงานประจ า เช่น การท าไร่นา กลุ่มร าวงคองก้า และ 
จะใช้เวลาว่างเท่าท่ีจะนดัหมายกนัได้ในการฝึกซ้อม ทัง้นีก็้เพ่ือให้มีความคุ้นเคย
และให้มีความช านาญ ท่ีส าคัญในปัจจุบันนี ้การละเล่นร าวงคองก้าถือเป็น
กิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งท่ี มีบทบาทในการสร้างความผูกผันและเป็น 
ตัวเช่ือมโยงกันระหว่างชาวบ้านในชุมชนบ้านขาม ทัง้ท่ีเป็นผู้ แสดงและผู้ ชม  
เหตุนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่า “ร าวงคองก้า” คือการละเล่นส าคัญท่ีเหมาะสมแก่ 
การเป็นหนึง่ในมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรมของจงัหวดัหนองบวัล าภ ู   

 
2.บทบาทของชุมชนบ้านขามต่อร าวงคองก้าในการท าให้เป็น

มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
หลงัจากร าวงคองก้าบ้านขาม ได้ยบุตวัลงไปเม่ือปี พ.ศ.2504 กระทัง่ถึง

ปี พ.ศ.2536 นายสวสัดิ์ ชมพูโคตร และเพ่ือนๆ ได้ฟืน้ฟูอนุรักษ์ขึน้มาใหม่ และ
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เป็นการรวมกลุ่มในกลุ่มเฉพาะชาวบ้านขาม มีการรวมคนอายุรุ่นราวคราว
เดียวกนัหลงัจากท่ีเสร็จจากฤดกูาลท านา ซึง่สว่นใหญ่แล้วจะเป็นกลุ่มเพ่ือนสนิท
หรือญาติพ่ีน้องมาท าการรือ้ฟืน้และฝึกซ้อม เหตนีุ ้ในยคุแรกเร่ิมของการรือ้ฟื้น
ร าวงคองก้าบ้านขามสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งการท่ีพวกเขา 
มีทุนเดิมท่ีดีอยู่แล้ว คือ เป็นบุคคลท่ีมีบทบาทสูงอยู่ในชุมชนบ้านขามมาก่อน 
เม่ือพวกเขาหันมาจับงานด้านวัฒนธรรม จึงมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งขึน้ว่า 
พวกเขาท ากิจกรรมดงักล่าวนีด้้วยจิตอาสาจริงๆ  ไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์ทาง
การค้าหรือธุรกิจ    

 กลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม ถือว่าเป็นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มบุคคล 
ท่ีต้องการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปะการแสดงร าวงคองก้า ซึ่งครัง้หนึ่งได้ เคย
เลือนหายไปจากจงัหวดัหนองบวัล าภู พวกเขาอยากจะให้การละเล่นดงักล่าวนี ้
กลบัมามีชีวิตชีวาและฟืน้ความทรงจ าอีกครัง้หนึ่ง ในช่วงท่ีกลุ่มคณะยงัมีชีวิต
และลมหายใจอยู่ในปัจจบุนั พวกเขาจงึหวงัท่ีจะให้มีการศกึษาและสืบทอดไว้ให้
ลูกหลานและกลุ่มคนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาในศิลปะการแสดง 
ดงักล่าวนี ้และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็นผลพลอยได้จากการถูกว่าจ้างและน าไป
แสดง ซึง่ในเจตนารมณ์จริงๆ แล้ว กลุม่คณะร าวงคองก้าบ้านขามเป็นกลุม่บุคคล
ท่ีค่อนข้างมีฐานะและมีอันจะกิน จึงไม่เดือดร้อนเร่ืองเงินและไม่ถือว่า 
การรวมกลุ่มคณะร าวงคองก้าขึน้มาเพ่ือรับจ้างและหาเงิน ปัจจบุนัร าวงคองก้า
ได้กลับมาเป็นท่ีนิยมอีกครัง้  หลังได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชน 
บ้านขามทกุเพศทกุวยั โดยท่ีมีผู้ให้ความสนใจสมคัรเป็นสมาชิกกลุม่อยา่งจริงจงั  
มากถึง 130 คน ซึ่งมาทัง้จากโรงเรียนผู้สงูอายุต าบลบ้านขาม และประชาชนใน
บ้านขาม ทัง้นี ้ก็เพราะทกุเพศทกุวยัสามารถร่วมการแสดงร าวงคองก้าได้ทัง้หมด  
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 ผู้สนใจอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เยาวชนท่ีเป็นนักเรียนในโรงเรียนชุมชนบ้าน 
ขามธาต ุ และโรงเรียนวงัน า้ขาวชนูปถมัภ์ ท่ีตา่งก็ให้ความสนใจและมีความสุข
กับศิลปะการแสดงร าวงคองก้า นบัเป็นการแสดงและการละเล่นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งท่ีช่วยสร้างเสริมให้ชาวบ้านได้ออกก าลังกาย มีการสันทนาการ มีการ
แลกเปล่ียนพูดคุยกัน จึงเป็นเกาะป้องกันยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ท าให้กลุ่ม
คณะทัง้เด็กและผู้ ใหญ่ต่างก็มีความสุขกับกิจกรรม จึงเป็นการเฝ้าระวังทาง
สงัคมและชว่ยทางราชการได้อีกช่องทางหนึง่ เพราะเดก็และเยาวชนจะได้ใช้เวลา
ว่างมาท ากิจกรรมและร่วมฝึกร าวงคองก้า ซึ่งเป็นการสืบทอดศิลปะการแสดงได้
เป็นอยา่งดี (ไสว ดาราชทบั, 2560)   

   
มาตรการในการสืบสานและถ่ายทอด “ร าวงคองก้าบ้านขาม” ในฐานะ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวล าภู 

ร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบวัล าภู จงัหวดั
หนองบวัล าภ ูได้มีการละเลน่ เพ่ืออนรัุกษ์และสง่เสริมให้เป็นศลิปะการแสดงของ
จงัหวดัหนองบวัล าภูมายาวนาน โดยท่ีผ่านมาร าวงคองก้าได้รับความสนใจจาก
กลุ่มชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทัง้ในและนอกจงัหวัดหนองบวัล าภู จนกระทั่งมี
การจดัตัง้เป็นกลุ่มร าวงคองก้าในสถานศกึษาตา่งๆ ภายในจงัหวดัหนองบวัล าภู 
เช่น  กลุ่มร าวงคองก้าบ้านนาดี อ าเภอศรีบุญเรือง กลุ่มร าวงคองก้าเยาวชน
โรงเรียนสุดา อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู  กลุ่มร าวงคองก้าบ้านโคกกุง ต าบล 
บ้านขาม  กลุ่มร าวงคองก้าบ้านวังทอง อ าเภอนาวัง นอกจากนี ้ยังได้มีการ
เผยแพร่ไปยงัจงัหวดัใกล้เคียง เช่น อดุรธานี หนองคาย เลย ประการส าคญั คือ 
มีการบรรจุร าวงคองก้าเข้าเป็นหลกัสูตรท้องถ่ิน ในสถานศึกษาในพืน้ท่ีจังหวัด
หนองบวัล าภอีูกด้วย (กระทรวงวฒันธรรม, 2560)  
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ส าหรับหนว่ยงานและสถานศกึษาท่ีได้เชิญวิทยากรจากกลุม่ร าวงคองก้า 
บ้านขามไปช่วยแนะน าและฝึกฝนเก่ียวกบัการละเลน่ร าวงคองก้า ได้แก่  

1) สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย มหาวิทยาลยัราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลยัราชธานี จงัหวดัอดุรธานี เป็นต้น 

2) จากสถาบันการศึกษาทัง้ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้แก่ โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม โรงเรียนเฉลิม 
พระเกียรตสิมเดจ็พระศรีนครินทร์ หนองบวัล าภ ู ในพระราชปูถมัภ์สมเดจ็พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลกุดดินจ่ี อ าเภอ 
นากลาง โรงเรียนบ้านนามะเฟือง  โรงเรียนขามธาต ุ เป็นต้น  

3) จากกลุ่มโรงเรียนผู้สงูอายใุนแตล่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ 
ชมรมผู้สงูอายจุงัหวดัชยัภูมิ   ชมรมผู้สงูอายตุ าบลหนองแก  อ าเภอศรีบญุเรือง 
กลุ่มผู้ สูงอายุบ้านบุญทัน  อ าเภอสุวรรณคูหา  ชมรมผู้สูงอายุบ้านยางหลวง 
ต าบลกุดจิก  โรงเรียนผู้ สูงอายุต าบลนาค าไฮ  กลุ่มคองก้าสามวัย  ต าบล 
นามะเฟือง   ชมรมผู้สงูอายตุ าบลป่าไม้งาม  อ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูเป็นต้น 

 4) จากกลุ่มผู้สนใจอ่ืนๆ ได้แก่ กลุ่มผู้ รักในวฒันธรรมจากประเทศจีน 
กลุม่ TO BE Number One  บ้านโคกล่าม  อ าเภอศรีบญุเรือง เป็นต้น  

 
ทัง้นี ้คณะวิทยากรหลักในการฝึกสอนและถ่ายทอดการละเล่นร าวง

คองก้า ได้แก่ นางประไพร ยะหวัดง ประธานกลุ่มร าวงคองก้าบ้านขาม  ต าบล
บ้านขาม อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู นายชูเกียรติ บุญบู้  นายไสว ดาราชทับ   
นายหนเูตียง บวันาค  นางบญุเพ็ง ค าโนนคอบ  นางสภุาพ โยธาฤทธ์ิ  นางทองเวนิ 
ไชยอาจ นายสงวน ยะหวัดง  
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 ข้อเสนอแนะ 

“ร าวงคองก้า” โดยกลุม่ร าวงคองก้าบ้านขาม ต าบลบ้านขาม อ าเภอเมือง
หนองบวัล าภ ูจงัหวดัหนองบวัล าภ ูได้รับการยอมรับและรู้จกักนัเป็นท่ีแพร่หลาย
ทัง้ในจังหวัดหนองบัวล าภูและในต่างจังหวัด ด้วยเหตุท่ีเป็นร าวงซึ่งมีความ
แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์เฉพาะตวัท่ีไม่เหมือนใคร ท่ีส าคญัได้การส่งเสริม
และสนับสนุนให้เป็นหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
หนองบวัล าภู อย่างไรก็ดี ปัญหาและอปุสรรคเก่ียวกับการสืบสานและถ่ายทอด
ภูมิปัญหาดงักล่าวนีย้งัคงมีอยู่ นัน่คือ การขาดแคลนบุคลากรในการถ่ายทอด
การร าวงคองก้า เน่ืองจาก โดยทัว่ไปแล้วการถ่ายทอดความรู้เร่ืองร าวงคองก้า 
มกัอยู่ในลกัษณะบคุคลสู่บคุคล ซึ่งต้องอาศยับคุคลท่ีความเช่ียวชาญและความ
แมน่ย าทัง้ในเนือ้เพลง การเล่นดนตรี และทา่ร า ซึง่หากสามารถพฒันาและสร้าง
บคุลากรกลุ่มดงักล่าวนีเ้พิ่มได้มากขึน้ จะช่วยสร้างความเป็นเอกภาพและความ
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทัง้ในส่วนของเนือ้เพลง การเล่นดนตรี และท่าร า อนัจะ
ชว่ยให้การถ่ายทอดและสืบสานร าวงคองก้าเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง  
 
สรุป 

“ร าวงคองก้า” คือ การละเล่นหรือศิลปะการแสดงพืน้บ้านท่ีมีความ
เป็นมายาวนาน ซึง่ครัง้หนึง่เคยเลือนหายไปจากสงัคมและชมุชนบ้านขาม ก่อนท่ี
จะถูกรือ้ฟื้นและอนุรักษ์กลับขึ น้มาอีกครัง้ โดยผู้ เฒ่าผู้ แก่ ท่ี เล็งเห็นถึง
ความส าคญัของการละเล่นดงักล่าวนี ้(โดยเฉพาะผู้ ท่ีเคยเป็นสมาชิกของร าวง
คองก้าบ้านขามมาก่อน) กระทัง่ปัจจบุนัร าวงคองก้าได้กลบัมามีชีวิตอีกครัง้หนึ่ง 
ในฐานะมรดกภูมิปัญญาท่ีส าคญัของจงัหวดัหนองบวัล าภู โดยมีหน่วยงานและ
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สถานศึกษามากมายหลายแห่งได้ให้ความสนใจ ท่ีจะเรียนรู้ฝึกฝนการละเล่น 
ร าวงคองก้า  

ปัจจบุนั “ร าวงคองก้า” กลายเป็นหนึง่ในมรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม
ท่ีส าคญัของจงัหวดัหนองบวัล าภ ูและมรดกภมูิปัญญาดงักล่าวนี ้สามารถน ามา
บรูณาการเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านต่างๆ ตามวิถีชีวิตของชาวบ้าน 
เช่น ความต้องการทางด้านปัจจัยท่ีได้รับจากการรับจ้างงาน หรือแม้แต่
การละเล่นและการแสดงเพ่ือตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ เหตุนี ้
การละเล่นร าวงคองก้าบ้านขามจึงถือเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท่ีสร้างโดย
ชาวบ้าน และเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีสมควรได้รับการยกย่องและ
สืบทอดอย่างถกูต้องเหมาะสมตอ่ไป 
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กนกอร สุขุมาลพงษ1์ / Kanokon Sukumalpong 
 
  

 บทคัดย่อ      
 

บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบ  
รูปแบบของพิธีบุญเลีย้งบ้าน บทบาทหน้าท่ี รวมไปถึงกระบวนการฟ้อนของ 
นางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้าน ของชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนอง
หาน จงัหวดัอดุรธานี โดยศกึษาประวตัิความเป็นมา องค์ประกอบ บทบาทหน้าท่ี
ของนางเทียมในพิธี ตลอดจนการน าท่าฟ้อนในพิธีบุญเลีย้งบ้านของชาวบ้าน
สะแบงมาท าการศกึษาวิเคราะห์ ซึง่การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสงัเกต การสมัภาษณ์ 
และการจดบนัทึก ผลการศึกษาวิจยัปรากฏดงันี ้บ้านสะแบงเป็นสงัคมท่ีมีการ
นบัถือผี มีพิธีกรรมความเช่ือเก่ียวกับวิญญาณและอ านาจลึกลบัท่ีเรียกว่า “ผี” 
โดยผีท่ีชาวบ้านให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง คือ เจ้าปู่ หอค า ซึ่งในทุกปีต้องจัด
พิธีบชูา เรียกวา่ “พิธีบญุเลีย้งบ้าน” 

พิธีบญุเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสดงออกให้
เห็นถึงความกตญัญูกตเวทีต่อเจ้าปู่ หอค าท่ีคอยปกปักรักษาหมู่บ้านให้อยู่เย็น
เป็นสุข ปราศจากภัยพิบัติต่างๆ มาโดยตลอดทัง้ปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีเหตุอัน

                                                           
1 อาจารย์ประจ ากลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
   e – mail: Kanokon1419@hotmail.com  

การฟ้อนบวงพลบีูชา: กรณศีึกษาบ้านสะแบง ต าบลสะแบง  

อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

Buang-plee Buja Dance: A Case Study of Ban Sabaeng  

in Sabaeng Sub-District, Nong Han District, Udon Thani Province   
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เน่ืองมาจากความกลวัของชาวบ้าน และเช่ือว่าเจ้าปู่ หอค าสามารถช่วยป้องกัน
ชาวบ้านให้ปลอดภัยจากภัยพิบตัิต่างๆ  ได้ จึงก่อให้เกิดพิธีบุญเลีย้งบ้านขึน้ 
โดยได้ก าหนดวนัประกอบพิธีเป็นชว่งเดือนพฤษภาคมของทกุปี เน่ืองจากเป็นฤดู
การเร่ิมท าไร่ท านาของชาวบ้าน ในการประกอบพิธีจ า้และนางเทียมท าหน้าท่ี
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ซึ่งผู้ ท่ีจะมาท าหน้าท่ีเป็นจ า้และนางเทียมได้นัน้ ต้อง
ผ่านการคัดเลือกจากเจ้าปู่ หอค า โดยจ า้มีหน้าท่ีในการเป็นส่ือกลางระหว่าง 
เจ้าปู่ หอค ากับชาวบ้าน ส่วนนางเทียมท าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยจ า้ และเป็นร่างทรง
ของเจ้าปู่ หอค าและทหารเอก เพ่ือแสดงให้ชาวบ้านได้เห็นว่าปู่ ตามาปรากฏให้
เห็นจริง และเม่ือเจ้าปู่ หอค าเข้าทรงนางเทียมจะมีการฟ้อนเกิดขึน้ ซึ่งชาวบ้าน
เช่ือวา่เป็นการฟ้อนของเจ้าปู่ หอค าและทหารเอก  

โดยการฟ้อนมีวตัถปุระสงค์ความสนกุสนานปลดปล่อยอารมณ์ขอเจ้าปู่
หอค าและทหารเอก  ทา่ฟ้อนนางเทียมมีลกัษณะท่าฟ้อนท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ
ในแบบฉบบัของชาวบ้านสะแบง ซึ่งสามารถจ าแนกลกัษณะการฟ้อนออกได้ 3 
ลกัษณะ ได้แก่ ท่าฟ้อนเด่ียว ท่าเข้าคู่ และ ท่าฟ้อนอาวุธ ท่าทางการฟ้อนเป็น
ท่าทางท่ีไม่เน้นความสวยงาม เน่ืองจากเป็นการวาดฟ้อนภายใต้จิตส านึก 
ความรู้สึกนึกคิดท่ีอยากจะแสดงออก ลีลาการฟ้อนไม่มีแบบแผนตายตัว ไม่
ก าหนดวา่การใช้ส่วนตา่งๆ ของร่างกายจะใช้ท่าทาง หรือทิศทางใดก่อนหลงั เป็น
การวาดฟ้อนท่ีเน้นท่าทางท่ีรุนแรง รวดเร็ว วาดล าแขนในลกัษณะกว้าง มีการยก
มือขึน้สงูเหนือศีรษะ และวาดมือลงต ่า เท้าเน้นการกระโดด การหมนุรอบตวั และ
การฟ้อนนัน้มีการขยม่ตวัตามจงัหวะตลอดเวลา สิ่งเหลา่นีถื้อเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้
เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของการฟ้อนนางเทียมในพิธีบญุเลีย้งบ้าน
ของชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน ได้เป็นอยา่งดี 
ค าส าคัญ:  การฟ้อนบวงพลีบชูา  บญุเลีย้งบ้าน  ผีปู่ ตา  จ า้  นางเทียม        
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 Abstract 

 

 This study was conducted to: 1 ) investigate components and 
patterns of local traditional Isan house-warming spiritual rite, and 2 ) 
examine history, role and dancing procedures focusing on dancing 
gestures of Nang Tiam (an invoker believed to have magical power to treat 
patients) in house-warming spiritual rite. These were done with Ban 
Sabaeng villagers in Sabaeng Sub-district, Nong Han District, Udon Thani 
Province. To collect the data, observations, in-depth interviews, and note 
taking to keep record were involved to acquire effective data.  

Findings found that Ban Sabaeng villagers were respectful of 
worshipping spirits. They had many spiritual rites related to beliefs of souls 
and mysterious power called ghosts. Jao Bhoo Hor Kham or known as 
Bhee Poo-tha (guardian spirits) was the most important ghost for the 
villagers that they must hold a house-warming spiritual rite for him every 
year.  

An annual house-warming spiritual rite of Ban Sabaeng villagers 
was held to show their gratitude to Bhee Poo-tha believed to help them live 
peacefully and protect them from disasters and all dangers. This rite was 
always held in May because it was the beginning of rice season suitable 
for performing agricultural rite led by ritualist and Nang Tiam selected by 
Bhee Poo-tha. While performing the rite, a ritualist – a leader - worked as a 
translator between Bhee Poo-tha and the villagers. Nang Tiam - the 
ritualist’s assistance – worked as an invoker for Bhee Poo-tha and his major 
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spiritual guards. When Bhee Poo-tha or his major spiritual guards 
possessed into Nang Tiam, Nang Tiam would dance, and the villagers 
believed the acting of the dance was of Bhee Poo-tha or his major spiritual 
guards.          

A purpose of the dance was for having fun and showing enjoyment 
of Bhee Poo-tha and his major spiritual guards. Dancing gestures shown 
through Nang Tiam were typical and divided into three gestures, e.g. single 
dancing, pair dancing, and weapon dancing. These dancing gestures 
were not delicate or beautiful but strong and fast. They danced according 
to their conscious mind or along with expression of their feelings. Their 
dancing gestures were not fixed. They could use all their parts of the body 
to dance. Generally, they danced by stretching their arms wide, raising their 
hands over the head, handing down in a low position, jumping frequently, 
turning around, and always pressing their body according to rhythms. 
These dancing gestures reflected identity of Nang Tiam dancing in house-
warming spiritual rite of villagers in Ban Sabaeng, Sabaeng Sub-district, 
Nong Han District, Udon Thani Province.  
Keywords:  Buang-plee Buja Dance, House-warming Spiritual Rite,  
                    Bhee Poo-tha, Ritualist, Nang Tiam      
  
น าเร่ือง 

ความเช่ือเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กับมนุษย์มาเป็นเวลานาน ไม่ว่าจะแห่งหน
ต าบลใด อนัมีเหตเุน่ืองมาจากความกลวั ความวิตกกงัวลกับสิ่งท่ีตนประสบพบ
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 เจอในชีวิตประจ าวัน รวมไปถึงสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบตัว ประกอบกับในสมัย
โบราณมนุษย์ไม่มีท่ีพึ่งทางจิตใจ จึงต้องการหาท่ีพึ่งเพ่ือให้เกิดความมั่นใจ 
สบายใจ สิ่งเหล่านีจ้ึงเป็นเหตท่ีุท าให้เกิดความเช่ือเก่ียวกับภูตผีปีศาจหรือสิ่ง    
ลีล้บัเหนือธรรมชาติขึน้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัสังคมไทยจะเจริญก้าวหน้าไปมาก 
แตก็่ยงัมีมนษุย์บางกลุ่มท่ียงัคงมีความเช่ือตอ่สิ่งลีล้บัอยู่และยอมรับในพลงังาน
ท่ีอยูเ่หนือธรรมชาตไิมว่่าจะเป็นให้คณุหรือให้โทษ 

ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช (2521: 7) ได้กล่าวว่า เพราะมนุษย์ไม่สามารถ
เข้าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาต ิเชน่ ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ และไมส่ามารถอธิบาย
ได้ด้วยเหตผุล มนษุย์จงึอธิบายได้ด้วยไสยศาสตร์ เพราะความรู้หรือ อวิชา ท าให้
มนษุย์เข้าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบือ้งหลงัเหตกุารณ์ จึงพากนัสร้าง   ผีวิญญาณ 
และเทวดาขึน้ ดงันัน้มนุษย์จึงกลัว ไม่ล่วงเกินภูตวิญญาณ และพยายามเซ่น
สรวงบชูาเพ่ือให้มนษุย์อยูเ่ย็นเป็นสขุ 

ภาคอีสานเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งท่ี มีความเช่ือ ในเร่ืองภูตผีปีศาจ 
เช่นเดียวกับภูมิภาคอ่ืนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในสังคมอีสาน ท่ีมี
ความส าคญัเป็นอย่างมาก ได้แก่ ผีบ้าน ผีป่า ผีแถน ผีร้าย นอกจากนีย้งัมีผีอีก
ประเภทหนึ่งท่ีชุมชนชาวอีสานให้ความส าคัญอยู่มาก ได้แก่ “ผีบรรพบุรุษ” 
นัน่เอง ผีประเภทนีเ้ป็นผีคอยปกปักรักษาชาวบ้านให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ ซึง่ชาวอีสาน
เรียกผีประเภทนีว้่า “ผีปู่ ตา” “โดยเช่ือว่าผีปู่ ตาเป็นวิญญาณของบรรพชนประจ า
หมู่บ้าน ชาวบ้านในชุมชนจะร่วมกันสร้างศาลปู่ ตา หรือท่ีชาวอีสานเรียกกันว่า 
“ตูบปู่ ตา” ขึน้ประจ าทุกหมู่บ้านไว้เป็นท่ีพ านักอาศัยของกลุ่มผีท่ีให้คุณบาง
ประเภทไว้เม่ือจะตัง้ถ่ินท่ีอยู่อาศัยใหม่ เพราะชาวบ้านเช่ือว่าการอพยพ
เคล่ือนย้ายไปตัง้ถ่ินฐาน ณ ท่ีแห่งใดจะต้องตัง้ศาล และอัญเชิญผีปู่ ตาให้มา
พ านกั เพ่ือปู่ ตาจะคอยคุ้มครองสมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน รวมไปถึงสตัว์เลีย้งด้วย 
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นอกจากนีย้งัเช่ือว่าปู่ ตาสามารถแสดงอ านาจปาฏิหาริย์ให้ปรากฏ โดยบนัดาล
ให้สิ่งตา่งๆ  เป็นไปตามท่ีชาวบ้านปรารถนาอีกด้วย   

ภิญโญ จิตต์ธรรม (ม.ป.ป.: 22) กล่าวไว้ว่า ความเช่ือในสังคมอีสาน 
เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้กบัมนษุย์ทกุรูปทุกนามตามธรรมชาต ิเน่ืองจากความกลวั ความ
วิตกกังวลกับการท่ีต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมรอบตวั ท าให้มนุษย์มองหาท่ีพึ่ง 
ความกลวัและความไม่รู้เป็นเหตใุห้เกิดความเช่ือและความเช่ือก็เป็นส่วนหนึ่งท่ี
ท าให้เกิดศาสนาในสงัคมมนุษย์โบราณ (Primitive Society) อย่างไรก็ตาม แม้
ปัจจุบันนีว้ิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าไปมาก แต่มนุษย์ก็ยังมีพฤติกรรม
แสดงออกทางความเช่ือกันอยู่ในชีวิตประจ าวัน มนุษย์จะยินยอมรับในพลัง
เหนือธรรมชาติว่าจะให้คณุหรือให้โทษแก่มนษุย์ได้ แม้วา่จะเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ มนุษย์จึงเกรงกลัวและเช่ือถือ พระวิศิษฎ์ สุมโน (2556 : ก) กล่าวว่า 
ชาวอีสานต้องพึ่งพาอาศัยป่าไม้และธรรมชาติเพ่ือการด ารงชีวิต โดยการท า
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั ท านา ท าสวน เลีย้งสตัว์ บางปีสภาพดินฟ้าอากาศ
ไมเ่อือ้อ านวยตอ่การเพาะปลกู เกิดภยัธรรมชาต ิแห้งแล้ง จงึท าให้เกิดความเกรง
กลวัตอ่อ านาจเหนือธรรมชาติลึกลบั เป็นเหตใุห้เกิดความเช่ือเร่ืองผีสาง เทวดา
อารักษ์ จึงมีการเซ่นสรวงบูชาอ้อนวอนให้ป้องกันรักษา ให้เกิดความปลอดภัย 
ดงันัน้ ชาวอีสานจงึมีพิธีกรรมการบชูาปู่ ตา ซึง่เป็นผีบรรพบรุุษ 
  สุรัตน์ จงดา (2541: 1) ได้กล่าวถึงการฟ้อนเพ่ือบูชาผีฟ้าประจ าปีของ
ชาวอ าเภอพระยืน จงัหวดัขอนแก่นไว้ว่า 

“เมื่อถึงฤดูแล้ง วนัสงกรานต์อนัเป็นวนัที่ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ผู้ที่มีความ
เชื่อเร่ืองผีฟ้าจะท าพิธีลงข่วงเพื่อฟ้อนร ากัน โดยมีการปลูก “ผาม” 
หรือ “ปาง” เป็นที่ใช้เพือ่การฟ้อนร าในวนัที่ 13 - 15 เมษายน ของทกุ
ปี ก่อนจะมีการลงข่วงฟ้อนร าเหล่าิิษย์ผีฟ้าจะน าดอกมม้ ดดอก
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 ลัน่ทม หรือ ดอกจ าปา) เหล้า ด้ายผูกข้อมือมปบ้านนางเทียมมปรับ

ดอกมม้ “ข่วง” เพือ่เชิญผีฟ้าลงมาฟ้อนร านางเทียมจะขบัล าเชิญผีฟ้า
ลงมา เมื่อเชิญเสด็จก็จะลกุเดินขบัล าชกัชวนให้ทกุคนข้ึนมาเล่นฟ้อน
ร าผู้เข้าร่วมพิธีจะลุกข้ึนฟ้อนร าผลดัเปลี่ยนหมุนเวียนกนัมป ในขณะ
ฟอ้นร าในการลงข่วงผูเ้ข้าฟ้อนร าจะท าอากปักิริยาออกท่าทางอย่างมร
ก็มด้ เช่น ร้องมห้กระโดด ว่ิง นอนกล้ิงเกลือกมปกับพื้น โดยจะมีนาง
เทียมเข้ามปปลอบประโลมด้วยค าพูดและการขับล าการฟ้อนผีฟ้าจะ
ด าเนินมปตลอดวนั”  
 
จงัหวดัอดุรธานีเป็นจงัหวดัหนึ่งในภูมิภาคอีสานท่ีประชาชนในท้องท่ีมี

ความเช่ือในสิ่งลีล้บัท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงก่อให้เกิดพิธีกรรม
เก่ียวกับการบวงพลีบูชา หรือการเซ่นไหว้ โดยเช่ือว่าเม่ือประกอบพิธีไปแล้วจะ
ส่งผลดีต่อชุมชนและครอบครัวของตน ชุมชนชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งท่ีประชาชนในหมู่บ้านมี
ความเช่ือในเร่ืองของผีต่างๆ และผีท่ีชาวบ้านให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งได้แก่  
ผีปู่ ตา หรือ เจ้าปู่ หอค า ซึง่เป็นผีประจ าหมูบ้่าน ชาวบ้านมีความเช่ือว่าเป็นผีท่ีให้
ความคุ้มครองชาวบ้านสามารถท่ีจะบนัดาลให้เกิดความสขุ และความปลอดภัย 
ทัง้ชาวบ้านท่ีอยู่ในหมู่บ้าน และชาวบ้านท่ีจากไปท างานนอกบ้านเป็นเวลานานๆ 
ได้ และความเช่ือดงักล่าวนีเ้องจึงก่อให้เกิดเป็นพิธีกรรมท่ีเรียกว่า “พิธีบญุเลีย้ง
บ้าน” โดยจะขึน้ท่ีบริเวณศาลปู่ ตาประจ าหมูบ้่าน 

สุกิจ มีจันที และบุญส่ง สินธุ์นอก (2534: 57)  กล่าวว่าในสมัยก่อน  
เม่ือถึงเวลาจะท าพิธีเลีย้งบ้าน  จ า้จะประกาศให้ชาวบ้านทราบว่าจะเลีย้งในวัน
ใด ในวนันัน้ก็จะให้ชาวบ้านออกไปล่าสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กวาง อีเก้ง จ า้ก็น า
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ขันธ์ 5 ไปบอกกล่าวปู่ หอค า (ปู่ ตา) ว่าจะพาลูกบ้านออกไปล่าสัตว์มาเลีย้ง  
ขออ านวยโชคชัยให้ล่าสัตว์ได้ ในการล่าสัตว์อาจล่าทัง้วัน และเม่ือได้สัตว์ป่า
มาแล้วก็จะน ามาช าแหละในบริเวณศาลปู่ ตา และแบ่งเนือ้สตัว์กลบับ้านเท่าๆ 
กัน จากนัน้ในช่วงเย็นนางเทียมและชาวบ้านจะเดินทางไปท่ีศาลปู่ ตา จ า้จะ
อญัเชิญปู่ ตาให้เข้าทรงนางเทียม ขณะท่ีเข้าทรงนัน้ นางเทียมจะมีอาการสัน่ เม่ือ
เข้าทรงแล้ว จากนัน้จ า้และผู้ หลักผู้ ใหญ่จะถามถึงความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ชาวบ้านว่าจะเป็นอย่างไร  หลงัจากนัน้จ า้จะอญัเชิญปู่ ตาฟ้อนร ากับนางเทียม
คนอ่ืนๆ  หรือบางครัง้จะร าดาบ เม่ือฟ้อนร าสกัระยะแล้ว ปู่ ก็จะออกจากร่าง เป็น
ท่ีนา่สงัเกตว่าการฟ้อนนางเทียมมีทัว่ไปในภมูิภาคอีสาน แตก่ารฟ้อนในลกัษณะ
การฟ้อนอาวุธนัน้ไม่ทราบแน่ชัดว่ามีปรากฏท่ีใดบ้าง แต่ท่ีเห็นได้ชดัเจนนัน้คือ
ชุมชนชาวบ้านสะแบงนัน้มีการฟ้อนนางเทียมในลกัษณะการฟ้อนอาวุธ (ฟ้อน
ดาบ) ปรากฏขึน้ ซึง่ชาวบ้านเช่ือกนัว่าเป็นการฟ้อนของปู่ ตาประจ าหมู่บ้าน 

จินดา แก่นสมบตั ิ(2552: 210) ศกึษาพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบรุุษของ
หมอล าผีฟ้าบ้านโนนทอง ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จงัหวดัมหาสารคาม เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ สรุปผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างหลักของลายแคน (ลาย
ใหญ่) มีบนัไดเสียงเป็น A Minor มีการถ่ายทอดความรู้สึก เช่ือมัน่ ศรัทธา ความ
กระฉับกระเฉงอย่างเป็นท่ีสุดแล้วมาประกอบกับรูปแบบของท านองล า ท่ีมี
โครงสร้างหลกัของท านอง 194 ประกอบด้วยกลุ่มโน้ตเสียงยาวสลบักับกลุ่มโน้ต
เสียงสัน้โดยใช้การเอือ้นลักษณะพิเศษท่ีสุด เป็นเอกลักษณ์ และมีเนือ้หา 
อ้อนวอน เชือ้เชิญให้ความรู้สึกถึงความเช่ือมั่น ความศรัทธา การเคารพบูชา
อย่างเป็นท่ีสดุ ด้วยเหตนีุ ้จึงท าให้บริวารผีฟ้าและผู้ เข้าร่วมพิธีกรรมมีความเช่ือ 
ความศรัทธา การเคารพบูชาในผีฟ้า ผีแถน ผีบรรพบุรุษ จึงเป็นเหตุให้บริวาร 
ผีฟ้าท่ีเข้าร่วมในพิธีกรรมฟ้อนร าประกอบพิธีกรรม ซึ่งถือเป็นบทบาทหน้าท่ีของ
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 หมอล าผีฟ้าท่ีมีต่อกลุ่มหรือสังคมได้ก าหนดขึน้เอง การประกอบพิ ธีกรรม
ดงักล่าว ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมท่ีมีหน้าท่ีตอบสนองความต้องการ
ของปัจเจกบุคคลในสังคมกลุ่มนี ้คือ ความต้องการทางด้านจิตใจ เพ่ือความ
มั่นคงทางจิตใจความต้องการสงบทางใจ ความต้องการปราศจากโรคภัยและ
ภยันตรายทัง้ปวง ระบบสังคมท่ีสนองความต้องการเหล่านีไ้ด้แก่ศิลปะ สิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิ และเวทมนตร์คาถา ซึ่งท าให้เกิดความอุ่นใจ ความมั่นใจและความ
ปลอดภยั  

จากแนวคิดทฤษฎีหน้าท่ีนิยม ความต้องการทางด้านจิตใจของมนุษย์ 
จึงเป็นหลกัส าคญัในการน ามาใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของคนท่ีเข้าร่วมพิธีกรรม
ในครัง้นีก้ล่าวคือพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษของหมอล าผีฟ้าบ้านโนนทอง 
ต าบลหนองจิก อ าเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม จะด ารงอยู่ได้ท่ามกลาง 
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมต้องประกอบด้วย ข้อส าคญัดงัต่อไปนี ้1. คติความ
เช่ือในพิธีกรรมของกลุ่มหรือสังคม  2. ความเป็นเอกลักษณ์ของพิธีกรรม 
 3. บทบาทและหน้าท่ีของหมอล าผีฟ้าท่ีมีตอ่กลุ่มหรือสงัคมก าหนดขึน้ 

จากเหตผุลท่ีกล่าวมาในข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัเกิดความสนใจท่ีจะศึกษา
การฟ้อนของนางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง ต าบลสะแบง 
อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอดุรธานี เพ่ือเป็นการรวบรวมข้อมลูของการฟ้อนชนิดนี ้
ไว้ ดงัท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าการฟ้อนนัน้เป็นการฟ้อนของปู่ ตาและบริวาร
ผ่านร่างทรงของนางเทียม ถือได้ว่าเป็นเคร่ืองบ าบดัทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ชาวบ้าน
อีกทางหนึ่งผ่านการฟ้อนร าเน่ืองจากการฟ้อนท าให้ชาวบ้านเช่ือกนัว่าปู่ ตาได้มา
ปรากฏตวัจริง ซึ่งเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นว่าการฟ้อนร า หรือ นาฏยศิลป์ เป็นสิ่ง
ส าคญัในการประกอบพิธี ดงันัน้ ผู้ วิจัยจึงต้องการศึกษาลักษณะท่าฟ้อนของ 
นางเทียมประจ าหมู่บ้านสะแบงโดยการน าท่าฟ้อนมาศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ 
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ท่าร า เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาสร้างสรรค์การแสดงทางด้าน
นาฏศิลป์พืน้บ้านอีสาน และเป็นการจัดรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ด้าน 
พิธีกรรมการฟ้อนนางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้านเพ่ือท่ีจะสามารถสืบค้นและ
ศึกษาข้อมูล เพ่ือเผยแพร่พิธีกรรมการฟ้อนนางเทียม อีกทัง้ยงัเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวฒันธรรมพืน้บ้านอีสานก่อนท่ีจะสญูหายไป 
 
อภปิรายผล 

จากการศกึษาเร่ือง การฟ้อนบวงพลีบชูา กรณีฟ้อนนางเทียมในพิธีบุญ
เลีย้งบ้าน บ้านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มี
จุดมุ่งหมายในการศึกษาการสืบทอดเง่ือนไขท่ีส่งผลกระทบ ตลอดจน
องค์ประกอบและรูปแบบของพิธีบญุเลีย้งบ้าน ซึ่งเป็นพิธีท่ีส าคญัของชาวอีสาน 
ตลอดจนบทบาทหน้าท่ี การสืบทอดนางเทียมและลกัษณะกระบวนการท่าฟ้อน
ของนางเทียมในพิธีบุญเลีย้งบ้านอีสาน ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากแหล่งข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง โดยใช้การศกึษาภาคสนามเป็นหลกั และได้ท าการบนัทึกภาพ เพ่ือใช้
ในการศกึษาวิเคราะห์ แล้วน าเสนอผลการวิจยัในเชิงพรรณนา ผลการศกึษาสรุป
ได้ ดงันี ้ 

หมู่บ้านสะแบงเป็นชุมชนหนึ่งท่ีตัง้อยู่ในอ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี และเป็นหมู่บ้านท่ีมีความเก่าแก่ก่อตัง้ขึน้เม่ือประมาณ ปี พ.ศ.2302 
โดยชาวบ้านอพยพมาสร้างบ้านเรือนอยู่ท่ีทางฝ่ังตะวันออกของล าห้วยกุดหลง 
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัออกของหมู่บ้านในปัจจบุนัประมาณ 1 กิโลเมตร มีประมาณ 
15 หลงัคาเรือน เม่ือดลูกัษณะของพืน้ท่ีแล้วก็บ่งบอกว่าเป็นท่ีเคยก่อสร้างบ้าน
มาก่อน เพราะมีต้นโพธ์ิ มีภาชนะดินเผาท่ีแตกกระจดักระจายอยู่ในบริเวณพืน้ท่ี
แห่งนัน้ต่อมาประชาชนได้เพิ่มขึน้ไม่สามารถจะขยายพืน้ท่ีได้มาก เพราะทิศ
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 ตะวนัตกมีล าห้วยกุดหลง ทางทิศเหนือก็มีล าห้วย ชาวบ้านจึงพากันอพยพข้าม
ล าห้วยกดุหลงมาทางทิศตะวนัตกเป็นแนวยาวเขตติดตอ่กบัอ าเภอหนองหาน ซึง่
เรียกว่า “ดงเมือง” บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้บ้าน มีต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นไม้เนือ้แข็ง ซึ่ง
ชาวบ้านเรียกว่า “ต้นสะแบง” จึงได้ตัง้ช่ือว่าบ้านสะแบง ตามช่ือของต้นไม้  
“ต้นสะแบง”  

ต่อมาปี พ.ศ.2462 ทางราชการได้แต่งตัง้นายบัวค า วันดี เป็นก านัน
ต าบลสะแบง บ้านสะแบงหมู่ท่ี 2 เป็นท่ีตัง้ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะแบง 
มีผู้น าตัง้แต่เร่ิมก่อตัง้จนถึงปัจจุบนั และชาวบ้านท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บ้านมีความ
เช่ือในเร่ืองของสิ่งลีล้บั หรือ ผี เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีมีอิทธิพล
ตอ่การด ารงชีวิต สามารถท าให้เป็นอย่างใดก็ได้ตามท่ีผีต้องการให้เป็น และผีท่ี
ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่งได้แก่เจ้าปู่ หอค า ซึ่งเจ้าปู่ เป็นพญา
ขอมปกครองดินแดนหนองหาน จากนัน้ชาวบ้านได้อัญเชิญให้มาเป็นปู่ ตา
ประจ าหมูบ้่าน คอยปกปักรักษาชาวบ้านให้อยูเ่ย็นเป็นสขุ  

ดังนัน้ ชาวบ้านจึงได้ท าการบูชาเป็นประจ าทุกปี จนกลายมาเป็น
พิธีกรรมท่ีจะต้องจดัเป็นประจ าทกุปี กระทัง่ถือปฏิบตัิและจดัให้อยู่ในฮีตสิบสอง
คองสิบส่ี จวบจนปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการตอบแทนบุญคุณ   
เหตอุนัเน่ืองมาจากความกลัวว่าหากในปีใดไม่ประกอบพิธีบุญเลีย้งบ้าน ในปี
นัน้ลกูหลาน สตัว์เลีย้งตลอดจนชุมชนจะมีอนัเป็นไป ดงันัน้จึงต้องประกอบพิธี
เป็นประจ าทกุปี อีกทัง้ยงัเป็นการแสดงออกถึงความกตญัญกูตเวทีตอ่บรรพบรุุษ
ท่ีล่วงลับไปแล้ว เรียกว่า “พิ ธีบุญเลีย้งบ้าน” ซึ่งในการประกอบพิ ธีนัน้
องค์ประกอบท่ีส าคญัหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวันเวลาท่ีใช้ในการประกอบพิธี 
เคร่ืองบชูา และ เคร่ืองสงัเวย ท่ีชาวบ้านน ามาถวาย ดนตรีท่ีใช้ ตลอดจน บคุคล
ผู้ เข้าร่วมพิธีต่างๆ  องค์ประกอบเหล่านี ้ถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญัยิ่ง ในการ
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ประกอบพิธีจะขาดเสียมิได้  อีกทัง้ขัน้ตอนในการประกอบพิธี ก็เป็นขัน้ตอนท่ีมี
ความศกัดิ์สิทธ์ิ โดยแบ่งการประกอบพิธีออกเป็นสองช่วง คือ ช่วงเช้า และช่วง
เย็น ซึ่งช่วงเช้าจะเป็นการประกอบพิธีการแก้บนของชาวบ้าน มีสองลกัษณะคือ 
เคร่ืองบชูา  และเคร่ืองสงัเวย ขึน้อยู่กบัการแก้บนด้วยเร่ืองใด เคร่ืองไหว้ แบง่ได้
ดงันี ้

 

เคร่ืองบูชา ประกอบด้วย 
1. ขนัคาย (ขนัคารวะ) ประกอบด้วย ดอกไม้  1  คู ่ เทียน  1  คู ่ ผ้าแพรวา  

1  ผืน (ผ้าขาวม้า)  ผ้าแพรวา คือ ผ้าท่ีชาวบ้านจดัเตรียมถวาย 
2. ขันพัฒนา ประกอบด้วย  เงิน  250  บาท  เหล้าขาว  1  ขวด  น า้  1  

กระบอก  พาหวาน 1  ชดุ  ขนั  5  จ านวน  1  ขนั  ขนัคาย  1  ขนั  ขนัหมาก  1  ขนั  
(หมากพล)ู ประกอบด้วย ใบพล ูหมาก (ปลอกเปลือกแล้วหัน่เอาหมากท่ีอยูด้่าน 
ใน โดยหัน่เป็นแวน่) ปนูขาว (ปนูส าหรับกินหมาก) 

 
เคร่ืองสังเวย ประกอบด้วย 
1. ขนัไก่ (ไก่กลุา เหล้ากองพนั) ประกอบด้วย ไก่ต้ม 1 ตวั (ไก่ต้มนัน้ไม่มี

การตดัชิน้สว่นใดของไก่ ไมต่ดัเล็บ ไมต่ดัจะงอยปากของไก่ เอาขนออก เอาเคร่ือง
ในออกมาล้าง แล้วน ากลบัเข้าไปใส่ตวัไก่เหมือนเดิมแล้วต้มทัง้ตวั) เหล้าคร่ึงขวด 
น า้ 1 แก้ว พาหวาน 1 ชดุ ขนัคาย 1 ขนั น า้พริก 1 ถ้วย ขนัหมาก 1 ขนั 

2. ขนัดวงอ้อย (หวัหม)ู ประกอบด้วย หวัหม ู1 หวั ขาหม ู4 ขา หางหม ู1 
หาง เคร่ืองในหมูครบชุด กระดูกข้าง 1 ซีก เหล้าขาว 1 ขวด น า้ 1 กระบอก  
พาหวาน 1 ชดุ ขนั 5 จ านวน 1 ขนั ขนัคาย 1 ขนั ขนัหมาก 1 ขนั 

ชาวบ้านจะแก้บนด้วยขนัชนิดใดก็ได้ขึน้อยู่กับความตัง้ใจของชาวบ้าน
ว่าจะน าขันชนิดใดมาแก้บน ช่วงเย็นเป็นพิธีลงข่วงถือเป็นสิ่งท่ีมีความส าคญั
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 เป็นอย่างมาก เน่ืองจากเป็นการแสดงออกให้เห็นว่าปู่ ตาได้มาปรากฏตัวให้
ชาวบ้านได้เห็น และเป็นการวาดฟ้อนเพ่ือให้ลูกหลานได้เห็น เพ่ือบอกกล่าว
ความเป็นไปของหมู่บ้าน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 จ ้าถวายเคร่ืองบูชาแด่เจ้าปู่  
 

การสืบทอดนางเทียมของหมูบ้่านสะแบง สามารถสรุปได้ ดงันี ้ 
 

  เม่ือนางเทียมคนปัจจุบนั ถึงแก่กรรม เจ้าปู่ ก็จะเลือกบุคคลอ่ืนขึน้มา
แทนโดยเจ้าปู่ จะท าให้บุคคลนัน้ต้องมีอันเป็นไป  เช่น มีอาการป่วย
กระเสาะกระแสะบ้าง มีเหตรุ้ายขึน้ในบ้าน หรือมีสญัญาณบง่บอกว่าบุคคลนัน้
จะต้องมาเป็นนางเทียม และในการศึกษาลกัษณะท่าฟ้อนของนางเทียม ผู้วิจัย
ได้แบ่งลกัษณะการวาดฟ้อนออกได้ 3  ลกัษณะ ได้แก่ ท่าฟ้อนเด่ียว  ท่าเข้าคู่ 
และทา่ฟ้อนอาวธุ (ดาบ) 
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ภาพที่ 2  3  และ 4  การฟ้อนเดีย่ว 
 

การฟ้อนเด่ียว คือ การฟ้อนเพียงคนเดียวไปตามจงัหวะ มีการเปล่ียนท่า
ฟ้อนไปมา ซึ่งจะพบการฟ้อนลกัษณะนีเ้ป็นส่วนใหญ่ ลกัษณะการฟ้อนเด่ียวจะ
มีการใช้ส่วนต่างๆ  ของร่างกายทุกส่วน การใช้มือมีทัง้การยกมือขึน้สูงทัง้สอง
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 ข้างในระดบัเหนือศีรษะ การวาดมือลงต ่าด้านล่าง การแกวง่ล าแขน การสลดัมือ
ไปมา โดยมีทัง้ ระดบัอก ระดบัไหล่ ระดบัศีรษะ การก ามือในลักษณะต่างๆ มี
การวาดล าแขนโดยการก ามือในหลายระดบั ได้แก่ วาดมือขึน้ระดบัเหนือศีรษะ 
วาดมือลงล่าง การวาดมือ การใช้เท้า มีหลายลกัษณะ ได้แก่ การก้าวเท้าซึ่งมีทัง้
ก้าวช้า และรวดเร็ว  การแตะเท้า ขย่มเท้า เท้าชิด และการกระโดด การใช้ล าตวั 
ในการวาดฟ้อนท่าเด่ียวพบว่ามีการใช้ล าตวั 3 ลกัษณะ ได้แก่ การเอียงตวั การ
โน้มตวัมาด้านหน้า การแอ่นล าตวัไปด้านหลงั  การใช้ศีรษะ สามารถพบการใช้
ศีรษะในการวาดฟ้อนท่าเด่ียว 3 ลกัษณะ คือ การเอียงศีรษะ เงยหน้าขึน้สงู และ
การก้มศีรษะ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 การฟอ้นเข้าคู่ 
 

การฟ้อนเข้าคู่เป็นการฟ้อนสองคน ซึ่งการฟ้อนเป็นการวาดฟ้อนท่ี
แสดงออกถึงความสนุกสนาน เป็นอาการของผู้ ท่ีได้ปลดปล่อยอารมณ์มาก ไม่
ปรากฏว่ามีการฟ้อนแบบเกีย้วพาราสี ซึง่อาจเป็นเพราะผู้ ท่ีมาเทียมนางเทียมนัน้ 
มียศศกัดิ์ท่ีไม่สามารถเป็นไปในลักษณะชู้สาวได้ คือ เจ้าปู่ หอค า กับทหารเอก 
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โดยวาดฟ้อนในลกัษณะท่าทางท่ีรวดเร็ว และสนกุสนาน ซึ่งสามารถแยกการใช้
สว่นตา่งๆ ของร่างกาย ในการวาดฟ้อนเข้าคูไ่ด้ 2 ลกัษณะ คือ การจบัมือหนัหน้า
เข้าหากัน แล้วย ่าเท้าตามจังหวะ และการกอดสะเอวคู่ของตน ซึ่งทัง้หมดจะ 
วาดฟ้อนในลักษณะท่ีรวดเร็ว สนุกสนาน การใช้มือในการวาดฟ้อนเข้าคู่ เป็น
ลักษณะการใช้มือท่ีอยู่ด้านในกอดสะเอวคู่ของตนแล้วใช้มือท่ีอยู่ด้านนอก 
วาดฟ้อนโดยมือการวาดมือ และการม้วนมือในหลายระดบั ได้แก่ การวาดมือสูง
เหนือศีรษะ การวาดมือลงต ่า การวาดมือมาด้านหน้าระดบัอก และการวาดมือ
ไปด้านข้างระดับไหล่ การเหว่ียงมือไปมา การใช้เท้า ท่ีพบในการฟ้อนเข้าคู่  
อนัได้แก่ การก้าวเท้า การย ่าเท้า ขย่มเท้า เท้าชิด และการกระโดด  การใช้ล าตวั 
ในการวาดฟ้อนเข้าคู่ พบว่ามีการใช้ล าตัว  ได้แก่ การเอียงตัว การใช้ศีรษะ 
สามารถพบการใช้ศีรษะในการวาดฟ้อนเข้าคู ่2 ลกัษณะ คือ การเอียงศีรษะ และ
การก้มศีรษะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ท่าฟอ้นอาวธุ ดดาบ) 
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 ทา่ฟ้อนอาวธุ ถือเป็นการฟ้อนของเจ้าปู่ หอค าผ่านร่างทรงของนางเทียม 
ลักษณะท่าวาดฟ้อนท่ีปรากฏมี 2 ลักษณะได้แก่ การวาดล าแขนขึน้สูงเหนือ
ศีรษะแล้วม้วนมือไปมา บางจงัหวะไม่มีการม้วนมือ ศีรษะตรง ลกัษณะการใช้
เทา่ท่ีปรากฏเป็นการย ่าเท้าตามจงัหวะดนตรีเท่านัน้ การวาดฟ้อนของบรรดานาง
เทียมในพิธีบญุเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง เป็นท่าทางท่ีไม่เน้นความสวยงาม 
เป็นเพียงการวาดฟ้อนภายใต้จิตส านึก ความรู้สึกนึกคิดของเจ้าปู่ ท่ีมาเทียมนาง
เทียม และท่าฟ้อนซ า้กนับ้างในบางท่าทางของการวาดฟ้อน อีกทัง้ลีลาการฟ้อน
นัน้ไม่มีแบบแผนตายตัว ท่าฟ้อนของนางเทียมมีการวาดแขนขึน้ลง กระโดด  
ย ่าเท้า มีการยกมือสูงเหนือศีรษะ วาดมือลงล่าง ทัง้ยงัมีการวาดฟ้อนดาบ ซึ่ง
เป็นการวาดฟ้อนท่ีรวดเร็ว มีการแกว่งล าแขนไปมาอย่างรุนแรง การวาดแขนท่ี
รวดเร็ว เป็นภาวะท่ีกระท าไปโดยไม่รู้ตัว เน่ืองจากส่วนใหญ่บอกว่าจ าไม่ได้ 
เกิดขึน้เองโดยธรรมชาติอ านาจของผี จงึไมมี่แบบแผนตายตวั เป็นทา่ทางท่ีอิสระ
ไมเ่น้นความสวยงามของท่าร า จะวาดฟ้อนท่าใดก่อนหลงัก็ย่อมได้  

สอดคล้องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547: 300) ท่ีกล่าวว่าการแสดงเพ่ือ
พิธีกรรมเป็นการแสดงท่ีจดัขึน้เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม โดยมกัอาศยัการแสดง
เป็นส่ือติดต่อกับอ านาจลึกลับ เช่น ผีฟ้าลงมาอ านวยอวยชัยหรือขจัดภัย
อนัตรายนานา แสดงด้วยท่าทางเรียบง่าย ไม่สนใจความสวยงาม ได้แก่ ผีนาง
เทียมในอีสาน โดยสิ่งเหล่านีท่ี้ได้ปรากฏออกมาจากการฟ้อนวาดฟ้อนของนาง
เทียมถือเป็นสิ่งท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเอกลกัษณ์ได้เป็นอย่างดี  การฟ้อน
นางเทียมนัน้เป็นการฟ้อนท่ีอาจมีการปรับเปล่ียนได้ในทุกปี ตามแตต่วัผู้ฟ้อนจะ
วาดฟ้อน กอปรกบัภายใต้ความรู้สกึ หรือ จิตส านกึของผู้ฟ้อนก็อาจเป็นได้ 
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บทสรุป 
 จากการศึกษาองค์ประกอบในพิธีบุญเลีย้งบ้านของชาวบ้านสะแบง 
ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี พบว่า องค์ประกอบในพิธีบุญ
เลีย้งบ้าน ซึง่ประกอบด้วยองค์ประกอบหลายส่วน อนัได้แก่ องค์ประกอบในส่วน
ของวนัเวลา ในการประกอบพิธีบญุเลีย้งบ้าน องค์ประกอบในส่วนของสถานท่ีท่ี
ใช้ในการประกอบพิธี องค์ประกอบในส่วนของวัตถุสิ่งของ เคร่ืองสงัเวยเคร่ือง
บูชา ท่ีใช้ในการประกอบพิธี องค์ประกอบในส่วนของบุคคลท่ีเข้าร่วมพิธี 
องค์ประกอบในส่วนของดนตรีประกอบ และองค์ประกอบในส่วนของอาวธุ ล้วน
แล้วแต่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตลอดจนการด าเนิน
ชีวิตของชาวบ้านซึง่ถือเป็นงานประจ าปี   

พิธีบญุเลีย้งบ้านนีช้าวบ้านจะให้ความส าคญัเป็นอย่างมาก สถานท่ีจะ
ใช้ศาลเจ้าปู่ หอค า อปุกรณ์ทกุอย่างใช้เท่าท่ีหาได้ภายในหมู่บ้าน จงึถือเป็นพิธีท่ี
เรียบง่าย แต่มีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นอย่างมาก ชาวบ้านทุกคนจะต้องเข้าร่วมพิธี  
เน่ืองจากมีความเช่ือว่าหากผู้ ใดไม่เข้าร่วมในพิธีกรรมจะก่อให้เกิดเพศภัย  
อนัตรายขึน้ภายในครอบครัว ดงันัน้ ชาวบ้านจึงให้ความส าคญักันอย่างเหนียว
แนน่ องค์ประกอบทกุส่วนนัน้ ล้วนมีความส าคญัในการประกอบพิธีเป็นอย่างยิ่ง 
เม่ือทราบถึงขัน้ตอน และองค์ประกอบในพิธีบญุเลีย้งบ้านของหมู่บ้าน สิ่งหนึ่งท่ี
ถือเป็นส่วนประกอบและขัน้ตอนท่ีส าคญัในพิธีเป็นอย่างยิ่ง คือการฟ้อนนาง
เทียม  ซึ่งเป็นลีลาการวาดฟ้อนท่ีอยู่ภายใต้จิตส านึกของเจ้าปู่ และทหารเอก ซึ่ง
เป็นท่าฟ้อนท่ีไม่มีท่าทางท่ีตายตวั แล้วแตจ่ะวาดฟ้อนในท่าทางใด ซึ่งการฟ้อน
นัน้ถือเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั เน่ืองจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าเจ้าปู่ มาปรากฏให้
เห็นจริง โดยการวาดฟ้อนจะวาดฟ้อนในหลายลักษณะ ซึ่งการฟ้อนนัน้เป็น 
การฟ้อนของเจ้าปู่ หอค า การฟ้อนของบรรดานางเทียมนี ้ เป็นการฟ้อนท่ี
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 แสดงออกท่ีไม่เน้นความสวยงาม และเกิดขึน้ภายใต้อ านาจของผี ดงัท่ี สุรพล 
วิรุฬห์รักษ์ (2547: 300) ได้กล่าวไว้ว่า การแสดงท่ีจัดขึน้เป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรม โดยมกัอาศยัการแสดงเป็นส่ือติดตอ่กบัอ านาจลึกลบั เชน่ ผีฟ้า ผีมดให้
ลงมาอ านวยอวยชยั  หรือขจดัภัยอนัตรายนานา การแสดงประเภทนีม้กัเกิดขึน้
ในชมุชน โดยมีกลุ่มคนสืบหน้าท่ีแสดงเป็นการเฉพาะ ด้วยท่าทางท่ีเรียบง่าย ไม่
สนใจความงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ทหารเอกก าลงัเปลีย่นเคร่ืองแต่งกาย 
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                                    ภาพที ่8 ขณะนางเทียมก าลงัวาดฟอ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 9 เจ้าปู่ หอค าก าลงัฟอ้นดาบ 
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     ภาพที ่10 เจ้าปู่ หอค าก าลงัวาดฟอ้น 
 
 

    
 

   
 
 

 
  

 
 
 

  ภาพที ่11  และ 12  ทหารเอกก าลงัวาดฟอ้น 
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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษา ปัจจยัท่ี
สง่ผลสมัฤทธ์ิต่อการจัดการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และ
แนวทางการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา  
(B-NET) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น โดย
ใช้การวิจยัแบบผสมวิธี (Mixed Methods Research) แบง่เป็น 2 ระยะ คือ  ระยะ
ท่ี 1 การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ ผู้บริหาร 

                                                             
1 นิสติหลกัสตูรพทุธศาสตรดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาพระพทุธศาสนา  
   มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั e – mail: chantaraprasitti@gmail.com 
2 ล าดบัท่ี 2 3 และ 4 คือ คณะกรรมการควบคมุดษุฎีนิพนธ์ 
3 ผู้ ร่วมวจิยั  

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อสง่เสรมิทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านพระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

แผนกสามญัศึกษา จงัหวัดขอนแก่น 

An Educational Management Approach to Promote Buddhism National 

Educational Test (B-Net) of the General Education Section  

of Phraparityattidhamma Schools in Khon Kaen Province 
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ครูวิชาการ และนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3, 6 จ านวน 218 รูป/คน และระยะท่ี 
2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหารและ
ครูวิชาการ จ านวน 19 รูป/คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม และ
แบบสมัภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
คา่เฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์
เนือ้หา 

ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการบริหาร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้าน
หลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน ด้านการวดัผลและประเมินผล ด้านกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและด้านรูปแบบการสอน ตามล าดับ (2) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
ผลสมัฤทธ์ิการจัดการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) จากการ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมีขัน้ตอน พบว่า ตวัแปรหลกัสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน  รูปแบบการสอน  กิจกรรมเสริมหลกัสตูร  การวดัและประเมินผล  
และการบริหาร สามารถร่วมกันท านายผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพทุธศาสนา (B-NET) ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ร้อยละ 94.7 
และ (3) แนวทางการจัดการศึกษาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ท่ีส าคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
ควรก าหนดนโยบายเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัให้เกิดผล โดยมีการก ากับติดตามการ
สอนอย่างใกล้ชิด และประเมินการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง 2) ควรจัดสรร
งบประมาณสนบัสนุนสื่อเพื่อพฒันาการอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียนในบางรูปให้
เพียงพอกับความต้องการของครู 3) ควรจัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียนมีส่วน
ร่วม และให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้  4) ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยจัดกิจกรรมการเรียน 
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การสอน นกัธรรมตรี โท เอก และภาษาบาลีก่อนสอบสนามหลวง และ 5) ควร
วิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบถึงตัวชีว้ัดท่ีใช้ในการออกทดสอบ และน าไปสู่การ
ปรับปรุงระบบการประเมินของครูในขัน้ตอนการสอนโดยเน้นข้อสอบหรือวิธี
ประเมินในแผนให้สอดคล้องกบัการทดสอบ B-NET 
ค าส าคัญ:  การจดัการศกึษา  การศกึษาระดบัชาติ  (B-Net)   
                   โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา 
        
Abstract 
 

This research was implemented to: 1) study state of educational 
management of the General Education Section of Phrapariyattidhamma 
Schools (Monks’ Schools) in Khon Kaen Province, 2 )  examine factors 
influencing Buddhism National Educational Test (B-NET) on management 
of the General Education Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon 
Kaen Province, and 3) suggest educational management approaches to 
promote Buddhism National Educational Test (B-NET) of the General 
Education Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen 
Province. These were done through mixed method research processes 
and divided into two phases. The first phase designed as a quantitative 
research was practiced with 218  participants who were administrators, 
teachers, Mathayom Suksa 3  students, and Mathayom Suksa 6  students. 
The second phase was a qualitative research done through in-depth 
interviews with 19 participants who were administrators and teachers.  
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Questionnaires and in-depth interviews were utilized for data collection. To 
analyze the data, statistics like frequency, percentage, means, standard 
deviation, multiple regression analysis, and content analysis were used.             
 Results revealed that: 
 1) The overall state of educational management of the General 
Education Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province 
was in a moderate level. The aspect of administration was indicated as the 
highest level, accompanied by curricular and instructional media, 
educational measurement and evaluation, extra-curricular activities, and 
teaching methods, respectively.       
 2)  Factors influencing Buddhism National Educational Test (B-
NET) on management of the General Education Section of 
Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province, resulted from 
utilization of multiple regression analysis, indicated that variables of: 
curricular and instructional media, teaching methods, extra-curricular 
activities, educational measurement and evaluation, and administration 
were relatively close to 94.7% or at 0.01 level of statistical significance.   
 3) Suggested approaches to promote educational management of 
Buddhism National Educational Test (B-NET) of the General Education 
Section of Phrapariyattidhamma Schools in Khon Kaen Province were:  
  3.1)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
impose a policy to effective practices through supervising and evaluating 
teachers’ teaching closely and continuously. 
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  3.2)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
allocate budget to purchase instructional media adequate for teachers’ 
needs to promote students’ literacy thoroughly. 
  3.3)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
create a lesson plan focusing on participatory learning; in other words, every 
section like students, parents, families, communities, and societies were 
participated in learning processes.  
  3.4)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
arrange intensive teaching courses like Pali language or other important 
Buddhism contents for the first, the second, and the third grade theologians 
before they entered official examinations. 
  3.5)  Administrators of Phrapariyattidhamma Schools should 
have teachers analyze examination to find suitable indicators when setting 
examination questions. This helped improve teachers’ evaluation in teaching 
processes. In other words, the teachers had an opportunity to adjust 
examination questions and improve evaluation processes in their lesson 
plans according to standard scales of Buddhism National Educational Test.   
Keywords:  Educational Management,  National Educational Management,  
                   Buddhism National Educational Test (B-NET),  
                   The General Education Section of Phrapariyattidhamma Schools     
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1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 การศึกษาเป็นหวัใจส าคญัของประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจ
ส าคญัยิ่งของการศึกษา แตเ่ดิมวดัเป็นแหลง่ท่ีมาของการศึกษา พระเป็นครูสอน
ให้การศึกษาในด้านต่างๆ วัดจึงเป็นแหล่งพัฒนาการศึกษาของไทยมาตัง้แต่
อดีตกาล และมีบทบาทส าคญัในการจัดการศึกษา เพื่อพฒันาประชาชนในชาติ
ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถประกอบอาชีพและ
ด ารงชีวิตอย่างสงบสุข อนึ่ง สังคมไทยส่วนใหญ่แล้วเป็นสังคมท่ีนับถือ
พระพุทธศาสนา การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะน าเอา
พระพุทธศาสนาเข้ามาเก่ียวข้องกับการศึกษาโดยน าเอาการเรียนการสอน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ให้สมัพันธ์กลมกลืนไปกับวิชาต่างๆ ท่ีจัดให้มีการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาตา่งๆ ทัว่ประเทศ 

ในปัจจุบนั การปฏิรูปการศึกษาได้ด าเนินการไปอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในบริบทด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่ง
นบัว่ามีบทบาทส าคญัในการศึกษาไทยมาตามล าดบั ทัง้ในด้านวิถีชีวิต วิธีคิด
และวิธีการเรียนรู้ก็ได้รับผลกระทบนีด้้วย ดังนัน้ เม่ือรัฐบาลมีนโยบายในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จึงน่าจะได้พิจารณา
ถึงสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในปัจจุบันและอนาคตว่า ควรจะจัด
การศกึษาอยา่งไร จึงจะเหมาะสม เอือ้อ านวยและเกือ้กูลตอ่การปฏิรูปการศึกษา
ให้บรรลเุปา้หมายตามท่ีก าหนดไว้ด้วยเหตุผลดงักลา่วมา โดยเฉพาะพระสงฆ์ใน
วงการศาสนาศึกษาระดบัสูง จึงได้ให้ความส าคัญและเตรียมท่ีจะท าหน้าท่ีใน
การปฏิรูปการศกึษาของคณะสงฆ์ เพื่อสนองความต้องการของวงการศึกษาของ
คณะสงฆ์ และรัฐบาล การศึกษาของคณะสงฆ์ หมายถึง การศึกษาท่ีพระภิกษุ
สามเณรจะต้องเลา่เรียนศกึษาค้นคว้า และท าความเข้าใจ มีอยู ่4 ประการ คือ  



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

149 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

1) การศกึษาพระปริยติัธรรมแผนกธรรม 2) การศกึษาพระปริยติัธรรมแผนกบาล ี3) 
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา และ 4) การศึกษาในมหาวิทยาลยั
สงฆ์ 
 กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2557) ให้
ข้อมลูไว้วา่ การศกึษาพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา เป็นการศกึษาท่ีวัดโดย
พระสงฆ์ด าเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้แก่พระภิกษุ
สามเณรได้เลา่เรียนวิชาพระพุทธศาสนาตามหลกัสตูรการศึกษาพระปริยติัธรรม
ของคณะสงฆ์ควบคู่ไปกับวิชาสามัญตามหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยโรงเรียนมีสถานภาพเป็นสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานตาม
กฎกระทรวง ท่ีว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขัน้พื น้ฐาน โดยสถาบัน
พระพุทธศาสนา พ.ศ.2548 จัดเป็นโรงเรียนในระบบเช่นเดียวกับรูปแบบโรงเรียน
ของรัฐและเอกชนทัว่ไป ซึง่คณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ได้ออกประกาศมหาเถร
สมาคมวา่ด้วยโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา พ.ศ.2553 ก าหนดให้
มีการบริหารจัดการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาก าหนด ด้วยเหตุนี ้ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จึงนับเป็นสถานศึกษาแห่งสถาบันพระพุทธศาสนาภายใต้การ
ก ากับดูแลของคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคม ในการสนับสนุนส่งเสริมของ
ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยเป็นสถานศึกษาท่ีมีบทบาทส าคญัในการ
สร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสและยากจนจ านวน
มากในพืน้ท่ีต่างๆ ท่ีไม่สามารถหรือไม่มีโอกาสได้ศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ของรัฐและเอกชนทัว่ไปได้ 
 นอกจากนี ้ยังเป็นสถานศึกษาท่ีมีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเป็น
เอกลักษณ์และมีวัตถุประสงค์พิเศษ กล่าวคือ เป็นโรงเรียนเฉพาะทางด้าน 
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พระพุทธศาสนาท่ีมุ่งเน้นการสร้างศาสนทายาทท่ีดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา 
โดยมุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้พร้อมเป็นพุทธศาสนทายาทท่ีเป่ียมปัญญาพุทธธรรม
ประพฤติปฏิบติัตนได้ถูกต้องตามหลกัพระธรรมวินยัอันเป็นพุทธบญัญัติ มีหลกั
พทุธธรรมน าชีวิตอันเป็นคณุลกัษณะปริยติัสามญัท่ีพึงประสงค์ และสามารถท า
หน้าท่ีเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในเชิงบูรณาการวิชาการทัง้ทางธรรมและทางโลกได้อย่างดีมีวิธีการท่ี
เหมาะสมกบัสภาพสงัคมปัจจุบนัอีกด้วย ซึง่เป็นท่ีนา่ช่ืนชมว่า นบัตัง้แตไ่ด้มีการ
ก่อตัง้โรงเรียนประเภทนีม้าตัง้แต่พุทธศกัราช 2514 จนถึงปัจจุบนั เจ้าอาวาสซึ่ง
เป็นผู้ รับใบอนุญาตจัดตัง้โรงเรียน พร้อมทัง้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ร่วมกันก าหนดแนวทางบริหารจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ได้รับความศรัทธาเช่ือมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้ามาบวชเรียนซึ่งนับว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
แนวทางการปฏิบติังานท่ีสืบทอดกันมาโดยล าดบั 
 งานวิชาการเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการให้สถานศึกษามากท่ีสดุ ด้วยเจตนารมณ์ท่ี
จะให้สถานศึกษาด าเนินการได้โดยอิสระคลอ่งตวั รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถ่ิน และการมีสว่นร่วมจากผู้ มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการ
บริหารและการจัดการ สามารถพฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
การวดัผล ประเมินผล รวมทัง้การวดัปัจจัยเกือ้หนุน การพฒันาคุณภาพนกัเรียน 
ชุมชนท้องถ่ินได้อยา่งมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ  
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151 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 ดงันัน้ สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ 
สทศ. คือ องค์การมหาชน ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎีกา เม่ือวนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ.
2548 เพื่อเป็นหน่วยงานทดสอบระดบัชาติ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการ
และด าเนินการเก่ียวกับการศึกษา วิจยัพฒันา และให้บริการทางการประเมินผล
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้เป็นศูนย์กลาง
และความร่วมมือด้านการทดสอบทางการศึกษาในระดบัชาติและนานาชาติ เป็น
สถาบนัทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหลง่อ้างอิงระดบัชาติและนานาชาติท่ี
เช่ียวชาญด้านการทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมี
คณุภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดบัและทุกประเภทการศึกษา 
 สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2558) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (Buddhism National 
Educational Test : B-NET) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของ
นกัเรียนตามหลกัสตูรโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศกึษา ตามหลกัสูตร
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินยั 
โดยมีวตัถปุระสงค์ในการจัดสอบ ดงันี ้
 1. เพื่อทดสอบความรู้และความคิดของนักเรียนตามหลกัสูตรโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขัน้พื น้ฐาน 
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพุทธศักราช 
2551 ในวิชาภาษาบาล ีธรรม พทุธประวติั และวิชาวินยั 
 2. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ของสถานศกึษา 
 3. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนกัเรียนระดบัชาติ 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

152 

 4. เพื่อน าผลการสอบไปใช้ในการประกันคณุภาพการศึกษา 
 5. เพื่อน าผลการทดสอบไปใช้ในวตัถปุระสงค์อ่ืน 
 
 การศึกษาในยุคปัจจุบัน มีการบูรณาการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนท่ี
ส าคัญ คือ การดึงศักยภาพของผู้ เรียนให้ออกมามากท่ีสุด ทัง้ในเร่ืองของ
กระบวนการคิดท่ีคิดอย่างเป็นระบบ ความกล้าคิดกล้าท า เพราะหากผู้ เรียนมี
ศกัยภาพด้านนีจ้ะเป็นการก าหนดอนาคต และเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ดี
ยิ่งขึน้ด้วย ซึ่งผู้ เรียนท่ีศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะเป็นช่วงหัวเลีย้วหัวต่อท่ี
ส าคญั ในการพฒันาตนเองสูค่วามเป็นเลิศ หรือเสี่ยงต่อความล้มเหลวในชีวิต 
ดงันัน้ การพฒันาคุณภาพจึงควรมุ่งให้ความส าคญัผู้ เรียนในระดบันี ้เพราะเป็น
ช่วงชัน้ท่ีสามารถแก้ไขข้อบกพร่องจากระดับประถมศึกษา และเสริมความ
แข็งแกร่งสูร่ะดบัอุดมศึกษาได้ (ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศกึษา, 2553) 
 เน่ืองจากการศึกษาของประเทศไทยได้ก้าวเข้าสูยุ่คศตวรรษท่ี 21 ท าให้
หน่วยงานทางด้านการศึกษาได้ต่ืนตวัปรับปรุงหลกัสตูร โครงสร้างผู้บริหารใหม่ 
เพราะท่ีผ่านมาโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศกึษา จะมีปัญหาเร่ืองการ
จัดการเรียนรู้มาโดยตลอด ท าให้ไม่มีคุณภาพด้านการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในเขตจังหวัดขอนแก่น เม่ือ พ.ศ.2557 ส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
ขอนแก่น ได้มีการออกส ารวจตามโรงเรียนพระปริยัติธรรมในเขตอ าเภอเมือง
จังหวดัขอนแก่น พบว่า สามเณรระดบัมัธยมศึกษาตอนต้น อ่านหนงัสือไม่ออก 
เขียนภาษาไทยไม่ได้ ในบางรูปสง่ผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งครู
และผู้บริหารต้องจดัการสอนเสริมเพื่อพฒันาผู้ เรียนให้อ่านออกเขียนได้  
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153 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

เม่ือโรงเรียนจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติ (B-Net) ตามนโยบาย
ของส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และคณะสงฆ์ โดยจัดสอบในรายวิชา
ธรรมและบาลี ผลคือมีหลายโรงเรียนไม่ผ่านการทดสอบ ผู้วิจัยในฐานะนักการ
ศกึษาท่ีมีความหว่งใยการบริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาให้
เป็นโรงเรียนท่ีพึงประสงค์ ในจังหวดัขอนแก่น จึงสนใจท่ีจะศึกษา แนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ทัง้นีเ้พื่อน าผลท่ีได้จาก
การศกึษาไปเป็นข้อมลูสารสนเทศทางการศึกษาตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 2.1 เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามญัศกึษา ในจงัหวดัขอนแก่น 
 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลสมัฤทธ์ิต่อการจัดการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
จงัหวดัขอนแก่น 
 2.3 เพื่อเสนอแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวดัขอนแก่น ในการสง่เสริมการทดสอบทางการศึกษา
ด้านพระพทุธศาสนา (B-Net) 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมระหวา่งเชิงคณุภาพและปริมาณ  
โดยศึกษาวิเคราะห์การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาติด้านพระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญั
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ศึกษา จังหวัดขอนแก่น  และน าเสนอผลการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Method) ใช้ข้อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะข้อมูลจากเอกสารชัน้ปฐม
ภูมิ (Primary Sources)  รวมถึงคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพทุธศาสนา ดงันี ้
 3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) รวบรวมข้อมูลจากหลักฐาน
ส าคญั คือ คูมื่อการจดัสอบทางการศกึษาระดบัชาติด้านพระพุทธศาสนา 
 3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ 
ต ารา และเอกสารรายงานการวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ซึง่เป็นผลงานของนกัวิชาการด้าน
การศกึษา และด้านพระพทุธศาสนา 
 3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ เป็นขัน้ตอนการเก็บข้อมูล โดยการเลือก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัด
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น จ านวน 26 โรงเรียน ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร ครูวิชาการ และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 และ 6  
 โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรียนอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับฉลากตามเกณฑ์โดยการใช้สูตรของเครซี่ และมอร์แกน (Krejcie 
and Morgan) ได้กลุม่ตวัอยา่งคือนกัเรียน 218 รูป/คน จาก 26 โรงเรียน 
 3.4 สมัภาษณ์เชิงลกึโดยเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริหารและครูผู้สอนท่ี
ผลการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมท่ีมีผลเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ จ านวน 6 คน และ
ครูผู้สอนในรายวิชาพระพุทธศาสนา จ านวน 13 คน รวมทัง้สิน้ 19 คน เพื่อน าผล
ไปวิเคราะห์ไปเป็นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนก
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

สามญัศกึษา จงัหวดัขอนแก่น เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพทุธศาสนา 
(B-Net)  
 3.5 เคร่ืองมือในการวิจยั ผู้วิจยัได้แบง่เคร่ืองมือวิจยัออกเป็น 2 ชนิด คือ  
       1) แบบสมัภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจยัสร้างขึน้แล้วน าไปปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น 
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ ทัง้ในเชิงเนือ้หา ภาษา โครงสร้างการวิจัย ก่อน
น าไปใช้สมัภาษณ์ 
        2) แบบส ารวจข้อมูลของผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) โดยผู้ วิจัยได้รวบรวมจากโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น ท่ีเลอืกเป็นกลุม่ตวัอยา่ง โดยเลือกผล
การทดสอบวิชาการด้านพระพุทธศาสนาของนักเรียนชัน้ ม.3 และชัน้ ม.6 ปี
การศกึษา 2559 
 3.5 ขัน้น ามาสรุปวิเคราะห์ 
 โดยการน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษามาสรุปวิเคราะห์ และน าเสนอสรุป
ผลการวิจัย ด้วยวิธีการน าเสนอผลการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) 
ส าหรับข้อมลูเชิงคณุภาพ สว่นข้อมลูเชิงปริมาณ ผู้วิจยัวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อค านวณหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Multiple Regression)  
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4. สรุปผลวิจัย 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้สรุปผลการวิจัยตาม
วตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้
 4.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น  พบวา่ โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง 
(=3.35) โดยด้านการบริหาร มีคา่เฉลีย่สงูสดุ (=3.45) รองลงมาคือ ด้านหลกัสตูร
และสื่อการเรียนการสอน (=3.36) ด้านการวัดและประเมินผล (=3.30) ด้าน
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร (=3.29) และด้านรูปแบบการสอน (=3.28) ตามล าดบั   
 4.2 ปัจจยัท่ีมีผลสมัฤทธ์ิตอ่การจัดการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวดัขอนแก่น ตวั
แปรท่ีสามารถใช้พยากรณ์ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพทุธศาสนา (B-
NET)  ได้แก่  ด้านหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน (X2) ด้านรูปแบบการสอน 
(X3) ด้านกิจกรรมเสริมหลกัสตูร (X4) ด้านการวดัและประเมินผล (X5) และด้าน
การบริหาร (X1) โดยท่ีตวัแปร ด้านหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอน (X2)  ถูก
เลือกเข้าสมการท านายเป็นอันดับแรก มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ  
.923 (R2 = .852) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.1 ซึ่งอธิบายความหมายได้
ว่า สามารถอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ร้อยละ 85.2 สรุปได้ว่า ด้านหลกัสูตรและสื่อการ
เรียนการสอนจึงเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสดุ 

เม่ือเพิ่มตวัแปรพยากรณ์ด้านรูปแบบการสอน (X3) ด้านกิจกรรมเสริม
หลกัสตูร (X4) ด้านการวดัและประเมินผล (X5) และด้านการบริหาร (X1) เข้าไป
ในสมการตามล าดับ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ได้อีก ร้อยละ 5.5 
(R2 Change = .55) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.952 (R2= .907) 
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ร้อยละ 2.2 (R2 Change = .088) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์เท่ากับ 0.964 
(R2 = .929) ร้อยละ 1.0 (R2 Change =.088) มีค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์
เทา่กบั 0.969 (R2 = .939) และร้อยละ 0.8 (R2 Change =.088) มีคา่สมัประสิทธ์ิ
การพยากรณ์เท่ากับ 0.973 (R2 = .947) ตามล าดบั โดยอธิบายความหมายได้
ว่าสามารถใช้ด้านรูปแบบการสอน (X3) ด้านกิจกรรมเสริมหลกัสูตร (X4) ด้าน
การวดัและประเมินผล (X5) และด้านการบริหาร (X1) โดยท่ีตวัแปรดงักล่าวนัน้ 
สามารถท านายปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ การเรียนรู้วิ ชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ร้อยละ 94.7 สรุปได้ว่า ตัวแปรทัง้ 5 ตัวส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) โดยตัวแปรท่ีมี
ความส าคญัท่ีสดุ คือ ตวัแปรด้านหลกัสูตรและสื่อการเรียนการสอน รองลงมา 
ได้แก่ ด้านรูปแบบการสอน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการวัดและ
ประเมินผล และด้านการบริหาร ตามล าดบั  
 4.3 แนวทางการจัดการศกึษาของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จังหวดัขอนแก่น ในการสง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ดงันี ้
 ด้านการบริหาร ได้แก่ 1) ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยติัธรรมควรก าหนด
นโยบายเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัให้เกิดผล โดยมีการก ากับติดตามการสอนอย่าง
ใกล้ชิด และประเมินการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง 2) ควรมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
ยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ B-NET โดยให้ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียร่วมวิเคราะห์ภาพอนาคต
และความต้องการจ าเป็น 3) ควรก าหนดเปา้หมายท่ีท้าทาย ชดัเจน และสามารถ
ท าได้จริง โดยมีโครงการ/กิจกรรมตา่งๆ เพื่อบรรลเุปา้หมายท่ีหลากหลาย  4) ควร
ก าหนดผู้ รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน มีปฏิทินปฏิบติังานแต่
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ละโครงการ/กิจกรรมชัดเจน  5)  ควรมีการประชาสมัพนัธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ให้ผู้ เก่ียวข้องทราบ 
 ด้านหลักสูตรและส่ือการเรียน ได้แก่ 1) ควรจัดสรรงบประมาณ
สนบัสนนุสือ่การอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียนให้เพียงพอกบัความต้องการของครู 
2) ควรพฒันาครูด้านการผลิตสือ่การสอน เช่น สือ่ประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
และสื่อท่ีผลิตจากวสัดุธรรมชาติ 3) ควรมีการวิเคราะห์ผู้ เรียนและจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านการเรียน และร่วมมือกับผู้ ปกครองในการ
แก้ปัญหา 4) ควรจดักิจกรรมเสริมสร้างผู้ เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ 
เช่น การสอนเสริม และการจัดหลกัสตูรอบรมเข้มก่อนสอบ 5) ควรพฒันาทกัษะ
การสอนของครูในวิชาพระพุทธศาสนาให้สามารถจูงใจให้ผู้ เรียนสนใจใน
กิจกรรมการเรียนรู้ เช่น วิชาธรรมและบาล ี6) ควรจดัตารางเรียนหรือคาบเรียนให้
เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของผู้ เรียน เช่น การสลบัจดัตารางสอน
ระหว่างวิชาท่ีเรียนยากกับง่าย หรือจัดสื่อช่วยสอนให้ผู้ เรียนเข้าใจมากขึน้  
7) ควรพฒันาทกัษะการสอนของครูในวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เช่น ทกัษะ
ด้านเนือ้หา ด้านการใช้สือ่ และการจดักิจกรรมเสริมทกัษะ  
 ด้านรูปแบบการสอน ได้แก่ 1) ควรจัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียนมี
สว่นร่วม และให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีสว่นร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 2) ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม 
ทัง้ด้านเวลาสาระการเรียนรู้ และผู้ เรียน 3) ควรจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้ เรียนเป็นส าคญัโดยให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง 4) ควรสง่เสริมให้
ผู้ เรียนได้เรียนจากแหลง่การเรียนรู้และเครือขา่ยการเรียนรู้ 5) ควรใช้กระบวนการ
แนะแนวเป็นสว่นหนึ่งของการจัดกระบวนการเรียนรู้  6) ควรจัดกิจกรรมสง่เสริม
ให้ครูได้รับการพฒันาวิธีการจดักระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและตอ่เน่ือง  
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 1) ควรมีการเตรียมความพร้อม
โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนกัธรรมชัน้ตรี โท เอก และภาษาบาลีในช่วง
เปิดภาคเรียน  2) ควรมีการจัดสอบ Pre-B-NET สอนเสริม และมีการสอนแบบ
เข้มก่อนสอบ ทบทวนบทเรียน สง่เสริมให้ก าลงัใจนักเรียนท่ีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง  3) ควรน าผลการทดสอบปีท่ีผ่านมาวิเคราะห์ปัญหา และหาจุดเด่น  
จุดด้อย รวมถึงตวัชีว้ดัส าคญัท่ีน ามาใช้ในการทดสอบ  4) ควรจัดกิจกรรมเสริม
หลกัสตูรโดยจดัให้มีการอบรมก่อนสอบอย่างน้อย 1 เดือน   
 ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ 1) ควรวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบ
ถึงตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการออกทดสอบ เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบการประเมินของ
ครูในขัน้ตอนการสอนโดยเน้นข้อสอบหรือวิธีประเมินในแผนให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบ B-NET  2) ควรน าคะแนนบาลีจากการสอบ B-NET มาใช้เป็นสว่นหนึ่ง
ของคะแนนสอบบาลีสนามหลวงเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและไม่เกิดความ
ซ า้ซ้อน  3) ควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและอบรมครูด้านการวัดและ
ประเมินผลท่ีสอดคล้องกับการทดสอบ B-NET  4) การสอนของครูควรเน้นให้มี
การวดัและประเมินผลตามสภาพจริง เน่ืองจากโรงเรียนพระปริยติัธรรมมีความ
แตกต่างกันทัง้ด้านผู้ เรียน และบริบท ในขณะเดียวกันควรจัดรวมกลุ่มอบรม
พฒันาครูด้วยกนัทัง้ระดบัจงัหวดั 
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5. อภปิรายผล 
 จากผลวิจยัมีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปราย ดงันี ้
 5.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น  

โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้อาจเน่ืองมาจาก
โรงเรียนพระปริยติัธรรมมีข้อจ ากัดในการบริหารจัดการหลายประการ เช่น ความ
ชดัเจนในนโยบาย ความสามารถทางวิชาการ ขาดสือ่การเรียนการ ผู้บริหารและ
ครูขาดความเข้าใจในการผลิตสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น จึงสง่ผลต่อสภาพ
การจดัการศกึษาท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง สอดคล้องกบัพระมหาจิตนเรศ ศรีประโค 
(2546) ท่ีพบวา่ การจดัการศึกษาในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา
ได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง และเป็นไปตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสถานศึกษาอ่ืนทัว่ไป จนบดันีน้บัเป็นเวลาเกือบ 40 ปี
แล้ว แตเ่ป็นไปอย่างช้าๆ ภายใต้ข้อจ ากัด และอุปสรรคนานาประการ ซึง่สะท้อน
ให้เห็นจากผลการวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า โรงเรียนมีปัญหาการผลิตและการใช้สื่อ
การสอน ขาดงบประมาณ ครูผู้สอนขาดความรู้ในการผลิตสื่อ ผู้บริหาร ครูและ
เจ้าหน้าท่ี รวมถึงชุมชนไม่มีสว่นร่วมในการบริหารจัดการโรงเรียน   
 ในขณะท่ีผลการวิจัยของพระคล้อย สังฆะมาศ (2547) พบว่า การ
ปฏิบติังานวิชาการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ท่ี 2 มี
ปัญหาหลายประการ คือ การก าหนดวตัถุประสงค์แนวนโยบายและทิศทางการ
บริหารงานวิชาการไม่ชัดเจน งบประมาณไม่เพียงพอในการจัดท าเอกสาร
หลกัสตูรเพิ่มเติม ห้องปฏิบติัการและอาคารสถานท่ี ท่ีใช้ในการจัดแผนการเรียน
ไม่เพียง ขาดครูบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ขาดเคร่ืองมือท่ีได้มาตรฐานในการวัดผล
การเรียนรู้ เช่นเดียวกับสกุรี ทองค า (2547) ท่ีท าการวิจัย พบว่า การบริหารงาน



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561 

161 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

วิชาการของโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษา กลุม่ท่ี 11 ประสบปัญหา
การขาดแคลนสื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน งบประมาณไม่เพียงพอ ขาด
บุคลากรท่ีมีความช านาญการและประสบการณ์ ขาดอาคารสถานท่ีหอพัก  
ห้องเรียนไม่เอือ้ต่อการเรียนการสอน การบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ 
นโยบายและระบบการท างานไม่ชัดเจน การด าเนินงานล่าช้า ขาดการ
ประสานงานและความร่วมมือ ขาดการนิเทศและติดตามผล การประชาสมัพนัธ์
น้อย บุคลากรขาดขวัญก าลงัใจและไม่มีความมั่นคงในอาชีพ ขณะท่ี พระมหา
ปรีชา ฉตัรแก้ว (2548) ก็พบวา่ การปฏิบติังานวิชาการในโรงเรียนพระปริยติัธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุม่ท่ี 12 อยู่ในระดบัปานกลาง และขณะเดียวกันก็ประสบ
ปัญหาพอๆ กนั ทัง้ในภาพรวมและรายด้าน  
 นอกจากนี ้จากการศึกษาวิจัยของพระมหากิตติภพ อุบลบาล (2550) 
พบว่า โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวดัหนองคายยังอ่อนแอ
มากในเร่ืองความสามารถทางด้านวิชาการ  ซึง่เป็นการสะท้อนให้เห็นวา่ โรงเรียน
ประสบปัญหาเดิมๆ คล้ายๆ กันมาเป็นเวลายาวนานจนถึงปัจจุบัน และยัง
สะท้อนถึงแบบภาวะผู้ น าของผู้บริหารโรงเรียนด้วย ท าให้การบริหารงานใน
โรงเรียนมีประสิทธิผลต ่าและไม่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาเท่าท่ีควร ซึ่ง
เม่ือเร็วๆ นี ้ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2550) ได้รายงานว่า สภาพการ
จัดการศึกษาในปัจจุบนัโรงเรียนปริยติัธรรม แผนกสามัญศึกษา ยงัเน้นปริมาณ
มากเกินไป จึงท าให้คณุภาพการศึกษาลดลง ซึง่ต้องหาวิธีการแก้ปัญหาตอ่ไป 
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5.2 ปัจจัยที่ ส่งผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในจังหวัด
ขอนแก่น  

พบว่า ตวัแปรทุกตวัสง่ผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.1 โดยเฉพาะตวัแปรหลกัสตูรและสือ่การเรียนการสอนท่ีสามารถ
อธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-
NET) ได้ร้อยละ 85.2 ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า หลกัสูตรเป็นหัวใจของการศึกษา 
และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงมวลประสบการณ์ 
กระบวนการเรียนรู้ และสื่อการเรียนการสอนท่ีจะน าไปสู่การบรรลุผลตาม
เปา้หมายท่ีต้องการ ดงันัน้ หลกัสตูรจึงมีความส าคญัและเป็นตวับง่ชีค้วามส าเร็จ
หรือเปา้หมายการจดัการศกึษา สอดคล้องกบั Parkay et al. (2014) ท่ีให้ทศันะว่า 
หลักสูตรเป็นหัวใจของการศึกษาเน่ืองจากหลักสูตรเป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการแนวคิด (thought) การปฏิบัติ (action)  และ
จุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้ด้วยกัน ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรเป็นเร่ืองของระบบ 
(curriculum standards as a system) หรือระบบหลกัสตูร (curriculum system) 
เป็นการจัดองค์ประกอบทั ง้หมดของกระบวนการหลั กสูตร ทั ง้การ 
ยกร่าง การสร้าง การใช้ และการประเมินหลกัสูตรให้มีความสมัพันธ์เก่ียวเน่ือง
กันภายใต้กรอบแนวคิดพืน้ฐานส าคัญ 3 ประการ คือ พลงัทางสงัคม (social 
forces) ทฤษฎีการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ (theories of human development) 
และทฤษฎีการเรียนรู้ และแบบการเรียนรู้ (theories of learning and learning 
styles) และสอดคล้องกับแนวคิดของนกัวิชาการด้านหลกัสตูร อาทิ 
 พรชยั มงคลวนิช (2559) กลา่ววา่หลกัสตูรมีความส าคญัตอ่การจัดการ
เรียนการสอนมาก หลักสูตรไม่ได้เป็นแค่ตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว แต่มี
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163 แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา 
(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

องค์ประกอบส าคญัหลายอย่าง 1) ด้านทกัษะการเรียนรู้ (learning skills) ผู้ เรียน
จะต้องรู้จักทกัษะการหาความรู้ ซึ่งปัจจุบนัเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว ดังนัน้ การศึกษาท่ีดีต้องสามารถตอบสนองการท างานในอนาคตได้  
2) ทักษะชีวิต (life skills) หรือการมีทักษะชีวิต ผู้ เรียนจะต้องสามารถควบคุม
อารมณ์ตนเองรวมถึงอารมณ์ของผู้ อ่ืนได้ เพราะคนท่ีมีทักษะชีวิตเป็นคนท่ี
ทนัสมัย สามารถปรับตวัเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสงัคม และโลกภายนอกได้ 
และ 3) หลกัสตูรท่ีดีต้องเน้นการปฏิบติัจริงได้ ท่ีส าคญัต้องง่าย ชัดเจน และไม่
ซบัซ้อน ปัญหาของหลกัสตูร คือการขาดระบบการจดัการและข้อมลูย้อนกลบั ซึง่
ต้องมีกระบวนการพฒันาหลกัสูตรท่ีครบวงจรตามระบบหลกัสูตรและการเรียน
การสอนแบบบนลงลา่ง (top down approach) และแบบลา่งขึน้บน (bottom up 
approach) โดยมีผู้ รับผิดชอบด้านการวิจัยและพัฒนา และต้องมีวิธีการก ากับ
ดูแลหลกัสูตรเพื่อพัฒนาให้การเรียนการสอนมีคุณภาพมากขึน้  นอกจากนี ้
หลกัสูตรควรมีความสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ เรียน  ซึ่งบางครัง้สอนน้อย
อาจจะรู้มาก  สอนมากอาจจะรู้น้อย  ดังนัน้ การเรียนท่ีดีต้องมีครูคอยชีแ้นะ  
หาแนวทางบอกทิศทางร่วมกันวิเคราะห์และสงัเคราะห์กบัผู้ เรียน  
 เช่นเดียวกับ วราภรณ์ สามโกเศศ (2559) กลา่วว่าปัญหาของหลกัสตูร
การศึกษาไทย คือ ไม่ว่าหลกัสตูรจะปรับปรุงเป็นเช่นไร ครูจ านวนมากก็ยงัสอน
ตามท่ีตวัเองจะสอน หลกัสตูรท่ีดีจึงควรเป็นหลกัสตูรท่ีค านึงถึงการเรียนมากกว่า
การสอน  ซึ่งปัจจุบนัความรู้ไม่ได้อยูท่ี่ตวัครูแต่อยู่ในเทคโนโลยีและแหลง่เรียนรู้
ต่างๆ ดงันัน้ หลกัสตูรท่ีดีควรมี 3 ลกัษณะ คือ 1) ต้องค านึงถึงการเรียนรู้ไม่ใช่
การสอน (teach less and learn more) 2) ต้องทันสมัยโดยมีทักษะชีวิตซึ่งไม่
แปรผนัตามเทคโนโลยีตา่งๆ ท่ีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และ 3) หลกัสูตร
ท่ีเอือ้อ านวยให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม คือ ท าให้คนท าในสิ่งท่ีควรจะท าและ
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ถกูต้อง ไม่ได้ท าเพื่อคิดวา่จะได้รางวลัหรือไม่ท าแล้วถกูลงโทษ ท าในสิง่ท่ีควรท า
ถึงแม้วา่ไม่มีใครเห็นก็ตาม 
 นอกจากนี ้สิริกร มณีรินทร์ (2559) ได้ให้ทศันะว่าหลกัสูตรการศึกษา
ของไทยยังขาดระบบการจัดการเร่ืองหลักสูตร และขาดข้อมูลย้อนกลับ สิ่ง
ส าคญัควรมองท่ีจุดเร่ิมต้นของหลกัสตูร ดูคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของคนไทย
ว่าเป็นอย่างไร สมรรถนะส าคัญของผู้ เรียน คือ เป็นผู้ สร้างงาน ท างานเป็น
เครือข่าย เป็นผู้พฒันาตนเองให้มีความสขุ พอเพียง และแบ่งปัน เป็นผู้ ใฝ่รู้และ
เรียนรู้ตลอดชีวิต และเป็นสมาชิกท่ีดีของสงัคมไทยและสงัคมโลก หลกัสตูรท่ีดี
จะต้องมีการท างานร่วมกนัให้ครบวงจรตามระบบของหลกัสตูร และการเรียนการ
สอนแบบบนลงล่าง (top down approach) และแบบล่างขึน้บน (bottom up 
approach) กลา่วคือ หลกัสตูรท่ีคาดหวงั (intended curriculum) ไปสูร่ะดบัการ
น าไปใช้ (implement curriculum) ต้องมีการเตรียมค าอธิบายหลกัสูตร คู่มือครู 
หนงัสอืเรียน สือ่ วสัด ุอุปกรณ์การเรียนการสอน ฯลฯ และไปสูร่ะดบัท่ีนกัเรียนได้
เรียนรู้จริง (attained curriculum) โดยมีการฝึกหัดครูพัฒนาครูและผู้ บริหาร
สถานศึกษา ทัง้นี ้หลกัสตูรระดบัน าไปใช้ (implemented curriculum) จะต้องมี
การสร้างแบบทดสอบสมรรถนะผู้ เรียนว่าได้ตามท่ีคาดหวังหรือไม่ และสดุท้าย
น าไปสู่ระดับท่ีคาดหวังไว้ คือ มีการวิจัยเชิงนโยบาย จัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายเพื่อปรับปรุงหลกัสตูรต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจัยท่ีท าให้ผู้ เรียนประสบ
ผลส าเร็จ คือ ปฏิสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างครูกับนกัเรียน คือ 1) การเตรียมการสอน  
2) การพฒันาองค์ความรู้เพื่อใช้ในการสอนหรือการออกแบบหลกัสูตร 3) การ
ท างานร่วมกันกับลกูศิษย์แบบตวัต่อตวัรายบุคคล 4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพื่อนครูเพื่อพฒันาการสอน และ 5) การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ นอกเหนือจาก
การเรียนการสอนในชัน้เรียน 
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 และประกอบ รัตนพันธ์ (2559) ได้ให้ทัศนะในมุมมองระดับสากลว่า 
หลกัสตูรมีความส าคญัมากเพราะเป็นเข็มทิศไปสูก่ารเดินทางไปสูเ่ป้าหมายแห่ง
ความส าเร็จ หลกัสูตรท่ีดีนัน้ควรสอดคล้องกับธรรมชาติของผู้ เรียน กล่าวคือ  
1) ผู้ เรียนไม่ชอบความจ ากัด 2) ผู้ เรียนไม่ชอบการแข่งขัน 3) การเรียนรู้ท่ีสอน
มากผู้ เรียนจะรับได้น้อย ความเช่ือมโยงน้อย แลจะลมืเร็ว ดงันัน้ ทางท่ีดีท่ีสดุ คือ 
ครูท่ีไม่สอนเลยแต่คอยชีแ้นะหาแนวทาง บอกทิศทาง ร่วมกันวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์กับผู้ เรียน ซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ความส าคัญต่อการน าไปสู่การจัดท า
หลกัสูตรมาก หลกัสูตรท่ีใช้อยู่ปัจจุบันทุกระดับค่อนข้างดีมากเพราะมีความ
ยืดหยุน่แตก่ารน าหลกัสตูรไปใช้มีปัญหาในเชิงปฏิบติั ขณะเดียวกันหลกัสูตรท่ีดี
ควรมีองค์ประกอบ 3 สว่น คือ 1) องค์ประกอบเชิงวิชาการ 2) องค์ประกอบเชิง
วิชาชีพ ได้แก่ วิชาท่ีผู้ เรียนจะน าไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคต และ 3) 
องค์ประกอบเชิงวิชาคน คือ การเป็นคนท่ีมีระเบียบวินยั รับผิดชอบ มีจริยธรรม 
การเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ และหลกัสตูรท่ีดีต้องน าไปสูก่ารปฏิบติัได้ด้วย ดงันัน้ 
การเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนนัน้ต้องดบูริบทของอาเซียนมาบรรจุลงในหลกัสตูรให้
เกิดความพอดีและสิ่งท่ีควรตระหนัก คือ ต้องจัดหลกัสูตรให้เป็นพลเมืองโลก 
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องสอนให้ผู้ เรียนรู้จักแหล่งเรียนรู้
ตา่งๆ เช่ือมโยงในเร่ืองเทคโนโลยีท่ีเป็นสากลนัน่เอง 
 

 5.3 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ที่ส าคัญ ได้แก่   
 1) ด้านการบริหาร ผู้ บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมควรก าหนด
นโยบายเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบติัให้เกิดผล โดยมีการก ากับติดตามการสอนอย่าง
ใกล้ชิด และประเมินผลการสอนของครูอย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า  
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การควบคุมก ากับติดตามเป็นกระบวนการติดตามช่วยเหลือ หรือวางระเบียบ
กฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบติังานเป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การ 
ซึ่งจะช่วยการด าเนินงานยกระดับผลสัมฤทธ์ิ B-NET ประสบผลส าเร็จ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Newman (1975) กล่าวว่า การควบคุมองค์การ (Controlling the 
Organization) เป็นกระบวนการวางระเบียบกฎเกณฑ์เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามมาตรฐานหรือจุดหมายขององค์การท่ีก าหนดไว้ หรือเป็นกระบวนการ
ท่ีบุคคล กลุม่บุคคล และ Hellriegel & Slocum (1982) ให้แนวคิดว่า องค์การได้
ก าหนดถึงสิ่งท่ีจะให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์การได้กระท า เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายขององค์การ จากนิยามดงักลา่ว แสดงให้เห็นถึงภารกิจในการควบคุม
องค์การว่า ในการบริหารองค์การนัน้ ผู้บริหารจะต้องก าหนดมาตรฐานการ
ท างานไว้ลว่งหน้าก่อน แล้วจึงน าผลจากการปฏิบติังานจริงมาเปรียบเทียบ เพื่อ
การปรับปรุงแก้ไขต่อไป แต่เน่ืองจากการปฏิบติังานในองค์การสว่นใหญ่ขึน้กับ
พฤติกรรมของมนุษย์ (human behavior) เป็นส าคัญ นอกจากนี ้  Merchant 
(1985) สรุปว่า การควบคุมก ากับมุ่งเน้นท่ีจะก่อให้เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกใน
องค์การได้ประพฤติปฏิบัติในทิศทางท่ีจะท าให้บรรลุผลตามมาตรฐานหรือ
จุดหมาย มุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ให้มากขึน้ และลดพฤติกรรมท่ีไม่
พงึประสงค์ให้น้อยลง  
 2)  ด้านหลักสูตรและส่ือการเรียน ควรจดัสรรงบประมาณสนบัสนุน
สือ่การอ่านออกเขียนได้ของผู้ เรียนให้เพียงพอกบัความต้องการของครู ทัง้นี ้อาจ
เป็นเพราะวา่ การด าเนินงานด้านหลกัสตูรและสื่อการเรียนการสอนเป็นกระบวน
การด าเนินงานเพื่อจัดประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ
สนบัสนุนมากมายทัง้ในสว่นของการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการจัดหาหรือ
จัดสร้างสื่อการเรียนการสอน หากการจัดสรรงบประมาณเพียงพอย่อมสง่ผลให้
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พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ผลสมัฤทธ์ิ B-NET เพิ่มสงูขึน้ สอดคล้องกับส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
(2557) ท่ีอธิบายว่า หลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (Curriculum and  
Instructional Materials) ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญของการจัดการศึกษาท่ีจะ
บ่งชีท้ัง้ทิศทางและเป้าหมายของสถานศึกษา ดังนัน้ หลกัสูตรเป็นหัวใจของ
การศกึษาเน่ืองจากหลกัสตูรเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดย
บูรณาการแนวคิด (thought) การปฏิบติั (action) และจุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้
ด้วยกนั  

ดงันัน้ การจะบรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาของชาตินัน้ ถือว่า
หลกัสตูรมีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การจัดการศกึษา เพราะหลกัสตูรเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษา และแนวโน้มความต้องการของสงัคม หลกัสตูรจะช่วยให้บุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับการศึกษาได้มองเห็นจุดหมาย แนวทางก าหนดเนือ้หาสาระ 
แนวทางในการจัดกิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ท่ีจะเกิดขึน้ 
หลกัสตูรเป็นกลไกท่ีส าคญัของการจัดการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของมนุษย์ให้ตอบสนองความต้องการของพลเมืองหรือประชาคมโลกท่ีจะต้อง
ปรับเปลีย่นให้ประสานสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิดกับสงัคม ขา่วสาร สง่เสริมให้ผู้ เรียน
ได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต เสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ การตดัสินใจ
ด้วยตนเองเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นพลเมืองท่ีสามารถด ารงชีวิตได้อย่าง
เสรีภาพและประชาธิปไตย ซึ่งการจัดการศึกษาท่ีจะบรรลุความส าเร็จทาง
การศกึษานัน้จะต้องอาศยัหลกัสตูรเป็นแนวทางในการจัดการศกึษาให้ด าเนินไป
ตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้ ดังนัน้ ครูจะต้องท าหน้าท่ีในการสร้างและพัฒนา
หลกัสตูร การน าหลกัสตูรไปใช้ การออกแบบการจดัการเรียนรู้และสือ่การเรียนรู้   
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 3) ด้านรูปแบบการสอน  ควรจัดท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียนมีส่วน
ร่วม และให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการสอนเป็นยุทธวิธีท่ีครูใช้
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนให้บรรลผุล นอกจากนี ้รูปแบบการสอน
ยงัช่วยให้สามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับ Opdenakker & Damm  (2006) และอนงค์ อินตาพรหม (2552) 
กล่าวถึงรูปแบบการสอน (Teaching Styles) เป็นยุทธวิธีท่ีครูใช้ในรูปแบบท่ี
หลากหลายท่ีเป็นตวัช่วยท าให้การสอนของครูง่ายขึน้ และมีความยืดหยุ่นเพียง
พอท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนท าให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งท่ีครูสอน 
และบรรลวุตัถุประสงค์ท่ีก าหนดแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รูปแบบการสอน
แบบยดึผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง และรูปแบบการสอนแบบยึดครูเป็นศูนย์กลาง และ
ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้ให้ทศันะเก่ียวกับรูปแบบการ
สอนไว้วา่ ครูจะต้องก าหนดรูปแบบการสอนให้สามารถพฒันาผู้ เรียนให้บรรลุผล
ตามเปา้หมายอยา่งมีประสิทธิภาพ กลา่วคือ 1) จดัท าแผนการเรียนรู้โดยผู้ เรียน
มีสว่นร่วม 2) จดักระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้ด้านเวลา
สาระการเรียนรู้ และผู้ เรียน 3) จดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญัโดย
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้เรียนจากแหล่ง
การเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ 4) ใช้การแนะแนวเป็นสว่นหนึ่งของการจัด
กระบวนการเรียนรู้ 5) ให้ผู้ปกครอง ครอบครัว ชุมชนและสงัคมเข้ามามีสว่นร่วม
ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 6) ส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิธีการจัด
กระบวนการเรียนรู้อยา่งหลากหลายและตอ่เน่ือง   
 4) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร ควรมีการเตรียมความพร้อมโดยจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนนกัธรรมตรี โท เอก และภาษาบาลีในช่วงเปิดภาคเรียน 
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ การเตรียมความพร้อมจะเป็นการสร้างความพร้อมพืน้ฐาน 
และช่วยให้เกิดความต่อเน่ืองของการเรียนรู้ ในขณะเดียวกันยังเป็นการ
จัดเตรียมตนเองให้พร้อมเพื่อการเรียนรู้เป็นปัจจัยส าคญัท่ีสุดท่ีช่วยให้ผู้ เรียนมี
แรงจูงใจในการท างานสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ทฤษฎีความพร้อมของ Hersey and Blanchard (1969) กลา่วว่า องค์ประกอบ
ส าคัญของทฤษฎีความพร้อม คือ ด้านความสามารถ (ability) ประกอบด้วย 
ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ ส่วนอีกด้าน คือ ความเต็มใจ 
(willingness) ประกอบด้วย การให้ค ามั่นสญัญา หรือความผูกพัน แรงจูงใจใน
การท างาน และความมัน่คง  
 5)  ด้านการวัดและประเมินผล ควรวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบถึง
ตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการออกทดสอบ เพื่อน าไปสูก่ารปรับปรุงระบบการประเมินของครู
ในขัน้ตอนการสอนโดยเน้นข้อสอบหรือวิธีประเมินในแผนให้สอดคล้องกับการ
ทดสอบ B-NET ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวา่ การวิเคราะห์ข้อสอบจะช่วยให้ครูสามารถ
ก าหนดตวัชีว้ดัในการออกข้อสอบ ตลอดจนชีใ้ห้เห็นจุดเด่นจุดด้อยของข้อสอบ
ยอ่มน าไปสูป่ระสิทธิภาพในการวดัประเมินผลของครู และช่วยให้ครูออกข้อสอบ
เพื่อประเมินในชัน้เรียนได้สอดคล้องกับการทดสอบ B-NET ซึ่งจะน าไปสูค่วาม
พร้อมในการจัดท าข้อสอบ B-NET ซึ่งจะสง่ผลต่อการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิได้ ดงันัน้ 
ในด้านการวดัและประเมินผลนัน้ ครูควรจดัท าข้อสอบในแผนการจดัการเรียนรู้ท่ี
ใช้ในชัน้เรียนให้ให้มีลกัษณะท่ีสอดคล้องกับข้อสอบ B-NET เพื่อให้นักเรียนมี
ประสบการณ์ในการท าข้อสอบ 
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6. ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 ผลจากการวิจยั ผู้วิจยัมีประเด็นท่ีจะเสนอแนะ โดยแบง่ออกเป็น 2 ด้าน
หลกัๆ ดงันี ้
 6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
       1) จากผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า มีการด าเนินการอยู่ในระดบัปานกลางทุกด้าน 
ดงันัน้ ควรสง่เสริมสนบัสนุนโดยให้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานในทุกด้าน
ให้มากยิ่งขึน้ โดยเฉพาะด้านรูปแบบการสอนท่ีมีค่าเฉลี่ยต ่าสดุ นอกจากนี ้ควร
ให้ความส าคญักบักิจกรรมต่างๆ เช่น 
  1.1) ก าหนดผู้ รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอยา่งชัดเจน   

1.2) ก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของครูแต่ละคนไว้อย่าง
ชดัเจน 

1.3) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้
ด้านเวลาสาระการเรียนรู้ และผู้ เรียน 

1.4) ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะไปนอก
สถานท่ี 

1.5) จัดให้มีการประเมินผลการเรียนทุกช่วงชัน้ และการซ่อม
เสริม 
        2) ผู้ บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ ควรก าหนด
ผู้ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมของโรงเรียนอย่างชัดเจน ก าหนดหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของครูแต่ละคนไว้อย่างชัดเจน จัดท าระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับงาน
วิชาการ 
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(B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศกึษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพือ่ส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพทุธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยตัิธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
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        3) จัดกระบวนการเรียนรู้ให้ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้เวลา 
สาระการเรียนรู้และผู้ เรียน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั 
        4) ควรให้ผู้ เรียนเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะไปศึกษานอกสถานท่ี 
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ เรียน 
 6.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
         1) ควรศึกษาเชิงคุณภาพโดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับ
แนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อสง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
(B-NET) ในทกุๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลกัสตูรและสือ่การเรียนการสอน 
         2) ศกึษาวิจยัเชิงนโยบายแบบมีสว่นร่วมในการพฒันารูปแบบการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ใน
โรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น 
         3) ศึกษาวิจัยและพัฒนา (R&D) รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อ
สง่เสริมการเรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามญัศกึษาในจงัหวดัขอนแก่น 
         4)  ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วิชาการ
ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในโรงเรียนพระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษาใน
จงัหวดัขอนแก่น 
         5)  ศกึษาสมรรถนะด้านวิชาการของครูโรงเรียนโรงเรียนพระปริยติั
ธรรม แผนกสามญัศึกษาท่ีมีต่อพฒันาการผู้ เรียนรู้วิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ในจงัหวดัขอนแก่น 
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งานวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศกึษาหลกัมนษุยธรรมท่ี
สอดคล้องกบัการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 2) เพ่ือ
ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการส าหรับการบริหารของผู้บริหาร
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  
3) เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลกัมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร
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in Chaturaphak Phiman District, Roi-Et Province  
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ค าส าคัญ: การประยกุต์  หลกัมนษุยธรรม  การบริหาร จตรุพกัตรพิมาน  
 

ผลการวิจยัพบวา่   
(1) มนุษยธรรม คือ ธรรมท่ีท าให้คนเป็นมนุษย์สมบูรณ์ ทัง้ในด้าน

ร่างกายและจิตใจ ในการอยู่ร่วมกันด้วยดีในสังคมมนุษย์ โดยปราศจากการ
เบียดเบียน เป็นมิตรตอ่กนั มีข้อปฏิบตัสิ าหรับควบคมุกาย วาจาและใจ ให้ตัง้อยู่
ในหลกัเบญจศีล - เบญจธรรม มีความเมตตาปรารถนาดีตอ่ผู้ อ่ืน งดเว้นสิ่งท่ีควร
เว้น ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตผุล พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งไหน
เป็นประโยชน์หรือโทษเม่ือกระท าแล้วเป็นผลดีต่อตนเองและสังคม ผู้บริหาร
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการบริหารได้ตามความเหมาะสม  

(2) สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน  เป็นตวัอย่างหนึง่ของการศกึษาถึง
ปัญหาอุปสรรค ซึ่งภาระงานมีก าหนดเวลาเร่งด่วน งานเสร็จไม่ทัน ท าให้การ
ปฏิบตัิงานเกิดความเครียด มีเร่ืองขดัแย้งกันภายใน ขาดความสามัคคีในการ
ท างาน แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงาน หากมีการแก้ไขปัญหาท่ีถูก
ทาง และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้ ก็จะสามารถสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ  

(3) แนวทางการประยุกต์ใช้หลกัมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร
สงักดัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด โดย
น าหลักเบญจศีล – เบญจธรรม มาประยุกต์ใช้ แบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 1) 
รูปแบบการฝึกอบรม ละเว้นจากการเอารัดเอาเปรียบผู้ อ่ืน เคารพในสิทธิ
ทรัพย์สินของผู้ อ่ืน 2) รูปแบบการพฒันา มีการน าหลกัการท่ีไม่ให้มีเร่ืองทะเลาะ
เบาะแว้งภายในองค์กรให้มีความรักใคร่ปรารถนาท่ีดีต่อกัน 3) รูปแบบการจัด
กิจกรรม มีการจัดโครงการอบรมเพ่ือปลูกฝังให้บุคลากรได้เรียนรู้ และน า
หลกัธรรมมาประยกุต์ใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ           
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Abstract 
 

 This research was completed to achieve three purposes: 1) to 
examine humanity principles consistent with administration of local 
administrative organization administrators, 2) to explore problematic 
conditions and operative obstacles of local administrative organization 
administrators in Chaturaphak Phiman District, Roi-Et Province, and 3) to 
suggest application of humanity principles in administration for local 
administrative organization administrators in Chaturaphak Phiman District, 
Roi-Et Province.   
 Research results found that: 
 1) Humanity principles consistent with administration of local 
administrative organization administrators were advantageous. Humanity 
was a moral principle to help elevate ordinary people to become a more 
complete human from mental to physical aspects. It also supported well 
coexistence between people in a society where exploitation was 
demolished but fulfilled with friendliness instead. This principle contained 
regulations for practicing physical, vocal and mental control based on The 
Five Precepts and The Five Dharma principles. These were having mercy 
on others, abstaining from awful matters, using wisdom to solve problems 
reasonably, and considering which matters, when done, were 
advantageous or disadvantageous to administration or the society. These 
principles were valuable that administers could apply to use for effective 
administration.              
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 2) Problematic conditions and operative obstacles of local 
administrative organization administrators in Chaturaphak Phiman District, 
Roi-Et Province were explicit in two aspects. The first aspect was from 
urgent tasks. There were many urgent tasks that officers could not finish 
within the indicated time, so they became pressured and serious. The 
second aspect was from disunity of the officers. This made working 
cooperation ineffective and resulted in unsuccessful assignment. These 
circumstances could be demolished if the administrators: a) solved the 
problems according to pertinent issues, and b) promoted more public 
participation. By using these expedients, the assignment became more 
successful, the officers could serve the people according to their needs 
pertinently, and the people felt more satisfied with the officers.  
 3) Suggested application of humanity principles in administration 
for local administrative organization administrators in Chaturaphak Phiman 
District of Roi-Et Province were based on The Five Precepts and The Five 
Dharma regulations. These regulations were divided into three models. The 
first model was ‘Training Model’ aiming to avoid taking advantage of the 
others and to respect the others’ properties. The second model was 
‘Development Model’ which meant to utilize suitable applied principles for 
demolishing internal conflicts and promoting mutual compassion of the 
officers. The last model was ‘Activity Management Model’ focusing on 
arranging training projects for the officers to comprehend the principles 
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and acquire what they had learned to apply and use with colleagues in the 
organization effectively.          
Keywords:  Application,  Humanity Principles,  Administration,  
                   Chaturaphak Phiman    
 
1. บทน า 
 การปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นพื น้ฐานของการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนับตัง้แต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 ซึง่ถือว่า เป็นรัฐธรรมนญูท่ีให้ความส าคญั
และมีเจตนารมณ์มุ่งเน้นให้มีการกระจายอ านาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินเป็นอย่างสูง  โดยได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนในหมวดท่ี 9 ว่าด้วย 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน มาตรา 282 – 290  ทัง้นี ้รัฐธรรมนูญต้องการให้การ
ปกครองส่วนท้องถ่ินนัน้ เป็นการปกครองโดยประชาชนในท้องถ่ินอย่างแท้จริง  
(พระราชวรมนีุ, 2527: 64 – 68)   
 หลักมนุษยธรรมเป็นธรรมะท่ีสอดคล้องกับการพัฒนามนุษย์โดย
สมบูรณ์ สนับสนุนและส่งเสริมความส าคัญของมนุษย์ในสังคมท่ีอยู่ร่วมกัน
อยา่งสนัติสขุค าว่า “มนษุยธรรม” แยกออกเป็นค าว่า มนษุย + ธรรม ซึง่ทัง้ 2 ค า
มีรากศพัท์มาจากภาษาบาลีสนัสฤต “มนษุย” แปลว่า มนษุย์ หมายถึง สตัว์ผู้ มี
ใจสูงหรือสตัว์ท่ีมีเหตุผล ส่วนค าว่า “ธรรม” แปลว่า คณุความดี เช่น เป็นคนมี
ธรรมะ เป็นคนมีศีลธรรม (พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน , 2539: 628) เม่ือ
รวมทัง้ 2 ศพัท์เข้าด้วยกันจึงได้ค าว่า “มนุษยธรรม” แปลว่า ธรรมของคนหรือ
ธรรมของมนษุย์ มีศีล  5 เป็นพืน้ฐาน   
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 องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพักตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด
คือ เขตอ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยครอบคลมุพืน้ท่ีของเทศบาล
และองค์การบริหารส่วนต าบลทัง้หลาย ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
ประกอบด้วย 13 แห่ง (ส านกังานปลัด, 2559: อดัส าเนา) องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการท้องถ่ินตามกฎหมาย มี
งบประมาณใช้ในการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าท่ี  จ าเป็นต้องมีหลักการ
บริหารท่ีดี เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ต้องพึงตระหนักเก่ียวข้องกับการพัฒนาชนบท ต้องด าเนินการโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ประเวศน์ มหารัตน์สกลุ, 2547: 178)      
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง การ
ประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เพ่ือแสดงให้เห็น
ความส าคญัของหลกัมนุษยธรรมท่ีจ าเป็นต้องน าไปปรับใช้ เพ่ือให้เกิดผลดีต่อ
สว่นรวม เช่ือวา่หลกัค าสอนทางพระพทุธศาสนา จะเป็นประโยชน์ทางการศึกษา
และทางสงัคมไทยตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาหลกัมนษุยธรรมส าหรับการบริหารของผู้บริหาร 
 2. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการบริหารของ
ผู้บริหาร 
 3. เพ่ือเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้หลกัมนุษยธรรมในการบริหารของ
ผู้บริหาร 
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พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร (Document study) การศกึษาข้อมลูปฐมภูมิ (Primary 
sources) จากพระไตรปิฎก อรรถกถา และข้อมลูทตุิยภมูิ (Secondary sources) 
จากเอกสาร บทความตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และวิจยัภาคสนามสมัภาษณ์แบบเชิงลึก 
(In - depth interview) จากกลุ่มเป้าหมายได้มาโดยใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยผู้ วิจัยจะได้ด าเนินการวิจัย ด้วยการสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยภาคสนาม (Field work) ด้วยเคร่ืองมือวิจัย แบบ
สมัภาษณ์ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยมีขัน้ตอนด าเนินการอยู ่3 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) เพ่ือตอบโจทย์การวิจัยให้
ครอบคลมุทัง้ 3 ประเดน็ คือ 1. เพ่ือศกึษาหลกัมนษุยธรรมท่ีสอดคล้อง เหมาะสม
ส าหรับการบริหารของผู้บริหารสงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 2. เพ่ือศกึษา
สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการส าหรับการบริหารของผู้บริหารสงักัด
องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน 3. แนวทางการใช้หลกัมนษุยธรรมในการบริหารของ
ผู้บริหารสงักดัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการ
บริหาร โดยท่ีผู้ วิจัยได้ใช้แนวทางดงัต่อไปนีใ้นการศึกษา คือ 1) ศึกษาค้นคว้า 
ส ารวจรวบรวม จดัเก็บข้อมลูการน าหลกัมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
ไปใช้ในการบริหารของผู้บริหาร  2) ศกึษาโครงสร้าง อ านาจหน้าท่ี สภาพปัญหา
และอปุสรรคการด าเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบทัว่ไป 3) 
ศกึษาแนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัหลกัมนษุยธรรม คือ หลกัเบญจศีลและเบญจธรรม
ในพระพทุธศาสนาเถรวาทและหลกัมนุษยธรรมไปใช้ในการบริหารของผู้บริหาร
สงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน จากคมัภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา เอกสาร 
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งานวิจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน ามารวบรวมข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์ด้วย
วิธีการแบบศาสตร์แห่งการตีความต่อไป 4) ศกึษารูปแบบหลกัมนษุยธรรม จาก 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตลอดทัง้งานวิจัยอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือน ามารวบรวมข้อมูลแล้วท าการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบศาสตร์
แหง่การตีความตอ่ไป  
 ขัน้ตอนท่ี 2 รวบรวมข้อมลูภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจยัได้ด าเนิน
โดยวิธีการ 1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสมัมนาย่อยสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยเชิญผู้ทรงคณุวุฒินักวิชาการ ผู้ เช่ียวชาญจ านวน
ไม่เกิน 12 ท่าน มาสนทนากลุ่ม  2) สงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และสงัเกตแบบมี
ส่วนร่วม  3) การสมัภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structure interview) โดยการสมัภาษณ์ตามหวัข้อท่ีก าหนดไว้  และ
การสมัภาษณ์ไมมี่โครงสร้าง (Non – structure interview)  คือ การเข้าไปสนทนา 
สมัภาษณ์พดูคยุของผู้วิจยัเพ่ือให้ได้ข้อมลู  
 ขัน้ตอนท่ี 3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ผู้ วิจยัสร้างแบบสมัภาษณ์
ด้วยตนเองน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้อง เชิงเนือ้หา 
ภาษา และโครงสร้าง น าไปปรับปรุงแก้ไขแล้วน าไปปรึกษาก่อนน าไปใช้เก็บข้อมลู 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้มีดงัต่อไปนี ้1) แบบ
สมัภาษณ์ 2) แบบสงัเกต 3) เทปบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ 4) กล้องถ่ายภาพนิ่ง 
5) สมุดจดบนัทึก 6) ผู้ ช่วยเก็บข้อมูล 1 คน ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้ก าหนด
ขอบเขตไว้ดงันี ้
 ขอบเขตทางเนือ้หา มุ่งศึกษาวิจัยข้อมูลบริหารเก่ียวกับงานวิจัยท่ี
เก่ียวกบัหลกัธรรมและข้อปฏิบตัิท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาโดยเน้นการปฏิบตัิ
ทางกาย  วาจา และใจ และเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับหลกัมนษุยธรรมในการบริหาร
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183 การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

ของผู้บริหารและข้อปฏิบตัิท่ีส าคญัในพระพุทธศาสนาโดยผู้ วิจยัจะมุ่งศึกษาถึง
หลักมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนา วิธีการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมใน
พระพทุธศาสนาและแนวทางการน าหลกัมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร
สงักดัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ดงันี ้
        1. ด้านเอกสาร โดยศึกษาเนือ้หาจากคัมภีร์พระไตรปิฎก
ภาษาไทย ปฐมภูมิ ได้แก่ พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั พ.ศ.2539 พระไตรปิฎก อรรถกถาฉบบัมหามกุฏราชวิทยาลยั จ านวน 
91 เล่ม และศึกษาปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนใน
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
  2. ด้านเนือ้หา ศกึษาเก่ียวข้องกบัการบริหารของผู้บริหารสงักัด
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ วิจยั
ได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ โดยการน าแนวคิดหลักมนุษยธรรมมาเป็น
กรอบในการศึกษาเพ่ือหาจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละฝ่ายว่า มีจุดบกพร่องส่วน
ใดบ้างท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบริหารของผู้ บริหารสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  
  3. ด้านพืน้ท่ีในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกองค์การปกครอง
ท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพกัตรพิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด  
  4. กลุ่มเป้าหมาย ในการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเลือกผู้ บริหาร 
นกัวิชาการและประชาชน สงักดัองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตรุพักตร
พิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 60 คน ได้แก่ องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 13 
แหง่ แบง่ออกเป็น 7 เทศบาลต าบลและ 6 องค์การบริหารส่วนต าบล  
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4. สรุปผลการวิจัย 
 1. หลกัธรรมท่ีสอดคล้องกันเหมาะสมส าหรับการบริหารของผู้บริหาร
สงักัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน คือ มนุษยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีท าให้คน
เป็นมนษุย์สมบรูณ์ ทัง้ร่างกายและจิตใจ ลกัษณะของมนษุยธรรม คือ  ลกัษณะ
ทางศีลธรรม เป็นข้อประพฤติปฏิบตัิส าหรับควบคมุกายและวาจาของมนุษย์ให้
ตัง้อยู่ในความดีงามลกัษณะทางเบญจธรรม คือ ความดีท่ีมนษุย์ผู้ รักษาความดี
ไว้ด้วยการประกอบคุณงามความดี ลักษณะทางเมตตา คือ ความรักและ
ปรารถนาดีท่ีจะให้ผู้ อ่ืนมีความสขุ และลกัษณะทางปัญญา คือ ความรู้ทัว่ถึงเหตุ
ถึงผลรู้อยา่งชดัเจน รู้เร่ืองบาปบญุคณุโทษ รู้สิ่งท่ีควรท าควรเว้น หลกัมนษุยธรรม
ทางใจเป็นหลกัท่ีเน้นการกระท าทางใจ คือ ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาตา่งๆ อยา่ง
มีเหตผุล 
 2. สภาพปัญหาและอุปสรรคการด าเนินการส าหรับการบริหารของ
ผู้ บริหารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด พบว่าองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน เป็น
ตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาท่ีจะท าให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการบริหาร
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ินมีความใกล้ชิดกบัประชาชน ปัญหาภาระงานมีการ
ก าหนดเวลาเร่งดว่นงานเสร็จไมท่นั เกิดความเครียด มีเร่ืองขดัแย้งกนัในระหว่าง
การปฏิบตัิงาน อิจฉาริษยากลัวเพ่ือนร่วมงานมีช่ือเสียงเกินหน้าไม่อยากเห็น
ผู้ อ่ืนได้ดี มีการชิงดีชิงเดน่กนัคอ่นข้างสงู ขาดความสามคัคีในการท างาน ถึงจะ
มีปัญหาอปุสรรคในการบริหารงานอยูบ้่าง แตถ้่ามีการแก้ไขปัญหาท่ีถกูทาง และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึน้องค์การปกครองท้องถ่ินจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประขาชนได้อย่างถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
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185 การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 3. การประยุกต์ใช้หลกัมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหาร โดยการ
น าหลกัเบญจศีล เบญจธรรมมาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้รู้จกัควบคมุตนเอง ไม่ทรยศ
ตอ่อาชีพ ให้รู้จกัควบคมุอารมณ์ มีสติสมัปชญัญะ อะไรไม่ควรพูดไม่ควรแสดง 
ไม่พดูค าหยาบมีความรักปรารถนาดีตอ่กนั มีความซ่ือสตัย์ หลกัการด าเนินชีวิต
ในแต่ละวันให้รู้จักปฏิบัติตามศีล 5 และปฏิบัติตามหลักของสัจจะธรรม 5 มี
ความเมตตาต่อคนทัว่ไป ประกอบอาชีพสุจริต มีความซ่ือสตัย์ ควบคมุอารมณ์ 
ไมป่ระมาทในการด าเนินชีวิต 
   
5. อภปิรายผลการวิจัย 
 จากการวิจยัพบว่า การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของ
ผู้บริหารสงักดัองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน แยกออกเป็น 5 ด้าน คือ 
 1. ด้านการประยุกต์ใช้ปาณาติบาตด้วยหลักเมตตากรุณา พบว่า เม่ือ
บุคคลเว้นจากปาณาติบาต และเจริญเมตตากรุณาโดยยึดหลักคือ ตัง้ความ
ปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน และให้มองว่าการเว้นจากการฆ่า เพิ่มพนูเมตตากรุณาเป็น
หน้าท่ีของทกุคนท่ีควรท าแก่กนัและกนั โดยการสงเคราะห์กนัตามหลกัสงัคหวตัถุ 
อนัจะเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ตอ่ตนเองทัง้ทางร่างกายและจิตใจ ซึง่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพันธ์) (พระมหาบุญเรียน 
ปภงฺกโร (พิลาพนัธ์), 2542: บทคดัย่อ) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง “การศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิดเร่ืองเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท” พบว่า เมตตาเป็นหลกัธรรมท่ี
ส าคญัทางพระพุทธศาสนาในระดับพืน้ฐาน เมตตาเป็นหลักธรรมให้เอือ้เฟื้อ 
ซึ่งกันและกัน ไม่ท าลายไม่เบียดเบียนกันในระดบักลาง เมตตาเป็นคณุธรรมท่ี
ชว่ยพฒันาจิตให้สะอาดบริสทุธ์ิในระดบัสงู เมตตาเป็นคณุธรรมท าให้หมดความ
เป็นตวัตน หมดกิเลส ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจัยของ พระมหาส าราญ ญาณส วโร 
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(พินดอน) พระมหาส าราญ ญาณส วโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ศกึษาวิจยัเร่ือง
“การศกึษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองผลกระทบจากการลว่งละเมิดศีล 5 ท่ีมีตอ่สงัคมไทย” 
พบว่า เพราะคนเราจะต้องอยู่ร่วมกัน หากไม่บญัญัติกติกา ระเบียบสงัคม และ
พฒันาจนถึงระดบัสงูสดุ 
 2. ด้านการประยุกต์ใช้อทินนาทาน ด้วยหลกัสมัมาอาชีวะ พบว่า เม่ือ
บุคคลหวงัความเจริญในหน้าท่ีการงานก็ควรงดเว้นจากอทินนาทาน หรือละสิ่ง
อนัเป็นมิจฉาชีพ พงึประพฤติเป็นธรรมในกิจการ ในบคุคล ในวตัถท่ีุจะพงึกระท า
อันจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พรทิพา 
กุฎุมพินานนท์ (พรทิพา กุฎุมพินานนท์, 2551: 22) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาและการพัฒนา
คน” ได้สรุปว่า ประโยชน์ของการรักษาศีลให้บริสุทธ์ินัน้มีหลายประการ เช่น 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข ท าให้จิตเป็นปกติไม่ถูกกิเลส
ครอบง า และสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระทวีป เขมธมฺโม (จ าปา) (พระทวีป 
เขมธมฺโม (จ าปา), 2551: ก - ข, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “ศึกษา
สมัมาอาชีวะในพระพทุธศาสนา” ได้กล่าวสรุปไว้ว่า หลกัการของสมัมาอาชีวะ
หรือการเลีย้งชีพชอบตามหลกัพระพทุธศาสนาจะครอบคลมุกระบวนการด าเนิน
ชีวิตทัง้ทางกาย วาจา และใจ โดยมีประโยชน์ทัง้ 3 ด้านคือ ประโยชน์ตน (อตัต
ประโยชน์) ประโยชน์ผู้ อ่ืน (ปรัตถประโยชน์ และประโยชน์ทัง้สองฝ่าย (อุภยตัถ
ประโยชน์) การด าเนินชีวิตตามหลกัสมัมาอาชีวะในพระพทุธศาสนาประกอบด้วย 
1) การเลีย้งชีพในทางท่ีชอบทัง้ทางกายและทางวาจา ถูกต้องทัง้ทางกฎหมาย
และศีลธรรม 2) การครอบครองรักษาท่ีดี หรือหลกัโภควิภาค 4 (ส่วนหนึ่งใช้สอย
เลีย้งชีพ สองส่วนประกอบอาชีพและอีกส่วนหนึ่งไว้ยามจ าเป็นและท าบุญ) และ 
3) การบริโภคใช้จา่ยอย่างถกูต้อง 
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187 การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่นการ  

 
 
แนวทางการจดัการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดบัชาติดา้น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยติัธรรม  
แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัขอนแก่น  
 
 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาตด้ิาน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

 3. ด้านให้เว้นจากกาเมสมุิจฉาจาร ด้วยหลกักามสงัวร พบว่า มนษุย์ท่ี
สมบูรณ์ด้วยสจัจะ พึงเว้นจากมุสาวาท ตัง้อยู่ในความเท่ียงตรง ซ่ือสตัย์จริงใจ 
ตัง้มั่นในกตัญญุตาซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระมหาส าราญ ญาณส วโร 
(พินดอน) (พระมหาส าราญ ญาณส วโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ท าการศึกษา
เร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีล 5 ท่ีมีต่อ
สงัคมไทย” พบวา่ “เพราะคนเราจะต้องอยู่ร่วมกนั หากไมบ่ญัญัติกติกา ระเบียบ
สงัคม คนก็ไมอ่าจพฒันาตนไปสู่คณุธรรมท่ีสงูกว่าได้ คนและสตัว์เดรัจฉาน ยอ่ม
มีการกิน การนอน การสืบพันธุ์  เสมอกัน แต่สิ่งท่ีจะท าให้คนต่างจากสัตว์
เดรัจฉานนัน้คือ ธรรม และสิ่งท่ีจะน าคนให้เข้าถึงธรรมได้นัน้ก็คือระเบียบ
กฎเกณฑ์ทางศาสนาเรียกว่า “ศีล” ซึ่งสอดคล้องกบัผลวิจยัของพระมหาสมชาย 
สิริจนฺโท (หานนท์) (พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), 2547: 28)  ได้ท าการศกึษา
เร่ือง “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ 
(สมาน สมุโธ)” พบว่า ศีลหมายถึง การพฒันาความสมัพนัธ์กับสิ่งแวดล้อมทาง
สงัคมให้เป็นไปด้วยดี เร่ิมแตไ่ม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ท าความเดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืน 
ดงันัน้ การพฒันาตนด้วยศีล จึงหมายถึงการพฒันาตนให้เป็นผู้ มีศีล มีอาจาระ
งดงาม และผู้ มีศีลย่อมมีช่ือเสียงท่ีดี กล้าหาญ ในการเข้าสู่บริษัทช่ือว่ามีกลิ่น
หอมหวน 
 4. ด้านการประยกุต์ใช้มสุาวาท ด้วยหลกัสจัจะ พบวา่ มนษุย์ท่ีสมบูรณ์
ด้วยสจัจะ พึงเว้นจากมสุาวาท ตัง้อยู่ในความเท่ียงตรง ซ่ือสตัย์จริงใจ ตัง้มัน่ใน
กตญัญุตาซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของพระครูปลัดสุรศกัดิ์ วิริยธโร (คงรักษา) 
(พระครูปลดัสุรศกัดิ์ วิริยธโร (คงรักษา), 2554: บทคดัย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง 
“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักเบญจศีลและเบญจธรรม” พบว่า 
“ทรัพยากรมนษุย์ตามทฤษฎีตะวนัตกมีความหมายว่า มนษุย์เป็นปัจจยัส าคญัท่ี
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มีศกัยภาพในการเรียนรู้ มีค่าสูงสุดในการพฒันา ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ 
พระมหาประเสริฐ ญาณสีโล (ธรรมจง) (พระมหาประเสริฐ ญาณสีโล (ธรรมจง), 
2547: 50 - 51) ได้ท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เร่ืองแนวความคิด
เชิงจริยศาสตร์ในมงคลสูตร” ผลของการวิจยัพบว่า วินยั มี 2 อย่างคือ วินยัของ
บรรพชิต (อนาคาริยวินยั) และวินยัของคฤหสัถ์ (อาคาริยวินัย) วินยันีส้ามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ประการ คือ 1) ไตรสรณคมน์ หมายถึง การปฏิญาณตนนับถือ
พระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่ง เป็นวินยัเบือ้งต้นเพ่ือควบคมุจิตใจให้
อยู่ในระเบียบของคฤหสัถ์ทัง้ชายหญิง 2) เบญจศีล คือ ศีล 5 ประการมี การเว้น
จากการฆ่า การเบียดเบียนมนษุย์และสตัว์ การเว้นจากการลกัขโมยสิ่งของผู้ อ่ืน 
การเว้นจากการประพฤติผิดในกาม การเว้นจากการพดูเท็จ และการเว้นจากการ
ด่ืมสุราและของมึนเมา 3) อุโบสถ หรือ ศีล 8  4) กุศลกรรมบถ 10 ประการ คือ
กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3 
 5. ด้านการประยุกต์ใช้สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานด้วยหลักสติ พบว่า 
บคุคลผู้สมบรูณ์ด้วยสติสมัปชญัญะ จะต้องเว้นจากการเสพสิ่งเสพติดทัง้หลาย 
มีสตใินการใช้ชีวิต รู้จกัประมาณในการบริโภค มีความไม่ประมาทเป็นหลกัยึด มี
สมัปชญัญะรู้สึกตวัทัว่พร้อมในการประพฤติตน และรู้ว่าตนท าอะไร ท าอย่างไร 
ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจยัของ พระมหาณรงค์ศกัดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา) (พระมหา
ณรงค์ศกัดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา), 2549: 86) ได้ท าการศกึษาเร่ือง “ศกึษาบทบาท
การเผยแพร่พุทธธรรมของพระธรรมปริยตัิเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” ผลของการ
วิจัยพบว่า ศีลคือ การควบคุมมารยาททางกาย ทางวาจาให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มิให้ล่วงละเมิดข้อบัญญัติ ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของ พระมหา
สมชาย สิริจนฺโท (หานนท์) (พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), 2547: 28) ได้
ท าการศึกษาเร่ือง “พุทธธรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
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พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น  
 
 

พระเทพวรคณุ (สมาน สมุโธ)” พบว่า ศีล หมายถึง การพฒันาความสมัพนัธ์กับ
สิ่งแวดล้อมทางสงัคมให้เป็นไปด้วยดี เร่ิมตัง้แตไ่มก่่อการเบียดเบียน ไมท่ าความ
เดือดร้อนแก่ผู้ อ่ืนแก่สงัคม ประพฤติสิ่งท่ีเป็นประโยชน์เกือ้กูลต่อผู้ อ่ืนต่อสงัคม 
อนัสอดคล้องกับผลวิจัยของพระมหาส าราญ ญาณส วโร (พินดอน) (พระมหา
ส าราญ ญาณส วโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “การศึกษาเชิง
วิเคราะห์เร่ืองผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้อท่ี 5 ท่ีมีต่อสงัคมไทย” พบว่า 
เพราะคนเราจะต้องอยูร่่วมกนั การบญัญตักิติกาหรือกฏเกณฑ์จงึเป็นสิ่งจ าเป็น  
 

6. ข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจยัจากการศกึษาประยกุต์ใช้หลกัมนษุยธรรมในการบริหารของ
ผู้ บริหารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะความคิดเห็น โดยแบ่งเป็น 2 ด้านหลกั เพ่ือให้การ
บริหารงานขององค์กรบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย และเพ่ือน าไปศึกษาวิจัย
ตอ่ไป ดงันี ้
 1. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ 
  1) อัตราการเพิ่มบุคลากรในการปฏิบัติหน้าท่ีของแต่ละ
หนว่ยงานต้องค านงึถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2) ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด สะท้อนทัศนะ
ความคิดเห็นตา่งๆ วิพากษ์วิจารณ์ เพ่ือให้เกิดความกระจ่างเพิ่มเติมเม่ือมีความ
เข้าใจหรือตระหนกั หรือแปลเจตนารมณ์ท่ีผิดเก่ียวกบังานริเร่ิมสร้างสรรค์ใดๆ ท่ี
จะเกิดขึน้ 
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 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  1) ควรศึกษากลุ่มประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างโดยรวมจาก
องค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน  
  2) ควรศกึษาการบริหารจดัการเชิงพทุธตามหลกัเบญจศีลและ
เบญจธรรม 
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1. เป็นบทความวิจยั/ บทความวิชาการ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพืน้ถ่ิน
ลุม่น า้โขง ชี มลู ในประเดน็ตา่งๆ  ดงันี ้ศลิปะและวฒันธรรม สงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประวตัิศาสตร์และโบราณคดี 
ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ซึ่งเป็นผลงานท่ีไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไมเ่กิน 20 หน้ากระดาษเอส่ี (A4) 
รวมภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง รูปแบบตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 
 3. ผู้ เขียนต้องระบปุระวตัิของตน ได้แก่ ระบช่ืุอ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด พร้อมระบุ
สถานท่ีตดิตอ่ โทรศพัท์ หรือ e - mail เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความยาวรวมกนัไมเ่กิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ  ตาราง หรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหากจากเนือ้หาบทความและระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการแทรกสว่นใดในบทความ 
 6. ต้นฉบบัจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 
ท่าน  ในรูปแบบ  double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีพิจารณาไม่
ทราบช่ือผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบช่ือผู้ทรงคณุวุฒิ)  ทัง้นี ้ กองบรรณาธิการ
อาจขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ   
และขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง  โดยการ
ประเมินของกองบรรณาธิการ 
 7. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี 
มลู เป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
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 8. ล าดับการตีพิมพ์เป็นไปตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการและ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัทกุกรณี 

9. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู 
 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: mcmac.udru.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ntbac@udru.ac.th
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การอ้างอิง ให้ยึดหลกัเกณฑ์การอ้างแบบ The American Psychological 

Association – APA ซึ่งมีวิธีการอ้างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนือ้หา (In – text citation) 2. การอ้างอิงแบบท้ายเร่ือง (Reference citation) โดย
ในการอ้างอิงทัง้สองรูปแบบมีหลกัการ ดงันี ้ 
 

1. รูปแบบเอกสารอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  
 

• ผู้แต่ง 1 คน หากเป็นชาวไทยให้ใส ่ช่ือ - นามสกลุ ตามด้วยปี และเลขหน้า 
(ช่ือ นามสกลุผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หน้า)   เชน่  
 

.......(เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)...... (เชษฐ์ ตงิสญัชลี, 2554: 33) 
   หรือ 
              เชษฐ์ ตงิสญัชลี (2554: 33) ....... (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)…..… 
 

หากเป็นชาวต่างชาติให้ใส่เฉพาะนามสกุล ตามด้วยปี และเลขหน้า (นามสกุล 
ผู้แตง่,/ปีท่ีพิมพ์:/หน้า)   เชน่  
 
           ......... (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง)......... (Cameron, 2004: 45) 
   หรือ 
           Cameron (2004: 45) .......... (เนือ้หาสาระท่ีต้องการอ้างอิง).......... 
 

การอ้างอิง 

ง’งง. 
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• ผู้แต่ง 2 คน กรณีเอกสารภาษาไทย ให้ใส่ค าวา่ “และ” ระหวา่งผู้แตง่คนท่ี 
1 กบัคบัคนท่ี 2 สว่นกรณีเอกสารตา่งประเทศให้ใสเ่คร่ืองหมาย “&” ระหวา่ง
ผู้ เขียนคนท่ี 1 กบัคนท่ี 2   เช่น  
 

เอกสารภาษาไทย    
          สนุิตย์ เหมนิล และฐากรู สรวงศ์สิริ (2560) ................................. 
  หรือ 
          ................................. (สนุิตย์ เหมนิล และฐากรู สรวงศ์สิริ, 2560)  
 

เอกสารภาษาตา่งประเทศ   
            Delaporte & Garnier (1998) ......................................  
    หรือ 
 ....................................... (Delaporte & Garnier, 1998) 
 

• ผู้แต่ง 3 – 5 คน ให้อ้างช่ือผู้แต่งทัง้ 3 – 5 คน ในครัง้แรกของการอ้าง โดยใน
ระหวา่งช่ือคัน่ระหว่างด้วยจลุภาค  (,)  ขณะท่ีในการอ้างครัง้ตอ่ๆ ไป  ให้ใช้เพียง
ช่ือของผู้แตง่คนท่ี 1 และตามด้วยค าวา่ “และคณะ”/ “et al.”   เชน่ 
 

การอ้างครัง้แรก  
      ทิพย์อบุล ทิพเลิศ, พลอยระดา ภมีู, และธชัวรรธน์ หนแูก้ว (2559) ......... 
การอ้างครัง้ตอ่ไป  
      ทิพย์อบุล ทิพเลิศ และคณะ (2559) ....................................................    
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 • ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ในทกุครัง้ของการอ้างอิง ให้ใช้เพียงช่ือ – 
นามสกลุ ของผู้แตง่คนท่ี 1 ตามด้วยค าว่า “และคณะ”/ “et al.”  เชน่  
 

            ชวลิต อธิปัตยกลุ และคณะ (2560) .....................................  
   หรือ 
   ....................................  (ชวลิต อธิปัตยกลุ และคณะ, 2560)   
 

• เจ้าของผลงานที่ เป็นช่ือหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กร สมาคม ส านัก 
สถาบนั กอง กรม ฯลฯ และมีช่ือปรากฏอยูท่ัง้หนว่ยงานย่อยและหนว่ยงานใหญ่ 
ในการอ้างอิงให้ใสเ่ฉพาะหนว่ยงานย่อย เป็นช่ือแรกเทา่นัน้   เชน่  
  

           กองโบราณคดี (2555) ............................................................ 
   หรือ 
            ........................................................... (กองโบราณคดี, 2555) 
 

• ช่ือของหน่วยงานที่มีความยาว ให้ใช้ช่ือเต็มในการอ้างครัง้แรก และในการ
อ้างอิงครัง้ตอ่ไป ให้ตดัสัน้ลงโดยใช้เคร่ืองหมายจดุ 3 ตวั หน้าปีท่ีพิมพ์   เชน่ 
 

การอ้างครัง้แรก  
      คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แหง่ชาติ (2559) ................. 
 

การอ้างครัง้ตอ่ไป  
      คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง... (2559) ................................. 
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• กรณีท่ีเอกสารไม่ปรากฏช่ือผู้แต่ง ให้ใช้ช่ือของเอกสารแทนช่ือผู้แตง่ เชน่  
 

        รายงานข้อมลูและสภาพการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ในพืน้ท่ีอ าเภอบ้านผือ 
จงัหวดัอดุรธานี (2548) ................. 
 

• กรณีที่ มีการอ้างเอกสารมากกว่า 2 รายการ หรือมากกว่า โดยท่ีเป็น
ผลงานของผู้แต่งคนเดียวกัน  และหากเป็นปีพิมพ์เดียวกัน  ให้ใส่อกัษร ก ข ค  
ง ...  หรือ a b c d … ตอ่ท้ายปีท่ีพิมพ์   เชน่   
 

          นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ก) ......................................................... 
          นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ข) ......................................................... 
          Anderson (2002a) ................................................................ 
          Anderson (2002b) ................................................................  
  

• การอ้างอิงเอกสารท่ีไม่ปรากฏปีที่พมิพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ใน
ต าแหนง่ปีท่ีพิมพ์   เชน่  
 

          กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.ป.) ............................................. 
          Smith (n.d.) .................................................................. 
 

• การอ้างเอกสารท่ีถูกอ้างไว้ในเอกสารอ่ืน มี 2 แบบ คือ  
 

แบบแรก ใช้ “ช่ือผู้แตง่ต้นฉบบั (ปีท่ีพิมพ์ อ้างถึงใน / cited in ช่ือผู้แตง่ท่ีน า
ข้อมลูมาอ้าง, ปีท่ีพิมพ์)”   เช่น  
  

         พงษ์ศกัดิ์ อคัรวฒันากลุ (2557 อ้างถึงใน ชวลิต อธิปัตยกลุ, 2558) ......... 
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แบบที่สอง ใช้ “ช่ือผู้แตง่ท่ีน าข้อมูลมาอ้าง (ปีท่ีพิมพ์ อ้างจาก / cited from ช่ือ 
ผู้แตง่ต้นฉบบั, ปีท่ีพิมพ์)”  
 

          ชวลิต อธิปัตยกลุ (2559 อ้างจาก ไกรฤกษ์ ศลิาคม, 2559) ............  
 

• การอ้างที่มาของเอกสารหรือภาพที่ใช้ประกอบบทความ ให้ใช้ดงันี ้ภาพท่ี 
ค าบรรยายภาพ ช่ือเจ้าของผลงาน, (ปี: หน้า)    เชน่  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา วดัศรีคูณเมือง จังหวดัหนองบวัล าภู ที่มา: ธีระวฒัน์ 
แสนค า (2560: 5) 
 

• การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ดงันี ้ภาพล าดบั
ท่ี ค าบรรยายภาพ ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ (ค้นเม่ือ วนั เดือน 
ปี)   เชน่   
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                      ภาพที ่1 สะพานทางเขา้ป่าค าชะโนดทีส่ร้างข้ึนใหม่ 
          ทีม่า: http://pantip.com/topic/32439591 (คน้เมื่อ 25 ธ.ค. 2557) 

 
2. รูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 

  การจดัเรียงเอกสารอ้างอิงให้จดัเรียงรายการตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ 
โดยแบ่งตามภาษาของเอกสาร คือ ให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาองักฤษ 
และเรียงตามล าดบัอกัษรช่ือผู้แตง่ ก - ฮ และ A – Z 

  เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเทา่กบัจ านวนท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หา  
  เป็นการแสดงรายการเอกสารท่ีถกูใช้อ้างอิงในเนือ้หาบทความเทา่นัน้ 
  รายการอ้างอิงท่ีมีมากกว่า 1 บรรทดั ตัง้แตบ่รรทดัท่ี 2 เป็นต้นไป 

ให้พิมพ์ยอ่หน้าเข้าด้านขวา 0.5 นิว้   เชน่  
    เชษฐ์ ตงิสญัชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่ส าคัญทาง 

                      พุทธประวัตใินอินเดีย-เนปาล. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.  
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 • หนังสือ  
ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือหนังสือ./(พิมพ์ครัง้ท่ี)./สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.  เช่น 
     

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2555). ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้านประวัตศิาสตร์  
            ศิลปะพืน้ถิ่นบนแผ่นดินอีสาน. อดุรธานี: เต้า-โล้. 
 

•  หนังสือแปล 

ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือหนังสือฉบับแปล./ช่ือผู้แปล, ผู้แปล./(พิมพ์ครัง้ท่ี)./ 
             สถานท่ีพิมพ์:/ส านกัพิมพ์.    เช่น     
 

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

• บทความในวารสาร/นิตยสาร 
ผู้แตง่./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือบทความ./ช่ือวารสาร,/ปีท่ี(ฉบบัท่ี),/เลขหน้า.   เชน่ 
     

ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (2555). ผู้น าสงัคมในอดุมคติตามหลกัค าสอนของพระพทุธ  
               ศาสนา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  
           29(3), 145 - 166. 
 

• บทความในหนังสือรวมบทความ 

ช่ือผู้แตง่./(ปีทีพิมพ์). ช่ือบทความในหนงัสือ./ใน/ช่ือบรรณาธิการ(บรรณาธิการ)./ 
              ช่ือหนงัสือ./(หน้า)./ครัง้ท่ีพิมพ์./สถานท่ีพิมพ์:/โรงพิมพ์.   เชน่ 
 

ภวูดล ศรีธเรศ. (2558). เสือ้ด า แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เคร่ืองย้องของเอ้สตรีผู้ ไทสอง 
              ฝ่ังโขง. ใน สชุานาถ บญุเท่ียง  (บรรณาธิการ), วิจติรแพรวามรดกภูมิ 
           ปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม. หน้า 73 - 112. ขอนแก่น: ศริิภณัฑ์. 
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• วิทยานิพนธ์ 

ช่ือผู้ เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์ ช่ือปริญญา 
               มหาบณัฑิต/ดษุฎีบณัฑิต ช่ือสาขา ช่ือมหาวิทยาลยั.    เช่น 
 

ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (25577). เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 
            ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวธิาน.  
               ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา  
                มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
 

• ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ช่ือผู้แตง่หรือช่ือหน่วยงาน./(ปีท่ีพิมพ์)./ช่ือเร่ือง./ค้นเม่ือ วนั เดือน ปีท่ีค้น, จาก  
               URL. (ข้อมลูจาก website ของหนว่ยงานตา่งๆ)    เช่น 
 

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2554). ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทาง 

            งานช่างอีสานก่อน พ.ศ.2500. สืบค้นเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2558,  
               จาก http://digital_ collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index. php/art/article/  
               view/2925 
 

• การสัมภาษณ์ 

ช่ือผู้ถกูสมัภาษณ์./(วนั เดือน ปีท่ีสมัภาษณ์)./สัมภาษณ์./ต าแหน่ง./หน่วยงานท่ี 
               สงักดัหรือท่ีอยู่.   เช่น     
ฐากรู สรวงศ์สิริ. (10 สิงหาคม 2557). สัมภาษณ์. เจ้าหน้าท่ีภาคสนามศนูย์ 
              ข้อมลูสิทธิมนษุยชนและสนัตภิาพ. 
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพจิารณาตีพิมพ์ 

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

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

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

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

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

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

    บทความวจิยั       บทความวชิาการ 
 
ช่ือบทความ(ภาษาไทย)…………………………………………….....……….………… 

……………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบทความ (ภาษาองักฤษ)….…………………………………………...……………… 
…………………………………………….……………………………………………… 

ช่ือผู้ เขียน ภาษาไทย)..…………..…………………………………………………..…… 
………………….……………..…………………..……………………………………… 
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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 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก ..… ปี  …......... บาท 

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอดุรดษุฎี   

 

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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สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง 
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 โทรศัพท์ 042-211-040 - 59 ต่อ 1999 
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th 
ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดบทความออนไลน์ได้ที่   
mcmac.udru.ac.th

ปกหน้า 
วงดนตรี 
วัดยางทวง 
จังหวัดมหาสารคาม 
ปกหลัง 
ราชปแตน 
วัดยางทวง จังหวัดมหาสารคาม

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
เปน็วารสารวชิาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ราย 6 เดอืน กำหนดออกปลีะ 
2 ฉบบั (ฉบบัที ่1 เดอืนมกราคม – เดอืนมถินุายน ฉบบัที ่2 เดอืนกรกฎาคม – เดอืน
ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย ์นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป รวมทัง้เพือ่เปน็สือ่กลางในการแลกเปลีย่นองค์
ความรูท้างวชิาการในดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ซึง่เนือ้หาของบทความมี
สว่นเกีย่วขอ้งกบัพืน้ถิน่ลุม่นำ้โขง ช ีมลู ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

●  ศิลปะและวัฒนธรรม 
●  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

●  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

●  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

●  ภาษาและวรรณกรรม  

●  ปรัชญาและศาสนา 

บทความวิชาการ  
ชุมชนโบราณในลุ่มน้ำคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร 
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัด
ขอนแก่น 

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชั้นเรียนวิชา
นาฏศิลป์ไทย 

รำวงคองกา้ ตำบลบา้นขาม อำเภอเมอืงหนองบวัลำภ ูจงัหวดัหนองบวัลำภ ู

บทความวิจัย  
การฟ้อนบวงพลีบูชา: กรณีศึกษาบ้านสะแบง ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน 
จังหวัดอุดรธานี 

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธ
ศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น 

การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  

ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรง
คุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน 
ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏใน
วารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและ
ความรับผิดชอบของกอง

บรรณาธิการ


	000_ปกวารสารปีที่ 4 เล่ม 1
	00.ส่วนหน้า
	01.ชุมชนลุ่มน้ำคาน
	02.บทบาทส่งฆ์กับวัฒนธรรมท้องถิ่น
	03.นาฏยศัพท์
	04.รำคองก้า
	05.รำบวงพลี (แก้ไขE)
	06.การส่งเสริมเรียน-B-Net
	07.การประยุตก์หลักธรรมบริหารpdf
	08.สิ่งตีพิมพ์ของศูนย์ฯ
	09.ส่วนหลัง
	10_ปกวารสารปีที่ 4 เล่ม 1



