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บทบรรณาธิการ
วารสารพื ้นถิ่นโขง ชี มูล เล่มปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 ซึง่ ท่านผู้อ่านได้ ถืออยู่ในมือขณะนี ้ เป็ นฉบับ
แรกต้ อนรั บปี ใหม่ พุทธศักราช 2561 นับเป็ นวารสารเล่ มที่ 7 แล้ ว ที่ ศูนย์ การเรี ยนรู้ พุทธศิลป์
ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ คดั สรรบทความวิจยั และบทความ
วิชาการที่ ให้ สารประโยชน์ เพื่ อน าเสนอต่อวงวิชาการมาอย่ างต่อเนื่ อง โดยเป็ นการมุ่งน าเสนอ
องค์ความรู้ ทางวิชาการเกี่ ยวกับพื น้ ถิ่ นโขง ชี มูล ในมิติต่างๆ โดยกองบรรณาธิ การได้ ให้ ความ
พิ ถี พิ ถันในการกลั่นกรองความถู กต้ องทางวิ ชาการ และสอดคล้ องตามเกณฑ์ มาตรฐานของ
“ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย” หรื อ TCI ส่วนบทความที่ผ่านการกลั่นกรองและได้ รับเลื อกให้
ลงตีพิมพ์ในวารสารฉบับนี ม้ ีทงั ้ สิ น้ 7 บทความ แต่ละบทความมี ความน่าสนใจในแต่ละประเด็น
วิชาการแตกต่างกันไปดังต่อไปนี ้
บทความเรื่ องแรก “ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คาน อาเภอท่ าลี่ จังหวัดเลย” เป็ นผลงาน
ของ อาจารย์ ธีระวัฒน์ แสนคา อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผลงานชิน้ นีไ้ ด้ พยายามค้ นหาร่ องรอยและพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณในเขตที่ราบลุ่มนา้ คาน อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยได้ พบ
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปกรรม ที่แสดงให้ เห็นว่า มีชมุ ชนโบราณที่ตงถิ
ั ้ ่นฐาน
มาแล้ วตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 23 – 24
บทความเรื่ องที่ 2 “บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น: กรณีศึกษา
พระครู บุ ญชยากร (วสั นต์ มหาปุ ญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อ าเภอเมื องขอนแก่ น
จังหวัดขอนแก่ น” เป็ นผลงานของ อาจารย์ วันชาติ ชาญวิจิตร อาจารย์ ประจาคณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หอมหวล บัวระภา อาจารย์ประจาคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บทความเรื่ องนี ้ได้ ศกึ ษาบทบาทของท่านพระ
ครู บุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) แห่งวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อ าเภอเมื อง จังหวัดขอนแก่ น
ในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นในด้ านต่างๆ โดยอาศัยต้ นทุนทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่นมาช่ วย
ในการจัดการ ทังในด้
้ านความรู้ ความเชื่อ วัฒนธรรม และการอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมของท้ องถิ่น

บทความเรื่ องที่ 3 “กระบวนการเพื่ อพั ฒนาการฝึ กนาฏยศั พท์ และภาษาท่ า
นาฏศิลป์ ในชัน้ เรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย” เป็ นผลงานของ รองศาสตราจารย์พจน์มาลย์ สมรรคบุตร
อาจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี บทความเรื่ องนีไ้ ด้ นาเสนอกระบวนการพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์
โดยอาศัยประสบการณ์ ตรงของผู้เขียนที่ได้ รับการสอนมาจากนางละครหลวงในราชสานัก ร่ วมกับ
การใช้ ทฤษฎีแนวคิดของแฮร์ โรว์ เพื่อพัฒนาทักษะทางนาฏยศัพท์และนาฏศิลป์ แก่ผ้ ูเรี ยนในสาขา
ศิลปะการแสดงให้ สามารถปฏิบตั อิ ย่างถูกต้ องและแม่นยายิ่งขึ ้น
บทความเรื่ องที่ 4 “ราวงคองก้ า ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู”
เป็ นผลงานของ อาจารย์ ดร.มนูศักดิ์ เรื องเดช อาจารย์ ประจ าสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความเรื่ องนี ้ได้ นาเสนอเรื่ องราวของ
ราวงคองก้ า ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู โดยเป็ นการนาเสนอทังในด้
้ านความ
เป็ นมา ด้ านการแสดง และด้ านการอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสืบสานสู่คนรุ่ นใหม่ ซึง่ ถือเป็ นศิลปะการแสดง
ที่มีความเก่าแก่และเป็ นเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองบัวลาภู และยังอยู่ในระหว่างการขอขึ ้นทะเบียน
เป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลาภูอีกด้ วย
บทความเรื่ องที่ 5 “การฟ้ อนบวงพลี บู ชา: กรณี ศึกษาบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี” เป็ นผลงานของ อาจารย์กนกอร สุขมุ าลพงษ์ อาจารย์ประจา
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บทความชิ น้ นี ไ้ ด้
นาเสนอองค์ความรู้ เกี่ยวกับนาฏศิลป์ ที่สัมพันธ์ กับความเชื่อเรื่ องผี ในพิธีบุญเลีย้ งบ้ านของบ้ าน
สะแบง ตาบลสะแบง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยองค์ความรู้ ทางนาฏศิลป์ ที่พบในพิธีนี ้
เช่น ท่าฟ้อน การวาดฟ้อน การกระโดด การหมุนรอบตัว และการขย่มตัว ซึ่งนับว่ามี ความเป็ น
เอกลักษณ์ เฉพาะที่พบได้ เฉพาะในพิธีบุญเลี ย้ งบ้ านของบ้ านสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี

บทความเรื่ องที่ 6 “แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติ
ด้ านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยั ติธรรม แผนกสามั ญศึกษา จังหวั ด
ขอนแก่ น” เป็ นผลงานของ พระอธิ การคาพันธ์ ธมฺมครุ โก (ผิวกระจ่าง) และคณะ เป็ นผลงาน
การศึกษาที่ม่งุ พัฒนาการศึกษาด้ านปริ ยตั ิธรรมในจังหวัดขอนแก่น ซึง่ ผู้เขียนได้ ศกึ ษาแนวทางการ
จัดการศึกษาที่ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งผลการศึกษาได้ เสนอแนวทางการส่งเสริ มการจัดการศึกษา
ที่น่าสนใจ อาทิ ด้ านการบริ หารจัดการจากฝ่ ายบริ หารของโรงเรี ยน ด้ านการจัดสรรงบประมาณ ด้ าน
การจัดทาแผนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม เป็ นต้ น
บทความเรื่ องสุดท้ าย “การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริ หาร
สังกัดองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด” เป็ นผลงานของ
พระนิเวทย์ ญาณวีโร และคณะ ผลงานชิ ้นนี ้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรม
เพื่อนาไปใช้ เป็ นเครื่ องมือในการบริ หารของผู้บริ หารองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน อาเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด ซึง่ งานชิ ้นนี ้ได้ เสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ ไว้ หลายแนวทาง อาทิ การพัฒนา
รู ปแบบการฝึ กอบรม การพัฒนาความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในองค์กร เป็ นต้ น
ท้ ายที่สุดนี ้ กองบรรณาธิการวารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล ศูนย์การเรี ยนรู้ พุทธศิลป์ ถิ่นอีสาน
สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า บทความที่ได้ รับการคัดสรร
เพื่อเผยแพร่ ในวารสารฉบับนี จ้ ะเป็ นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่าน นักวิชาการ ผู้สนใจ และวงวิชาการ
ต่อไป
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Ancient Communities in Khan River Basin,
Tha Li District, Loei Province
ธีระวัฒน์ แสนคำ1 / Teerawatt Sankom

บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัตถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ศึ ก ษาร่ องรอยและพัฒ นาการทาง
ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ นของชุมชนโบราณในเขตที่ ราบลุ่มน า้ คาน อาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย ก่อนการเข้ ามาของชุมชนปั จจุบนั จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โบราณคดีและศิลปกรรม
จากการศึกษาพบว่า ภายในบริ เวณที่ราบลุ่มน ้าคานมีการพบร่ องรอย
ชุมชนโบราณจานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ชุมชนโบราณบ้ านยาง ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่
และชุมชนโบราณบ้ า นเมี่ ยง จากหลักฐานประวัติ ศาสตร์ โบราณคดี แ ละ
ศิลปกรรมที่ปรากฏสะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมาตังแต่
้ ประมาณ
พุทธศตวรรษที่ 23 – 24 โดยสันนิษฐานว่ามีพัฒนาการของชุมชนเชื่อมโยงกับ
ชุมชนโบราณเมื องแก่ นท้ าวซึ่งเป็ นหัวเมื องชายแดนของอาณาจักรล้ านช้ าง
ต่อมาชุมชนโบราณในที่ ราบลุ่มน า้ คานได้ เผชิ ญกับภาวะสงครามในศึกเจ้ า
อนุ ว งศ์ พ.ศ.2370 จนท าให้ ชุ ม ชนและศาสนสถานภายในเขตชุ ม ชนถู ก
ทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟู
ชุมชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
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คาสาคัญ: ชุมชนโบราณ พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ลุม่ น ้าคาน
อาเภอท่าลี่
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
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

ชุมชนโบราณในลุ่มน้าคาน อาเภอท่ าลี่ จังหวัดเลย

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
ความนา
ลาน ้าคานเป็ นลาน ้าสาขาลาน ้าหนึ่งของแม่น ้าเหือง มีต้นกาเนิดบริ เวณ
เทือกเขาสูงในเขตตาบลน ้าทูน และตาบลอาฮี อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย แล้ วไหล
ลงมาทางทิศตะวันออก ก่อนที่จะไหลวกไปทางทิศเหนือผ่านเขตตาบลท่าลี่และ
ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และไหลลงสู่แม่น ้าเหือง ที่บริ เวณปาก
คาน ในเขตบ้ านปากคาน ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่ ลานา้ คานในช่วงที่ไหล
ผ่านที่ราบมีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
ที่ราบลุ่มลาน ้าคานเป็ นที่ตงของตั
ั้
วอาเภอท่าลี่และชุมชนหมู่บ้านต่างๆ
กว่า 20 ชุมชน ลาน ้าคานจึงเปรี ยบเสมือนเส้ นเลือดใหญ่ของชาวท่าลี่ และยัง
เป็ นเส้ นทางคมนาคมที่ สามารถเชื่ อมต่อกับบ้ านเมื องในลุ่มแม่น า้ เหื องและ
แม่น ้าโขงได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองแก่นท้ าว ซึ่งเป็ นชุมชนใหญ่ในลุ่มแม่นา้
เหืองที่มีความสาคัญตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั และตังอยู
้ ห่ า่ งจากปากคานไปทาง
ทิศตะวันออกเฉี ยงเหนือในลุ่มน ้าเหืองประมาณ 7 กิโลเมตร ในบริ เวณที่ราบลุ่ม
น ้าคานยังมีชุมชนโบราณขนาดเล็กหรื อชุมชนโบราณระดับหมู่บ้านกระจายอยู่
หลายแห่ง แต่ทว่าข้ อมูลที่ เกี่ ยวข้ องกับชุมชนโบราณเหล่านี ก้ ลับยังไม่ได้ รั บ
การศึกษาค้ นคว้ าอย่างจริ งจังและเป็ นระบบตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ทังที
้ ่
ชุมชนโบราณหลายแห่งมีความสาคัญและมีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์
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โบราณคดีและศิลปกรรม ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงพัฒนาการการตังถิ
้ ่นฐานของผู้คนใน
ลุม่ น ้าคานในอดีต
บทความนี ้ ผู้เขียนมีวตั ถุประสงค์ที่จะนาเสนอข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับ
ชุมชนโบราณในเขตที่ราบลุ่มน ้าคาน อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อแสดงให้ เห็นถึง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และบริ บททางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ อง รวมทังสภาพบริ
้
บทใกล้ เคียงอื่นๆ ตังแต่
้ ชว่ งแรกก่อตัง้
ชุมชนในสังคมแบบรั ฐจารี ตในวัฒนธรรมล้ านช้ างจนถึงการถูกทิง้ ร้ าง โดยมี
มุมมองการศึกษาจากพัฒนาการภายในชุมชนเป็ นหลักตังแต่
้ พทุ ธศตวรรษที่ 23
จนถึ งการฟื ้นฟู ชุ มชนหลังศึกเจ้ าอนุวงศ์ ในต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 เพื่ อเป็ น
แนวทางสาหรับการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นชุมชนโบราณใน
ลุ่มนา้ คานอย่างละเอี ยด และสร้ างความเข้ าใจในบริ บททางประวัติ ศาสตร์
ท้ องถิ่ นอาเภอท่าลี่ ตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมให้
เกิดขึ ้นแก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ ไป
ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คาน: ข้ อมูลเชิงกายภาพ
บริ เวณลุ่มน า้ คานเป็ นพื น้ ที่ ราบลุ่มหุบเขาที่ มี ความอุดมสมบูรณ์ มี
ลานา้ คานไหลผ่านกลางพื น้ ที่ ราบจากทางทิ ศใต้ ไปยังทิ ศเหนื อ มี แนวภูเขา
ทอดตัวยาวเป็ นขอบเขตที่ราบลุม่ ทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก และมีที่ดอน
สลับกับที่ ราบลุ่มกระจายอยู่เป็ นระยะตลอดพื น้ ที่ ลุ่มน า้ ที่ ดอนส่วนใหญ่ ใน
ปั จจุบนั เป็ นที่ตงของหมู
ั้
่บ้านในเขตตาบลท่าลี่และตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่
จังหวัดเลย และมีรายงานจากชาวบ้ านว่ามีการพบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่
ตามที่ดอนติดกับลาน ้าคานหลายแห่ง ซึง่ สันนิษฐานว่าที่ดอนเหล่านี ้อาจเคยเป็ น
ที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณขนาดเล็กมาก่อน
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จากหลักฐานเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ.2370 กล่าวถึง
ชื่อชุมชนโบราณที่สนั นิษฐานว่าอยู่ในเขตที่ราบลุ่มน ้าคาน ได้ แก่ บ้ านขมิ ้น บ้ าน
ภูประสาท บ้ านเมี่ยง บ้ านท่าลี่และบ้ านนาเปื อก (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3,
2530: 108) แต่ในปั จจุบนั สามารถสืบค้ นที่ตงของชุ
ั้
มชนเหล่านี ้ได้ อย่างชัดเจน
เพียง 2 ชุมชน คือ ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่และชุมชนโบราณบ้ านเมี่ยง ส่วนชุมชน
โบราณบ้ านขมิ ้น บ้ านภูประสาทและบ้ านนาเปื อก ปั จจุบนั ยังไม่สามารถสืบค้ น
ได้ ว่าตังอยู
้ ่บริ เวณใด เนื่องจากร่องรอยของชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานส่วนใหญ่
ถูกชาวบ้ านทาลายโดยการปรับพื ้นที่ทาการเกษตร

ภาพที ่ 1 สภาพภู มิ ประเทศที ่ ราบลุ่ มน้ าคาน อ าเภอท่ าลี ่ จั งหวัดเลย เมื ่ อมองจาก
ภูเขาทางทิ ศตะวันตกของทีร่ าบ

และมี การพบชุ ม ชนโบราณอี ก 1 แห่ งที่ อยู่นอกเหนื อจากเอกสาร
จดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 3 คือ ชุมชนโบราณบ้ านยาง โดยไม่ปรากฏหลักฐาน
ในอดีตว่ามีการเรี ยกชื่อชุมชนโบราณดังกล่าวนี ้ว่าอย่างไร ซึ่งแน่นอนว่าอาจะ
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เป็ นหนึง่ ในชุมชนโบราณที่อยู่ในการระบุของเอกสารจดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 3
เพียงแต่การขาดความต่อเนื่องของชุมชนและผู้คนในพื ้นที่ จึงอาจทาให้ การรับรู้
เรื่ องชื่อบ้ านนามเมืองขาดหายตามไปด้ วย
การสารวจและศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานของ
ผู้เขี ยนในครั ง้ นี พ้ บว่า ในพื น้ ที่ ราบลุ่มนา้ คานมี การพบร่ องรอยชุมชนโบราณ
จานวน 3 แห่ง ได้ แก่ ชุมชนโบราณบ้ านยาง ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่และชุมชน
โบราณบ้ านเมี่ยง ซึง่ เรี ยงตามลาดับที่ตงในทิ
ั ้ ศทางการไหลของลาน ้าคานจากต้ น
น ้ามายังปากคาน
1. ชุมชนโบราณบ้ านยาง
ชุมชนโบราณบ้ านยางอยู่ในเขตบ้ านยาง ตาบลท่าลี่ อาเภอท่าลี่ จังหวัด
เลย เป็ นชุมชนโบราณที่อยู่ด้านในสุดเมื่อพิจารณาจากสภาพที่ตงของชุ
ั้
มชนผ่าน
ลักษณะภูมิประเทศของที่ราบลุ่มน ้าคาน เนื่องจากตังอยู
้ ่ในที่ราบลุ่มหุบเขาติด
กับเชิงเขาที่ลาน ้าคานไหลลงสู่เขตที่ราบ ชุมชนโบราณบ้ านยางเป็ นชื่อที่ผ้ เู ขียน
ใช้ เรี ยกตามชุมชนที่อยู่ใกล้ เคียงในปั จจุบนั เนื่องจากไม่พบหลักฐานที่กล่าวถึง
ชื่ อบ้ านยางในเอกสารประวัติศาสตร์ แต่ในบริ เวณชุมชนบ้ านยางมี การพบ
ร่ องรอยโบราณสถานที่วัดพระธาตุอุโมงค์ ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณแห่งนี เ้ ป็ น
ที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณมาก่อน
พระธาตุอโุ มงค์เดิมปรากฏเป็ นซากฐานเจดีย์รูปทรงสี่เหลี่ยมก่อด้ วยอิฐ
ที่มีฐานเหลืออยูเ่ พียง 1 ชัน้ ส่วนเรื อนธาตุพงั ทลายลงมา ภายหลังได้ รับการสร้ าง
เจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมครอบทับซากฐานเจดีย์องค์เดิมไว้ ในช่วง พ.ศ.2539 - 2540
ชาวบ้ านให้ ข้อมูลว่า ในระหว่างการสร้ างเจดีย์ครอบซากฐานเจดีย์เก่า ได้ มีการ
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ขุดพบพระพุทธรู ปทองคา อาวุธโบราณและภาชนะโลหะอยู่ใต้ ฐานเจดีย์ ด้วย
(เล็ก มีมขุ , 2560)
ทางทิศตะวันออกของวัดพระธาตุอุโมงค์ติดกับลานา้ คานมีการขุดพบ
เตาเผาโบราณอยู่ใต้ พื น้ ดิน ผนังเตาก่อด้ วยดินทรงกลม มีลักษณะคล้ ายเตา
ตะกรับ มีช่องระบายความร้ อน 5 ช่อง แต่ไม่พบเศษภาชนะดินเผาในบริ เวณ
ใกล้ เคียง จึงไม่อาจสันนิษฐานได้ ว่าเตาเผาโบราณนี ้ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เผาสิ่งใด
แต่การพบเตาเผาโบราณก็สะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชนโบราณบ้ านยางอาจเป็ นชุมชน
ส าคัญที่ เป็ นแหล่งผลิ ตเครื่ องปั น้ ดินเผาหรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งขึน้ มาใช้ ได้ เองใน
ท้ องถิ่น และอาจจะผลิตเพื่อส่งขายในท้ องถิ่นใกล้ เคียงด้ วยก็เป็ นได้

ภาพที ่ 2 พระธาตุอโุ มงค์ โบราณสถานสาคัญในเขตชุมชนโบราณบ้านยาง
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ภาพที ่ 3 ลักษณะของเตาเผาโบราณทีข่ ดุ พบในบริ เวณวัดพระธาตุอโุ มงค์

2. ชุมชนโบราณบ้ านท่ าลี่
ชุมชนโบราณบ้ านท่าลี่ปัจจุบนั อยู่ในเขตบ้ านท่าลี่ ตาบลท่าลี่ อาเภอ
ท่าลี่ จังหวัดเลย อยูห่ า่ งจากที่วา่ การอาเภอท่าลี่ไปทางทิศใต้ ประมาณ 500 เมตร
สันนิษฐานว่าชุมชนโบราณแห่งนี ้น่าจะมีวดั โพธิ์ศรี เป็ นศูนย์กลางของชุมชน
ในหนังสือรายงานทัพของพระยาเพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพื่อให้
นาขึ ้นทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในเอกสารราชการ
ทัพเมืองเวี ยงจันทน์ ฉบับ 11 พ.ศ.2370 ได้ ปรากฏชื่ อบ้ านท่าลี่ ในรายงานว่า
ราชวงษ์ เมืองน่านใช้ ให้ แสนจิตมะโนและนายน้ อยคุมไพร่ 100 คน มากวาดต้ อน
ผู้คน ได้ พบกองตระเวนของพระยาเพชรพิไชย ณ บ้ านท่าลี่ กองตระเวนจึงพาตัว
แสนจิตมะโนและนายน้ อยมาพบพระยาเพชรพิไชย (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม
3, 2530: 107 - 109)
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หลังสิ ้นสงครามในปี พ.ศ.2371 แล้ ว คงมีผ้ คู นเข้ ามาตังบ้
้ านเรื อนและ
อาศัยอยู่ในเขตบ้ านท่ าลี่ มากขึน้ จนท าให้ มี สถานะเป็ นด่านควบคุมผู้คนที่
เดินทางไปมายังเมืองแก่นท้ าวหลังจากที่ดินแดนฝั่ งซ้ ายแม่นา้ เหืองอยู่ภายใต้
การปกครองของฝรั่งเศส (พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ร.ศ.121 - 122 ตอน 2, 2546: 125) และเป็ นที่ตงของตั
ั้
วอาเภอท่าลี่ อีก
ด้ วย
จากการสารวจภาคสนามของผู้เขียนพบว่า ภายในชุมชนโบราณบ้ าน
ท่าลี่ไม่ปรากฏร่องรอยของซากโบราณสถาน เนื่องจากว่ามีการสร้ างบ้ านเรื อนทับ
บริ เวณที่ เป็ นชุมชนโบราณเดิ ม แต่มี การค้ นพบพระพุทธรู ปปูนปั น้ ซึ่ ง เป็ น
พระประธานอยู่ในในโบสถ์ วัดโพธ์ ศรี เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่ประจาชุมชนและ
เป็ นที่นบั ถือของชาวบ้ านท่าลี่

ภาพที ่ 4 พระพุทธรู ปหลวงพ่อใหญ่ ภายในโบสถ์วดั โพธิ์ ศรี บ้านท่าลี ่

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

9

10
พระประธานภายในโบสถ์วดั โพธิ์ศรี ชาวบ้ านเรี ยกชื่อว่า “หลวงพ่อใหญ่”
เป็ นพระพุทธรู ปปูนปั น้ ปางมารวิชยั ขนาดหน้ าตักกว้ างประมาณ 1.80 เมตร ไม่
ทราบประวัติความเป็ นมาของการสร้ าง แต่เคยประดิษฐานเป็ นพระประธานใน
โบสถ์ วัดโพธิ์ ศรี หลังเก่าก่อนสร้ างหลังใหม่ครอบทับในปั จจุบนั (พระครู ปริ ยัติ
สารานุยุต, 2560) มีพุทธลักษณะพระพักตร์ กลมใหญ่ พระกรรณยาว ขมวด
พระเกศาเล็กและถี่ พระรัศมีทรงเปลวแหลมสูง แย้ มพระโอษฐ์ เล็กน้ อย พระ
นาสิกเล็ก พระขนงโก่ง พระวรกายค่อนข้ างใหญ่ แต่พระกรค่อนข้ างเล็กเรี ยว
สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ปลายตัดเรี ยบ นิ ้วพระหัตถ์ทงสี
ั ้ ่ยาวเสมอกัน ขัดสมาธิราบ
ส่ วนพระวรกายและจี วรทาทับด้ วยสี ทอง เมื่ อพิ จารณาจากพุทธลั ก ษณะ
สันนิษฐานว่าเป็ นพระพุทธรูปฝี มือช่างท้ องถิ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 - 25
นอกจากนี ้ ยังมีพระพุทธรูปปูนปั น้ ปางมารวิชยั ลักษณะทางพุทธศิลป์ คล้ ายกับ
พระประธานแต่มีขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้ างของพระประธานบนฐาน
ชุกชีเดียวกันอีกด้ วย
ภายในวัดโพธิ์ ศรี ยงั มีการเก็บรวบรวมพระพุทธรู ปสาริ ด พระพุทธรูปไม้
และโบราณวัตถุที่ชาวบ้ านขุดพบในเขตชุมชนบ้ านท่าลี่และใกล้ เคียงในพื ้นที่ล่มุ
น ้าคาน แล้ วนามาถวายพระครู พิศาลสิกขการ อดีตเจ้ าอาวาสวัดโพธิ์ศรี (พระครู
ปลัดรชต ถามวโร, 2560) ส่วนใหญ่เป็ นพระพุทธรู ปสาริ ดศิลปะล้ านช้ าง ขนาด
หน้ าตักกว้ างประมาณ 3 - 5 นิ ้ว บางองค์มีจารึ กอักษรธรรมอีสานอยู่ที่ฐานด้ วย
พระพุทธรู ปกลุ่มนี ้น่าจะเป็ นฝี มือช่างท้ องถิ่น มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 23 - 24
และยังเป็ นหลักฐานประเภทโบราณวัตถุที่สาคัญในการศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของชุมชนโบราณในลุม่ น ้าคานอีกด้ วย
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3. ชุมชนโบราณบ้ านเมี่ยง
ชุมชนโบราณบ้ านเมี่ยงปัจจุบนั อยู่ทางฝั่งซ้ ายของลาน ้าคานในเขตบ้ าน
เมี่ยง ตาบลหนองผือ อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ในหนังสือรายงานทัพของพระยา
เพชรพิไชยมาถึงพระยาสีหเทพเพื่อให้ นาขึน้ ทูลเกล้ าฯ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั ในเอกสารราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11 ได้ ปรากฏ
ชื่อบ้ านเมี่ยงว่าเป็ นอีกชุมชนหนึ่งที่แสนจิตมะโนและนายน้ อยคุมไพร่ มากวาด
ต้ อนผู้คน (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 108)
จากการสารวจภาคสนามของผู้เขียนพบว่า ภายในชุมชนโบราณบ้ าน
เมี่ยงไม่ปรากฏร่ องรอยของซากโบราณสถาน เนื่องจากว่ามีการสร้ างบ้ านเรื อน
ทับบริ เวณที่ เป็ นชุมชนโบราณเดิ ม แต่มี การพบพระพุทธรู ปปูนปั น้ ซึ่ ง เป็ น
พระประธานอยู่ในในโบสถ์วัดโพธ์ ชยั เป็ นพระพุทธรู ปเก่าแก่ประจาชุมชนและ
เป็ นที่นบั ถือของชาวบ้ านเมี่ยงและชุมชนใกล้ เคียง
พระประธานภายในโบสถ์วดั โพธิ์ชยั เป็ นพระพุทธรูปปูนปั น้ ปางมารวิชยั
ขนาดหน้ าตักกว้ างประมาณ 1.20 เมตร ไม่ทราบประวัติความเป็ นมาของการ
สร้ าง บ้ างก็วา่ มีชา่ งจากทางเหนือมาสร้ าง (พระครูอมรธรรมาภิรัต, 2560) มีพทุ ธ
ลักษณะพระพักตร์ เรี ยว พระกรรณยาว ขมวดพระเกศาเล็กและถี่ มีไรพระศก 2
ชัน้ พระรัศมีแกะสลักด้ วยไม้ ทรงเปลวแหลมสูง พระโอษฐ์ และพระนาสิกเล็ ก
พระขนงโก่ง พระศอค่อนข้ างยาว พระวรกายค่อนข้ างผอมเพรี ยว พระกรและ
พระชงฆ์เล็กเรี ยว สังฆาฏิเป็ นแผ่นใหญ่ ปลายตัดเรี ยบ นิว้ พระหัตถ์ ทงั ้ สี่ ยาว
เสมอกัน ขัดสมาธิราบ ส่วนพระวรกายและจีวรทาทับด้ วยสีทอง เมื่อพิจารณา
จากพุทธลักษณะสันนิษฐานว่าเป็ นพระพุทธรูปฝี มือช่างท้ องถิ่น มีอายุราวปลาย
พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 นอกจากนี ้ ยังมีพระพุทธรูปปูนปั น้ ปางมารวิชยั ลักษณะ
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ทางพุทธศิลป์ คล้ ายกับพระประธานแต่มีขนาดเล็กกว่าประดิษฐานอยู่สองข้ าง
ของพระประธานบนฐานชุกชีเดียวกันอีกด้ วย

ภาพที ่ 5 สภาพโบสถ์ หลังเก่ าของวัดโพธิ์ ศรี บ้านท่ าลี ่ ก่ อนรื ้ อสร้ างโบสถ์ หลังปั จจุบนั
ครอบทับในบริ เวณเดิ ม (ทีม่ าภาพ: พระครู ปริ ยตั ิ สารานุยตุ )

ภาพที ่ 6 พระพุทธรู ปสาริ ดทีพ่ บในเขตชุมชนโบราณบ้านท่าลีซ่ ึ่ งเก็บรวบรวมไว้ทีว่ ดั โพธิ์ ศรี
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นอกจากนี ้ ริ มฝั่ งขวาของแม่น ้าเหืองทางทิศตะวันตกของปากคาน ห่าง
จากจุดที่ลาน ้าคานไหลมาบรรจบกับแม่น ้าเหืองประมาณ 1.5 กิโลเมตร ยังมีการ
พบซากโบราณสถานและร่ องรอยชุมชนโบราณในเขตบ้ านปากห้ วย ตาบลหนอง
ผือ อาเภอท่าลี่ (พระมหาสุรชัช ปญฺ ญาเมธี , 2560) ซึ่งชุมชนโบราณแห่งนี ้น่าจะ
มีความสัมพันธ์กบั ชุมชนโบราณในลุม่ น ้าคาน โดยอาจจะเป็ นชุมชนโบราณที่อยู่
ใกล้ ปากนา้ คานมากที่สุด และอาจจะเป็ นจุดแวะพักของผู้คนจากลุ่มนา้ เหื อง
และลุม่ น ้าคานในระหว่างการเดินทางไปมาระหว่างกันก็เป็ นได้
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ ของชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คาน
สืบเนื่องจากในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ถือเป็ นช่วงที่การค้ าของป่ า
ภายในภาคพื ้นทวีปได้ เฟื่ องฟูเป็ นอย่างมาก อาณาจักรล้ านช้ างเป็ นอีกดินแดน
หนึ่งที่มีทรัพยากรของป่ าเป็ นจานวนมากและถูกนามาเป็ นสินค้ าให้ กับพ่อค้ า
ชาวตะวันตกและชาวตะวันออกผ่านทางกรุงศรี อยุธยา (โยซิยกู ิ มาซูฮารา, 2546)
สินค้ าที่ชาวต่างชาติต้องการส่วนใหญ่ เป็ นของป่ าและแร่ ธาตุซึ่งมีมากในเขต
อาณาจักรล้ านช้ าง
ของป่ าในที่นี ้หมายถึงสัตว์และพืชที่มีอยู่ในป่ าหรื อผลผลิตที่ได้ จากสิ่ง
เหล่านัน้ ซึ่งมีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ แต่ไม่รวมต้ นไม้ ในฐานะที่เป็ นวัสดุก่อสร้ าง
ของป่ าที่เป็ นสินค้ าสาคัญของล้ านช้ าง ได้ แก่ กายาน ครั่ง นอแรด งาช้ าง หนัง
กวาง ชะมดเชียง ส่วนแร่ธาตุ ประกอบไปด้ วย ทองคา เงิน เหล็ก ตะกัว่ และดีบุก
ซึ่งได้ จากการขุดเหมื องและร่ อนแร่ ตามริ มฝั่ งแม่นา้ ในเขตอาณาจักรล้ านช้ าง
(วรางคณา นิพทั ธ์สขุ กิจ, 2550: 27 - 40) สินค้ าทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้ล้ วนแต่ถือว่า
เป็ นสินค้ าส่งออกที่สาคัญของอาณาจักรล้ านช้ าง
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ในลุ่มแม่น า้ เหื องและลุ่มน า้ สาขาเป็ นอี กพื น้ ที่ หนึ่งที่ ทางราชส านัก
ล้ านช้ างพยายามเข้ ามาหาทรัพยากร เพราะในลุ่มแม่นา้ เหืองและลุ่มนา้ สาขา
เป็ นที่ ราบหุบเขาที่ เป็ นแหล่งทรั พยากรที่ ส าคัญ ดังจะเห็นได้ ว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าวมีการขยายตัวของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น ้าเหืองจากตาแหน่งที่ตงของ
ั้
เมืองแก่นท้ าวไปยังลุ่มแม่น ้าหมัน ซึ่งเป็ นลาน ้าสาขาของแม่น ้าเหือง (ธีระวัฒน์
แสนคา, 2560: 98 - 100) นอกจากนี ้ พื ้นที่ล่มุ แม่น ้าเหืองและลุ่มแม่น ้าหมันยัง
เป็ นเส้ นทางที่พ่อค้ าล้ านช้ างที่ลงมาติดต่อค้ าขายที่กรุ งศรี อยุธยาผ่านทางเมือง
นครไทยและเมืองพิษณุโลกอีกด้ วย (ฟาน ฟลีต, 2548: 39 - 40)
จากข้ อมูลข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าอาณาจักรล้ านช้ างได้ ขยายอานาจเข้ ามา
ในลุ่มแม่น ้าเหืองและแม่นา้ หมันทางทิศตะวันตกและทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ของ
เมืองแก่นท้ าวมากขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 23 ซึ่งทาให้ เกิดการขยายตัว
ของชุมชนระดับหมู่บ้านมาตามที่ราบลุ่มสองฝั่ งแม่น ้าดังกล่าว ในขณะเดียวกัน
ชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานก็น่าจะมีการเริ่ มก่อร่ างสร้ างชุมชนขึ ้นในช่วงเวลาที่
ใกล้ เคียงนี ้ด้ วย แต่อาจจะเกิดการขยายตัวของชุมชนช้ ากว่าในลุม่ น ้าหมัน เพราะ
หลักฐานประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่พบในลุ่มน า้ คานมี อายุไม่เก่าไปกว่า
พุทธศตวรรษที่ 23 ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานน่าจะเริ่ ม
เป็ นชุมชนขึ ้นชัดเจนในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 น่าจะ
เป็ นช่วงเวลาที่ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานมีการขยายตัวและรุ่ งเรื องมากที่ สุด
เพราะมีการพบหลักฐานทางโบราณคดีและศิลปกรรมภายในเขตชุมชนโบราณใน
ลุ่มนา้ คานส่วนใหญ่ สามารถก าหนดอายุได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวดังได้ กล่าว
มาแล้ ว
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ช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 24 ในอาณาจักรล้ านช้ างได้ เกิ ดความวุ่นวาย
ทางการเมื องขึน้ เนื่ องจากราชส านักกรุ งธนบุรี ที่มี ศูนย์ กลางอยู่ที่ลุ่มแม่น า้
เจ้ าพระยาและเป็ นศูนย์ กลางการปกครองแห่งใหม่แทนกรุ งศรี อยุธยา ได้ ยก
กองทัพขึน้ มาโจมตีเมื องเวี ยงจันทน์ซึ่งเป็ นที่ตงั ้ ของราชส านักล้ านช้ าง โดยมี
เจ้ าพระยามหากษั ตริ ย์ ศึ ก เป็ นแม่ ทัพ ท าสงครามเข้ ายึ ดราชส านัก เมื อ ง
เวียงจันทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้ าสิริบุญสารพร้ อมด้ วยพระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไป
ยังกรุ งธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้ วตัง้ พระยาสุโพ ขุนนางเมื องเวี ยงจันทน์ เป็ น
ผู้รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และคงมีผ้ คู นส่วนหนึ่งที่หลบหนี
ภัยสงครามเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานภายในที่ราบลุม่ น ้าคานเพิ่มเติมด้ วย
ต่ อ มาในช่ ว งปี พ.ศ.2369 - 2371 เจ้ าอนุ ว งศ์ เ ป็ นกษั ต ริ ย์ ของ
ราชอาณาจักรล้ านช้ างเวี ยงจันทน์ ในฐานะประเทศราชของกรุ งเทพมหานคร
ครองราชย์ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ.2346 - 2370 เป็ นพระโอรสของเจ้ าสิริบุญสาร เดิมถูก
เชิญมาชุบเลี ้ยงในฐานะพระโอรสของเจ้ าประเทศราชที่กรุงธนบุรี ต่อมาพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ โปรดฯ ให้ เจ้ าอนุวงศ์ซงึ่ เป็ นพระโอรส
ของเจ้ าสิริบุญสารกลับไปเวี ยงจันทน์ ภายหลังจากเจ้ าอินทวงศ์สิน้ พระชนม์
เจ้ าอนุวงศ์จึงได้ รับโปรดเกล้ าเป็ นกษัตริ ย์กรุงเวียงจันทน์ต่อจากพระเชษฐาในปี
พ.ศ.2347 เจ้ าอนุวงศ์ได้ ปฏิบตั ิราชการบ้ านเมืองมีความดีความชอบมาแต่ครัง้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัย และรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หัวจึงได้ รับความไว้ วางพระราชหฤทัยเป็ นอันมาก เมื่อมีข้อ
ราชการขึน้ กราบบังคมทูลฯ ก็ทรงเห็นชอบตามนัน้ (สุรศักดิ์ ศรี สาอาง, 2545:
246 - 249)
แต่เมื่อภายหลังพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้ านภาลัยเสด็จสวรรคต
ในปี พ.ศ.2367 ความสัมพันธ์ ระหว่างราชสานักทังสองก็
้
ไม่ค่อยมีความราบรื่ น
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เท่าใดนักด้ วยสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะการสักเลกของผู้แทนราชส านัก
สยามในหัวเมื องอี สาน (ธวัช ปุณโณทก, 2526: 80 - 81) จนกระทั่งในปี พ.ศ.
2369 เจ้ าอนุวงศ์ได้ นากองทัพลาวเข้ ามากวาดต้ อนชาวลาวทางฝั่ งขวาแม่น ้าโขง
และหมายจะยกลงไปตีกรุ งเทพมหานคร ทาให้ เกิดสงครามระหว่างล้ านช้ างกับ
สยามขึ ้น
กองทัพเวียงจันทน์นาโดยเจ้ าอนุวงศ์ได้ นาไพร่ พลจากเมื องต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมื องนครราชสี มา ยึดเมืองนครราชสี มาได้ ต่อมาเมื่ อ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุ งเทพฯ ยกขึน้ มาจึงถอยทัพกลับมาตังรั
้ บศึกอยู่ที่เมื อง
หนองบัวลาภู ส่วนเจ้ าอนุวงศ์ไปตังค่
้ ายคอยดูสถานการณ์ศกึ ที่ช่องข้ าวสาร ใน
ขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมืองเวียงจันทน์เข้ ามาทาง
เมืองแก่นท้ าวและเมืองด่านซ้ าย เพื่อจะยกทัพลงไปทางเมืองหล่มสักและเมือง
เพชรบูรณ์เพื่อสมทบกับกองทัพของเจ้ าราชวงษ์ (เหง้ า) ที่เมืองสระบุรี (จดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 33 - 34)
การที่ กองทัพจากเวี ยงจันทน์ ยกผ่ านมาทางลุ่มน า้ เหื องไม่ ปรากฏ
หลักฐานแน่ชดั ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ ้นบ้ างกับเมืองแก่นท้ าวและชุมชนโบราณ
ใกล้ เคียง แต่หลังจากที่กองทัพเวียงจันทน์เพลี่ยงพล ้าจนต้ องถอยมาตังทั
้ พรับศึก
ที่เมืองหล่มสัก ก็พยายามสัง่ ให้ ขุนนางและทหารจากเวียงจันทน์และจากเมื อง
น่านซึ่งถูกเจ้ าอนุวงศ์ ส่งสาส์ นขอความร่ วมมื อก่ อการเร่ งกวาดต้ อนไพร่ พล
ชาวเมืองในเขตนี ้ เช่น เมืองนครไทย เมืองด่านซ้ าย เมืองแก่นท้ าว เมืองหาและ
เมื องน า้ ปาด เป็ นต้ น เพื่ อน าข้ ามแม่ น า้ โขงลงไปยัง เมื องเวี ยงจันทน์ แ ละ
เมืองน่าน ซึ่งชุมชนที่ถูกกวาดต้ อนก็รวมถึงบริ เวณชุมชนโบราณในลุ่มน า้ คาน
ด้ วย แต่ท้ายที่สุดเจ้ าราชวงษ์ ก็สั่งเผาเมืองหล่มสักและกวาดต้ อนชาวเมื องลง
มายังเมืองเลย ก่อนที่จะถูกกองทัพกรุงเทพฯ ติดตามมาทัน จนเจ้ าราชวงษ์ ต้อง
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หนีไปรวมอยู่กับเจ้ าอนุวงศ์ที่ช่องข้ าวสารทางทิศเหนือของเมืองหนองบัวล าภู
(ธีระวัฒน์ แสนคา, 2556: 113 - 126)
ในเอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11” ซึ่งเป็ น
เอกสารรายงานราชการทัพของแม่ทัพนายกองที่ส่งไปทูลเกล้ าฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้ าเจ้ าอยู่หัวในปี พ.ศ.2370 ได้ มี ข้อความรายงาน
กล่าวถึงขุนนางเมื องน่านได้ ลงมากวาดต้ อนผู้คนบริ เวณลุ่มนา้ คานเพื่ อช่วย
กองทัพเวียงจันทน์ ดังปรากฏข้ อความในจดหมายเหตุว่า
“...อนึ่ง แสนจิ ตมะโน เมื องน่ารมาถวายเอาครัวเมื องนาปาดไป
พญาขัติยะนอกราชการราชวง ท้าวเชี ยงคัว ท้าวเชี ยงเกษ แสนโกฏิ แสน
ละคร ทาวศริ่ จกั เพียวง ครัวชายหญิ ง ไหญ่น้อย 332 คน ช้าง 15 ช้าง
ครั้งหนึ่งกับครัวไพร่ บ้านพลเมื องอี กครั้งหนึ่ง ชาย-หญิ ง ไหญ่น้อย 352
คน ช้าง 20 ช้าง แล้วเรี ยกเอาเงิ นถ่ายโทษตัวชายเด็ก หญิ งเด็กคล 2
บาท ชายสกรร หญิ งสกรรเสมอคล 1 ตาลึง แลครัวซึ่งข้าพเจ้ามี หนังสื อ
คุมไว้เมื องแก่นท้าว บ้านอาฮี ทารี ย, ปากมัน แขวงเมื องหล่มศัก, ด่าน
ซ้ายบ้าง ชายหญิ งใหญ่ น้อย 700 เสด แสนจิ ตมะโน นายน้อย กวาษ
เอาไปถึงบ้านเมื องท่าลิ่ เรงใล่ลงไปบ้านบ่อแตน ข้าพเจ้าให้หลวงมหาด
ไทเมื องพิ ไช ให้แสนไชยวงเมื องตาก ไปต่อว่า ก็ ทาให้ครัวมาไม นาย
น้อยกับบ่าวแสนจิ ตมะโน เอาช้างของครัวไป 80 ช้าง กับปื น 58 บอก
เรี ยกเอาเงิ นทายโทษตัวชายเดก หญิ งเดก คล 2 บาท ชายสกรร หญิ ง
สกรร เสมอคล 1 ตาลึง แต่ครัวเมื องน้าปาด เมื องหา เมื องแก่นท้าว แล
แขวงเมื องทัง้ ปวง ข้าพเจ้าสื บรู้ ว่า เมื องน่ารกวาษเอาไปแต่ก่อนเปนอัน
มาก หลวงมหาดไทเมื องพิไชจึงภาตัวราชวงเมื องน่ารมาหาข้าพเจ้าๆ จึง
ว่า ราชวงษครั้งนี ้ก็มีความชอบอยู่แล้ว ซึ่ งจะเอาครัวไพร่ ฟ้าข้าแผ่นดิ น
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สมเด็ จ พระพุ ท ธิ เจ้ า อยู่ ห ั วไปนั้น หาเห็ น ชอบไม่ ไห้ คื นครั ว มาอยู่
บ้านเรื อนยังเก่านัน้ แลจะมี ความชอบ ราชวงจึงคืนครัวให้บา้ ง
อนึ่ง ขนานอุตมะ ท้าวบังวัน ท้าวผาแสน ท้าวหลวงเมื องแพร่
เมื องลคอร แสนปั ญ ญาเมื อ งเถิ น กวาษเอาครั ว บ้ า นขะมิ น บ้ า น
ภูประสาษ บ้านเมี ยง บ้านท่าลี บ้านนาเปื อก ชายหญิ งไพร่ น้อย 600
เสท กับช้าง 50 ช้าง ซึ่ งข้าพเจ้ามิ่ หนังสื อคุมไว้นนั้ แล้ว เร่ งไล่เอาครัวไป
ไว้เมื องหา...” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 107 - 108)
เอกสารจดหมายเหตุ “ราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 11” ถื อเป็ น
หลักฐานประวัติศาสตร์ ที่ปรากฏชื่อชุมชน “บ้ านท่าลี่” และ “บ้ านเมี่ยง” ที่เก่าแก่
ที่ สุดเท่าที่ ผ้ ูเขี ยนค้ นพบในขณะค้ นคว้ าศึกษาและเรี ยบเรี ยงบทความนี ้ จาก
หลักฐานดังกล่าวแสดงให้ เห็นว่าชุมชนโบราณที่อยู่ในลุ่มน ้าคานตามในเอกสาร
จดหมายเหตุกล่าวถึงชื่อบ้ านขมิ ้น บ้ านภูประสาท บ้ านเมี่ยง บ้ านท่าลี่และบ้ าน
นาเปื อก ซึ่งทังหมดน่
้
าจะเป็ นชุมชนที่อยู่ในลุ่มนา้ คานล้ วนแต่ได้ รับผลกระทบ
จากสงครามในปี พ.ศ.2370 โดยถูกกวาดต้ อนออกจากชุมชนเดิมไปยังเมืองน่าน
แต่ว่ากองทัพเมืองน่านถูกกองทัพกรุงเทพฯ ติดตามมาทันผู้คนในละแวกนี ้จึงยัง
ไม่ถูกกวาดต้ อนไปจนถึงเมืองน่าน ผู้เขียนสันนิษฐานว่ามีความเป็ นไปได้ ว่ามี
ผู้คนอีกส่วนหนึง่ หนีการถูกกวาดต้ อนขึ ้นไปอยู่ตามหุบเขา
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ภาพที ่ 8 แผนที ่แสดงตาแหน่งที ่ตงั้ ของชุมชนโบราณในลุ่มน้ าคาน อาเภอท่าลี ่
จังหวัดเลย (ปรับปรุงจาก Google Earth)
นอกจากนี ้ ยังมีความเป็ นได้ ว่าการกวาดต้ อนผู้คนในครัง้ นันน่
้ าจะมีการ
เผาทาลายบ้ านเรื อนและยุ้งฉางด้ วย เพื่อเป็ นการมิให้ ข้าศึกได้ ใช้ เป็ นที่ตงั ้ มั่น
ดังเช่นที่เจ้ าราชวงษ์ เมืองเวียงจันทน์สงั่ ให้ จุดไฟเผาค่าย เผายุ้งข้ าว เผาเรื อนใน
เขตเมืองเลยในช่วงเวลาใกล้ เคียงกัน (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 28)
จนทาให้ ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานและชุมชนใกล้ เคียงในลุ่มแม่นา้ เหื องถูก
ทิ ้งร้ างไปในชัว่ ระยะเวลาสันๆ
้ เพราะปรากฏร่ องรอยชุมชนขนาดเล็กที่ถูกทิง้ ร้ าง
จนเหลือเพียงร่องรอยเศษภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ 23 - 24 กระจายอยูห่ ลายแห่งริมฝั่งแม่น ้าเหือง ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นว่าในช่วงเวลา
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ดังกล่าวนอกจากจะมีการกวาดต้ อนผู้คนไปแล้ วยังมีการเผาทาลายบ้ านเรื อน
และยุ้งฉาง
แต่อย่างไรก็ดี หลังจากบ้ านเมื องเข้ าสู่สถานการณ์ ปกติน่าจะมี ผ้ ูคน
บางส่ วนกลับเข้ ามาตัง้ ถิ่ นฐานในบริ เวณลุ่ มน า้ คานอี กครั ง้ ทัง้ ยังมี ความ
พยายามของราชสานักกรุงเทพฯ ที่ให้ มีการติดตามและเกลี ้ยกล่อมผู้คนให้ กลับ
เข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานอยู่บริ เวณภูมิลาเนาเดิมของตนที่ถกู ทิ ้งร้ างไป บางชุมชนก็คงมี
ผู้คนกลับมาตังถิ
้ ่นฐานอยู่ในบริ เวณเดิมหรื อใกล้ เคียงที่ตงชุ
ั ้ มชนเดิม แล้ วมีการ
ใช้ ชื่อหมู่บ้านในชื่ อเดิมเรื่ อยมา อย่างเช่น บ้ านอาฮี บ้ านเมี่ยง และบ้ านท่าลี่
เป็ นต้ น ในขณะเดียวกันก็น่าจะมีอีกหลายชุมชนที่ถูกทิง้ ร้ างไปหรื อเปลี่ ยนชื่ อ
ใหม่
ภายหลังก็มีผ้ คู นอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้คนที่อยู่ในเขตลุ่มน ้าเหืองได้ ย้ายเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานในบริ เวณลุ่มน ้าคาน
มากขึน้ บ้ านท่าลี่ ซึ่งตัง้ อยู่กลางที่ ราบลุ่มน า้ คานและมี ที่ ราบกว้ างขวางได้
กลายเป็ นชุมชนที่มีขนาดใหญ่และมีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ
และสังคมวัฒนธรรมมากที่สดุ ในลุม่ น ้าคาน
ดั ง จะเห็ น ได้ ว่ า ในปี พ.ศ.2432 ราชส านั ก กรุ ง เทพฯ ในรั ช สมั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ได้ พยายามปฏิรูปการปกครองท้ องถิ่น
โดยมีการตัง้ มณฑลลาวพวนขึน้ และมีการตัง้ อาเภอขึน้ อยู่ในสังกัดเมื องเลย
จานวน 3 อาเภอ ได้ แก่ อาเภอกุดป่ อง (อาเภอเมืองเลย) อาเภอท่าลี่ และอาเภอ
นากอก (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ , 2544: 71)
ต่อมาในปี พ.ศ.2446 ราชสานักกรุงเทพฯ กับฝรั่งเศสได้ ทาอนุสญ
ั ญายินยอมให้
พื ้นที่ฝั่งขวาแม่นา้ โขงระหว่างเขตเมืองหลวงพระบางกับเมืองพิชัยลงมาจนถึง
แม่น ้าเหืองให้ อยู่ภายใต้ กับปกครองของฝรั่งเศส (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ , 2554:
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109 - 112) ทาให้ ที่ทาการอาเภอนากอก ซึ่งตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ดงั กล่าวต้ องได้ ย้ายที่
ทาการมาอยู่ที่บ้านอาฮี ทางฝั่ งขวาแม่นา้ เหื องแทน จึงมีการตังบ้
้ านอาฮี เป็ น
อาเภออาฮีแทนอาเภอนากอกเป็ นการชัว่ คราว ภายหลังจึงมีการยุบอาเภออาฮี
ลงเป็ นต าบลขึ น้ กั บอ าเภอท่ าลี่ (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและ
จดหมายเหตุฯ, 2544: 71) จะเห็นได้ ว่าพื ้นที่ราบลุ่มนา้ คานเป็ นพื ้นที่สาคัญอี ก
แห่งหนึง่ ของจังหวัดเลยเรื่ อยมาจนถึงปัจจุบนั
บทสรุป
หากจะกล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของ
ชุมชนโบราณในลุ่มนา้ คานแล้ ว ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ ริ่ มมี หลักฐาน
ประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของ
ชุมชนมาตังแต่
้ ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ชุมชนโบราณในลุ่มน ้าคานมี
พัฒนาการของชุมชนเชื่ อมโยงกับชุมชนโบราณเมื องแก่นท้ าวซึ่งเป็ นหัวเมื อง
ใหญ่ ในลุ่มแม่น า้ เหื อง ต่อมาชุมชนโบราณในลุ่มน า้ คานได้ เผชิ ญกับภาวะ
สงครามในศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 จนทาให้ ชมุ ชนและศาสนสถานภายในเขต
ชุมชนถูกทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐาน
และฟื น้ ฟูชุมชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25 และมีการยกบ้ านท่าลี่
ขึ ้นเป็ นอาเภอท่าลี่ ปกครองดูแลชุมชนหมูบ่ ้ านในเขตลุม่ น ้าคานและใกล้ เคียง
จากที่ผ้ ูเขียนกล่าวมาข้ างต้ นก็จะเห็นได้ ว่า ในบริ เวณลุ่มนา้ คานได้ มี
การพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรมที่น่าสนใจมากมาย
เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณบ้ านยาง บ้ านท่าลี่และบ้ านเมี่ยงจึงควร
แก่การศึกษาและถ่ายทอด เพื่อให้ อนุชนรุ่ นหลังได้ ศึกษาเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์
และพัฒนาประยุกต์ใช้ ข้อมูลนัน้ เพื่อสร้ างสรรค์ชุมชนท้ องถิ่น ควบคู่กับความ
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พยายามในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งกาลังก่อตัวขึน้
หลังการสร้ างสะพานมิตรภาพไทย - ลาวข้ ามแม่น ้าเหืองที่บ้านนากระเซ็ง และ
การสนับสนุนของหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน อันจะสามารถนามาใช้ เป็ น
ฐานข้ อมูลเพื่อการพัฒนาท้ องถิ่นให้ มนั่ คงยัง่ ยืนต่อไป
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บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
บทบาทพระสงฆ์
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พระครูบุญชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี
อาเภอเมื
งขอนแก่
น อจังถิงหวั
ดขอนแก่
น บุญชยา
บทบาทพระสงฆ์
กับการจัดอการวั
ฒนธรรมท้
น่ :กรณี
ศึกษาพระครู
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Buddhist
Monks’ Role for Local Cultural Management: A Case Study
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ofขอนแก่
Phrakhru
Boonchayakorn of Wat Chaisri Savatthi Community
น
in Muang Khon Kaen District, Khon Kaen Province
วันชาติ ชาญวิจิตร 1 / หอมหวล บัวระภา 2
Wanchat Chanwichit / Homhual Buarabha

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของพระสงฆ์กบั การจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น พื ้นฐานแนวคิดและบทบาท ในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ของพระครูบญ
ุ ชยากร (วสันต์ มหาปุญฺโญ) วิธีการศึกษา คือ การเก็บข้ อมูลจาก
ข้ อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ เชิงลึกในภาคสนาม และจากข้ อมูลทุติยภูมิ
เช่น เอกสารต่างๆ และตารา สังเคราะห์และนาเสนอข้ อมูลโดยวิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์มีบทบาทสาคัญในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา และการจัดการวัฒนธรรมวัฒนธรรมท้ องถิ่น แนวคิดพื ้นฐานในการ
จัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของพระครูบุญชยากร คือ แนวคิดการพัฒนาชุมชน ที่
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
e – mail: wanchatchan@gmail.com
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น e – mail: bhomhu@kku.ac.th
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สัมพันธ์ กับต้ นทุนทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่น ประสบการณ์ เดิมและมิติความรู้
ทางประวัติศาสตร์ บทบาทพระครู บุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
ประกอบด้ วย 4 ด้ าน คือ 1. ความรู้ 2. ความเชื่อ 3. วัฒนธรรมด้ านปฏิบตั ิ 4. การ
อนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น
คาสาคัญ: บทบาท พระครูบญ
ุ ชยากร พระสงฆ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น
จังหวัดขอนแก่น
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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กร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
บทน
า น
ขอนแก่

สังคมไทยเป็ นสังคมพระพุทธศาสนา และวัดได้ ทาหน้ าที่ ตอบสนอง
ความต้ องการของสัง คมเรื่ อยมา พระสงฆ์ ไ ด้ ท าหน้ าที่ ให้ การศึ กษา การ
รักษาพยาบาล ให้ คาปรึกษาทางจิตใจ และวัดได้ เป็ นศูนย์กลางของชุมชนสนาม
เด็กเล่น ทาหน้ าที่เป็ นโรงเรี ยน สถานพยาบาล สถานที่จัดงาน ฯลฯ เสมอมา
(อมรา พงศาพิชญ์ , 2543: 224) จากมิติทางประวัติศาสตร์ ชี ้ให้ เห็นบทบาทของ
พระสงฆ์ในสังคมไทย ที่มีความผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์ในด้ านต่างๆ วัด
ไม่ได้ เป็ นเพี ยงที่ ยึ ดเหนี่ ยวจิ ตใจของมนุษย์ เท่านัน้ หากแต่วัดเป็ นแหล่งการ
เรี ยนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์เรื่ อยมาหลายยุคหลายสมัย ในปัจจุบนั
ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและโลกาภิวตั น์ (globalization) สภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป จิตใจของมนุษย์ที่ด้านชามัวเมาและหลงระเริงในคุณค่าของวัตถุ
ละทิง้ คุณค่าของภูมิปัญญาท้ องถิ่ น ปฏิเสธต้ นทุนทางวัฒนธรรมของท้ องถิ่ น
ด้ วยการแสวงหาคุณค่าที่จอมปลอมภายใต้ ความเป็ นสังคมสมัยใหม่ (modern
sociality) แม้ ว่าหลายคนต้ องก้ มหน้ ายอมรับวิกฤตการณ์ดงั กล่าว แต่ยงั คงมีอีก
หลายคนพร้ อมที่จะสู้เพื่ อเปลี่ ยนแปลงสภาพชีวิตของมนุษย์ที่เป็ นอยู่ นั่นคือ
พระสงฆ์ (monks) พระสงฆ์ เป็ นสถาบันทางจริ ยธรรม เป็ นสถาบันของผู้น า
ทางด้ านจิตใจของสังคม (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2558: 15)
ในปั จจุบันพระสงฆ์ ในฐานะตัวแทนของศาสนามี ความสัมพันธ์ กับ
บริ บททางสังคมของชุมชนจึงทาให้ พระสงฆ์เข้ ามามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
มนุษย์ มากยิ่ งขึน้ ด้ วยความพยายามจะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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เข้ ามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่หลงผิด หรื อที่ยงั คงละเลยชีวิตภายใต้ บริ บททาง
สังคมในยุคปั จจุบนั พระครูบญ
ุ ชยากร เจ้ าอาวาสวัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เป็ นตัวอย่างพระสงฆ์ ในสังคมไทย ที่มีบทบาทในการ
พัฒนาชุมชนและวัฒนธรรมท้ องถิ่นให้ เข้ มแข็ง โดยการประยุกต์พระพุทธศาสนา
เข้ ากับบริ บททางสังคมอี สานได้ อย่างกลมกลื น เช่น ในด้ านเศรษฐกิ จสังคม
(พระมหาพงศ์ทราทิตย์ ก้ องเสียง และหอมหวล บัวระภา: 2558) ดังนัน้ บทบาท
ของพระครูบญ
ุ ชยากร จึงเป็ นการสะท้ อนให้ เห็นพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Engaged
Buddhism) ได้ อย่างชัดเจน
วัดไชยศรี ในปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมท้ องถิ่ นที่
สาคัญของประเทศไทย หน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชนต่างให้ ความสนใจและได้
เข้ าไปศึกษารูปแบบและวิธีการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นตามแนวคิดของพระครู
บุญชยากร เพราะเหตุใดทุกภาคส่วนจึงให้ ความสาคัญกับบทบาทของพระสงฆ์
ในการจัดการวัฒนธรรม ตลอดจนพระครู บุญชยากรมี แนวคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่ นอย่างไร ดังนัน้ ผู้เขียนจึงมีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาบทบาท
พระสงฆ์กบั วัฒนธรรมท้ องถิ่น พื ้นฐานแนวคิดและบทบาทของพระครู บญ
ุ ชยากร
ในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นเพื่อชี ้ให้ เห็นบทบาทของพระสงฆ์ในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้ องถิ่น พื ้นฐานแนวคิดและ
บทบาทในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ นของ “พระครู บุญชยากร” วัดไชยศรี
ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
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ขอบเขตของการศึกษา
บทบาทพระสงฆ์
กับกการจั
องถิน่ :กรณีศึกษาพระครู
สาหรับการศึ
ษาครัดการวั
ง้ นี ้ ผู้ฒ
เขีนธรรมท้
ยนได้ วางขอบเขตในการศึ
กษาไว้ บดัุญ
งนีชยา
้
กร 1. ข้ อมูลชันปฐมภู
้
มิ (Primary Sources) จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกกับ
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
เจ้ าของแนวคิด คือ พระครูบญ
ุ ชยากร
ขอนแก่ น
2. เอกสารชันทุ
้ ติยภูมิ (Secondary Sources) คือ หนังสือทัว่ ไป เอกสาร
วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
วิธีดาเนินการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการศึกษาเชิงคุณภาพจากเอกสาร และการเก็บ
ข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์ ซึง่ ได้ มีการศึกษาตามวิธีการต่างๆ ดังนี ้
1. ศึกษาเรี ยนรู้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับปรัชญาพระพุทธศาสนากับสังคม
(Socially - Engaged Philosophy and Religion) จากชันเรี
้ ยนและตารา
2. เก็บข้ อมูลขันปฐมภู
้
มิ (Primary Sources) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
กับเจ้ าของแนวคิด คือ พระครู บุญชยากร เกี่ ยวกับบทพระสงฆ์ ในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น
3. รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารทุติยภูมิ (Secondary Sources) คือ ตารา
หนังสือทัว่ ไป เอกสาร วารสาร วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความ และงานวิจัย
ที่เกี่ ยวข้ อง คัมภี ร์อื่นๆ ทางพระพุทธศาสนาเถรวาท และงานเขียนที่เกี่ ยวข้ อง
ทัว่ ไป
4. ลงพื ้นที่วดั ไชยศรี สัมภาษณ์พระครูบญ
ุ ชยกร
5. จาแนกและตรวจสอบข้ อมูล
6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
7. สรุปและนาเสนอผลงานการศึกษา
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นิยามศัพท์ เฉพาะในการศึกษา
บทความเรื่ อง “บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ น :
กรณีศึกษาพระครู บุญชยากร วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น” นี ้ ผู้ศกึ ษาได้ ให้ นิยามศัพท์เฉพาะเพื่อใช้ ในการศึกษา ดังนี ้
พุทธศาสนาเพื ่อสังคม หมายถึ ง การปฏิ สัมพันธ์ ของพระสงฆ์ ที่ น า
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาสร้ างกิจกรรมเพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่สังคมตาม
หลักคาสอนของพุทธศาสนา
พุทธศาสนา หมายถึง พุทธศาสนานิกายเถรวาท
บทบาทพระสงฆ์ หมายถึง การปฎิ บัติศาสนกิ จของพระสงฆ์ ในด้ าน
พิธีกรรมทางศาสนาและการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
พระครู บญ
ุ ชยากร 3 (วสันต์ มหาปุญฺโญ) หมายถึง เจ้ าอาวาสวัดไชยศรี
(พ.ศ.2535 - ปัจจุบนั ) ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
การจั ด การวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง การใช้ องค์ ค วามรู้ และ
ประสบการณ์ที่หลากหลายในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น 4 ด้ าน คือ 1. ความรู้
2. ความเชื่อ 3. วัฒนธรรมด้ านปฏิบตั ิ 4. การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น

3

เพื่อให้ การนาเสนอกระชับยิ่งขึ ้น จากหน้ านี ้เป็ นต้ นไปจนจบ ผู้เขียนได้ มีการใช้ คาว่า
“พระครูฯ” สลับไปมา ซึง่ มีความหมายแทนคาว่า “พระครูบญ
ุ ชยากร”
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ผลการศึกษา
บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ :กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
1.กรบทบาทพระสงฆ์ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
(วสันต์ พุมหาปุ
ญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี
อาเภอเมื
องขอนแก่
ด
ทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ
าชาติ
มีความส
าคัญต่นอสัจังงหวั
คมไทย
ขอนแก่
ตังแต่
้ ในอดีน ตจนถึงปั จจุบนั ดังนัน้ จึงเกิดคาถามว่า พระสงฆ์ในฐานะนักบวชของ

พุทธศาสนามีบทบาทในการจัดการวัฒนธรรมของท้ องถิ่นอย่างไร ซึง่ ในบทความ
นี ้ผู้เขียนมุ่งเน้ น หมายถึง วัฒนธรรมในท้ องถิ่นของชาวอีสาน ดังนันในเบื
้
้องต้ น
เพื่อให้ เกิดความเข้ าใจบทบาทพระสงฆ์กับวัฒนธรรมท้ องถิ่นควรพิจารณาใน
ประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1 ความหมายของบทบาท
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ ความหมายของ
คาว่า “บทบาท” หมายถึง การทาตามบท การราตามบท โดยปริ ยายหมายความ
ว่ า การท าตามหน้ าที่ ที่ ก าหนดไว้ เช่ น บทบาทของพ่ อแม่ บทบาทของครู
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 602) ดังนัน้ บทบาทจึงหมายถึงการทาตามหน้ าที่ถูก
กาหนด
ในขณะที่ งามพิศ สัตย์สงวน (2543: 96 - 97) ให้ นิยาม “บทบาท” คือ
“พฤติกรรมที่คาดหวังสาหรับผู้อยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ว่าจะต้ องปฏิบตั ิอย่างไร
(role expectation) เป็ นบทบาทที่ คาดหวังโดยกลุ่มคนหรื อสังคมเพื่ อท าให้ คู่
สัมพันธ์ มี การกระท าระหว่ างกั นทางสัง คมไทย รวมทัง้ สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมที่จะเกิดขึ ้นได้ ”
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ส่วนอาไพ หมื่นสิทธิ์ (2553: 100) ให้ นิยาม “บทบาท” คือ “สิ่งที่เราต้ อง
ทา หรื อเป็ นหน้ าที่ที่เราจะต้ องทา เมื่อเราเป็ นอะไรสักอย่างหนึ่ง สิ่งที่เราต้ องทา
จะต้ องมาควบคูก่ บั สิ่งที่เราเป็ น”
จากการพิจารณาบทบาท หมายถึง การทาตามหน้ าที่ที่ถูกกาหนดให้
กระทา ภายใต้ สิ่งแวดล้ อมและความสัมพันธ์ที่เรามีต่อผู้อื่น ดังนัน้ บทบาทจึงมี
ความสาคัญต่อการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพราะบทบาท
กาหนดหน้ าที่ของแต่ละบุคคลในสังคม
สาหรับลักษณะของบทบาทมีอยู่ 3 ด้ าน คือ 1. บทบาทในอุดมคติ (idea
role) คือ บทบาทที่กาหนดไว้ เป็ นกฎหมายหรื อตามความหวังของบุคคลทัว่ ไปใน
สังคม 2. บทบาทตามที่บุคคลเข้ าใจหรื อรับรู้ (perceived role) เป็ นบทบาทที่
ขึ ้นอยู่กับบุคคลนันๆ
้ จะคาดคิดว่าตนเองควรเป็ นอย่างไร เกี่ยวข้ องกับทัศนคติ
ค่านิยม หรื อบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละคน 3. บทบาทที่แสดงออก
จริ ง (actual /enacted role) คื อ การกระทาที่ บุคคลปฏิ บัติจริ ง ย่อมขึน้ อยู่กับ
สถานการณ์เฉพาะหน้ านันด้
้ วย (จานงค์ อดิวฒ
ั นสิทธิ์ และคณะ, 2548: 36 - 38)
ดังนัน้ บทบาทของแต่ละบุคคลย่อมมีหลากหลายหน้ าที่ที่ต้ องปฏิบตั ิ ซึ่งขึ ้นอยู่
กับสถานการณ์แวดล้ อมและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีต่อกัน บทบาทที่แต่ละ
บุคคลแสดงออกมา ย่อมส่งผลต่อสมาชิกในสังคมนันๆ
้ ด้ วย
ความสาคัญของบทบาทจึงมีความจาเป็ นต่อบุคคลในการปฏิบตั ิต่อคน
อื่ นในสังคม เพราะบทบาทจะชี ใ้ ห้ เห็ นสิ่ งที่ เราควรประพฤติ ปฏิ บัติ ภายใต้
ความสัมพันธ์ ที่เรามี ต่อบุคคลอื่ นบทบาทของแต่และบุคคลย่อมสัมพันธ์ กับ
ตาแหน่งหน้ าที่ เมื่อคนเราอยู่ในสังคม เราจึงมีบทบาทต่อสังคมและต้ องปฏิบตั ิ
ตามบทบาทของสถานภาพต่างๆ ตามกฎเกณฑ์หรื อบรรทัดฐานทางสังคม (อาไพ
หมื่นสิทธิ์, 2553: 101) บทบาทมีความสาคัญต่อบุคคลในฐานะ เป็ นเครื่ องมื อ
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บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

ที่ชี ้ให้ เห็นพฤติกรรมที่เราจะปฏิบตั ิตามหน้ าที่ของเราในสังคมได้ อย่างถูกต้ อง
กับลการจั
การวั
งถิน่ ่ก:กรณี
ศึกษาพระครู
ดังบทบาทพระสงฆ์
นันบทบาทของแต่
้
ะบุคดคลจึ
งมีฒมนธรรมท้
ากมายขึอ้นอยู
บั ความสั
มพันธ์ที่มบีตุญอ่ ชยา
กันใน
สังกรคม เมื่อสมาชิกในสังคมปฏิบตั ิตามบทบาทของตนสังคมย่อมเป็ นระเบี ยบ
เรี ย(วสั
บร้นอต์ย มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ขอนแก่ น

1.2 ความหมายของพระสงฆ์
พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้ ความหมายของ
คาว่า “พระ” หมายถึง “คาใช้ แทนชื่อเรี ยกภิกษุสงฆ์” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546:
762) ในขณะที่ พระสงฆ์ หมายถึ ง “หมู่สาวกผู้ ปฏิ บัติ ตามค าสั่งสอนของ
พระพุทธเจ้ า” (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2548: 98) ดังนัน้ พระสงฆ์
จึงหมายถึง สาวกของพระพุทธเจ้ าที่ครองสมณะเพศเป็ นนักบวชของพุทธศาสนา
สาหรับสงฆ์นนั ้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ สมมุติสงฆ์ หมายถึง ผู้ที่
ออกบวช ปฏิบตั ิดีปฏิบตั ิชอบตามแนวคาสอนของพระพุทธเจ้ า แต่ยงั ไม่ได้ บรรลุ
ธรรมถึงขันเป็
้ นพระอริ ยบุคคลขัน้ ใดขัน้ หนึ่ง และอริ ยสงฆ์ หมายถึง ผู้ที่ปฏิ บตั ิ
ชอบตามคาสอนของพระพุทธเจ้ า จนได้ บรรลุเป็ นพระอริ ยบุคคลขันใดขั
้ น้ หนึ่ง
(บุญมี แท่นแก้ ว และคณะ, 2538: 8) คนไหนที่ไม่มีสจั จะคนนันย่
้ อมไม่มีธรรมะ
อยู่ในตน และใครก็ตามที่ไม่มีธรรมะอยู่ในตนก็ไม่มีทางที่จะเป็ นสงฆ์ได้ (จาทูล
กองสาร์ , 2545: 7) ดังนัน้ พระสงฆ์ คือ ผู้ตงอยู
ั ้ ่ในศีลและปฏิบตั ิตามหลักธรรม
คาสอนอย่างเคร่งครัด
ส่วน บุญมี แท่นแก้ ว และคณะ (2538: 8) สรุ ป หน้ าที่ ของสงฆ์ คื อ
ปฏิบตั ิตามคาสอนอย่างเคร่งครัด รักษาพระศาสนาให้ ดารงอยู่ตลอดไป และนา
คาสอนมาเผยแพร่ สัง่ สอนอบรมประชาชน
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จากการพิจารณาบทบาทหน้ าที่ของพระสงฆ์จะเห็นได้ ว่า พระสงฆ์ไม่ได้
มุ่งแต่เพี ยงแสวงหาความสุขส่วนตัวด้ วยการมุ่งสู่วิถีแห่งการหลุดพ้ นเท่านั น้
พระสงฆ์ดารงอยู่ในสังคมในฐานะสมาชิกของสังคม ดังนันพระสงฆ์
้
จึงยังคงเข้ า
มามี บทบาททางสังคม เพราะยังคงต้ องอาศัยปั จจัย 4 ของชาวบ้ าน ภายใต้
สภาพแวดล้ อมหรื อเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นในสังคม พระสงฆ์จึงไม่นิ่งเฉย หากแต่มี
หน้ าที่ ต่อสังคมและชุมชน เพราะสงฆ์ คื อ บุคคลที่ ด ารงอยู่ในสังคม ร่ วมกับ
สมาชิ กคนอื่ น สถาบันสงฆ์ เป็ นสถาบันจารี ตประเพณี ที่ มี ความส าคัญ ยิ่ ง
พระสงฆ์จากอดีตถึงปั จจุบนั มีความสัมพันธ์ใกล้ ชิด และมีบทบาทสาคัญในการ
ชี ้นาสังคม (วิสมัญญา ทุยไทสง, 2544: 11) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมปั จจุบนั
พระสงฆ์มีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึ่งถือเป็ น
ภาระสาคัญของพระสงฆ์ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์
1.3 ความหมายของวัฒนธรรม
วัฒนธรรม (culture) มาจากรากศัพท์ ภาษาลาติ น 2 ค า คื อ colere
แปลว่า ปลูกฝั งหรื อสัง่ สอน และคาว่า cultus แปลว่าการปลูกฝั งหรื อการอบรม
เมื่อรวมกันได้ คาว่า culture (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543: 96 - 97) ดังนัน้ วัฒนธรรม
จึงหมายถึง การปลูกฝังอบรมสัง่ สอน
วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้ างขึ ้น กาหนดขึ ้น มิใช่สิ่งที่มนุษย์ทา
ตามสัญชาตญาณ อาจเป็ นการประดิษฐ์ วัตถุสิ่ งของขึน้ ใช้ หรื ออาจเป็ นการ
กาหนดพฤติกรรม หรื อความคิด ตลอดจนวิธีการหรื อระบบการทางาน ฉะนัน้
วัฒนธรรมก็คือ ระบบในสังคมมนุษย์ที่มนุษย์สร้ างขึน้ มิใช่ระบบที่เกิดขึน้ โดย
ธรรมชาติตามสัญชาตญาณ (อมรา พงศาพิชญ์ , 2551: 25) วัฒนธรรมเกิดขึน้
เมื่ อมนุษย์ ในสังคมมี ข้ อตกลงร่ วมกัน ในการยึดว่าแบบแผนอั นใดดี ความ
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ประพฤติอย่างไรที่ถกู ต้ อง ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงเป็ นข้ อตกลงของสมาชิกในสังคม
กับการจัดการวัาฒงๆนธรรมท้
งถิน่ น:กรณี
ที่มบทบาทพระสงฆ์
ีร่วมกัน เพื่อกาหนดแบบแผนต่
ในการดอาเนิ
ชีวิต ศึกษาพระครูบุญชยา
กร วัฒนธรรมมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่งทุกอย่าง อันเป็ นแบบแผน
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ในความคิ
ดและการกระทาที่แสดงออกถึงวิถีชีวิตมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใดกลุ่ม
ขอนแก่ น
หนึ่ง หรื อสังคมใดสังคมหนึ่งมนุษย์ได้ คิดสร้ างระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการในการ
ปฏิ บัติ การจัดระเบี ย บตลอดจนระบบความเชื่ อ ความนิ ยม ความรู้ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้ ประโยชน์จากธรรมชาติ (สุพตั รา สุภาพ,
2543: 101)
สาหรับวัฒนธรรมสามารถแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมทาง
วัตถุ หมายถึง ส่วนของวัฒนธรรมที่จบั ต้ องสัมผัสได้ และวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุ
หมายถึง ส่วนของวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้ องได้ แบ่งออกเป็ น 5 ประเภท คือ
สถาบันสังคม วัฒนธรรมที่เกี่ ยวกับการควบคุมทางสังคม ศิลปะ ภาษา และ
พิธีกรรม (งามพิศ สัตย์สงวน, 2543: 54) วัฒนธรรมจึงเกี่ยวข้ องกับภูมิปัญญาใน
วิถีชีวิตของมนุษย์ที่แสดงออกผ่านทังรู้ ปธรรมและนามธรรม
จากการพิ จารณาจะเห็ นได้ ว่า วัฒนธรรมเป็ นแบบแผนที่ ใช้ ในการ
ด าเนิ นชี วิ ตของมนุ ษย์ ในสัง คมแต่ ล ะท้ องถิ่ น ซึ่ ง เป็ นภาพสะท้ อนให้ เห็ น
ภู มิ ปั ญ ญาของท้ องถิ่ น ซึ่ ง ค าว่ า “ท้ องถิ่ น ” หมายถึ ง ท้ องที่ ใดท้ องที่ หนึ่ ง
โดยเฉพาะ เช่น เวลาท้ องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 511)
ซึง่ วัฒนธรรมในแต่ละท้ องถิ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
สาหรับวัฒนธรรมท้ องถิ่น หมายถึง สิ่งที่ดีงามและมี คณ
ุ ค่าที่เกิดขึน้ ใน
แต่ละชุมชน ซึ่งสมาชิกในชุมชนต่างยอมรับเป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน สะท้ อน
ให้ เห็นวิถีชี วิตของผู้คนในชุมชน อันเป็ นมรดกที่ สื บทอดกันมา ภายใต้ ความ
ภาคภูมิใจในการเป็ นเจ้ าของร่ วมกัน วัฒนธรรมท้ องถิ่นจึงเป็ นข้ อตกลงที่คนใน
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ท้ องถิ่นนัน้ ๆ มีร่วมกัน เพื่อเป็ นแบบแผนในการยึดถื อปฏิบตั ิ ซึ่งในบทความนี ้
ผู้เขียนหมายถึง วัฒนธรรมท้ องถิ่นอันเป็ นภูมิปัญญาพืน้ บ้ านของชาวอีสาน ที่
เป็ นแบบแผนในการด าเนิ นชี วิ ตของคนอี สานทัง้ รู ปธรรมและนามธรรม อัน
สอดคล้ องกับฮี ตสิ บสองและคองสิ บสี่ ซึ่งเป็ นจารี ตที่ถือเป็ นมรดกตกทอดมา
ตังแต่
้ ครัง้ บรรพบุรุษ จนกลายเป็ นแบบแผนที่ยึดถือปฏิบตั มิ าจนกระทัง่ ทุกวันนี ้
1.4 บทบาทพระสงฆ์ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ศาสนาอาจจัดว่ าเป็ นวัฒนธรรมทางนามธรรมที่ มี ผ ลต่อการสร้ าง
วัฒนธรรมทางรู ปธรรม การทาความเข้ าใจศาสนาเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมจึงเป็ น
สิ่ งหลี กเลี่ ยงได้ ยาก (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ ชัย , 2548: 80) เพราะศาสนาและ
วัฒนธรรมต่างเกี่ยวเนื่องกับการดารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม ศาสนาที่พฒ
ั นา
เป็ นรู ปธรรมมากขึน้ นัน้ ก็ส่งผลต่อจารี ตประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่ง
ปรากฏให้ เห็นด้ วยตา (สมภาร พรมทา, 2549: 119) ดังนัน้ จึงกล่าวได้ ว่าศาสนา
กับวัฒนธรรมมีความสาคัญต่อกัน สะท้ อนให้ เห็นในวิถีชีวิตของมนุษย์ลกั ษณะ
ทัง้ รู ปธรรมและนามธรรม ความเชื่ อทางศาสนามี อิ ทธิ พ ลแทรกซึ ม อยู่ ทุ ก
ปริ มณฑลของสังคมวัฒนธรรม และประสบการณ์ชีวิตมนุษย์ (ยศ สันติสมบัติ ,
2544: 224) ดังนันในการด
้
าเนินชีวิตของมนุษย์จึงไม่อาจปฏิเสธความสัมพันธ์
ระหว่างศาสนาและวัฒนธรรมได้
ศาสนามีบทบาทหน้ าที่หลักที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ช่วยให้ มนุษย์
สามารถปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ที่เกิดขึ ้น (ยศ สันติสมบัติ, 2544: 233) เพราะศาสนาสามารถผสมผสานและซึม
ซับเข้ ากับวิถีชีวิตของคนอีสาน ภายใต้ วิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม ปรากฏให้
เห็นภาพร่ องรอยการผสมผสานระหว่างพระพุทธศาสนากับพราหมณ์ ศาสนา
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พุทธและพราหมณ์ มี อิ ทธิ พลต่อความเชื่ อและเป็ นบ่อเกิ ดของพิ ธี กรรมและ
บทบาทพระสงฆ์
การจัดการวั
ฒนธรรมท้
ประเพณี
(แสงอรุณกับกนกพงศ์
ชยั , 2548:
10) องถิน่ :กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร ภายใต้ ความหลากหลายก่อให้ เกิดระบบความเชื่ออันสอดคล้ องกับวิถี
นต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ชีว(วสั
ิตของคนอี
สาน ระบบความเชื่อของคนอีสานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่ นสู่รุ่น อันมี
ขอนแก่ น
จารี ตของท้ องถิ่ น นั่นคือ ฮิ ตสิ บสองคองสิ บสี่ เป็ นโครงสร้ างทางความคิด ใน
สังคมชนบท การควบคุมทางสังคมมีลกั ษณะที่ใช้ จารี ตขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวิ ถี ประชา เป็ นเครื่ องควบคุม (สมศักดิ์ ศรี สันติสุข, 2550: 158) ดังนัน้
วัฒนธรรมท้ องถิ่ นจึงมี ความส าคัญในฐานะเป็ นเครื่ องมื อควบคุมสมาชิ กใน
สังคม ให้ ดารงอยูร่ ่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผน ในสังคมอีสานวัฒนธรรม คติ
ความเชื่อ พุทธศาสนาและพราหมณ์ ต่างผูกพันอยู่ในวิถีชีวิตของชาวอีสานมา
ช้ านาน ด้ วยการผสมผสานความเชื่อของพระพุทธศาสนาและพราหมณ์เข้ ากับ
ความเชื่อของท้ องถิ่น ทาให้ สร้ างความเป็ นปึ กแผ่นในสังคมอีสาน
ในสังคมที่ มี การจัดตัง้ องค์กรทางศาสนาอย่างแน่นอนชัดเจน อาจมี
นักบวชหรื อพระสงฆ์ ท าหน้ าที่ เผยแพร่ และอบรมสั่งสอนความเชื่ อศาสนา
ประกอบพิธีกรรมและเป็ นคนกลางในการติดต่อระหว่างมนุษย์กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทังหลาย
้
(ยศ สันติสมบัติ, 2544: 231) ดังนัน้ พระสงฆ์ในฐานะเป็ นนักบวชของ
พระพุทธศาสนา จึงหลี กหนี ไม่พ้ นหน้ าที่ ส าคัญในการประกอบพิธี กรรมทาง
ศาสนา นอกจากเป็ นศูนย์รวมจิตใจให้ แก่คนในชุมชน พระสงฆ์จาเป็ นอย่างยิ่ง
ที่จะต้ องทาหน้ าที่อบรมสั่งสอน และประยุกต์ใช้ หลักธรรมคาสอนของศาสนา
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ ในชุมชนให้ ดีขึน้ ซึ่งในการดารงชีวิ ตของ
พระสงฆ์ ในวัฒนธรรมอี สานหลี กหนี ไม่พ้ น ที่ จะต้ องบูรณาการค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเข้ ากับความเชื่อพื ้นฐานของคนอีสาน นัน่ คือ ฮีตสิบสองคองสิบสี่
ซึง่ เป็ นจารี ตที่ปฏิบตั สิ ืบต่อกันมาช้ านาน
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ดังนัน้ พระสงฆ์จึงไม่ได้ เป็ นเพียงคนที่แม่นในการท่องจาพระไตรปิ ฎก
จากนันจึ
้ งนาหลักธรรมคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ ามาเทศนาให้ ผ้ ูคนใน
ชุ มชนหรื อท้ องถิ่ นรั บฟั งเท่ านัน้ หากแต่ได้ น าหลักธรรมมาประยุ กต์ ท าให้
พระพุทธศาสนาเป็ นศาสนาเพื่ อสังคม เพราะพระสงฆ์คือส่วนหนึ่งของชุมชน
เมื่อชุมชนมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยย่อมสะท้ อนให้ เห็นว่าคนใน
ชุมชนนันมี
้ ศีลมีธรรมประพฤติปฏิบตั ิตามกรอบของจารี ตและคาสอนของศาสนา
ในทางตรงข้ ามหากชุมชนแตกแยกมี แต่ความวุ่นวายย่อมสะท้ อนภาพลบต่อ
ศาสนาและจารี ตของสังคมเช่นเดียวกัน ดังนัน้ พระสงฆ์ยุคใหม่ไม่ใช่นงั่ เฝ้าวัด
หากแต่ท่านเหล่านันคื
้ อผู้ที่เฝ้าดูสงั คมและความเป็ นไปของโลกและพร้ อมที่จะ
ช่วยเหลือพัฒนาสังคมและโลกต่อไป ดังนัน้ บทบาทหน้ าที่ของพระสงฆ์ในบริ บท
ของสั ง คมอี ส านจึ ง เปลี่ ย นแปลงไป หน้ าที่ ข องพระสงฆ์ ถู ก ก าหนดจาก
ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ในสังคม ภายใต้ สิ่ งแวดล้ อมและสถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นจริงในสังคม
ด้ วยเหตุนี ้ ศาสนา ความเชื่อ และวัฒนธรรมท้ องถิ่นจึงมีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน ภายใต้ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เกิดขึ ้น ศาสนาถูกนามาใช้ เป็ น
เครื่ องมื อสาคัญในการจัดการทางวัฒนธรรม โดยมี พระสงฆ์ เป็ นผู้มี บทบาท
ส าคัญในการขับเคลื่ อน พระสงฆ์ เป็ นผู้ด าเนิ นการพร้ อมกับเป็ นผู้ประสาน
ประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ ในสังคมให้ ดาเนินไปอย่างถูกต้ อง เช่น ประเพณี
เกี่ยวกับชีวิต การเกิด การบวช การแต่ง การตาย พระสงฆ์ล้วนเป็ นผู้การดาเนิน
ประกอบสร้ างพิธี กรรม เมื่อพระสงฆ์ กลายเป็ นผู้มี บทบาทส าคัญในประเพณี
อี สาน พระสงฆ์ จึงมี หน้ าที่ ในการสื บทอดวัฒนธรรมท้ องถิ่ นอี สาน อาทิ เช่น
ประเพณี ตามฮี ตสิ บสองคองสิ บสี่ ซึ่งพระสงฆ์ เป็ นผู้มี ความส าคัญในฐานะ
ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา อันเนื่องด้ วยประเพณีตามวัฒนธรรมอีสาน
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2. พืน้ ฐานแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของพระครู บุญชยากร
บทบาทพระสงฆ์
กับการจั
ดการวั
นธรรมท้องถิ
องถิ่ นน่ของพระครู
:กรณีศึกษาพระครู
บุญเกิ
ชยา
แนวคิดในการจั
ดการวั
ฒฒนธรรมท้
บุญชยากร
ดขึน้
กร ้นฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชนสาวะถี ดังนัน้ การจัดการวัฒนธรรมจึง
จากพื
นต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
เข้(วสั
ามาเกี
่ยวข้ องกับการพัฒนาชุมชน เพราะท่านพระครู ฯ ได้ บูรณาการพืน้ ฐาน
ขอนแก่ น
แนวความคิดต่างๆ มาใช้ ในการพัฒนาโดยไม่มีกรอบทฤษฏี หรื อหลักการใดๆ
หากแต่การพัฒนาเกิดขึน้ ได้ เพราะการเข้ าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้ บริ บทของ
ชุมชนดังนันเพื
้ ่อให้ เกิดความเข้ าใจควรพิจารณาในประเด็นต่อไปนี ้
2.1 ภูมิหลังของแนวคิดในการพัฒนาชุมชนของพระครู บุญชยากร
จุดเริ่ มต้ นของแนวคิดในการพัฒนาของพระครู บุญชยากร เกิดขึน้ เมื่อ
ประมาณ ปี พ.ศ.2532 เป็ นต้ นมา จากพื ้นฐานแนวคิดข้ างต้ นทาให้ ท่านพระครู ฯ
มองแนวคิดในการพัฒนาเป็ นแบบบูรณาการ (Integration Development) คือ
ประสมประสานความรู้ ต่างๆ ในบริ บทของท้ องถิ่นมาใช้ ในการพัฒนาจนกลาย
แนวคิ ดในการพัฒนาชุมชนของท่ านพระครู ฯ ซึ่งได้ กลายเป็ นแนวคิ ด ที่ จุ ด
ประกายให้ ท่านเริ่ มต้ นจัดการวัฒนธรรมของท้ องถิ่นให้ ยงั่ ยืนและสร้ างชุมชนให้
เข้ มแข็งดังในปั จจุบนั นี ้ จากการศึกษาแนวคิดของพระครู บุญชยากรสามารถ
วิเคราะห์ภมู ิหลังแนวคิดในการพัฒนาวัฒนธรรมท้ องถิ่น ได้ ดงั นี ้
1. ต้ นทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
วัดไชยศรี ตังอยู
้ ่ใน ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น ตามคาบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ สร้ างขึน้ ประมาณ ปี พ.ศ.2443
ได้ รับพระราชทานวิสุงคามสี มา เมื่ อปี พ.ศ.2460 โดยมี หลวงปู่ อ่อนสา เป็ น
เจ้ าอาวาสรู ปแรก เป็ นผู้ออกแบบและนาพาญาติโยมสร้ างโบสถ์ โดยกาหนดให้
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แต้ มผนังสิมเป็ นภาพอดีตพระพุทธเจ้ า คือ มหาเวสสันดรชาดก สังข์สินไชย ภาพ
เทพและภาพสัตว์ตา่ ง ๆ ผนังด้ านนอกเป็ นภาพนรก 8 ขุม (หลุม) และวรรณกรรม
พื ้นบ้ านเรื่ องสังข์สินไชย เป็ นการเขียนแบบช่างพื ้นบ้ านและเขียนด้ วยสีฝนซึ
ุ่ ่งหา
มาจากธรรมชาติ (หอพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น, ม.ป.ป.) พระครู บุญชยากรเล่าถึงความทรงจาในวัยเด็กของท่าน
เกี่ ยวกับวัดไชยศรี ความว่า ในยุคของหลวงปู่ อ่อนสา ท่านยังจาได้ ดีว่าในยุค
โบราณสมัยที่หลวงปู่ อ่อนสาเป็ นเจ้ าอาวาส เป็ นยุครุ่งเรื องที่สดุ ของชุมชนสาวะถี
ผู้คนมี ศี ลมี ธรรม มี ความรั กใคร่ กลมเกลี ยวกัน ผู้คนในชุมชนต่างๆ รั กและ
หวงแหนในวัฒนธรรมท้ องถิ่น ยึดฮีตสิบสองคองสิบสี่ ปฏิบตั ิกนั อย่างไม่ขาด ใน
สิมอีสานก็มีฮปู แต้ มที่เป็ นจิตรกรรมล ้าค่า (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
สิมอีสานวัดไชยศรี นอกจากมีความเก่าแก่แล้ ว ยังมีความงดงามของ
สถาปั ตยกรรม ที่ยงั คงอนุรักษ์ ไว้ เป็ นอย่างดี จุดเด่นของสิมอีสานวัดไชยศรี คือ
การเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ภูมิปัญญาไทย การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชน
เป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน และบูรณาการองค์ ความรู้ ทัง้ ศาสตร์ และศิลปะ ให้
เยาวชนในชุมชนสาวะถี ได้ มีส่วนรักษาวิถีชีวิต วัด บ้ าน โรงเรี ยน ชุมชน และ
อนุรั กษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่ นไปพร้ อมกับการพัฒนาชุมชนอย่ างกลมกลื น ใน
ปั จจุบนั มีพระครู บุญชยากร (วสันต์ มหาปุญโญ) เป็ นเจ้ าอาวาสวัดไชยศรี องค์
ปั จจุบนั (หอพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่น, ม.ป.ป.) จากการพิจารณาบริ บทที่เกี่ยวข้ องทังด้
้ านกายภาพและสภาพ
สังคมจะเห็นได้ ว่าชุมชนวัดไชยศรี มีต้นทุนทางวัฒนธรรมในชุมชนร่ วม 100 ปี
ดังนัน้ การอนุรักษ์ และการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของชุมชนจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ
เพื่อให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นที่เป็ นมรดกของบรรพบุรุษคงอยูส่ ืบไป
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บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

2. พืน้ ฐานแนวคิดในการพัฒนา
บทบาทพระสงฆ์รูกปับแบบการท
การจัดการวั
ฒนธรรมท้
องถิน่ :กรณีศบึกญ
างานเพื
่อสังคมของพระครู
ุ ษาพระครู
ชยากร เริบ่มุญต้ชยา
นจาก
วิธกรี คิดแบบชาวบ้ านโดยทัว่ ไป “การพัฒนาชุมชนไม่ได้พฒ
ั นาจากชาวบ้าน แต่
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
การพัฒนาเกิ ดขึ้ นที ่ชาวบ้าน” (พระครู บุญชยกร, 2558) ดังนัน้ ต้ นทุนในการ
ขอนแก่ น
พัฒนาคือชาวบ้ านที่อยู่ในชุมชน กล่าวคือ จากมุมมองของคนธรรมดาคนหนึ่งที่
ต้ องการเห็นชุมชนได้ รับการพัฒนา จากแนวคิดพื น้ ฐานในการพัฒนาของท่าน
พระครู ฯ ท่านไม่ได้ สร้ างตัวตนเองให้ ด ารงอยู่ในฐานะเป็ นผู้ทรงอิทธิ พลทาง
ความคิด (influencer) หรื อผู้ที่ทรงอานาจทางความคิดที่เป็ นศูนย์กลางของผู้คน
ในชุมชน แต่เป็ นผู้เริ่ มต้ นการพัฒนาในฐานะเป็ นสมาชิ กคนหนึ่งของชุมชน
ร่วมกับชาวบ้ าน ดังนัน้ แนวคิดดังกล่าวจึงไม่แบ่งแยกระหว่างผู้ร้ ู (Knower – the
subject) กับสิ่งที่ถูกรู้ (Know - the object) ออกจากกัน หากแต่มองว่าสิ่งต่างๆ
ล้ วนมีความสัมพันธ์ ซึ่งกันและกัน ดังนันในการพั
้
ฒนาชุมชนของท่านพระครู ฯ
เพียงปรารถนาให้ คณ
ุ ภาพชีวิตของสมาชิกในชุมชนมีความสุขดังเช่นในอดีตที่
ผ่านมา
ส าหรั บพื น้ ฐานแนวคิ ดในการพัฒนา ท่ านพระครู ฯ ได้ ผสมผสาน
ประสบการณ์เดิมในช่วงทางานด้ านสหกรณ์ก่อนที่จะออกบวช ทาให้ มีพื ้นฐาน
งานด้ านบริ หารองค์กรอยู่บางส่วน ประกอบกับพื ้นฐานทางครอบครัว การมีบิดา
เป็ นผู้มี บทบาทในชุมชนเมื่ อครั ง้ ในอดีต ทาให้ ท่านได้ สัมผัสกับงานด้ านการ
พัฒนาและงานทางด้ านการจัดการชุมชนอยู่ในวิถีชีวิต จากประสบการณ์ ในวัย
เด็กและประสบการณ์ในการทางาน จึงกลายเป็ นพื ้นฐานสาคัญที่มีตอ่ แนวคิดใน
การพัฒนา (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) จนกระทัง่ เมื่อพระครูบญ
ุ ชยากรอุปสมบทที่
ต่างจังหวัดแล้ วกลับมาอยูว่ ดั ไชยศรี จึงกลายเป็ นจุดเริ่มต้ นหรื อรากฐานแห่งการ
พัฒนาชุมชนสาวะถีขึ ้น แนวความคิดภายใต้ ความทรงจาที่เลือนรางได้ ถกู รื อ้ ฟื น้
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ขึ ้นอีกครัง้ และเป็ นเสมือนการจุดประกายสาคัญในฐานะผู้นาทางศาสนาของ
ชุมชน จะต้ องทาอะไรบางอย่างเพื่อสร้ างคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ ดีขึ ้น
2.2 ภูมิปัญญาในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
จากการพิจารณาภูมิหลังแนวความคิดของท่านพระครูฯ ชี ้ให้ เห็นอย่าง
ชัดเจนว่าท่านไม่ใช่นักทฤษฏี (theoretician) ที่ จะนาทฤษฏี ใดทฤษฏี หนึ่งมา
ทดลองใช้ ในการพัฒนา หากแต่ท่านปรารถนาที่จะพัฒนาชุมชนภายใต้ บริ บท
ความเป็ นอยู่ของมนุษย์ อย่างแท้ จริ ง ดังนัน้ ในการพัฒนาดังกล่ าวจึ งไม่ มี
หลั ก การที่ ต ายตั ว หากแต่ ขึ น้ อยู่ กั บ บริ บททางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายใต้
ความสัมพันธ์ กับมิ ติ ในทางประวัติ ศาสตร์ (historical perspective) เพื่ อมุ่ง
พัฒนาวิถีชีวิตในปั จจุบนั โจทย์สาคัญของท่านพระครู ฯ ในฐานะของเจ้ าอาวาส
และผู้นาศาสนาของชุมชน คือ “เราจะพัฒนาชุมชนอย่างไร เราต้องจัดการชุมชน
ใหม่” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
ในช่วงปี พ.ศ.2532 - 2533 ชุมชนสาวะถีพฒ
ั นาจากความไม่มีอะไรเลย
จากวัดที่ล้าหลังที่สดุ ในตาบล ผู้คนชุมชนที่แตกแยก แต่ด้วยความเชื่อมัน่ ที่มีต่อ
เพื่อนมนุษย์ และการตังใจพั
้ ฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง ภายใต้ พื ้นฐานทางครอบครัว
ของท่านพระครู ฯ จึงกลายเป็ นแรงบันดาลใจที่ท่านพยายามจะทาให้ เกิ ดการ
พัฒนาขึ ้น สาหรับจุดเริ่ มต้ นในการพัฒนา ท่านพระครู ฯ พยายามตอบคาถาม
ที่ว่า การพัฒนาไม่ได้ พฒ
ั นาจากชาวบ้ าน แต่การพัฒนาเกิดจากชาวบ้ าน ดังนัน้
ชาวบ้ านจึงเป็ นพลังสาคัญแห่งการพัฒนา ท่านจึงเริ่ มต้ นพัฒนาจากชาวบ้ าน
ก่อน โดยอาศัยชาวบ้ านช่วยพัฒนาชุมชนไปพร้ อมๆ กัน จากความขัดแย้ งเพื่ อ
นาไปสู่การพัฒนาให้ ได้ ท่านเริ่ มคุยกับชุมชนเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา โดย
อาศัยมิติทางประวัติศาสตร์ ประสบการณ์ที่ผ่านเคยมี จากประสบการณ์ร่วมของ
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บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัดขอนแก่ น

ชาวบ้ าน เพื่ อค้ นหาแนวทางพัฒ นา สอดคล้ องกับแนวคิดของ เสน่ห์ จามริ ก
บทบาทพระสงฆ์
การจัจดัยการวั
องถิน่ ย:กรณี
ศึกษาพระครู(Inside
บุญชยาout)
(2546:
9) ที่กล่าวถึกงับการวิ
ชาวบ้ฒานธรรมท้
นว่า “การเรี
นรู้ จากภายใน
กร
หมายความว่
าเป็ นการเรี ยนรู้ ที่เราต้องค้นหาภายในของเรา การวิ จยั ชาวบ้านคื อ
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
การคิ ดค้นจากภายในของเรา ชาวบ้านก็มีชีวิตอยู่กบั ประเพณี ภูมิปัญญา แต่สิ่ง
ขอนแก่ น
เหล่านี ถ้ ูกละเลยทอดทิ้ งและถูกบ่อนทาลายมาเป็ นเวลานาน”
จากการค้ นหาคาตอบจากตัวตนของชุมชน ในที่สุดท่านพระครู ฯ ก็พบ
คาตอบจากมิติในทางประวัติศาสตร์ ความทรงจาในวัยเด็กที่ท่านเคยได้ ยินเรื่ อง
เล่าในยุคแห่งการพัฒนาในตาบลสาวะถี ในยุคของหลวงปู่ อ่อนสาชุมชนพัฒนา
จนถึงขีดสุด จากประวัติศาสตร์ ในครัง้ อดีตจึงเกิดคาถามตามมาว่า “ครู บาเฒ่ า
เพิ่นใช้อิหยังเป็ นเครื ่องมื อในการพัฒนาชุมชนและคน” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
จากความพยายามค้ นคว้ าหาข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ทาให้ ท่านรู้ ค าตอบที่
กลายเป็ นรู ปแบบส าคัญแห่งการพัฒนา นั่นคือ หลวงปู่ อ่อนสาใช้ จารี ตเป็ น
เครื่ องมื อ “ยุคของครู บาเฒ่ า หลวงปู่ อ่ อนสาเจริ ญทั้งฮี ต ทั้งคอง ชาวบ้ าน
มี ความสุข หลวงปู่ เพิ่ นใช้ จารี ตเป็ นเครื ่ องมื อ ประเพณี ต่างๆ ทาอย่างจริ งจัง
สอนคนจากฮี ตสิ บสอง เมื ่อคนมารวมกัน มันก็สอนได้” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
ท่านพระครู ฯ ค้ นพบคาตอบจากเรื่ องราวในอดีตในยุคหลวงปู่ อ่อนสา
ซึ่งคนร่ วมสมัยจะทราบดีว่าในยุคนี ช้ ุมชนสาวะถี เจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก
ชาวบ้ านต่างปฏิบตั ิตามจารี ตประเพณีอย่างเคร่งครัด เจริญรุ่งเรื องทังฮี
้ ตสิบสอง
คองสิบสี่ ผู้คนในชุมชนต่างรักใคร่ปรองดองกัน ชาวบ้ านต่างมีความสุขกันอย่าง
ถ้ วนหน้ า ชุมชนพัฒนาได้ เนื่องจากหลวงปู่ อ่อนสาใช้ จารี ตของท้ องถิ่น นั่นคือ
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ เป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน เมื่อคนมา
อยูร่ ่วมกันทากิจกรรมร่ วมกัน ในชุมชนต่างๆ ชาวบ้ านเองก็จะต้ องรู้จกั ทรัพยากร
ของตนเอง รู้ จกั ภูมิปัญญาของตนเองรู้ จักสิ่งที่เรี ยกว่า ประเพณีความสัมพันธ์
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ภายในชุมชนเอง (เสน่ห์ จามริก, 2546: 9) การที่จะปลูกฝังหรื อสอนคนก็กลายเป็ น
เรื่ องง่าย จากแนวความคิดดังกล่าวจึงจุดประกายให้ ท่านพระครู ฯ ประยุกต์ใช้
แนวทางของหลวงปู่ อ่อนสาในการพัฒนาชุมชน นัน่ คือ ใช้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นเป็ น
ตัวขับเคลื่อนในการพัฒนา ดังนัน้ การพัฒนาชุมชนจึงสัมพันธ์ กับวัฒนธรรม
ท้ องถิ่ น โดยปริ ย าย และนับ ตัง้ แต่ นั น้ มาท่ า นพยายามใช้ วั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญาของชุมชนเป็ นตัวขับเคลื่อน แนวคิดการพัฒนาจึงถูกผสานเข้ ากับการ
จัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ดังนัน้ ท่านพระครู ฯ จึงใช้ จารี ตและประเพณีอีสานเป็ นเครื่ องมือในการ
พัฒนาชุมชน โดยท่านตังปณิ
้ ธานไว้ ว่า “ประเพณี ต่างๆ ต้องทาอย่ างจริ งจัง
สอนคนจากฮี ตสิ บสอง เมื ่อคนมารวมกันก็สอนและพัฒนาได้” (พระครูบญ
ุ ชยกร,
2558) จากแนวคิดดังกล่าวจึงกลายเป็ นมูลเหตุที่นาไปสู่การวางรากฐานแห่งการ
พัฒนา ท่านพระครูฯ อาศัยต้ นทุนเดิมที่มีอยู่ผสมผสานกับมิติทางประวัติศาสตร์
ในการพัฒนาชุมชน เพื่ อเป็ นแนวทางในการพัฒนาชุมชนสาวะถี ดัง ที่ เคย
เจริ ญรุ่ งเรื องในอดี ต ผลจากประสบการณ์ และการเก็ บรวบรวมข้ อมู ลทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ อันเนื่ องจากการบริ หาร ก่อให้ เกิดหลักการ
บริ หารที่ว่า วิธีบริ หารธรรมชาติมันไม่ใช่ทฤษฏี แต่เป็ นการรวบรวมข้ อมูลและ
จัดเก็บข้ อมูล สิ่งที่สาคัญคือ เหตุผลทาให้ จารี ตเป็ นประเพณีที่ไม่เลื่อนลอยแต่มี
เหตุผล (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
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3. บทบาทพระครู บุญชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
่ :กรณี
บทบาทพระสงฆ์
การจัดการวั
ฒนธรรมท้
องถินฒ
ศึกษาพระครู
บุญชยา ฯ
จากการพืกน้ ับฐานแนวคิ
ดในการจั
ดการวั
นธรรมท้
องถิ่นของพระครู
ชีใกร
้ ห้ เห็นจุดเริ่ มต้ นจากวิธี คิดแบบชาวบ้ านผสมผสานกับวิชาความรู้ ทางด้ าน
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
สหกรณ์ ที่ เรี ยนมา และประสบการณ์ จากการท างานกับชุมชน ท าให้ มี พื น้
ขอนแก่ น
ฐานความรู้งานด้ านการบริ หาร ประกอบกับพื ้นฐานทางครอบครัวที่บิดาของท่าน
ทางานด้ านการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนชุมชนในอดีต สิ่งเหล่านี ้
จึงกลายเป็ นกรอบส าคัญที่ ทาให้ ท่านเริ่ มตระหนั กถึงความคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น ดังต่อไปนี ้
3.1 การจัดการวัฒนธรรมด้ านความรู้
ภายหลังจากที่ท่านพระครู ฯ ทราบถึงเครื่ องมือในการพัฒนาชุมชน นัน่
คือ จารี ตตามฮี ตสิ บสองคองสิบสี่ ในช่วงแรกที่ ก้าวสู่การเริ่ มต้ นลงมื อพัฒนา
ท่านพระครูฯ ได้ เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นต่างๆ จากปราชญ์ชาวบ้ าน โดยเรี ยนรู้
วัฒนธรรมท้ องถิ่นอีสานจากปราชญ์ชาวบ้ านในตอนเย็นๆ ของทุกวัน “ต้องเรี ยน
ตอนแลง หลังจากเพิ่ นทามาหากิ นแล้วพุ้นล่ะ”(พระครู บุญชยกร, 2558) ท่าน
พระครูฯ ได้ เรี ยนรู้ ประเพณีต่างๆ ของชุมชน และรวบรวมแนวคิดต่างๆ ไว้ ว่า ใน
ประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่นมีอะไรบ้ างดี อะไรบ้ างไม่ดี เก็บข้ อมูลต่างๆ ที่ได้
จากประสบการณ์และเรี ยนรู้จากปราชญ์ชาวบ้ านไว้ ทาให้ ทา่ นพระครูฯ สามารถ
รวบรวมเป็ นองค์ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมท้ องถิ่น ซึ่งนาไปสู่การจัดทาหลักสูตร
วัฒนธรรมท้ องถิ่น ที่นาประยุกต์ใช้ ในโรงเรี ยนของชุมชนในเวลาต่อมา
ครัน้ เมื่อท่านมีความรู้ เกี่ ยวกับประเพณี และวัฒนธรรมท้ องถิ่น ท่านก็
อาศัยการบอกเล่าและสัง่ สอนชาวบ้ านด้ วยการเทศนาสอน กล่าวคือ เวลาเทศนา
ท่านจะแฝงแนวคิดวัฒนธรรมท้ องถิ่นเข้ าไปด้ วย เมื่อท่านสามารถจัดองค์ความรู้
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ให้ แก่ชาวบ้ านผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเชื่อและปฏิบตั ิตามได้ แล้ วลาดับต่อไป ท่าน
พระครู ฯ ตังค
้ าถามว่า “ทาอย่างไรถึงจะนาเด็กรุ่นใหม่ๆ มาสอนวัฒนธรรมได้ ทา
อย่างไรจะมี เด็กวัยรุ่นมากวนข้าวทิ พย์ไม่ใช่มีแต่คนเฒ่าคนแก่ ” (พระครูบญ
ุ ชยกร,
2558) ท่านลองผิดลองถูกจนกระทัง่ ค้ นพบหลักการสาคัญในการสอนวัฒนธรรม
คือ “สอนคนโดย ที ่เขาไม่รู้สึกว่าเราสอนเขา สอนศาสนาในวิ ถีชุมชน ไม่ต้องใช้
ตัวหนังสือ สังคมมันมี บริ บททีห่ ลากหลาย” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
จากแนวคิดของท่านพระครูฯ ชี ้ให้ เห็นว่า ท่านให้ ความสาคัญกับผู้เรี ยน
เป็ นสาคัญ ซึ่งสอดคล้ องกับแนวความคิดของนักปรัชญาการศึกษาอย่างจอห์น
ดิ ว อี ้ (John Dewey) ที่ เ น้ นผู้ เรี ยนเป็ นศู น ย์ ก ลาง (child centered) เมื่ อ ให้
ความสาคัญกับผู้เรี ยนได้ เลือกและปฏิบตั ิตาม ย่อมก่อให้ เกิดความสุขแก่ผ้ เู รี ยน
และเห็ นคุณค่าของวัฒนธรรม เพราะเขาได้ ลงมื อปฏิ บัติเอง ภูมิ ปั ญญาคื อ
ความรู้ อนั เกิดจากประสบการณ์ ความเชื่อ ค่านิยม และอุดมการณ์ ที่ถ่ายทอด
สืบต่อกันมาในสังคม ความรู้ เช่นนี ้ไม่ใช่เป็ นแต่เรื่ องที่ สมาชิกทุกคนต้ องรู้ เฉยๆ
(อานันท์ กาญจนพันธ์ , 2553: 136) เป็ นสิ่งที่ จะต้ องลงมือปฏิบตั ิด้วยจึงจะเกิด
ประสิ ทธิ ผล “วัฒ นธรรมคื อ ค าสอนที ่ เ ข้ า สู่ ทุ ก คนได้ ด้ ว ยการร่ ว มมื อ ท า
วัฒนธรรมจึงเป็ นเครื ่องมื อขับเคลื ่อน” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) ดังนัน้ การศึกษา
วัฒ นธรรมตามทัศนะของพระครู ฯ จึ ง ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อเยาวชน ใน
ขณะเดียวกันก็สร้ างสานึกที่ดีต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่นด้ วย หลังจากนัน้ ประเพณี
ต่างๆ ในท้ องถิ่ นจะมี การรวมกลุ่มของวัยรุ่ นมาช่ วยกันเตรี ยมงานและช่ วย
ขับเคลื่อนงานในวัฒนธรรมท้ องถิ่นตังแต่
้ นนมาจนกระทั
ั้
ง่ ปัจจุบนั
จากการพิจารณาการจัดการองค์ความรู้ ชี ้ให้ เห็นว่าท่านพระครู ฯ เป็ น
บุคคลที่ พร้ อมจะเรี ยนรู้ และพัฒนาองค์ความรู้ ต่างๆ ผสานเข้ ากับบริ บทของ
ชุมชน ท่านทาหน้ าที่เก็บรวบรวมข้ อมูล รวบรวมให้ เป็ นระบบและถ่ายทอดโดย
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เน้ นที่ คนรุ่ นใหม่ ซึ่งเขาเหล่านี จ้ ะเป็ นตัวขับเคลื่ อนวัฒนธรรมท้ องถิ่ นต่อไป
บทบาทพระสงฆ์
ับการจั
นธรรมท้
งถิน่ :กรณี
สมาชิ
กในชุมชนต้ อกงเป็
นผู้ขดับการวั
เคลืฒ่อนงาน
ด้ วอยการสร้
างสศึกานึษาพระครู
กร่ วมให้บเกิุญดชยา
ขึน้ ใน
ชุมกรชนตระหนักถึงความสาคัญของวัฒนธรรมท้ องถิ่น ท่านย ้าว่าวัฒนธรรมสอน
มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
กัน(วสั
ได้นทต์กุ คน
โดยไม่ต้องใช้ ตาราหรื อหนังสือ หากแต่เกิดจากการลงมือปฏิบตั ิ
ขอนแก่ น

3.2 การจัดการวัฒนธรรมด้ านความเชื่อ
ครัน้ เมื่อท่านพระครู ฯ มีความรู้ และเข้ าใจในภูมิ ปัญญาท้ องถิ่นอย่าง
ลึกซึ ้งแล้ ว งานต่อไปคือการสานต่อการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นของชุมชนให้
เข้ มแข็ง ภายใต้ บริ บททางสังคมวัฒนธรรม จะผูกติดอยู่กบั ภูมิปัญญาและความ
เชื่อโบราณ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มกั อิงข้ อคิดทางศาสนาและวิถีชีวิตวัฒนธรรม
อันมี ลักษณะหลากหลายในสังคมไทย (แสงอรุ ณ กนกพงศ์ ชัย, 2548: 247)
ดังนัน้ การจะเข้ าไปจัดการความเชื่อของคน โดยให้ เขาเปลี่ยนความเชื่อเป็ นเรื่ อง
ยาก ในขณะเดียวกันท่านพระครู ฯ ก็เข้ าใจถึงจุดนี ้ดี ดังนัน้ การจัดการด้ านความ
เชื่อจึงเป็ นโจทย์ที่สาคัญ ท่านเล่าว่า ในอดีตท่านเป็ นพระหนุ่มพรรษาก็ยงั น้ อย
จะทาอย่างไรให้ คนในชุมชนเชื่อ จะทาอย่างไรให้ ผ้ เู ฒ่าผู้แก่ในชุมชนศรัทธาได้
“อาตมากะเพิ่ งบวชใหม่ ตอนนัน้ เว้าไปไผเพิ่ นสิ เชื ่อ” (พระครู บุญชยกร, 2558)
การจะพูดให้ คนเชื่อต้ องมีความรู้เป็ นพื ้นฐานก่อน ท่านพระครู ฯ จึงใช้ ความรู้ ทาง
พุทธศาสนาผสมผสานกับความรู้ทางวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ท่านได้ เรี ยนกับปราชญ์
ชาวบ้ าน เมื่ อนาวัฒนธรรมท้ องถิ่ นผสมผสานกับหลั กธรรมทางพุทธศาสนา
เทศนาให้ คนฟั ง ผู้ฟังย่อมเกิดความศรัทธาไปโดยปริ ยาย ซึง่ ท่านพระครูฯ มีวิธีใน
การจัดการวัฒนธรรมด้ านความเชื่อดังนี ้
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1) ประยุกต์ หลักธรรมของพุทธศาสนากับบริบททางสังคม
ภายใต้ บทบาทของพระสงฆ์ ท่านพระครู ฯ จึงใช้ หลักคาสอน
ของพุทธศาสนา ประยุกต์ใช้ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ น ผสานระหว่าง
หลักธรรมค าสอนกับจารี ตของชุมชนอี ส าน ตามแนวคิ ดของท่ านพระครู ฯ
หลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้ ามานาใช้ ได้ จริ งในสังคม “หลักธรรมของเพิ่น เอามา
ใช้ได้จริ งเดะ” (พระครู บุญชยกร, 2558) ดังนัน้ การนามาใช้ ในทัศนะของท่าน
พระครู ฯ ไม่ใช่การน าหลักธรรมจากพระไตรปิ ฎกมาสอนชาวบ้ านตามแบบ
ประเพณี ดงเดิ
ั ้ ม (tradition) แต่ปลูกฝั งหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้ า โดยการ
น ามาประยุกต์ ใช้ กับการพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม ดังนัน้ ต้ องไม่ใช่พุทธ
ศาสนาสอนแบบดังเดิ
้ ม (traditional Buddhism)“ คนยุคใหม่ไม่สนใจศาสนา แต่
ศาสนาต้ องทาให้ เขาสนใจ” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) คาถามคือเราจะทาอย่างไร
ให้ คนรุ่นใหม่สนใจศาสนา นัน่ คือ ต้ องทาศาสนาให้ อยู่ในวิถีชีวิตของพวกเขาให้
ได้ นี่เป็ นโจทย์สาคัญในการใช้ หลักธรรมคาสอนของศาสนาที่ท่านพระครู ฯ ต้ อง
เผชิญในระยะแรกของการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ดังนัน้ ความสาคัญของคาสอนของพุทธเจ้ าเป็ นหลักธรรมที่
สามารถประยุกต์ใช้ ได้ กับสถานการณ์ ในบริ บทสังคมที่มีอยู่จริ ง ซึ่งสะท้ อนให้
เห็นแนวความคิดของพระครูฯ เป็ นพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม (Socially Engaged
Buddhism) แนวคิดนีเ้ ป็ นชื่อสาหรับใช้ เรี ยกพระพุทธศาสนาแนวใหม่ที่เกิ ดขึน้
เพื่อตอบสนองปั ญหาสังคมโลกยุคใหม่ หมายถึง ทัศนะที่ว่าพระพุทธศาสนากับ
สังคมต้ องผูกพัน (must be engaged) เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน ไม่มีการแยกเรื่ อง
ศาสนากับสังคมออกจากกัน (พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, 2548) จากแนวคิด
ของท่านพระครูฯ ทาให้ เห็นแนวคิดที่พยายามจะพัฒนาสังคมทาให้ ทกุ คนมีชีวิต
อยู่ร่วมกันในชุมชน ภายใต้ สานึกรู้ ถึงคุณค่าของชีวิตภายใต้ บริ บทของตน เพื่อ
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พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึน้ ตามปณิธานของท่าน ดังนัน้ พุทธศาสนาจึงอยู่ใน
กับการจั
ฒนธรรมท้
น่ :กรณีษศย์ึกใษาพระครู
ชยาจริ ง
บริบทบาทพระสงฆ์
บททางสังคม และท
าเพื่อดพัการวั
ฒนาคุ
ณภาพชีอวงถิ
ิตของมนุ
นสังคมอย่บาุญงแท้
ไม่กร
ใช่พทุ ธศาสนาที่ม่งุ ท่องหลักธรรมคาสอน โดยไม่นาหลักธรรมดังกล่าวมาเป็ น
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
แนวปฏิบตั เิ พื่อพัฒนาชีวิตของคนในสังคมให้ ยิ่งดีขึ ้น แต่เป็ นการนาหลักธรรมคา
ขอนแก่ น
สอนมาสูว่ ิถีชีวิตชุมชนอย่างเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
2) ประยุกต์ หลักธรรมของพุทธศาสนากับความเชื่อปู่ ตา
ตามแนวคิดของพระครู บุญชยากร ท่านเชื่อว่าหลักธรรมของ
พุทธศาสนาสามารถนามาประยุกต์ใช้ กับสังคมอีสานได้ “คาถามคื อทาอย่างไร
จะทาให้หลักธรรมคาสอนทางศาสนา นามาประยุกต์ ใช้ กับบริ บททางสังคม
อี สาน โดยไม่ มี ความขัดแย้งทางความเชื ่อเกิ ดขึ้ น ” (พระครู บุญชยกร, 2558)
ความเชื่อของชาวนาอีสานไม่ได้ เพียงเชื่อมโยงโครงสร้ างความเชื่อเข้ ากับศาสนา
เท่ านัน้ แต่ยังมี ความสัมพันธ์ กับธรรมชาติ ซึ่ งเป็ นรากฐานของการนับถื อ
วิญญาณที่อยู่ตามธรรมชาติ ที่สมั พันธ์ กับวิถีชีวิตคนในชุมชน ปรากฏว่าสังคม
ชนบทมี ลักษณะความเป็ นแบบเดี ยวกัน (homogeneity) ซึ่งหมายถึ ง ความ
คล้ ายคลึงกันของประชากรในด้ านสังคมและจิ ตใจ ทัง้ ความคิ ด ความเชื่ อ
ประเพณี และพฤติกรรม (สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ , 2550: 157)
ท่านพระครูฯ ค้ นหาว่าคนในชุมชนมีความเชื่อเรื่ องอะไร นั่นคือ
ความเชื่อเกี่ยวกับปู่ ตา ในชุมชนตาบลสาวะถีปตาเป็
ู่ นผู้กาหนดจารี ตของชุมชน
ก าหนดกฎเกณฑ์ ให้ ชุมชนมี ระเบี ยบ โดยมี “ขะจ า้ ” ท าหน้ าที่ เป็ นคนทรง
(shaman) เป็ นสื่อกลางระหว่างชาวบ้ านกับปู่ ตา คนทรง คือคนกลางทาหน้ าที่
ประกอบพิธีกรรมเพื่ออัญเชิญเทพหรื อวิญญาณศักดิส์ ิทธิ์มาเข้ าร่างเพื่อประกอบ
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พิธีกรรม (ยศ สันติสมบัติ, 2544: 231) ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ในการสื่อสารระหว่าง
มนุษย์กบั อานาจศักดิส์ ิทธิ์ที่ชาวบ้ านนับถือ
ท่านพระครูฯ เล่าว่า ในช่วงเวลานันคนในชุ
้
มชนโดยเฉพาะวัยรุ่น
ให้ ความเคารพกับปู่ ตามาก ใครจะไปไหนมาไหน จะไปขอปู่ ตา คนในชุมชนสาวะถี
จึงมีความเชื่อเรื่ องปู่ ตา “เด็กน้อยสมัยนี ้ มันอยู่กบั เทคโนโลยี สิ เอาหลักแบบเก่า
มาใช้บ่ได้ ต้องประยุกต์ใช้” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) เมื่อคนในชุมชนเชื่อผี บูชา
และเคารพต่อผี ปู่ ตา ท่านพระครู ฯ จึงคิดหากลวิธี ในการประยุกต์ หลักพุทธ
ศาสนาเข้ ากับวัฒนธรรมท้ องถิ่นอีสานผสมผสานหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ า
กับบริ บททางสังคม โดยประยุกต์ใช้ หลักคาสอนของพุทธศาสนาเชื่อมกับความ
เชื่อเรื่ องปู่ ตา
เมื่ อเป็ นเช่นนี ท้ ่านพระครู ฯ จึงหารื อกับ “ขะจ า้ ” เพื่ อสร้ าง
กุศโลบาย ในการสอดแทรกหลักธรรมคาสอนในพระพุทธศาสนาเข้ ากับความเชื่อ
เรื่ องปู่ ตา เปลี่ยนแปลงประเพณีชมุ ชนตามหลักพุทธศาสนา แต่ไม่ได้ หกั ล้ างแบบ
แผนของชุมชน เปลี่ยนจากความเชื่ อเป็ นความกตัญญูตามหลักพุทธศาสนา
ปู่ ตาต าบลสาวะถี จึ ง กลายเป็ นพุ ทธ (พระครู บุญชยกร, 2558) ซึ่ งเป็ นการ
ปรับเปลี่ยนบริ บทความเชื่อระหว่างปู่ ตากับพุทธศาสนา จากการพิจารณาจะเห็น
ว่าเป็ นการผสานแนวคิดเรื่ องของสื่อกลางในการส่งสารเข้ ากับการพัฒนา นัน่ คือ
ท่านพระครูฯ เป็ นสื่อกลางของพุทธศาสนา ในขณะที่ “ขะจ ้า” เป็ นสื่อกลางความ
เชื่อเรื่ องปู่ ตา ซึ่งสะท้ อนให้ เห็ นการเกื อ้ กูลของระบบความเชื่ อทางวัฒนธรรม
อย่างกลมกลืน ซึ่งก่อให้ เกิดความเข้ มแข็งของระบบความเชื่อของคนในชุมชน
อย่างชัดเจน ดังนัน้ เมื่อผู้คนในชุมชนปฏิบตั ิต่อความเชื่อที่มี อย่างเคร่ งครั ดใน
จารี ตและศาสนา การพัฒนาย่อมเป็ นสิ่งที่เป็ นไปได้
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3) ประยุกต์ หลักธรรมของพุทธศาสนาเข้ ากับฮีตคอง
บทบาทพระสงฆ์ประเพณี
กับการจัดอการวั
ีสานฒนธรรมท้ องถิน่ :กรณีศึกษาพระครูบุญชยา
กร
นอกจากนี ้ ยังมีการประยุกต์หลักพุทธศาสนาเข้ ากับฮี ตคอง
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
จากการศึกษาจะเห็นได้ ว่าท่านพระครู ฯ ประยุกต์ใช้ หลักธรรมทางพุทธศาสนา
ขอนแก่ น
เข้ ากับฮีตคองประเพณีอีสานอย่างชัดเจน โดยท่านเริ่ มต้ นจากแนวคิดที่ว่า สอน
คนโดยที่คนไม่ร้ ู ว่าตัวเองถูกสอน นั่นคือ สอนโดยให้ เขาตระหนักรู้ ด้ วยตัวเอง
ด้ วยการลงมือปฏิบตั หิ รื อมีส่วนร่วมในประเพณีของชุมชน สมาชิกในชุมชนจึงถูก
ขัดเกลาโดยหลักคาสอนทางศาสนาอย่างอัตโนมัติ การสอนศาสนาในวิถีชุมชน
จึงไม่ต้องใช้ ตวั หนังสือ สังคมมันมีบริ บทที่หลากหลาย ดังนัน้ วัฒนธรรมจึงเป็ น
ค าสอนที่ สามารถเข้ าสู่ทุกคนได้ ด้ วยการลงมื อท า วัฒนธรรมจึงกลายเป็ น
เครื่ องมือขับเคลื่อนในการพัฒนาด้ วย
3.3 การจัดการวัฒนธรรมด้ านการปฏิบัติ
จากแนวความคิ ดของท่ านพระครู ฯ จะเห็ นความคิ ดในการจัดการ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นของท่าน ไม่ได้ สร้ างสิ่งใหม่ให้ กับชุมชน แต่สร้ างคาอธิ บาย
ความหมายต่อการกระทา นัน่ คือ สร้ างคุณค่าให้ แก่สิ่งที่คนในชุมชนยึดเหนี่ยว
คุณค่านี ้กลายเป็ นหลักในการสร้ างสานึกของคนในชุมชนซึ่งวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
เป็ นต้ นทุนทางวัฒนธรรมที่สาคัญ สิ่งที่ยงั ขาดหายและละเลยไปคือ การนาจารี ต
ที่ดีงามของชุมชนมายึดถือปฏิบตั ิกนั อย่างจริ งจัง พร้ อมทังการอนุ
้
รักษ์ ประเพณี
ของบรรพบุรุษให้ คงอยู่สืบไป จากการพิจารณาแนวคิดในการจัดการวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นของพระครู บุญชยากร จึงสามารถแบ่งการจัดการด้ านการปฏิบตั ิได้ 3
ประการ ดังนี ้
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1) ทาให้ วัดเป็ นศูนย์ กลางด้ านการปฏิบัติ
พระครูบญ
ุ ชยากรใช้ วดั เป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ วฒ
ั นธรรม
ท้ องถิ่ น เนื่ องจากท่านพระครู ฯ เชื่ อว่าเมื่ อคนมารวมกันมากๆ การสอนคน
เกี่ยวกับวัฒนธรรมย่อมทาได้ ง่าย ซึ่งการสอนในทัศนะของท่านไม่ใช่การจัดการ
เรี ยนการสอนโดยใช้ หนังสื อหรื อการบรรยาย ดังเช่นการเรี ยนการสอนในยุค
ปัจจุบนั แต่การสอนสาหรับท่านหมายถึงการลงมือปฏิบตั ิ นัน่ คือ สอนวัฒนธรรม
โดยการให้ ลงมือทา เมื่อลงมือทาก็จะเกิดความเข้ าใจ และมีความภาคภูมิใจต่อ
สิ่งที่ตนให้ คณ
ุ ค่า ซึง่ แนวคิดดังกล่าวท่านพระครู ฯ พยายามใช้ กบั คนรุ่นใหม่ เพื่อ
สร้ างเครื อข่าย (network) ทางวัฒนธรรมให้ กับคนรุ่ นใหม่ ท่านพระครู ฯ อธิบาย
ว่าในการปฏิบตั ิตามประเพณีในตอนแรก มีแต่ผ้ สู ูงอายุที่ร่วมมือกันทาท่านจึง
เกิดคาถามว่า “ทาไมวัยรุ่นจึงไม่เข้ ามาช่วยงานที่วดั ” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
ท่านพระครู ฯ พยายามหาคาตอบ และได้ พบว่าสาเหตุที่คนรุ่ น
ใหม่ในชุมชนไม่เข้ ามาช่วยงานที่วดั เนื่องจากพวกเขาถูกกันออกจากวัฒนธรรม
ถูกกันออกจากประเพณีของท้ องถิ่น ดังนัน้ คนรุ่นใหม่จึงไม่เห็นความสาคัญของ
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ของบรรพบุรุษ ดังนัน้ ท่านพระครู ฯ จึงใช้ กศุ โลบายด้ วยการ
รวมวัยรุ่นในชุมชน มาเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เมื่อเขา
เข้ าใจและได้ ลองปฏิบตั ิตามประเพณี เขาก็ซาบซึ ้งในวัฒนธรรม พอชุมชนมีงาน
เช่นงานบุญผะเหวดเยาวชนในชุมก็พากันมาช่วยงาน ซึ่งเป็ นแบบนี ้ทุกงานบุญ
ทุกวันนี ้วัยรุ่นเดินเข้ าวัดมาช่วยงานตลอด (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
จากการพิจารณาจะเห็นว่าในทางปฏิบตั ิท่านพระครู ฯ ใช้ วัด
เป็ นศูนย์กลางในการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างคนในชุมชน เป็ นศูนย์กลางใน
การศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิมอีสาน (โบสถ์) ฮูปแต้ ม เรื่ องสินไซ ที่ทา่ นพระครูฯ
ศึกษามาและสอดแทรกในการเทศนาสอนคนในชุมชน สิ่งเหล่านี ้ล้ วนแสดงให้
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บทบาทพระสงฆ์ กับการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิน่ : กรณีศกึ ษาพระครูบุญชยากร
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เห็นว่าวัดนอกจากเป็ นที่ยึดเหนี่ยวชีวิตจิตใจของมนุษย์แล้ ว วัดยังเป็ นศูนย์กลาง
บทบาทพระสงฆ์ กับการจัศิดลการวั
ศึกษาพระครู
ในการประกอบประเพณี
ปวัฒฒนธรรมท้ องถิน่่ :กรณี
และสร้
างชุมชนให้บุญเข้ชยา
มแข็ง
ดังกรนันวั
้ ดจึงกลายเป็ นศูนย์กลางในการเรี ยนรู้ และลงมือปฏิบตั ิวฒ
ั นธรรมของ
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ชุมชนภายใต้ จารี ตของฮีตสิบสองคองสิบสี่
ขอนแก่ น

2) จัดงานประเพณีท่ สี อดคล้ องกับความเชื่อของชุมชน
จากพื น้ ฐานแนวคิดในการพัฒนาของพระครู บุญชยากรได้
ชีใ้ ห้ เห็นชัดว่า การจะพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็งได้ นนั ้ จาเป็ นต้ องใช้ วัฒนธรรม
ท้ องถิ่ น เป็ นเครื่ องมื อ ดัง นั น้ จารี ต และกฎเกณฑ์ ข องชุ ม ชนต่ า งๆ จึ ง มี
ความสาคัญต่อการแสดงความเป็ นตัวตน (identity) และศักดิ์ศรี ของพวกเขา
(อานันท์ กาญจนพันธ์ , 2553: 162) ดังนัน้ ท่านจึงให้ ความส าคัญกับจารี ตที่
ยึดถื อปฏิบัติมาตัง้ แต่ครั ง้ บรรพบุรุษ นั่นคือ การจัดประเพณี ตามฮี ตสิ บสอง
คองสิบสี่ ท่านพระครูฯ กล่าวว่า “ประเพณี ตอ้ งทาอย่างจริ งจัง” (พระครูบญ
ุ ชยกร,
2558) ไม่ใช่จดั พอให้ เสร็ จสิ ้นไปในแต่ละเดือน หากแต่ต้องทาตามธรรมเนี ยม
ของบรรพบุรุษที่เคยปฏิบตั ิสืบมา หากไม่ทาตามธรรมเนียมโบราณ ความหมาย
และลักษณะสาคัญในพิธีกรรมต่างๆ ก็จะหายไป ดังนัน้ ท่านพระครู ฯ จึงเป็ น
แกนนาร่วมกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันจัดงานประเพณีตามจารี ตของชาวอีสาน
ครบ 12 เดือน ขาดบุญเดือนอ้ าย คือ บุญเข้ ากรรมของพระสงฆ์ และบุญคูนลาน
ซึ่งเปลี่ยนมาเป็ นบุญกุ้มข้ าวใหญ่และสู่ขวัญข้ าว และบุญผะเหวดขึ ้นมาเป็ นงาน
เดียวกันแทน (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558)
นอกจากนี ้ การเรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมของท่านพระครู ฯ ผ่านปราชญ์
ชาวบ้ าน เมื่อท่านเข้ าใจวัฒนธรรมของชุมชนจากปราชญ์ชาวบ้ านจึงสอดแทรก
หลักธรรมคาสอนในทางพุทธศาสนา โดยอาศัยการประเพณีตา่ งๆ ในการเทศนา
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สอนชาวบ้ าน ในขณะเดียวกันประเพณี และวัฒนธรรมต่างๆ เป็ นสื่อกลางใน
ชุมชน ชาวบ้ านไม่สามารถจัดการได้ ไม่ร้ ูวา่ สิ่งไหนดี หรื อไม่ดี ท่านก็จะใช้ วิธีการ
สอดแทรกหลักธรรมเข้ าไป
3) ประสานความร่ วมมือทุกภาคส่ วน
รู ปแบบในการพัฒนาชุมชน จะเห็นได้ ว่าพระครู บุญชยากรใช้
มิติทางประวัติศาสตร์ เพื่อเรี ยนรู้เรื่ องราวทางสังคม ทาให้ เข้ าใจบริ บททางสังคม
และใช้ ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่มีเป็ นพื ้นฐานในการพัฒนาดังนัน้ ท่านจึงมอง
มิติของการดารงอยู่ของมนุษย์ที่มีอยู่ร่วมกับคนอื่น (being in the other) เมื่อเรา
มีอยู่ร่วมกันกับคนอื่น การพัฒนาจึงไม่สามารถดาเนินหรื อเดินไปได้ โดยลาพัง
เพราะวัฒนธรรมพื ้นบ้ านส่วนใหญ่มีจดุ ประสงค์เพื่อสร้ างความเข้ าใจหรื อเห็นอก
เห็ นใจซึ่ งกันและกั น ตลอดจนเพื่ อเป็ นการรวมกลุ่ม รวมพลังสร้ างบางสิ่ ง
บางอย่าง โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ (วิมล
จิโรจพันธุ์, ประชิด สกุณะพัฒน์ และกนิษฐา เชยกีวงศ์, 2551: 19)
ด้ วยเหตุนี ้ท่านพระครู ฯ จึงพยายามบูรณาการองค์ความรู้ตา่ งๆ ด้ วยการ
ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชน วัด โรงเรี ยน บ้ าน แกนนาหมู่บ้าน
และส่วนราชการในชุมชน เพื่อดาเนินงานจัดประเพณีและวัฒนธรรมท้ องถิ่นใน
ชุมชน เพื่ อให้ เกิ ดความรั กและภาคภูมิ ใจในวัฒนธรรมท้ องถิ่ น นอกจากนัน้
พิธีกรรมต่างๆ ช่วยให้ มนุษย์มีความเชื่อมัน่ ในตนเองมากขึ ้น พิธีกรรมทาหน้ าที่
ลดความขัดแย้ งและความวิตกกังวลอันเกิดจากความไม่แน่นอนของชีวิต (ยศ
สันติสมบัติ, 2544: 255) การนาเอาวัฒนธรรมมาเป็ นแกนหลักในการพัฒนา
ชุมชน จึงเป็ นส่วนส าคัญที่ ทาให้ สมาชิกในสังคมมี ความสามัคคีและเห็ นถึง
ความเป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น
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3.4 การอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่น
บทบาทพระสงฆ์
ับการจั
ดการวัฒนธรรมท้
น่ :กรณี
บุญชยา
ในปั จจุบนั กเมื
่อชุมชนสาวะถี
มีความเข้องถิ
มแข็
งเป็ นศศูึกนษาพระครู
ย์กลางในการเรี
ยนรู้
วัฒกรนธรรมท้ องถิ่ นของจังหวัดขอนแก่นและประเทศไทย คาถามต่อไปนี ้จึงเป็ น
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ปั ญ
หาใหญ่ ที่ พระครู บุญชยากรจะต้ องตอบ นั่นคือ “เมื่ อวัฒนธรรมเข้ มแข็ ง
ขอนแก่ น
จะอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่ นให้ คงอยู่สื บไปอย่างไร?” ซึ่งจากการสัมภาษณ์
พระครู บุญชยากร ท่านก็พยายามตอบคาถามนีไ้ ปพร้ อมกับการลงมือปฏิ บัติ
ท่านเองก็ตระหนักดีว่า ภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์ ปรากฏการณ์ของโลกภายนอก
ย่อมมีผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่นอย่างแน่นอน วันหนึง่ หากท่านไม่อยู่ชุมชน
จะขับเคลื่อนอย่างไร? ซึง่ เป็ นปัญหาในช่วงแรกของการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ดังนัน้ ในประเด็นนี เ้ ราควรพิจารณาแนวคิดในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่ น
ภายใต้ ความยัง่ ยืนในทัศนะของพระครูบญ
ุ ชยากร ดังกล่าว ดังนี ้
1) ปั จจัยภายใน
การมี อยู่ ของชุ ม ชน เป็ นลักษณะที่ ส าคัญ ต่ อการอนุ รั ก ษ์
วัฒนธรรมท้ องถิ่น การที่จะทาให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นยัง่ ยืนสืบไปจึงเป็ นเรื่ องยาก
ท่านพระครู ฯ จึงพยายามจะพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้ มีความสุข ไป
พร้ อมกับการยึดจารี ตของวัฒนธรรมอี สาน เริ่ มต้ นจากการสร้ างจุดเด่นทาง
วัฒนธรรมของชุมชน เมื่อเข้ าใจวัฒนธรรมของท้ องถิ่นและเข้ าใจเอกลักษณ์ ของ
ชุมชน สมาชิกในชุมชนจะเกิดสานึกร่วมในการอนุรักษ์ภมู ิปัญญาของบรรพบุรุษ
ด้ วยการลงมือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เมื่อประเพณีและจารี ตตามวัฒนธรรมอี สาน
เข้ ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของชี วิ ต ทุกคนย่ อมปฏิ บัติ ตามจารี ตของชุมชนอย่ าง
อัตโนมัติ เมื่อนันชุ
้ มชนก็จะสร้ างภูมิค้ มุ กันตัวเองเกิดขึ ้น ดังนัน้ ท่านพระครูฯ จึง
เน้ นย ้าว่าการที่จะอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นให้ คงอยู่และยังยื
้ นได้ จาเป็ นอย่าง
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ยิ่งที่ชุมชนจะต้ องมีสานึกร่ วมกัน และนามายึดถื อปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง (พระครู
บุญชยากร, 2558)
จากการพิ จ ารณาจะเห็ นได้ ว่ าการพัฒ นาที่ จ ะยั่ง ยื นได้ ก็
ต่อเมื่อมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อดัง้ เดิมของชุมชนและหลักการพัฒนา
โดยที่ ไม่ทาลายรากฐานวัฒนธรรมดัง้ เดิมของชุมชน ซึ่งเป็ นการประยุกต์ ใช้
หลักธรรมทางพุทธศาสนากับความเชื่อของชุมชนเข้ ากับสังคมสมัยใหม่ โดยใช้
จารี ตและวัฒนธรรมอีสานเป็ นเครื่ องมือในการขัดเกลาสมาชิกในชุมชน แทนการ
ออกกฎระเบียบเพื่อลงโทษเมื่อกระทาความผิด ซึง่ แนวความคิดดังกล่าวเกิดจาก
การปลูกฝั งสมาชิ กใหม่ของสังคมให้ เกิ ดจิ ตส านึกที่ ดี ต่อชุมชนและหวงแหน
วัฒนธรรมของตน ภายใต้ การมีส่วนร่ วมกับชุมชนชุนชนสาวะถีจึงเป็ นตัวอย่าง
การบูรณาการศาสตร์ ในการพัฒนาต่างๆ เข้ ากับจารี ตประเพณี ตลอดจนศาสนา
เข้ ากับบริบททางสังคมได้ อย่างเหมาะสมลงตัว
2) ปั จจัยภายนอก
รากฐานในการพัฒนาเริ่ มต้ นที่คน เราจะเห็นได้ ชดั เจนว่าการ
พัฒนาในสังคมไทยปั จจุบนั จะเริ่ มต้ นด้ วยเงินและอานาจทางการเมืองเข้ ามา
จัดการผลประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมทางศาสนาจะเป็ นบ่อเกิ ดของ
อานาจทางการเมือง ในขณะที่ท่านพระครู บุญชยากรผสมผสานอานาจของคน
ในชุมชนและกลุ่มอานาจทางการเมืองเข้ ากับจารี ตและวัฒนธรรมของชุมชนได้
อย่างลงตัว ทาลายความขัดแยงที่เคยมีในอดีต “ผู้ได๋ สิ ลงเล่นการเมื อง ทุกมื ้อนี ้
บ่รู้จกั วัฒนธรรมท้องถิ่ น จ้างกะบ่ได้ดอก” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) จะเห็นได้ ว่า
แม้ กระทัง่ อานาจทางการเมืองที่มีอิทธิพลต่อสังคมไทย เมื่อเข้ าไปในชุมชนสาวะถี
หากไม่สมั พันธ์ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่นของชุมชน ก็ไม่สามารถสร้ างบทบาททาง
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การเมืองได้ ซึ่งท่านพระครู ฯ ให้ ทัศนะว่า หากจะเข้ ามาเล่นการเมืองในชุมชน
กับการจัดการวั
ฒนธรรมท้
องถิน่ :กรณี
ศึกษาพระครู
ุญชยา
ไม่บทบาทพระสงฆ์
ใช่การมี อิ ทธิ พลทางการเมื
องในสั
งคม หากแต่
ต้ องเป็
นผู้ทรงอบานาจทาง
วัฒกรนธรรม ซึ่งหมายถึงต้ องเรี ยนรู้ และเข้ าใจวัฒนธรรมในท้ องถิ่ นของชุมชน
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
สาวะถี
อย่างแท้ จริ ง ด้ วยเหตุนี ้ จึงไม่มีกลุ่มบุคคลใดจะมาแสวงหาผลประโยชน์
ขอนแก่ น
ในชุมชนได้
ในขณะเดียวกันการมีองค์ความรู้ หรื อการเรี ยนรู้ ที่เป็ นอิสระ
ไม่ได้ หมายความว่า จะปิ ดกัน้ ตัวเองจากโลกภายนอก ในทางตรงกันข้ ามยิ่งยุค
สมัยโลกาภิวัฒน์ไม่มีชุมชนหรื อประเทศใดในโลกที่จะอยู่โดยลาพังได้ (เสน่ห์
จามริ ก, 2546: 9) ท่านเห็นว่าการเรี ยนรู้ ที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับโลกภายนอกเป็ น
สิ่งสาคัญ เพราะทุกวันนี ้ผู้คนจากทัว่ สารทิศต่างมาดูงานในชุมชน ปรากฏการณ์
จากโลกภายนอกย่อมเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
แต่หากทาให้ วฒ
ั นธรรมเข้ มแข็งจากภายใน ปั จจัยภายนอกย่อมไม่มีผลกระทบ
ซึ่งก่อให้ เกิ ดคุณค่าในจารี ตประเพณี ดังนัน้ คนในชุมชนจึงเป็ นหนึ่งเดี ยวกัน
ภายใต้ จารี ตและประเพณี ที่เข้ มแข็งนาอานาจทางการเมือง ซึ่งเป็ นบริ บททาง
สังคมที่สวนกระแสกับสังคมรอบๆ ข้ าง
นอกจากนี ้ เพื่อป้องกันวัฒนธรรมท้ องถิ่นจากภายนอก พระครู
บุญชยากรใช้ วิธี การ ที่ผ้ ูเขียนเรี ยกว่า “สร้ างกาแพงทางวัฒนธรรม” (Culture
wall) หมายถึงการสร้ างปราการล้ อมรอบชุมชน ซึง่ กว่าที่วฒ
ั นธรรมจากภายนอก
จะเข้ ามาถึงชุมชนต้ องผ่านกาแพงอีกหลายชัน้ ท่านพระครู ฯ กล่าวว่า “อาตมา
กะเชิ ญ ครู บาที อ่ ยู่วดั รอบๆ นี ม้ าเบิ่ งวัฒนธรรมของเฮา หลายๆ วัดเพิ่นกะเอาไป
ประยุกต์ใช้” (พระครูบญ
ุ ชยกร, 2558) จะเห็นได้ ว่าเมื่อวัดไชยศรี มีความเข้ มแข็ง
ในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น ท่านพระครู ฯ ก็เชิญพระสงฆ์ในตาบลสาวะถี
ซึ่งตังอยู
้ ่รอบๆ วัดมาศึกษาดูงานและนากลับไปประยุกต์ใช้ ดังนัน้ เมื่อวัดต่างๆ
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มีภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมก็เปรี ยบเสมือนเป็ นกาแพงป้องกันชุมชนวัดไชยศรี ไป
โดยปริ ยาย ซึ่งเราจะพบคาตอบในการอนุรักษ์ วัฒนธรรมท้ องถิ่นในทัศนะของ
พระครูบญ
ุ ชยากร
จากการสัมภาษณ์ ท่ านพระครู ฯ เราก็ ได้ ค าตอบเพื่ อ ตอบ
คาถามที่ทิ ้งไว้ ในตอนต้ น ชี ้ให้ เห็นว่าวันหนึ่งเมื่อท่านไม่อยู่วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่นก็
ยังจะสืบสานภูมิปัญญาท้ องถิ่นของบรรพบุรุษสืบไป เพราะตอนนี ้ท่านไม่ได้ ทา
อะไรในการจัดการวัฒนธรรม เพียงแค่นงั่ ดูและให้ คาปรึ กษา วัฒนธรรมท้ องถิ่น
ชุมชนมันเคลื่อนไหวไปภายใต้ สานึกร่ วมของสมาชิกในชุมชนทุกๆ คน (พระครู
บุญชยกร, 2558) ภายใต้ แนวความคิดของท่านพระครู ฯ ที่กล่าวว่า “วัฒนธรรม
เชิ งพุทธที ่ฉีดเข้าไปหล่อเลี ้ยงตลอด” (พระครู บญ
ุ ชยกร, 2558) จะเห็นได้ ว่าการ
ฉี ดวัฒนธรรมเข้ าไปในร่ างกาย เป็ นเสมือนสานึกที่หยัง่ รากลงไปสู่จิตวิญญาณ
ดังนันพุ
้ ทธศาสนากับวัฒนธรรมอีสานจึงเป็ นอีกรู ปแบบหนึ่งในการสร้ างชุ มชน
ให้ เข้ มแข็งอย่างแท้ จริ ง
4. สรุป
พระสงฆ์ ในยุคปั จจุบันต้ องท าให้ พุทธศาสนาเป็ นศาสนาเพื่ อสังคม
(Engaged Buddhism) เป็ นศาสนาที่สามารถช่วยพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่น ดังนันพระสงฆ์
้
จึงมีบทบาทสาคัญในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น
ประยุกต์ใช้ หลักธรรมคาสอนสอดแทรกกับภูมิปัญญาของท้ องถิ่นได้ แนวคิดใน
การจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่ นของพระครู บุญชยากร เกิ ดจากแนวคิดในการ
พัฒนาชุมชนสาวะถี ท่านพระครูฯ บูรณาการพื ้นฐานแนวความคิดต่างๆ มาใช้ ใน
การพัฒนา โดยไม่มีกรอบทฤษฏีหรื อหลักการใดๆ แต่แนวคิดในการพัฒนาเกิด
จากการเข้ าใจชีวิตของมนุษย์ภายใต้ บริ บทของชุมชน จุดเริ่ มต้ นของแนวคิดใน
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การพัฒนาของพระครูบญ
ุ ชยากร เกิดขึ ้นเมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2532 จากพื ้นฐาน
บทบาทพระสงฆ์
กับการจัดรการวั
ฒนธรรมท้
องถิน่ Development)
:กรณีศึกษาพระครู
ุญชยาดที่
แนวคิ
ดในการพัฒนาแบบบู
ณาการ
(Integration
เป็ นบแนวคิ
กร เกิดการจัดการวัฒนธรรมของท้ องถิ่ นโดยอาศัยต้ นทุนทางวัฒนธรรมของ
ทาให้
นต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตาบลสาวะถี อาเภอเมืองขอนแก่ น จังหวัด
ชุม(วสั
ชนสาวะถี
ที่มีวัฒนธรรมอันเป็ นภูมิปัญญาของท้ องถิ่น อาทิ เช่น สิมอีสาน
ขอนแก่ น
ฮูปแต้ ม เป็ นต้ น ประกอบกับประสบการณ์และมิติทางประวัติศาสตร์ ของพระครู
บุญชยากร จึงเป็ นพื ้นฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเกิดขึ ้น สาหรับพื ้นฐานใน
การพัฒนาพระครู บุญชยากรเริ่ มต้ นไปพร้ อมๆ กับการมีส่วนร่ วมของสมาชิกใน
ชุมชน โดยเรี ยนรู้การพัฒนาชุมชนผ่านมิติทางประวัติศาสตร์ จากจุดเริ่ มต้ นของ
การพัฒนานาไปสู่การจัดการทางวัฒนธรรม เพราะวัฒนธรรมเป็ นเครื่ องมื อใน
การพัฒนาชุมชนให้ เข้ มแข็ง
ส่วนบทบาทของพระครูบญ
ุ ชยากรในการจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่น เป็ น
ผลสืบเนื่องจากพืน้ ฐานแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ซึ่งสามารถแบ่งแนวคิดใน
การจัดการวัฒนธรรมท้ องถิ่นได้ เป็ น 4 ประการ คือ 1. การจัดการวัฒนธรรมด้ าน
ความรู้ พระครู บุญชยากรเริ่ มต้ นจากการแสวงหาความรู้ ให้ แก่ ตนเอง และ
รวบรวมจัดเก็บเป็ นข้ อมูล เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยเน้ นที่กลุ่มวัยรุ่ น เพราะ
อนาคตเด็กเหล่านี ้จะกลายเป็ นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมท้ องถิ่ น
ต่อไป โดยเน้ นหลักการที่ว่า “วัฒนธรรมสอนกันได้ ทุกคน โดยไม่ต้องใช้ ตารา
หรื อหนังสือ หากแต่เกิ ดจากการลงมื อปฏิบัติ ” 2. การจัดการวัฒนธรรมด้ าน
ความเชื่อ คือ ประยุกต์หลักธรรมของพุทธศาสนากับบริ บททางสังคม ประยุกต์
หลักธรรมของพุ ทธศาสนากั บ ความเชื่ อปู่ ตา และประยุ กต์ หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาเข้ ากับฮีตคองประเพณีอีสาน 3. การจัดการวัฒนธรรมด้ านการ
ปฏิบตั ิ คือ ทาให้ วดั เป็ นศูนย์กลางด้ านการปฏิบตั ิ จัดงานประเพณีที่สอดคล้ อง
กับความเชื่อของชุมชน และประสานความร่ วมมือทุกภาคส่วน 4. การอนุรักษ์
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วัฒนธรรมท้ องถิ่ นจะต้ องเริ่ มต้ นจากปั จจัยภายใน กล่าวคื อ หาจุดเด่นทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้ างสานึกรักในคุณค่าด้ วยการลงมือปฏิบตั ิ ทุกคนต้ องมีสานึก
ร่ วมกันในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ วย เมื่อปั จจัยภายในเข้ มแข็งปั จจัย
ภายนอกย่อมไม่มีผลต่อวัฒนธรรมท้ องถิ่น เพื่อสร้ างภูมิค้ มุ กันทางวัฒนธรรมจึง
จาเป็ นต้ องสร้ างปราการล้ อมรอบ โดยการขยายเครื อข่ายแนวคิดในการจัดการ
วัฒนธรรมอย่างยัง่ ยืนไปสู่ชมุ ชนรอบข้ างเพื่อเป็ นด่านปราการป้องกันวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นของชุมชนสาวะถี จากที่กล่าวมาทังหมดการจั
้
ดการวัฒนธรรมตามทัศนะ
ของพระครูบญ
ุ ชยากรจึงเป็ นแนวคิดพุทธศาสนาเพื่อสังคมอย่างแท้ จริง
เอกสารอ้ างอิง
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วิชานาฏศิลป์ ไทย
ในชั้นเรียนวิชานาฏศิลป์ไทย
Procedures for Developing Practices of Thai Classical Dancing Terminology
and Thai Dancing Gesture Language in Thai Classical Dancing Classrooms
พจน์มาลย์ สมรรคบุตร1 / Photchaman Samakhabut

บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี ม้ ุ่งน าเสนอเกี่ ยวกับกระบวนการเพื่ อพัฒนาการฝึ ก
นาฏยศั พ ท์ แ ละภาษาท่ า นาฏศิ ล ป์ ในชั น้ เรี ยนของนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ศิลปะการแสดงคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็ นกระบวนการ
ที่เกิดขึ ้นเพื่อให้ นกั ศึกษามีพฒ
ั นาการพื ้นฐานทางนาฏศิลป์ ไทยที่แม่นยา โดยฝึ ก
ให้ ใช้ อวัยวะทุกส่วนของร่ างกายฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่านาฏศิลป์ ไทยได้
เกิ ดความถูกต้ องตามหลักศาสตร์ นาฏศิลป์ อันจะมี ผลทาให้ การเคลื่ อนไหว
ในขณะแสดง ระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง เกิดสุนทรี ยะทางการแสดงมากขึ ้น โดยปรับใช้
ทฤษฎีแนวคิดของแฮร์ โรว์ 4 ขันตอน
้
คือ ขันประชากร
้
ขันเตรี
้ ยมการฝึ กทักษะ
ขันด
้ าเนินการฝึ กทักษะ และขันประเมิ
้
นผลการฝึ กทักษะนามาใช้ ในการเรี ยนการ
สอนด้ วย
ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการเพื่ อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และ
ภาษาท่าที่ผ้ ูสอนได้ รับประสบการณ์ ตรงจากนางละครหลวงในราชส านัก คือ
1

รองศาสตราจารย์ประจาสาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e – mail: samakhabuti@gmail.com
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แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แม่ครูลมุล ยุมะคุปต์ แม่ครูจาเรี ยง พุธประดับ และแม่ครู
ลิ ้นจี่ ไปใช้ กบั นักศึกษาในชันเรี
้ ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย ส่งผลให้ นกั ศึกษามีทักษะ
การฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ที่ถกู ต้ องและแม่นยามากยิ่งขึ ้น
คาสาคัญ: กระบวนการ การฝึ ก นาฏยศัพท์ ภาษาท่านาฏศิลป์
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
บทนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กาหนดโครงสร้ างหลักสูตรสาขาวิ ชา
ศิลปะการแสดง (ศล.บ.) เน้ นผลิตศิลปิ น และสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทยเน้ นผลิตครู
นาฏศิลป์ (ค.บ.) ทุกรายวิชาทางนาฏศิลป์ ประกอบไปด้ วยองค์ความรู้ทางทฤษฎี
และทักษะปฏิบตั ทิ ่าระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง ฯลฯ ซึง่ เป็ นสิ่งสาคัญต่อการผลิตบัณฑิต
ดังนัน้ นักศึกษาจาเป็ นต้ องเรี ยนรู้และทาความเข้ าใจธรรมชาติของวิชานาฏศิลป์
โดยเน้ นการฝึ กทักษะท่าราพื ้นฐานของหลักวิชาที่เริ่ มต้ นด้ วยการฝึ กนาฏยศัพท์
และภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ เกิดความชานาญในการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายให้
ถูกต้ องตามทักษะทางนาฏศิลป์ ที่มีแบบแผนสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน
ประสบการณ์ ที่ผ้ ูสอนได้ สอนนักศึกษาทัง้ สาขาวิ ชาศิลปะการแสดง
(ศล.บ.) และสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย (ค.บ.) พบว่า นักเรี ยนที่เข้ ามาศึกษาใน
ระดับชันปี
้ ที่ 1 ทัง้ 2 สาขาวิชา ไม่มีพื ้นฐานทางนาฏศิลป์ และท่วงท่าราในการใช้
นาฏยศัพท์และภาษาท่าที่ถูกต้ อง ด้ วยเหตุดงั กล่าวผู้สอนจึงให้ ความสาคัญต่อ
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บทเรี ยนขันพื
้ ้นฐานในการถ่ายทอดองค์ความรู้เนื ้อหาสาระนาฏยศัพท์และภาษา
ท่าต่างๆ เช่น ท่าระบา รา ฟ้อน เซิ ง้ ซึ่งผู้เรี ยนต้ องเรี ยนรู้ เทคนิคในการแก้ ไข
ท่ าทางตามหลักนาฏยศัพท์ และภาษาท่ าอย่ างถูกต้ องและแม่ นย า เพราะ
นักศึกษาทัง้ 2 สาขาวิชาถือว่าเป็ นผู้สืบทอดนาองค์ความรู้นาฏยศัพท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ ทัง้ ในฐานะที่ จะเป็ นครู นาฏศิลป์ และนักแสดงนาฏศิลป์ ไทยใน
อนาคตต่อไป
นอกจากนี ้ การที่ผ้ ูสอนได้ ประเมินผลงานที่เกิ ดจากการปฏิบตั ิหน้ าที่
เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
พบว่า ผู้ขอตาแหน่งครูวิทยฐานะชานาญการสาระนาฏศิลป์ ยังขาดประสบการณ์
และความแม่นยาในการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายในการถ่ายทอดนาฏยศัพท์
และภาษาท่ านาฏศิ ล ป์ ให้ แก่ นักเรี ยนในโรงเรี ยนระดับประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา ซึ่งครู ชานาญการสาระการเรี ยนรู้ นาฏศิลป์ (ฉวีวรรณ คาภูลา
และรัศมี จันทเมือง, 2553) ให้ ข้อมูลไว้ ว่า ในอดีตการเรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไม่ได้
เน้ นการสอนนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ อาจารย์ผ้ สู อนรานาหน้ าขึ ้นแม่
ท่าในระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง เป็ นชุดๆ ไม่ได้ อธิบายและฝึ กการใช้ ทกั ษะพื ้นฐานก่อน
การฝึ กชุดการแสดงเหล่านัน้ เหตุนี ้จึงไม่มีความรู้ ในการใช้ เทคนิควิธีการแก้ ไข
ท่วงท่าราที่ไม่ถกู ต้ อง
ด้ วยปั ญหาดังกล่าวจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ต้องผลิตบัณฑิตทัง้ สาขาวิชา
ศิลปะการแสดงและสาขานาฏศิลป์ ไทยให้ เป็ นผู้นาองค์ความรู้ไปพัฒนารู ปแบบ
การฝึ ก นาฏยศัพ ท์ แ ละภาษาท่ า นาฏศิ ล ป์ ให้ กั บ สถานศึ ก ษาและองค์ ก ร
ผู้ประกอบการทางการแสดงได้ อย่างถูกต้ องเต็มรูปแบบต่อไป
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วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาบทเรี ยนการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชัน้
เรี ยนของนักศึกษา สาขาวิ ชาศิ ลปะการแสดงและสาขาวิ ชานาฏศิ ลป์ ไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2.เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
ให้ มีความรู้ นาไปพัฒนาความสามารถการใช้ นาฏยศัพท์ และภาษาท่ารวมถึง
วิธีการแก้ ไขท่วงท่าการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ไทยให้ ถูกต้ องอย่าง
แม่นยา
ขอบเขตของการศึกษา
นักศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย ระดับชันปี
้ ที่ 1
นิยามศัพท์ เฉพาะ
นาฏยศัพท์ หมายถึง คาศัพท์ที่เกี่ ยวกับการฟ้ อนราและเกี่ ยวกับการ
แสดงละคร
ภาษาท่านาฏศิ ลป์ หมายถึง กิริยาอาการที่ทาความเข้ าใจกันได้ ด้วย
ท่าทางของศิลปะแห่งการละครหรื อการฟ้อนรา
วิธีดาเนินการศึกษา
บทความเรื่ อง กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ ในชัน้ เรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย ผู้สอนใช้ เทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบตั ิการ
(Action Research) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรี ยนการสอนนักศึกษา สาขาวิชา
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นาฏศิลป์ ไทย และนักศึกษาสาขาวิ ชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี ในรายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับพื ้นฐานเบื ้องต้ นทางนาฏศิลป์ ในการใช้ อวัยวะ
ส่วนต่างๆ ของร่ างกายตัง้ แต่ศี รษะจรดเท้ า ฝึ กปฏิ บัติท่าทางในหัวข้ อเรื่ อง
“นาฏยศัพท์ ” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์ ” โดยศึกษาจากแนวคิดของแฮร์ โรว์ ได้
ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังต่อไปนี ้
1.ประชากร
2.ขันเตรี
้ ยมการฝึ กทักษะ
3.ขันด
้ าเนินการฝึ กทักษะ
4.ขันประเมิ
้
นผลการฝึ กทักษะ
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในงานเรื่ องนี ้ คือ นักศึกษาศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
และนักศึกษาครุ ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย สังกัดคณะครุ ศาสตร์
ระดับชันปี
้ ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ขัน้ เตรียมการฝึ กทักษะ
1. กาหนดกรอบแนวคิด โดยยึดแนวคิดของแฮร์ โรว์ (ทิศนา แขมมณี ,
2552: 243 – 244) ซึ่งจัดล าดับขัน้ ตอนการเรี ยนรู้ ทางด้ านทักษะปฏิ บัติไว้ 5
ขัน้ ตอน โดยเริ่ มจาก ระดับที่ซับซ้ อนน้ อยไปจนถึงระดับที่มีความซับซ้ อนมาก
การกระทาจึงเริ่ มจากการเคลื่ อนไหวกล้ ามเนื อ้ ใหญ่ ไปจนถึงการเคลื่ อนไหว
กล้ ามเนื ้อย่อยตามลาดับ ประกอบด้ วย ขันที
้ ่ 1 ขันการเลี
้
ยนแบบ ขันที
้ ่ 2 ขันการ
้
ลงมือกระทาตามคาสัง่ ขันที
้ ่ 3 ขันการกระท
้
าอย่างถูกต้ องสมบูรณ์ ขันที
้ ่ 4 ขัน้
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การแสดงออก และขัน้ ที่ 5 ขัน้ การกระทาอย่างเป็ นธรรมชาติ ดังรายละเอี ยด
ต่อไปนี ้
ขันที
้ ่ 1 ขันการเลี
้
ยนแบบ เป็ นขันที
้ ่ให้ ผ้ เู รี ยนสังเกตการกระทาที่
ต้ องการให้ ผ้ เู รี ยนได้ ทา ซึง่ ผู้เรี ยนย่อมจะรับรู้หรื อสังเกตเห็นรายละเอียดต่างๆ ได้
ไม่ครบถ้ วน แต่อย่างน้ อยผู้เรี ยนจะสามารถบอกได้ ว่า ขัน้ ตอนหลักของการ
กระทานันๆ
้ มีอะไรบ้ าง
ขันที
้ ่ 2 ขันการลงมื
้
อกระทาตามคาสั่ง เมื่อผู้เรี ยนได้ เห็นและ
สามารถบอกขันตอนของการกระท
้
าที่ต้องการเรี ยนรู้ แล้ ว ให้ ผ้ เู รี ยนลงมือกระทา
โดยไม่มีแบบอย่างให้ เห็นผู้เรี ยนอาจกระทาตามคาสัง่ ของครูผ้ สู อน หรื อทาตาม
คาสัง่ ที่ครูผ้ สู อนเขียนไว้ ในคูม่ ือก็ได้ การลงมือปฏิบตั ิตามคาสัง่ นี ้ แม้ ผ้ เู รี ยนจะ
ยังไม่สามารถท าได้ อย่างสมบูรณ์ แต่อย่างน้ อยผู้เรี ยนก็ ได้ ประสบการณ์ ใน
การลงมือทาและค้ นพบปั ญหาต่างๆ ซึ่งช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ และการปรั บการ
กระทาให้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ขึ ้น
ขัน้ ที่ 3 ขัน้ การกระท าอย่ างถูกต้ องสมบูรณ์ ขัน้ นี เ้ ป็ นขัน้ ที่
ผู้เรี ยนจะต้ องฝึ กฝนจนสามารถทาในสิ่ งนัน้ ๆ ได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์ โดยไม่
จ าเป็ นต้ องมี แบบอย่างหรื อมี ค าสั่งน าทางการกระท า การกระท าที่ ถูกต้ อง
แม่นยาแม่นตรง พอดี สมบูรณ์แบบ เป็ นสิ่งที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องสามารถทาได้ ในขันนี
้ ้
ขันที
้ ่ 4 ขันการแสดงออก
้
ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยนมีโอกาสได้ ฝึกฝน
มากขึน้ จนสามารถกระทาในสิ่ งนัน้ ได้ ถูกต้ องสมบูรณ์ แบบอย่างคล่องแคล่ว
รวดเร็ว ราบรื่ น และด้ วยความมัน่ ใจ
ขันที
้ ่ 5 ขันการกระท
้
าอย่างเป็ นธรรมชาติ ขันนี
้ ้เป็ นขันที
้ ่ผ้ เู รี ยน
สามารถกระทาสิ่งนันๆ
้ อย่างสบายๆ เป็ นไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่ร้ ู สึกว่าต้ องใช้
ความพยายามเป็ นพิเศษ ซึ่งต้ องอาศัยการปฏิบตั ิบ่อยๆ ในสถานการณ์ต่างๆ ที่
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หลากหลาย ผลที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับจากการเรี ยนรู้ ตามรู ปแบบ ผู้เรี ยนจะเกิ ดการ
พัฒนาทางด้ านทักษะปฏิบตั ิ จนสามารถกระทาได้ อย่างถูกต้ องสมบูรณ์
2. ครู ผ้ สู อนเตรี ยมอุปกรณ์ สื่อประเภทสิ่งพิมพ์ ตารา เอกสาร และสื่อ
วีดีทศั น์ ต้ นแบบ นาฏยศัพท์ และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ดังนี ้
2.1 นาฏยศัพท์ โดยแบ่งตามส่วนของร่างกายมี 5 หมวด ดังนี ้
2.1.1 การใช้ ศีรษะและหน้ า ประกอบด้ วย เอียงศีรษะ
ลักคอ เปิ ดคาง กดคาง และกล่อมหน้ า
2.1.2 การใช้ ไหล่ ประกอบด้ วย ตึงไหล่ กดไหล่ ตีไหล่
และกล่อมไหล่
2.1.3 การใช้ มือและลาแขน ประกอบด้ วย การจีบมือ
การตังวง
้ ล่อแก้ ว คลายมือ ม้ วนมือ ฉายมือ สอดมือ สะบัดมือ ส่ายมือ แบหงาย
แบคว่า การชี ้นิ ้ว วาดแขน แขนตึง และแขนงอ
2.1.4 การใช้ หวั เข่าและเท้ า ประกอบด้ วย ตบเท้ า จรด
เท้ า ประเท้ า ยกเท้ า ก้ าวเท้ า กระทุ้งเท้ า กระดกเท้ า ขยัน่ เท้ า สะดุดเท้ า ฉายเท้ า
ยีด - ยุบ กันเข่า และย่อเข่า
2.1.5 การใช้ ลาตัว ประกอบด้ วย นัง่ คุกเข่า กระทบก้ น
โย้ ตวั และยักตัว
2.2 ภาษาท่ามี 4 หมวด แบ่งได้ ดงั นี ้
2.2.1 ภาษาท่าที่ใช้ แทนคาพูด ได้ แก่ ท่ารับ ท่าเรี ยก
ท่าปฏิ เสธ ท่าสั่ง ให้ ไปแนะน าตัว พูดกระซิ บ อวยพร (ช่วยเหลื อ ให้ ยกพล
ก่อสร้ าง ส่งเสริ ม) ชมเชย ยอมรับ (เชื ้อเชิญ ขอต้ อนรับ) เทิดทูน ยกไว้ ไป (คิด)
ยัง่ ยืน (ค ้าจุน) ชี ้
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2.2.2 ภาษาท่า ที่เป็ นอิริยาบถ และกิริยาอาการ ได้ แก่
ท่ายืน ท่าเดิน ท่านัง่ ท่านอน และท่าอื่นๆ
2.2.3 ภาษาท่า ที่แสดงอารมณ์ภายใน เป็ นความรู้ สึก
ได้ แก่ ท่ารัก ท่าโกรธ ท่าดีใจ ท่าเสียใจ ท่าโศกเศร้ า และท่าอื่นๆ
2.2.4 ภาษาท่า ที่ ไม่มี ความหมายเฉพาะบท ได้ แก่
การราหน้ าพาทย์ เป็ นต้ น (ธนิต อยูโ่ พธิ์, 2511: 152 – 155)
ขัน้ ดาเนินการฝึ กทักษะ
1. ครู ผ้ ูสอนเตรี ยมสื่ อ อุปกรณ์ ก่อนด าเนิ นการฝึ กทักษะแต่ละครั ง้
ได้ แก่ ตารา ไม้ เคาะจังหวะ ม้ วนเทปเพลง เครื่ องบันทึกเสียง และวีดีทศั น์
2. นักศึกษาเตรี ยมความพร้ อมของร่ างกาย โดยการอบอุ่นร่ างกาย ฝึ ก
วิธีการดัดนิว้ มือ ดัดแขน การทรงตัว การถ่ายโยงนา้ หนักตัว การใช้ สายตา
การสร้ างรอยยิ ้ม และการสร้ างความรู้สึกบนใบหน้ า
3. ครู ผ้ ูสอนบรรยายและสาธิ ต นาฏยศัพท์ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้ วย
การใช้ ศีรษะและใบหน้ า การใช้ ไหล่ การใช้ มือและลาแขน การใช้ หวั เข่าและเท้ า
และการใช้ ลาตัว
4. นักศึกษาฝึ กหัดนาฏยศัพท์ ทัง้ 5 หมวด ประกอบด้ วย การใช้ ศีรษะ
และใบหน้ า การใช้ ไหล่ การใช้ มือและลาแขน การใช้ หวั เข่าและเท้ า และการใช้
ลาตัว
5. ครูผ้ สู อนบรรยายและสาธิตภาษาท่านาฏศิลป์ 4 หมวด ประกอบด้ วย
ภาษาท่าที่ใช้ แทนคาพูด ภาษาท่าที่เป็ นอิริยาบถและกิริยาอาการ ภาษาท่าที่
แสดงถึงอารมณ์ ภายใน ภาษาท่าที่ไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น เพลงช้ า เพลงเร็ว
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6. นักศึกษาฝึ กหัดภาษาท่า 4 หมวด ประกอบด้ วย ภาษาท่าที่ใช้ แทน
คาพูด ภาษาท่าที่ เป็ นอิริยาบถและกิ ริ ยาอาการ ภาษาท่าที่ แสดงถึงอารมณ์
ภายใน ภาษาท่าที่ไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น เพลงช้ า - เพลงเร็ว
7. นักศึกษาฝึ กหัดขนบของละคร เช่น การใช้ มือซ้ ายแทนความหมาย
เฉพาะมี 5 ท่า คือ ท่าตัวเรา ท่าป้องหน้ า ท่ายิ ้ม ท่าอาย ท่าโอด และการใช้ เท้ า
ซ้ ายก้ าวขึ ้นนัง่ เตียงลงจากเตียง
8. นักศึกษาฝึ กหัดราเพลงช้ าและเพลงเร็ ว ทังตั
้ วพระและตัวนาง
ขัน้ ประเมินผลการฝึ กทักษะ
1. ประเมิ นผลโดยใช้ แบบทดสอบนาฏยศัพท์ ให้ นักศึกษาจับฉลาก
นาฏยศัพท์ได้ คาไหนให้ สอบปฏิบตั ิคาศัพท์ที่จบั ฉลากได้ จานวน 10 คา
2. ประเมิ นผลโดยใช้ แบบทดสอบภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ นักศึกษาจับ
ฉลากภาษาท่าได้ คาไหนให้ สอบปฏิบตั ทิ ่าราที่จบั ฉลากได้ จานวน 10 ท่า
3. นักศึกษาสอบปฏิบตั เิ พลงช้ า-เพลงเร็ ว เป็ นรายบุคคล (ระบบ 4 ทิศ)
4. ให้ นกั ศึกษาสอบทฤษฎี นาฏยศัพท์และภาษาท่าจานวน 50 ข้ อ วัน
เวลาสอบตามกาหนดตารางสอบของมหาวิทยาลัยในปลายภาคการศึกษา
5. กาหนดคะแนนทางการเรี ยนของนักศึกษาโดยใช้ ค่าเฉลี่ ย ร้ อยละ
ระหว่างเรี ยนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 และหลังเรี ยนสอบปลายภาคเรี ยนไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 50
ผลการศึกษา
ผู้ สอนได้ รั บ มอบหมายให้ สอนในรายวิ ช าทั ก ษะนาฏศิ ลป์ ไทย 1
(PF02102) ในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง พุทธศักราช 2555
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

ใช้ อกั ษรย่อ ศ.บ. สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ และได้ รับมอบหมาย
ให้ สอนในรายวิชา พื น้ ฐานนาฏศิลป์ ไทย 1 (TD01101) ในหลักสูตรครุ ศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย พุทธศักราช 2555 ใช้ อกั ษรย่อ ค.บ. สังกัดคณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน 2 รายวิชาที่กล่าวมานี ้มีเนื ้อหาเป็ น
การฝึ กปฏิ บัติ ความรู้ และทักษะขัน้ พื น้ ฐานซึ่ ง นักศึ กษาต้ องได้ รั บการฝึ ก
ปฏิบตั ิการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายตังแต่
้ ศีรษะจนถึงปลายเท้ าให้ ถูกต้ องตาม
หลักทางนาฏศิลป์ ในหัวข้ อ “นาฏยศัพท์ ” และ “ภาษาท่านาฏศิลป์ ” ดังนัน้
อาจารย์ผ้ สู อนจาเป็ นต้ องมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ การ
ใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ ถูกต้ องอย่างเดียวไม่พอจ าเป็ นต้ องมี
ความรู้ความสามารถในการใช้ เทคนิค การแก้ ไขท่วงท่าของนักศึกษาที่ปฏิบตั ิไม่
ถูกต้ องด้ วย
ดังนัน้ เพื่อให้ เกิดกระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์และภาษา
ท่านาฏศิลป์ ในชันเรี
้ ยนของนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการแสดง และสาขาวิชา
นาฏศิลป์ ไทย ชัน้ ปี ที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จึงได้ นาประสบการณ์
ตรงที่ได้ รับความรู้ขนพื
ั ้ ้นฐานจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร ซึง่ สอนโดยแม่
ครูเฉลย ศุขะวณิช แม่ครูลมุล ยมะคุปต์ แม่ครูจาเรี ยง พุธประดับ และแม่ครูลิ ้นจี่
ซึ่งท่านเหล่านี ้เป็ นนางละครหลวงในราชสานัก ทังนี
้ ้ก็เพื่อเป็ นการถ่ายทอดหลัก
และวิธี การแก้ ไขท่าทางที่ ไม่ถูกต้ องของผู้เรี ยนที่ ฝึกนาฏยศัพท์ และภาษาท่า
นาฏศิลป์ ใน 2 รายวิชาดังกล่าวไว้ แล้ วในข้ างต้ น ซึ่งผู้สอนได้ นารูปภาพกิจกรรม
การเรี ยนการสอนในอดีตของแม่ครู เฉลย ศุขะวณิช ขณะทาการสอนในวิทยาลัย
นาฏศิลป กรมศิลปากร มาบันทึ กไว้ เป็ นต้ นแบบให้ นักศึกษาและครู อาจารย์
นาฏศิลป์ ได้ ศกึ ษาเป็ นแนวทาง ดังต่อไปนี ้
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ภาพที ่ 1 ท่าถวายบังคม (ทีม่ า: เฉลย ศุขะวณิ ช, 2544)

แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แก้ ไขท่าโดยใช้ มือขวาประคองมือท่าถวายบังคม
ของผู้เรี ยน ใช้ มือซ้ ายกดศีรษะให้ ก้มหน้ าลงเล็กน้ อยเพื่อให้ ปลายนิ ้วหัวแม่มือมา
จดที่ปลายหน้ าผากบริเวณตีนผม

ภาพที ่ 2 ท่าเบ็ดเตล็ด (ทีม่ า: เฉลย ศุขะวณิ ช, 2544)

แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แก้ ไขท่าโดยใช้ มือขวาจับที่ข้อเท้ าขวาของผู้เรี ยน
แล้ วใช้ นิ ้วหัวแม่มือกดส้ นเท้ าให้ หกั ข้ อเท้ าให้ ปลายนิ ้วเท้ าชี ้ลงพื ้น แล้ วใช้ มือซ้ าย
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จับลาแขนมื อจี บข้ างซ้ ายของผู้เรี ยนกดให้ ข้อมื อจี บวางลงบนฝ่ าเท้ าขวาของ
ผู้เรี ยนในท่าเบ็ดเตล็ดตัวนางของ แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช

ภาพที ่ 3 ท่าสอดสร้อยมาลา (ทีม่ า: เฉลย ศุขะวณิ ช, 2544)

แม่ครูเฉลย ศุขะวณิช แก้ ไขท่าโดยใช้ มือขวาจับมือตังวงของผู
้
้ เรี ยนปรับ
ระดับลาแขนแล้ วใช้ มือซ้ ายดันหัวไหล่ผ้ เู รี ยนให้ ตงึ ไหล่
จากประสบการณ์ตรงที่ผ้ สู อนได้ รับจากแม่ครู ทุกท่านในการฝึ กปฏิบตั ิ
นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ในอดีตจากวิทยาลัยนาฏศิลป กรมศิลปากร
ตัง้ แต่ระดับชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ 5 จนถึงระดับนาฏศิลป์ ชัน้ สูงปี ที่ 2 ใช้ เวลา
ศึกษาทังหมด
้
11 ปี ผู้สอนจึงได้ นาประสบการณ์นนั ้ มาปรับใช้ ในการเรี ยนการ
สอนนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง และนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย
ระดับชันปี
้ ที่ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ด้ วยวิธีการแก้ ไขท่าทางที่ไม่
ถูกต้ องของนักศึกษา ดังต่อไปนี ้
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นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2559

ภาพที ่ 4 ปรับใบหน้า (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การแก้ ไขท่าโดยใช้ มือทังสองข้
้
างปรับระดับใบหน้ าและใช้ หวั เข่าทังสอง
้
ข้ างดันหลังดันเอวของนักศึกษา

ภาพที ่ 5 ท่ากระดกหลัง (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)
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การแก้ ไขท่าโดยใช้ ล าแขนและฝ่ ามื อข้ างซ้ ายดันเหนื อหน้ าอกของ
นักศึกษา มือขวาจับแขนซ้ ายของนักศึกษา ผู้สอนยืนทิ ้งน ้าหนักตัวที่เท้ าขวาใช้
เข่าข้ างซ้ ายดันหน้ าขาของนักศึกษาให้ ถีบไปข้ างหลังให้ มากๆ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศ.บ.) ภาคเรียนที่ 1/2560

ภาพที ่ 6 แก้ท่าจี บหงาย (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ ไขท่วงท่าการใช้ นาฏยศัพท์ที่ไม่
ถูกต้ องให้ นกั ศึกษาจับคูฝ่ ึ กปฏิบตั ิตามในท่า “จีบหงาย” โดยการใช้ นิ ้วหัวแม่มือ
ข้ างซ้ ายกดที่ข้อมือข้ างซ้ ายของผู้เรี ยน ใช้ นิ ้วชี ้ นิ ้วกลาง นิ ้วนาง นิ ้วก้ อย ดันหลัง
มือของผู้เรี ยนหักข้ อมือให้ ได้ ระดับที่ถกู ต้ อง
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ภาพที ่ 7 แก้ท่าบัวบาน (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการแก้ ไขท่วงท่าการใช้ นาฏยศัพท์ในท่า
“บัวบาน” โดยการใช้ นิ ้วหัวแม่มือข้ างขวากดที่ข้อมือข้ างขวาของผู้เรี ยนใช้ นิว้ ชี ้
นิ ้วกลาง นิ ้วนาง นิ ้วก้ อย กดที่ฝ่ามือของผู้เรี ยนให้ แบฝ่ ามือหงายแล้ วใช้ มือข้ าง
ซ้ ายปรับเหลี่ยมแขนของผู้เรี ยนให้ อยู่ในระดับท่วงท่าที่ถกู ต้ อง
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กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

ภาพที ่ 8 วิ ธีดนั เอว (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การสาธิตและอธิบายเทคนิควิธีการดันเอว ดันหลัง ดันไหล่ ในท่านอน
ทัง้ ตัวพระและตัวนาง โดยกามือข้ างขวาใช้ ปลายนิว้ หัวแม่มื อกดไปที่เอวของ
ผู้เรี ยน ใช้ นิ ้วและฝ่ ามือข้ างซ้ ายด้ นไหล่ของผู้เรี ยน

ภาพที ่ 9 ท่านัง่ ตัวนาง (ทีม่ า : พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)
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การแก้ ไขท่านัง่ ตัวนาง โดยใช้ มือข้ างขวาปรับการวางฝ่ ามือของผู้เรี ยน
ให้ วางราบไว้ บนหน้ าขาเชิดเฉพาะปลายนิ ้วมือ แล้ วใช้ มือข้ างซ้ ายปรับตาแหน่ง
การวางเท้ าให้ ส้นเท่าข้ างซ้ ายของผู้เรี ยนวางให้ ตรงกับข้ อเท้ าข้ างขวาแล้ วเชิด
ปลายนิ ้วเท้ า
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย (ค.บ.) ภาคเรี ยนที่ 2/2558

ภาพที ่ 10 ท่าก้าวเท้าไขว้ (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การแก้ ไขท่าโดยยืนทิ ้งน ้าหนักตัวที่เท้ าซ้ ายใช้ ส้นเท้ าขวาวางลงกับพืน้
แล้ วใช้ นิ ้วเท้ าข้ างขวาดันส้ นเท้ าของนักศึกษาให้ ได้ ระดับ ใช้ ฝ่ามือขวาดันหัวไหล่
นักศึกษาด้ วย
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ภาพที ่ 11 กระดกหลัง (ทีม่ า: พจน์มาลย์ สมรรคบุตร)

การแก้ ไขท่าโดยยื นย่อเข่าทิง้ น า้ หนักตัวไปที่เท้ าขวา ก้ าวเท้ าซ้ ายไป
ข้ างหน้ าใช้ หวั เข่าซ้ ายดันหน้ าขาของนักศึกษา ให้ ถีบหน้ าขาไปข้ างหลังให้ มากๆ
ต่อด้ วยใช้ นิ ้วชี ้-กลาง-นาง-ก้ อยข้ างขวา กดฝ่ าเท้ าใช้ นิ ้วหัวแม่มือกดที่ข้อเท้ าเพื่อ
หักข้ อเท้ าให้ ปลายนิว้ เท้ าของนักศึกษาชี ล้ งพื น้ ผู้สอนใช้ ฝ่ ามื อซ้ ายด้ นเหนื อ
หน้ าอกของนักศึกษาไม่ให้ โน้ มลาตัวไปข้ างหน้ า
จากการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน ผู้สอนได้ ใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่า
ปูพื น้ ฐานเบื อ้ งต้ นให้ นักศึ กษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย รุ่ นที่ 1 ของหลักสูตร
ครุ ศาสตร์ บณ
ั ฑิต พ.ศ.2555 ในระดับชัน้ ปี ที่ 1 มีนกั ศึกษาจานวน 54 คน และ
จากการที่ผ้ สู อนได้ ติดตามสังเกตพฤติกรรมการเรี ยนในชันเรี
้ ยนตังแต่
้ ระดับชันปี
้
ที่ 1 ถึงระดับชัน้ ปี ที่ 4 พบว่า นักศึกษามี ความสามารถนาองค์ ความรู้ การใช้
นาฏยศัพท์และภาษาท่าไปใช้ เป็ นพื ้นฐาน รับองค์ความรู้ในรายวิชาทักษะปฏิบตั ิ
จากอาจารย์ทุกๆ ท่านที่ได้ ถ่ายทอดท่าระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง ในชุดการแสดงต่างๆ
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ที่หลากหลายได้ อย่างถูกต้ องมากขึน้ โดยเฉพาะในระดับชัน้ ปี ที่ 4 ภาคเรี ยนที่
1/2558 ในรหัสวิชา TD02303 ภูมิปัญญาท้ องถิ่น นาฏศิลป์ ศึกษา คณาจารย์ใน
สาขาวิชาศิลปะการแสดงได้ ร่วมกันกาหนดกิจกรรมการเรี ยนการสอนด้ วยการ
มอบให้ นกั ศึกษาเป็ นรายบุคคลและรายกลุ่มไปศึกษารับการถ่ายทอดองค์ความรู้
ภูมิ ปั ญญา ทักษะปฏิ บัติ จากผู้เชี่ ยวชาญทางด้ านนาฏศิ ลป์ ไทย ทัง้ ที่ เป็ น
ผู้เชี่ยวชาญของสานักการสังคีต กรมศิลปากร และที่เป็ นศิลปิ นแห่งชาติ ในสาขา
ที่เกี่ยวข้ อง โดยนักศึกษาเดินทางไปรับการถ่ายทอดการแสดงระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง
คนละ 1 ชุดการแสดง เช่น

ภาพที ่ 12 รับการถ่ายทอด(ทีม่ า: ชัยธวัช ทัพธานี)

นายชัยธวัช ทัพธานี นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะครุ ศาสตร์
ได้ เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าราชุดการแสดง “ฉุยฉายศูรปนขา” กับ ดร.รัจนา
พวงประยงค์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทยละคร) พ.ศ.
2554 สังกัดสานักการสังคีต กรมศิลปากร
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กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

ภาพที ่ 13 รับการถ่ายทอด (ทีม่ า: พัลลภ รักษาพล)

นายพัลลภ รักษาพล นักศึกษานักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะ
ครุ ศาสตร์ ได้ เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าราชุดการแสดง “รถเสนทรงเครื่ อง”
กับอาจารย์ พัชรา บัวทอง และ อาจารย์ มณี รั ตน์ มุ่งดี สังกัดการสังคี ต กรม
ศิลปากร

ภาพที ่ 14 รับการถ่ายทอด (ทีม่ า: ช่อฟ้า เหลื อดี)
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นางสาวช่อฟ้า เหลือดี นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ ไทย คณะครุศาสตร์
ได้ เดินทางไปรับการถ่ายทอดท่าราชุดการแสดง “เรื อมแกลมอ” กับศิลปิ นสารวม
ดีสม (น ้าผึ ้ง เมืองสุรินทร์ ) ศิลปิ นแห่งชาติ (สาขานักแสดงกันตรึม พื ้นบ้ าน) พ.ศ.
2545
จากกิ จ กรรมรั บ การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ระบ า ร า ฟ้ อน เซิ ง้ จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเสร็ จตามกาหนดเวลา นักศึกษาจานวน 54 คน มี 28 ชุดการแสดง
ได้ นาองค์ความรู้ ทักษะทางนาฏศิลป์ มาจัดแสดงได้ สมจริ ง เพื่อประเมินทักษะ
ความสามารถของนักศึกษาใน “โครงการยุทธศาสตร์ รวบรวมฐานข้ อมูลการ
แสดงสู่ความเป็ นเลิศนาฏศิลป์ ศึกษา” โดยได้ เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาประเมินผล
งานการแสดงอันประกอบไปด้ วย ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปิ นแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย - ละคร) พ.ศ.2554 ดร.ไพโรจน์ ทองคาสุก จาก
ส านักการสัง คี ต กรมศิ ล ปากร ดร.ยุ ทธศิ ล ป์ จุ ฑาวิ จิ ตร ผศ.ดร.ปั ทมาวดี
ชาญสุวรรณ ผศ.ดร.อุรารมย์ จันทมาลา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
อ.จุฑาภรณ์ สุวรรณราช อ.เรื องชัย นากลาง จากวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ซึ่ง
ผู้สอนได้ ประมวลรู ปภาพการแสดงบางส่วนเมื่อวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2558 ณ
ห้ องประชุมชัน้ 2 สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มา
นาเสนอดังนี ้
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กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

ภาพที ่ 15 ประเมิ นผลการแสดง (ทีม่ า: มนูศกั ดิ์ เรื องเดช)

หลังจากคณะกรรมการประเมิ นทักษะการแสดงนาฏศิลป์ ทัง้ 28 ชุด
เสร็ จสิน้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ผ้ ูเกี่ ยวข้ องได้ บันทึกภาพ
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ร่ วมกับนักศึกษาทัง้ 54 คน ดร.รั จนา พวงประยงค์ ศิ ลปิ นแห่ งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ ไทย - ละคร) พ.ศ.2554 ได้ แสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรมการแสดงของนักศึกษาว่า
“ขอชื ่นชมนักแสดงทุกคนไม่คาดคิ ดว่านักศึกษานาฏศิ ลป์ ที ่อุดรจะมี
ฝี มื อสื บสานระบ า รา ฟ้อน เซิ้ ง ได้อย่ างสวยงามทุกชุดการแสดง
แสดงว่านักศึกษามี พืน้ ฐานการใช้นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิ ลป์ ที ่
แข็ งแรง ขอให้รั กษาระดับความสามารถพัฒนาฝี มื ออยู่ เสมอ น า
ความรู้ ไ ปสื บทอดให้ ถู กต้ อง แม่ น ย า แต่ อย่ าลื ม ทบทวนการใช้
นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิ ลป์ นะ” (รัจนา พวงประยงค์, 2558)

ภาพที ่ 16 รัจนา พวงประยงค์ (ทีม่ า: ชัยธวัช ทัพธานี)
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วิชานาฏศิลป์ ไทย

ภาพที ่ 17 กราบครู (ทีม่ า: ชัยธวัช ทัพธานี)

จากความเห็นของ ดร.รัจนา พวงประยงค์ ในข้ างต้ น จะพบได้ ว่าการฝึ ก
ทักษะปฏิบตั ิขนพื
ั ้ ้นฐานการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ มีความสาคัญ
ต่อบทเรี ยนเบื ้องต้ นมาก เมื่อนักศึกษามีพื ้นฐานนาฏศิลป์ ไทยที่แข็งแรง แม่นยา
ถูกต้ อง การแสดงระบา รา ฟ้อน เซิ ้ง ในชุดการแสดงต่างๆ ก็จะมีความสวยงาม
และสมบูรณ์ มากยิ่งขึน้ ทาให้ ระดับความสามารถของนักศึกษาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเป็ นที่ ยอมรั บของชุมชนทุกระดับ อันจะเห็นได้ จากการตอบรั บของ
หน่วยงานทังภาครั
้
ฐบาลและภาคเอกชนในจังหวัดอุดรธานี ซึง่ ต่างให้ การยอมรับ
ในความสามารถและผลงานการแสดงของนักศึกษา ทาให้ นกั ศึกษามีรายได้ จาก
กิจกรรมการแสดง และนาชื่อเสียงมาสูม่ หาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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อภิปรายผลการศึกษา
ในบทความเรื่ องกระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่า
นาฏศิลป์ ในชัน้ เรี ยนวิชานาฏศิลป์ ไทย ผู้สอนมุ่งเน้ นถึงการปรั บเพิ่มวิ ธี การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้ อนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ฝึ กปฏิบตั ิอย่าง
เดียวคงไม่พอ กิจกรรมการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน อาจารย์ผ้ สู อนนาฏศิลป์ ไทย
ควรศึกษาหลักและวิธีการแก้ ไขท่าทางให้ ครบ การใช้ นาฏยศัพท์ทงั ้ 5 หมวด และ
การใช้ ภาษาท่านาฏศิลป์ ทัง้ 4 หมวด ให้ ครบทุกคาศัพท์และทุกแม่ท่านาฏศิลป์
โดยศึกษาวิธีการใช้ นิ ้วจีบมือ วิธีการตังวง
้ วิธีการล่อแก้ ว ระดับการทอดลาแขน
ระดับตาแหน่งของปลายนิว้ มือ การยืนทิง้ นา้ หนักตัว การถ่ายโยงนา้ หนักตัว
เหลี่ยมลาขา ตาแหน่งการวางฝ่ าเท้ า วิธีการจรดเท้ า วิธีการประเท้ า วิธีการ
แยกเท้ า ระดับการยกเท้ า วิธีการก้ าวเท้ า วิธีการกระทุ้งเท้ า วิธีการกระดกเท้ า
เป็ นต้ น ทัง้ ท่าทางของตัวพระและตัวนาง ให้ ถูกต้ องแม่นย าตามหลักของ
นาฏศิลป์ ไทย
นอกจากนาฏยศัพท์แล้ วอาจารย์ผ้ สู อนต้ องแม่นยา ในการใช้ ภาษาท่า
นาฏศิลป์ ตีความหมาย ปฏิบตั ิสาธิ ต ท่าทางแม่ท่าให้ ถูกต้ องตามความหมาย
เช่น ท่ารับ ท่าสัง่ ให้ ไป ท่าช่วยเหลือ ท่าค ้าจุน ท่าเดิน ท่าราบคาบ ท่าพรั่งพร้ อม
ท่ ากล้ าหาญ ท่ าครอบครอง ท่ าแสงสว่ างไสว ท่ ารั ก ท่ าโกรธ ท่ าชั่ ว ร้ าย
ท่ ายิ่ ง ใหญ่ ท่ ากระนัน้ รึ ท่ ายั่วยวนใจ ท่ าปกเกล้ า ท่ าโศกเศร้ า ท่ าสู ดดม
ท่าบ่ายเบี่ยง เป็ นต้ น และต้ องศึกษาภาษาท่าที่ไม่มีความหมายเฉพาะบท เช่น
ราหน้ าพาทย์ด้วย และยังต้ องศึกษาขนบของละครรา เกณฑ์การใช้ ท่าบังคับต้ อง
ปฏิบตั ิด้วยมือซ้ ายเท่านัน้ มี 5 แม่ท่าได้ แก่ ท่าป้องหน้ า ท่าตัวเรา ท่าโอด ท่ายิ ้ม
ท่าอาย ให้ ถกู ต้ องแม่นยาทังลี
้ ลาท่าทางของตัวพระและตัวนาง โดยศึกษากลวิธี
หรื อเทคนิคการใช้ มือและเท้ าของอาจารย์ผ้ ูสอนกดตามจุดต่างๆ ของร่ างกาย
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กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึ กนาฏยศัพท์ และภาษาท่ านาฏศิลป์ ในชั้นเรียน
วิชานาฏศิลป์ ไทย

นักศึกษาให้ วางตาแหน่งท่วงท่าของแม่ท่าในระบา รา ฟ้อน เซิ ง้ ให้ สวยงาม
ถูกต้ องตามหลักของแม่ครู พ่อครู ในศาสตร์ นาฏศิลป์ ที่มีปรากฏใช้ สืบทอดมา
จนถึงปัจจุบนั นี ้
สรุป
ส าหรั บพื น้ ฐานของศาสตร์ นาฏศิ ลป์ นัน้ ผู้สอนเห็ นว่ าควรจัดให้ มี
กระบวนการเพื่อพัฒนาบทเรี ยนในการใช้ นาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ อยู่
ในชันเรี
้ ยน ทังนี
้ ้ ก็เพื่อเป็ นการช่วยปรับและเพิ่มกลวิธีหรื อเทคนิคในการแก้ ไข
ท่วงท่าของนักศึกษาให้ ถูกต้ อง ขณะเดียวกัน อาจารย์ผ้ ูสอนก็ ใช้ ความรู้ ความ
ชานาญของตนในการช่วยแก้ ไขส่วนต่างๆ ในร่างกายของนักศึกษาในขณะตังท่
้ า
ฝึ กนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ ให้ มีความถูกต้ อง
นอกจากนี ้ อาจารย์ผ้ สู อนควรตระหนักในความเข้ าใจต่อการถ่ายทอด
เพื่อให้ การฝึ กนักศึกษาทัง้ 2 สาขาวิชามีความรู้ถึงกลวิธีหรื อเทคนิคในการแก้ ไข
ท่วงท่าด้ วยตนเอง อันจะทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถนาพื ้นฐานหลักในการแสดงระบา
รา ฟ้อน เซิ ้ง ที่ถกู ต้ องไปใช้ ในการประกอบอาชีพทางการแสดง และเป็ นผู้สืบสาน
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รำวงคองก้ำ ตำบลบ้ำนขำม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองบัวลำภู

Conga Dance of Ban Kham Sub-District in Muang Nongbua Lamphu District,
Nongbua Lamphu Province
มนูศักดิ์ เรืองเดช1 / Manusak Rueangdech

บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี วัตถุประสงค์ เพื่ อศึกษาประวัติความเป็ นมาของร าวง
คองก้ า ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ในด้ านองค์ประกอบ
เพลง ท านอง การแต่งกาย ดนตรี ท่าร าที่ ใช้ ประกอบการแสดง และศึกษา
มาตรการที่ใช้ ส่งเสริ มและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของราวงคองก้ า
ผลการศึกษาพบว่า การแสดงราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง
หนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู ได้ รั บการส่ ง เสริ ม และสนับสนุ น ให้ มี
การละเล่ นเพื่ อเป็ นการอนุ รั กษ์ ฟื้นฟู เ พื่ อเป็ นศิ ลปะการแสดงของจัง หวั ด
หนองบัวลาภู โดยมี การแสดงทัง้ ในและนอกชุมชน จนได้ รับความสนใจจาก
ชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทัง้ ในและนอกจังหวัดหนองบัวล าภู เช่น กลุ่มราวง
คองก้ าบ้ านนาดี อาเภอศรี บญ
ุ เรื อง กลุม่ ราวงคองก้ าเยาวชนโรงเรี ยนสุดา อาเภอ
เมื องหนองบัวล าภู กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านโคกกุง ตาบลบ้ านขาม กลุ่มร าวง
คองก้ าบ้ านวังทอง อาเภอนาวัง ปั จจุบนั ราวงคองก้ าบ้ านขามได้ รับความนิ ยม
เป็ นที่สนใจในการเรี ยนรู้ ของสถานศึกษาด้ วยการนาเข้ าเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น ใน
1

อาจารย์ประจาสาชาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
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สถานศึกษาพืน้ ที่จังหวัดหนองบัวลาภู อีกทัง้ ยังได้ มีการเผยแพร่ ไปยังจังหวัด
ใกล้ เคียง เช่น อุดรธานี หนองคาย และเลย
คาสาคัญ: ราวงคองก้ า บ้ านขาม หนองบัวลาภู
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
บทนา
“ร าวงคองก้ า” คื อ การละเล่นและการแสดงที่ มี พัฒนาการมาจาก
“ราโทน” ซึง่ เป็ นการละเล่นพื ้นบ้ านดังเดิ
้ มในแถบจังหวัดนครราชสีมา โดยในบาง
เพลงของราวงคองก้ ามีการนาลีลาการเต้ นของต่างชาติมาผสมผสานทาให้ มี
เพลงจังหวะใหม่ๆ เกิดขึ ้น เช่น จังหวะคองก้ า หรื อ การส่ายแบบระบาฮาวายที่
ชายหญิงจับกันเป็ นคูแ่ ล้ วร่ายราตามจังหวะเสียงกลองและเพลงประกอบ จึงทา
ให้ มีการร่ายราที่เป็ นเอกลักษณ์ คือ การยักไหล่และการเหวี่ยงสะโพกทังชายและ
้
หญิง ซึ่งราวงคองก้ านีไ้ ด้ รับความนิยมมาตังแต่
้ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม
โดยนิยมเล่นแพร่ หลายในหลายพื น้ ที่ ของภาคอี สาน เช่น บ้ านโนนบุรี อาเภอ
สหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ บ้ านโพนงาม อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
บ้ านหัวนา ตาบลนานวน อาเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
นอกจากการละเล่นราวงคองก้ าจะพบได้ ในจังหวัดกาฬสินธุ์และสุรินทร์
ดังกล่าวมาแล้ ว ผู้เขียนพบว่า ที่ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู ใน
จังหวัดหนองบัวล าภู ก็ เป็ นพื น้ ที่ ที่มี การละเล่นราวงคองก้ ามายาวนานด้ วย
เช่นกัน โดยพบเห็ นละเล่นเช่นว่านี ไ้ ด้ ที่ บ้ านขาม บ้ านห้ วยโจด อาเภอเมื อง
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หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู บ้ านหนองบัวเงิน อาเภอโนนสัง และบ้ าน
นาสมหวัง อาเภอนาวัง ฯลฯ ซึ่งนิยมเล่นกันในเทศกาลที่ส าคัญๆ ในระหว่าง
เดือนมีนาคม - เมษายน อันเป็ นช่วงที่ว่างเว้ นจากการเก็บเกี่ยว และนิยมเล่นใน
เวลากลางคื นหรื อเพื่ อสมโภชในงานบุญต่างๆ ซึ่งในแต่ละพื น้ ที่ จะมี ความ
แตกต่างออกไปในเรื่ องการเรี ยกชื่อเช่น ราวงคองก้ า ราวงกองก้ า ราวงย้ อนยุค
โดยที่เนือ้ เพลงและการแต่งกายของผู้ละเล่นราวงคองก้ าในแต่ละพืน้ ที่ถือเป็ น
เครื่ องสะท้ อนชีวิตความเป็ นอยู่ของกลุ่มคน สังคม และชุมชนนันๆ
้ ได้ ในอีกทาง
หนึง่
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาประวัติความเป็ นมาของราวงคองก้ า ในด้ านองค์ประกอบ
เพลง ทานอง การแต่งกาย ดนตรี ท่าราที่ใช้ ประกอบการแสดง
2.เพื่อศึกษามาตรการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของราวงคองก้ าตาบลบ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
ราโทน: รากเหง้ าของ “ราวง” และ “ราวงคองก้ า”
ในระหว่างสงครามมหาเอเชียบูรพา (พ.ศ.2482 - 2488) ที่กองทัพญี่ปนุ่
ยกกองทัพเข้ ารุกรานและยึดครองประเทศต่างๆ ในเอเชียซึ่งก็รวมถึงประเทศไทย
นัน้ ไทยได้ ตกอยู่ในสภาวะที่กลืนไม่เข้ าคายไม่ออกจึงจาต้ องยอมให้ ญี่ ปุ่ นตัง้
ฐานทัพในประเทศพร้ อมๆ กับที่ร่วมมือกับญี่ปนในการสู
ุ่
้ รบกับฝ่ ายสัมพันธมิตร
อาจกล่าวได้ ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวสังคมไทยเต็มไปด้ วยความสับสนอลหม่าน
และอยู่ในยุคข้ าวยากหมากแพง เพราะอยู่ในสภาวะสงคราม และเพื่อเป็ นการ
บ ารุ งขวัญก าลังใจแก่ ประชาชนคนไทย จอมพล ป. พิ บูลสงคราม ซึ่ งเป็ น
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นายกรัฐมนตรี ในขณะนันจึ
้ งมีแนวคิดในการนา “ราโทน” มากาหนดให้ เป็ นหนึ่ง
ในการละเล่นของคนในชาติ เพื่อคลายความตรึงเครี ยดและคลายความวิตกกังวล
ต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่อยูใ่ นช่วงไม่แน่นอน
เมื่อมีการกาหนดออกมาเป็ นนโยบายแล้ ว จึงมีการทาเป็ นแบบแผน
ขึ ้นมา โดยนายธนิต อยู่โพธิ์ อธิ บดีกรมศิลปากรในสมัยนัน้ ได้ เขียนไว้ ในคานา
หนังสือ “ราวง” กรมศิลปากร สรุ ปความได้ ว่า ชาวบ้ านในพระนครและธนบุรี
พากันนิยมเล่น “ราโทน” กันอยูท่ วั่ ไป เพียงแต่เป็ นการราแบบชาวบ้ านแบบสนุกๆ
ทางการจึงได้ มอบหมายให้ กรมศิลปากรพิจารณาปรับปรุ งการเล่นราโทนในปี
พ.ศ.2487 โดยนาเอาแบบฉบับของนาฏศิลป์ ไทยมาทาให้ งดงามและมีแบบแผน
ยิ่งขึ ้น เช่น สอดสร้ อยมาลา ชักแป้งผลัดหน้ า เป็ นต้ น โดยให้ ถือเอาท่าเหล่านี ้เป็ น
“แม่ท่า” โดยที่ผ้ ูราสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมได้ ตามถนัด พร้ อมกับเปลี่ ยนชื่ อ
เรี ยกใหม่ว่า “ราวง” เพราะผู้รามักราเคลื่อนไปรอบๆ เป็ นวงกลม ซึ่งต่อมาก็คือ
“ราวง” มาตรฐานดังที่ร้ ูจกั กันในปั จจุบนั
หากกล่าวถึงความเป็ นมาของ “ราโทน” จากการศึกษาผู้เขี ยนพบว่า
“ราโทน” นิยมละเล่นกันอย่างแพร่ หลายในระหว่างปี พ.ศ.2484 - 2488 ทัง้ ใน
พระนคร ธนบุรี และในต่างจังหวัด โดยที่การละเล่นราโทนนี ้มีลกั ษณะคล้ ายคลึง
กับการเล่นราวงในปั จจุบนั มากจนแทบจะแยกไม่ออก เพียงแต่ในอดีตมักเรี ยก
กันว่า “ราโทน” เพราะใช้ “โทน” เป็ นเครื่ องดนตรี หลักในการตีให้ จงั หวะ ผู้เล่น
ชายหญิงก็จะช่วยกันราเป็ นคู่ๆ ไปตามจังหวะเพลง ช่วยกันร้ องช่วยกันราเดิน
เป็ นวงกลม คนที่ไม่ได้ ราก็ช่วยปรบมื อให้ จงั หวะ และเหตุที่คนในสมัยนัน้ นิยม
เล่น “ราโทน” เพราะเล่นง่ายและเล่นได้ ทวั่ ถึงทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะแล้ วเป็ น
การเล่นที่สนุกสนานรื่ นเริ ง สามารถช่วยแก้ เครี ยดหรื อคลายความเหงาในยาม
ค่ าคื น อี กทัง้ ถื อเป็ นการละเล่ นเพื่ อเป็ นเครื่ องปลอบขวั ญกั นและกั น ใน
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ยามสงคราม ดังจะเห็นได้ จากเพลงราโทน บางเพลงที่สะท้ อนสภาพบ้ านเมืองใน
ขณะนัน้
เดิมที “ราโทน” คือการเล่นพื น้ บ้ านในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อแถบ
จังหวัดนครราชสีมา โดยที่มีวิธีการเล่นง่ายๆ ผู้เล่นจะมาล้ อมวงกันปรบมือให้
จังหวะ มีผ้ คู อยตีหน้ าทับโทนเสียงโทนเร้ าใจ ให้ หญิงและชายที่มาร่วมสนุกจับคู่
ร่ายราไปรอบๆ วง ตามจังหวะของโทนอย่างสนุกสนาน ซึง่ ในยุคแรกนัน้ “ราโทน”
ยังไม่มีเนื ้อร้ องเป็ นเพียงการร่ ายราไปรอบๆ วง ตามจังหวะโทนเท่านัน้ ต่อมามี
การนา “ราโทน” ไปเล่นแพร่ หลาย ทังในพระนคร
้
ธนบุรี และจังหวัดต่างๆ ของ
ภาคกลาง กระทัง่ มีผ้ คู ิดปรับปรุงการ “ราโทน” ใหม่ โดยแต่งเนื ้อร้ องและทานอง
เพลงให้ กับจังหวะหน้ าทับโทนซึ่งตีในจังหวะ “ป๊ ะโท่นป๊ ะโท่นป๊ ะโท่นโท่น” หรื อ
“ป๊ ะโท่ นโท่ นป๊ ะโท่ นโท่ น ” ในการเล่ นอาจใช้ โทนใบเดี ยวหรื อหลายใบก็ ไ ด้
ยิ่งหลายใบเวลาตีจะดังเร้ าใจยิ่งขึ ้น ส่วนท่าราก็คดิ ท่าง่ายๆ ให้ สอดคล้ องกับเนื ้อ
เพลงไม่มีทา่ ราที่แน่นอนตายตัว กล่าวคือราตามๆ ไป ใครมีลกู เล่นก็ดดั แปลงได้
ตามความสนุกสนาน
การ “ราโทน” จะราเป็ นคูช่ ายหญิงโดยเดินเวียนกันเป็ นวง ร้ องไปด้ วยรา
ไปด้ วยใครเหนื่อยก็กลับเข้ ามาพักเหนื่อยข้ างๆ วง เพลงใดร้ องได้ ก็โค้ งคู่ออกไป
ร้ องไปรากันต่อ ใครขึ ้นเพลงอะไรก็ร้องรับตามกันไปจนกว่าจะเลิกรากันไปเอง
จะเลิกเล่นเมื่อไรก็แล้ วแต่ความพอใจของสมาชิกที่มาร่ วมราโทน คนนิยมเล่นรา
โทนเพราะสนุก ได้ มาพบปะสังสรรค์กนั ในหมูช่ ายหญิง ได้ ทงร้ั ้ องทังร้ า ส่วนใหญ่
คนที่ นิยมเล่นร าโทนมักเป็ นวัยรุ่ นหนุ่มสาว ส่วนคนสูงอายุมักจะเป็ นผู้ค อย
สนับสนุนลูกหลานให้ เล่นราโทนกันมากกว่า แต่ถ้าคูไ่ หนอยากร่ วมเล่นด้ วยก็ไม่
มีใครขัดข้ อง เด็กๆ ที่ยงั เล็กๆ ก็ไปดูผ้ ใู หญ่ที่โตกว่าเล่นกัน ช่วยร้ องช่วยปรบมือ
ให้ จงั หวะตามไปด้ วยก็สนุกสนานไม่แพ้ คนรา การเล่นราโทนในแถบจังหวัดต่างๆ
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ในภาคกลาง เช่น สระบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง อยุธยา จะเล่นกันง่ายๆ ไม่มี
พิธีรีตองอะไรมาก นิยมเล่นตอนหัวค่าไปจนดึกดื่นในหมู่บ้านหนึ่งๆ อาจจัดรา
โทนได้ หลายบ้ าน ใครจะไปเลือกเล่นกับบ้ านใดก็ตามแต่ความพอใจหรื อความ
สนใจ ว่าสาวที่หมายปองอยู่ที่ไหน บ้ านไหน มีลกู สาวสวยๆ หลายคน ก็มกั จะมี
หนุ่มๆ มาร่วมเล่นราโทนกันมากหน่อย พอตกค่ากินข้ าวกินปลา อาบน ้า อาบท่า
เสร็จแล้ วก็แต่งตัวไปเล่นราโทน เสียงโทนดังมาจากบ้ านใดก็เป็ นที่ร้ ูจกั กันว่าเป็ น
แหล่งนัดพบ หนุ่มบางคนลงทุนเดินข้ ามนาไปไกลๆ ไปหาราโทนเล่นกัน บางคน
ก็ลงเรื อข้ ามคุ้งข้ ามคลองไปร่วมวงราโทน ด้ วยความสมัครใจ
ต่อไปนี ้คือตัวอย่างของเพลงที่มีเนือ้ หาในการเชิญชวนให้ ผ้ ูอื่นมาร่ วม
เล่นราวง (ราโทน) ในชื่อเพลง “ใครรักใครโค้ งใคร เชิญเถิดเชิญมาราวง” หรื อ
“เพลงราวงกันให้ เพลิดเพลิน”
“...ใครรักใครโค้ งใคร
ใครรักใครโค้ งใคร
ไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ
รักคนไหนโค้ งออกไปรา
เชิญเถิดเชิญมาราวง
ขอเชิญโฉมยงมาสูว่ งรา
อย่าเอียงอย่าอายอย่าหน่ายอย่าแหนง อย่าคิดระแวงให้ ฉนั ได้ ช ้า
คนสวยขอเชิญมารา (ซ ้า) อย่าลืมน ้าคาที่ฉันพร่ าอ้ อนวอน
ราวงกันให้ เพลิดเพลิน
มาร้ องเพลงเดินกันให้ เพลินใจ
คูใ่ ครมารากันไป
ฟ้อนราแบบไทยชาติไทยวัฒนา
โอ้ บปุ ผางามเมือง
จะเด่นรุ่งเรื องในการราวง
วัฒนธรรมของไทยเรามี ร้ อยวันพันปี มีแต่ความมัน่ คง
หญิงราไม่สวยชายช่วยเสริมส่ง มาเล่นราวงโค้ งอย่างน่าดู...”
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ต่อมาเมื่อสงครามสงบ คณะราวงต่างๆ จึงหันมายึดการละเล่นราวง
เป็ นอาชีพ และมีการรับจ้ างแสดงตามงานต่างๆ โดยเฉพาะในงานวัด เป็ นการ
ราวงแบบจากัดเวลารา ใช้ เสียงนกหวีดเป่ าเป็ นสัญญาณหมดเวลา ใครจะรา
ก็ต้องไปซื ้อบัตรเลือกนางรามาเป็ นคูร่ า ซึง่ เป็ นธุรกิจที่ได้ รับความนิยมพอสมควร
ในช่วงเวลาหนึ่ง เหตุนี ้ ราวงจึงมิใช่ศิลปะพื ้นบ้ านแบบ “ราโทน” ดังเดิ
้ มอีกต่อไป
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู, 2548: 50)
ประวัตคิ วามเป็ นมาของ “ราวงคองก้ า” บ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
ในอดีตหลังเสร็ จสิ ้นจากการเก็บเกี่ยวข้ าวในนา เป็ นวัฒนธรรมประเพณี
ของชาวอีสานในเกื อบทุกพืน้ ที่ ที่จะมีการทาบุญขวัญข้ าว หรื อ “บุญคูนลาน”
เพื่อเป็ นการทาบุญกุศลและนัยหนึ่งเพื่อเป็ นสัญลักษณ์ ของการสิน้ สุดฤดูกาล
เก็ บเกี่ ยวของปี นี แ้ ล้ ว ซึ่ ง ความเป็ นมาของร าวงคองก้ าบ้ า นขาม จัง หวั ด
หนองบัวลาภู ก็มีจุดเริ่ มต้ นมาจากประเพณี ดังกล่าวนี ้ เมื่อนายจันทร์ ขันติโก
และนายสมศรี พันธ์ ก่า ชาวบ้ านบ้ านขามได้ ชกั ชวนกันไปว่าจ้ างคณะราวงที่มี
นายบัวผัน สมานฉันท์ เป็ นหัวหน้ า ที่บ้านห้ วยยาง ในจังหวัดขอนแก่น เมื่อปี
พ.ศ.2491 เพื่อทาการแสดงในงานบุญคูนลานของนายจันทร์
เมื่ อนายจันทร์ และนายสมศรี สามารถเจรจาตกลงในรายละเอี ยด
เกี่ยวกับการแสดงกับคณะราวงได้ แล้ ว (โดยว่าจ้ างกันไป 10 คน แยกเป็ นชาย
3 คน และหญิ ง 7 คน ค่าจ้ างคนละ 10 บาท) ทางหัวหน้ าคณะก็ ไห้ คณะราวง
แสดงให้ ผ้ วู ่าจ้ างดูก่อนเพื่อสร้ างความประทับใจกันและกัน ทังนี
้ ้ ผู้ว่าจ้ างและ
คณะราวงได้ ออกเดินทางมุ่งสู่บ้านขามพร้ อมกัน และหลังถึงบ้ านขามเจ้ าภาพได้
ให้ คณะราวงได้ นอนพักหนึ่งคืน เพื่อให้ หายเหนื่อยล้ าจากการเดินทางและให้
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พร้ อมสาหรับการแสดง ส่วนลูกหลานและเพื่อนบ้ านของนายจันทร์ ก็ได้ ใช้ ปาก
เปล่าในการประชาสัมพันธ์ และเชิ ญชวนให้ ผ้ ูคนที่ อยู่อาศัยในบ้ านขามมาดู
การแสดงราวง ซึ่งก็ได้ รับความสนใจจากคนในหมู่บ้านเป็ นอย่างมาก มีทงที
ั ้ ่เป็ น
คนหนุ่มคนสาว ลูกเล็กเด็กแดง และคนเฒ่าคนแก่ ต่างก็พากันตรงไปที่นาของ
นายจันทร์ เพื่อดูการแสดงราวง เพราะชาวบ้ านแถบนี ้ไม่เคยพบเห็นการแสดงมา
ก่อน ในสมัยนันนายจั
้
นทร์ นับว่ามีชื่อเสียงในบ้ านขามมาก เพราะสามารถเก็ บ
เกี่ยวข้ าวได้ กองใหญ่มาก จนชาวบ้ านขามเรี ยกขานกันว่า “เป็ นนาข้ าวพัน” คือ
เป็ นนาที่ทาข้ าวได้ ข้าวมากนั่นเอง ด้ านชาวบ้ านก็จะพากันจัดเตรี ยมข้ าวปลา
อาหารเพื่อถวายพระและต้ อนรับแขกที่มาร่วมงาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคนในหมู่บ้าน
ในงานมี การต ามะละกอ การบีบขนมจี น และการท าน า้ ยาขนมจี นจากปลา
ที่จบั ได้ ในนา เพื่อเลี ้ยงผู้มาเยือน ซึง่ หลังจากที่เสร็ จสิ ้นกิจกรรมต่างๆ ในภาคเช้ า
แล้ ว ก็จะถึงเวลาแสดงนัน่ คือเวลา 1 ทุม่
ในระหว่างที่รอผู้คนมาชมการแสดง คณะราวงก็จะช่วยกันจัดเตรี ยม
อุปกรณ์และเครื่ องดนตรี ซึ่งประกอบไปด้ วย กลองหนัง แลนหมากแซะ ตูมกา
รวมทังเตรี
้ ยมสถานที่และกระบองใต้ กับตะเกี ยงเจ้ าพายุสาหรับให้ ความสว่าง
เมื่อถึงเวลาหญิ งสาวทัง้ 7 ก็จะแต่งหน้ าทาปากและแต่งตัวสวยงาม เพื่อที่จะ
ดึงดูดให้ ชายหนุ่มและผู้ที่มาร่ วมงานไปซื อ้ บัตรและมาโค้ งเพื่ อราวงกัน โดยที่
นายจันทร์ ได้ ขายบัตรๆ ละ 1 สลึง และจะราวงเป็ นรอบๆ ไป จนกว่าจะได้ ยิน
เสียงนกหวีดเป็ นสัญญาณ โดยที่มีผ้ ชู ายทัง้ 3 คนในคณะราวงเป็ นคนเป่ าและ
กาหนดเวลาในแต่ละรอบ ซึ่งหลังจากการแสดงเสร็ จสิน้ แล้ ว เมื่อหักค่าใช้ จ่าย
แล้ วนายจันทร์ และคณะได้ ก าไรจากการขายบัตรเป็ นเงิ น มากถึ ง 60 บาท
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู, 2558: 53)
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หลังจากที่ “ราวงคองก้ า” ได้ เข้ ามาแสดงที่ บ้านขามเป็ นครัง้ แรกในปี
พ.ศ.2491 ด้ วยการว่าจ้ างจากนายจันทร์ และนายสมศรี นัน้ ต่อมานายหนูจนั ทร์
สมานฉันท์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในสมาชิกของคณะราวงไม่ได้ เดินทางกลับไปบ้ านยาง
ที่ ขอนแก่ นพร้ อมกั บคณะร าวง โดยเขายัง คงอยู่ที่ บ้ านขามต่ อไปด้ ว ยการ
อยู่อาศัยกับพี่ชายและพี่สะใภ้ คือ นายบัวผัน สมานฉันท์ และนางขันโท สาฆะ
และในระหว่างนี ้เองที่นายหนูจันทร์ ได้ ชกั ชวนคนในบ้ านขามให้ มาร่ วมฝึ กซ้ อม
การราวงคองก้ ากัน และพวกเขาได้ ละเล่นกันในช่วงที่ ว่างเว้ นจากการท านา
โดยเฉพาะในช่วงเดือนมี นาคม – เมษายน กระทั่ง ชาวบ้ านบ้ านขามได้ ก่อตัง้
คณะราวงคองก้ าเป็ นของตนเองขึน้ มาในปี พ.ศ.2494 โดยที่มีหัวเรื อใหญ่ของ
คณะคือ นายหนูจันทร์ สมานฉันท์ นายเสี ย้ ม พันธ์ กล่ า นายบัวศรี พาภักดี
นายทองสมุทร พลบูรณ์ นายชอุ่ม โยธาฤทธิ์ นายบุญโฮม สุวรรณ นายสงกา
ธรรมติโก และนายบุญ พันธ์กล่า ส่วนนางราก็เป็ นหญิงสาววัยรุ่นประมาณ 5 - 7
คน จากบ้ านโนนคูณ และบ้ านโคกกุง โดยที่นดั หมายมาฝึ กซ้ อมที่บ้านขาม และ
มีเพลงที่ใช้ ร้องและจังหวะที่ใช้ รา คือ “ราฮาวายพม่าราขวาน” และ “ธรรมดา
ราคองก้ าลาลาว” (ราเซิ ้ง) ฯลฯ เมื่อรวมกลุ่มและได้ ฝึกซ้ อมกันจนเป็ นที่แน่ใจใน
ฝี มือการร้ องราแล้ ว ทางคณะจึงได้ ประชาสัมพันธ์ และเริ่ มรับงาน ซึ่งปรากฏว่า
ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี กล่าวคือ พวกเขาได้ รับการว่าจ้ างจากทางเจ้ าภาพ
ทุกๆ งานที่อยู่ในหมู่บ้านใกล้ เคียง ไม่ว่าจะเป็ น งานบุญมหาชาติ งานบุญฉลอง
ของวัดต่างๆ งานบุญแจกข้ าว (บุญอุทิศส่วนกุศล) และงานบุญกฐิ น ฯลฯ
สมัยนัน้ ในการรับงานในแต่ละครัง้ คณะราวงคองก้ าบ้ านข้ ามจะได้ รับ
ค่าจ้ างประมาณงานละ 100 – 200 บาท ขึ ้นอยูก่ บั ระยะทางที่จะไปว่าอยูใ่ กล้ หรื อ
ไกล ตัวอย่างเช่น ตาบลนามะเฟื อง ซึ่งมี ระยะทางจากบ้ านขามประมาณ 9
กิโลเมตร ค่าจ้ างประมาณ 100 บาท ส่วนค่าจ้ างที่อยู่นอกเขตไกลออกไป 200
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บาทขึน้ ไป โดยที่ผ้ ูว่าจ้ างจะเป็ นฝ่ ายเดินทางมาพบและทาข้ อตกลง พร้ อมทัง้
นัดวันเวลาที่จะทาการแสดง และไม่มีการแสดงให้ ดแู ละชมเป็ นตัวอย่าง เพราะ
ร าวงคองก้ านั น้ ได้ กลายเป็ นที่ ร้ ู จั ก และเป็ นที่ ส นใจของผู้ คนมากอยู่ แ ล้ ว
(สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู, 2558: 60)
หลังจากที่ นายหนูจันทร์ ได้ พาคณะออกแสดงและรั บงานเป็ นเวลา
ประมาณ 2 ปี กว่าๆ นายหนูจนั ทร์ ได้ แต่งงานมีครอบครัวจึงได้ หยุดและออกจาก
คณะราวงคองก้ า ทางกลุ่มคณะที่เหลือจึงได้ ดาเนินการและสานต่อยังคงรับงาน
การแสดงไปเรื่ อยๆ เพื่อให้ ความบันเทิง และความสนุกสนานในแบบฉบับของ
การแสดงราคองก้ า ซึ่งโดยภาพรวมของการรับงานแสดงก็ ยังคงหมุนเวี ยนอยู่
ในเขตพื น้ ที่ ใกล้ ๆ มากกว่ าที่ จะรั บงานการแสดงยังที่ ไกลๆ เพราะมี ความ
ยากลาบากในการเดินทาง และในขณะเดียวกันภาพยนตร์ หรื อหนังกลางแปลง
ที่ เริ่ มเข้ ามาและขยายมาถึ งอ าเภอหนองบัวล าภู (สมัยนั น้ ขึน้ อยู่กับจังหวัด
อุดรธานี) ราวงคองก้ าจึงค่อยๆ เสื่อมความนิยมลงไปตามลาดับ
การแสดงร าวงคองก้ าบ้ านขาม ได้ รุ่ งเรื องและได้ รั บความนิ ยมใน
ระหว่างปี พ.ศ.2499 - 2504 รวมเป็ นระยะเวลาประมาณ 5 ปี จนกระทั่งถึงปี
พ.ศ.2504 ทางคณะราวงจึงได้ ยตุ ิลงโดยการยุบวง เพราะผู้คนนิยมใน ภาพยนตร์
หรื อหนังกลางแปลงที่กาลังเป็ นที่นิยมและเฟื่ องฟูมากกว่า นัน่ คือ เมื่อมีงานบุญ
หรื องานต่างๆ คนก็หนั ไปว่าจ้ างภาพยนตร์ หรื อหนังกลางแปลง จึงทาให้ คณะรา
คองก้ าไม่สามารถคงอยู่ได้ และได้ เลิกหรื อยุบวงไปในที่สุด และไม่มีให้ เห็นใน
บ้ านขามอีกเลยตังแต่
้ นนเป็
ั ้ นต้ นมา (สภาวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู: 2558:
53)
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.2536 นายสวัสดิ์ ชมพูโคตร (เสี ยชี วิตแล้ ว) และ
เพื่อนๆ ในรุ่ นราวคราวเดียวกัน ได้ รวมกลุ่มกันขึ ้นอีกครัง้ เพื่อฟื น้ ฟูและอนุรักษ์
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การแสดงราวงคองก้ า โดยเริ่ มจาการรวบรวมบทเพลง และเอกสารตาราต่างๆ
ที่ มี การบันทึกเกี่ ยวกับราวงคองก้ าไว้ นอกจากนี ้ พวกเขายังได้ รวบรวมกลุ่ม
นักแสดงที่ยังพอมี อยู่ ซึ่งประกอบไปด้ วยนายคาพอง พาภักดี (เสียชีวิตแล้ ว)
มือกลอง นายทองนาค พุ่มแก้ (เสียชีวิตแล้ ว) มือฉิ่ง นายค ้า พันธุ์ก่า (เสียชีวิต
แล้ ว) มือแซก ส่วนนางราจะรวบรวมจากชาย – หญิง ภายในหมูบ่ ้ านได้ ประมาณ
20 คน รวมทังคุ
้ ณแม่ประไพร ยะหัวดง ซึง่ เป็ นหลาน
นายสวัสดิ์ และผู้เกี่ ยวข้ องได้ ประชุมปรึ กษากันจนได้ ความเห็นที่เป็ น
ข้ อตกลงอันหนึ่งอันเดียวกันว่า พวกเขาจะร่ วมกันฝึ กซ้ อมร าวงคองก้ ากันทัง้
หมูบ่ ้ าน โดยที่เป็ นการรวมตัวกันแบบไม่เป็ นทางการ คือ มีการอาศัยพึง่ พาซึ่งกัน
และกันโดยอาศัยทรัพยากรที่มีในท้ องถิ่น เพื่อใช้ ในการละเล่นราวงคองก้ าในเชิง
อนุรักษ์ ศิลปะการแสดงมากกว่าการประกอบเป็ นอาชี พ ซึ่งการรั บงานแสดง
ราคองก้ าครัง้ แรกหลังจากที่มีการฟื น้ ฟูกลับคืนมา คือ ที่โรงเรี ยนบ้ านขามพิทยา
คม ตาบลบ้ านขาม โดยนายประสิทธิ์ ศรี เชียงสา ผู้อานวยการโรงเรี ยน ได้ จดั งาน
อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยขึน้ ที่ โรงเรี ยน โดยให้ ชาวบ้ านรวบรวมและน าเอาของ
โบราณที่มีมารวบรวมและก่อสร้ างศูนย์อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย ในช่วงกลางวัน
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้ องถิ่นทุกประเภท ราคองก้ าจึงได้ กลับมามีชีวิตชีวา
อีกครัง้ หนึ่ง และต่อมาก็ได้ รับความสนใจจากทางราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สานักงานวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้ ให้ การสนับสนุน
จัดตังเป็
้ นกลุ่มราวงคองก้ าขึ ้นอย่างเป็ นทางการ ในชื่อว่า “กลุ่มคณะราวงคองก้ า
บ้ านขาม” โดยที่มี “นางประไพร ยะหัวดง” เป็ นประธานกลุ่ม (ประไพร ยะหัวดง,
2560)
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เอกลักษณ์ ของ “ราวงคองก้ า” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของ
จังหวัดหนองบัวลาภู
1.ลักษณะการแสดง
การแสดงราวงคองก้ าบ้ านขาม เป็ นการแสดงท่าราประกอบจังหวะของ
ดนตรี โดยการแสดงท่ าร าและ ย่ าเท้ าเดินตามจังหวะเสี ยงกลองและเพลง
ประกอบ ชายหญิงจะราเป็ นคู่ๆ และราวงลักษณะเป็ นวงกลม ส่วนการร่ ายรา
ที่เป็ นจุดเด่นหรื อเอกลักษณ์ คือ ในระหว่างราทังชายและหญิ
้
งจะมีการยักไหล่
และเหวี่ยงสะโพก การแสดงของราวงคองก้ าบ้ านขามถือเป็ นการแสดงเพื่อความ
บันเทิงและความสนุกสนาน นิยมเล่นในเทศกาลสาคัญ ระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน ซึง่ เป็ นช่วงว่างเว้ นจากการเก็บเกี่ยว และโดยมากนิยมละเล่นกันในเวลา
กลางคืน หรื องานสมโภช งานบุญต่างๆ ตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ เช่น เทศกาล
สงกรานต์ งานบุญเข้ าพรรษา หรื อเป็ นการแสดงโชว์เพื่อเป็ นการต้ อนรับแขกบ้ าน
แขกเมือง และหากเป็ นงานศพก็จะเป็ นวันทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลกับผู้ล่วงลับ
สถานที่แสดงนันจะใช้
้
ที่ไหนก็ได้ เช่น ลานกว้ าง สนาม เวที หรื อที่วา่ งที่เหมาะสม
ในการละเล่น จานวนผู้เล่นไม่จากัดจานวน อย่างน้ อยผู้แสดงต้ องมีประมาณ
3 - 5 คู่ ผู้ชมส่วนมากจะได้ มีโอกาสเข้ ามามีส่วนร่วมในการร้ องราทาเพลง เพราะ
มี ความสนุกสนานเป็ นกันเอง นอกจากนี ้ ราวงคองก้ าบ้ านขามยังมี ลักษณะ
โดดเด่น อยู่ที่การแต่งกายซึ่งมี สีสัน ส่วนบทเพลงที่ ใช้ ประกอบก็ จะนิยมแต่ง
เนื ้อร้ องขึ ้นเอง ด้ านท่าราก็เน้ นการราที่เป็ นชายจริ ง หญิงแท้ (ประไพร ยะหัวดง,
2560)
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2.เครื่องดนตรี
เครื่ องดนตรี ที่ใช้ ในการแสดงของคณะร าวงคองก้ าบ้ านขามมี เครื่ อง
ดนตรี ดงั นี ้ คือ กลอง 1 คู่ ฉิ่ง ฉาบ แทมบูรีน (Tambourine) กับ๊ แก้ บ และลูกแซ็ก
ทังนี
้ ้ เนื่องจากกลองเป็ นเครื่ องดนตรี ชิ ้นเดียวที่ใช้ ควบคุมจังหวะในการละเล่น
เหตุนี ้ผู้ตีกลองจึงต้ องมีความชานาญในการตีกลองเป็ นอย่างยิ่ง ปัจจุบนั เพื่อเป็ น
การเพิ่มความเร้ าใจ และความสนุกสนานมากขึ ้น จึงมีการนาเอาพิณกับแคนมา
เป็ นตัวเสริมในการละเล่น (ชูเกียรติ บุญบู้, 2560)

ภาพที ่ 1 เครื ่องดนตรี ทีใ่ ช้ประกอบในการแสดง ราวงคองก้า
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3. เครื่องแต่ งกาย
การแต่งกายในการแสดงร าวงคองก้ า จะนิ ยมใช้ การแต่งกายแบบ
อนุรักษ์ วัฒนธรรมพืน้ บ้ านของชาวอีสาน ด้ วยผ้ าพืน้ เมือง ผู้หญิงเป็ นเสื อ้ แขน
กระบอกสีชมพู (สีประจาจังหวัดหนองบัวลาภู) หรื อที่สีสนั สดใส ใส่ผ้าถุงลาย
มัดหมี่ ผู้ชายจะเป็ นเสื อ้ หม้ อฮ่อม กางเกงสี ดา หรื อนุ่งผ้ าโสร่ ง ใช้ ผ้าขาวม้ า
ผูกเอวสวมเครื่ องประดับเล็ กน้ อยเช่น สร้ อยระย้ า ต่างหูเงิ น มาลัยดอกรั ก
เข็มขัดเงินเพื่อความสวยงาม หรื อบางครัง้ ก็แต่งกายร่ วมสมัย คือ ชายแต่งกาย
ผูกเนคไท ส่วนหญิงแต่งกายสวมกระโปรง เสื ้อทรงแขนกระบอก

ภาพที ่ 2 เครื ่องแต่งกายในการแสดงราวงคองก้า
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ภาพที ่ 3 รู ปแบบการแสดงราวงคองก้าในงานพิ ธี

ภาพที ่ 4 รู ปแบบการแสดงราวงคองก้าในทีก่ ลางแจ้ง

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

รำวงคองก้ ำ ตำบลบ้ ำนขำม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 107

4.บทเพลงและกระบวนท่ า
ราวงคองก้ าบ้ านขาม จะมีลกั ษณะและอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น
อยูท่ ี่การแต่งกาย และบทเพลงที่ใช้ ประกอบ ซึง่ เพลงที่นิยมใช้ ได้ แก่
4.1) เพลงราวงธรรมดา ท่าราที่ใช้ ประกอบ คือ ท่าสอดสร้ อยมาลา
แปลง ท่าแกว่งสวิง ท่านางอาย (รายัว่ )
4.2) เพลงคองก้ าท่าราที่ใช้ ประกอบ คือ ท่ายักไหล่ สลับกับท่าเดิน
ตามจังหวะกลอง
4.3) เพลงบ้ านเรื อนเคี ยงกัน ท่าร าที่ ใช้ ประกอบ คื อ ท่าม้ าย่ อง
(กระโดดพร้ อมยกเท้ าไปตามจังหวะดนตรี )
4.4) เพลงพม่าราขวาน ท่าราที่ใช้ ประกอบ คือ ท่าพรหมสี่หน้ า และ
ท่ายูงฟ้อนหาง
4.5) เพลงอาลา ท่าราที่ใช้ ประกอบ คือท่าสอดสร้ อยมาลาแปลงและ
ท่าประกอบตามเนื ้อเพลง
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ภาพที ่ 5 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า

ภาพที ่ 5 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า
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เพลงคองก้ า
เนือ้ ร้ องโดย นายสวัสดิ์ ชมภูโคตร
ทานอง ราวงคองก้ า
คองก้ าอินเดอะนัย
โอละลา โอละลายามค่า
แต่ก่อนยังไม่ทนั สมัย
บุญเลี ้ยงเป็ นอย่างไรหนอ
จัดการให้ เป็ นหัวหน้ า
ก้ มหน้ าประชุมหนุม่ สาว
นี่แหละยอดสวรรค์
ต่อมาทานองคองก้ า

หญิงชายออกมาร่ายรา
คองก้ าสุขเสริญเพลินฤทัย
มาราวงไทยยังไม่มีคเู่ คียง
ท่าน ป. พิบลู ย์สงคราม
ฟ้อนๆ ราทาเหมือนดัง่ คองก้ า
เปรี ยบเหมือนดาวมาลอยเทียมจันทร์
ซิมาราวงไทย แต่ก่อนฟ้อนราธรรมดา
คองก้ าอินบาบู (อินธนู)
ถ้ าได้ ผวั ครูอย่าลืมชู้ชาวนา
โอละลาโอละลา
แม่นา่ เบื่อได้ ผวั กองเชียร์ อย่าลืมชู้ราวง
โอละลาโอละลา
แม่คิ ้วโก่งได้ ผวั ราวง หรื อเธอไม่ชอบใจ
ถ้ าหากเธอกับฉัน
มารักกันยามเมื่อราคองก้ า
อ้ าว ตาต่อตาพบกัน แรกรักเธอนันสวยงาม
้
วันนี ้พี่อยากราตาม
สวยงามยามเมื่อเธอยิกไหล่(ซ ้า)
อ้ าว ราเคียงคูก่ นั ไป อ้ าว
เดินเคียงคูก่ นั ไป
จิตใจของฉันนึกรัก
แต่ฉนั กลัวอกหัก
ว่ารักยังไม่แน่นอนเปรี ยบเหมือนค้ อนที่แก้ วเขาทิ ้ง
ว่ารักทาไมไม่จริง ไม่จริงก็เพราะหญิงลืมชาย
รักแล้ วจะมากลับกลาย
แน่ๆ อกชายต้ องร้ าวระบม
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แต่ก่อนยังไม่ทนั สมัย
มาราวงไทยยังไม่มีคเู่ คียง
บุญเลี ้ยงไปอย่างไรหนอ
ท่านป. พิบลู สงคราม
จัดการให้ เป็ นหัวหน้ า
ฟ้อนๆราทาเหมือนดัง่ คองก้ า
ตังหน้
้ าประชุมหนุม่ สาว
เปรี ยบเหมือนดาวนี ้มาลอยเทียมจันทร์
นี่แหละยอดสวรรค์
สิมาราวงไทย
แต่ก่อนฟ้อนราธรรมดา
ต่อมา ทานองคองก้ า
คองก้ าอินบาบูถ้าได้ ผวั ครู อย่าลืมชู้ชาวนา
โอละลาโอละละน่าเบื่อ
ได้ ผวั กองเชียร์ อย่าลืมชู้ชาวนา
โอละลาโอละลาแม่คิ ้วโก่ง
ได้ ผวั ราวงหรื อเธอไม่ชอบใจ
ถ้ าหากว่าเธอกับฉัน
มารักกันยามมาราคองก้ า
อ้ าวตาต่อตาพบกัน
แรกรักเธอนัน่ สวยงาม
วันนี ้พี่อยากราตาม
สวยงามยามเมื่อเธอยักไหล(ซ ้า)
อ้ าวราเป็ นคูก่ นั ไป(ซ ้า) จิตใจของฉันนึกรัก
แต่ฉนั กลัวอกหัก
ว่ารักจะไม่แน่นอน
เปรี ยบเหมือนคอนที่แก้ วเขาทิ ้ง
ว่ารักทาไมไม่จริงไม่จริงก็เพราะหญิงลืมชาย
รักแล้ วต้ องมากลับกลาย แน่ๆ อกชายต้ องร้ าวระบม (จบ )
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ภาพที ่ 6 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า

ภาพที ่ 7 ท่าราประกอบเพลงของราวงคองก้า
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5.พัฒนาการในยุคปั จจุบัน
ปั จ จุ บันกลุ่ ม ร าวงคองก้ าบ้ านขาม ต าบลบ้ านขาม อ าเภอเมื อ ง
หนองบัวลาภู ที่มีนางประไพร ยะหัวดง ประธานกลุ่ม ได้ รับการยกย่องเป็ นกลุ่ม
ที่มีการบริ หารจัดการที่ดีในการสืบสานและฟื ้นฟูอนุรักษ์ ภูมิปัญญามรดกทาง
วัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวล าภู นอกจากนี ้ กลุ่มร าวงคองก้ าบ้ านขาม
ยังได้ รับการจดทะเบียนให้ เป็ นองค์ กรสาธารณประโยชน์ เมื่ อวันที่ 19 เดือน
สิงหาคม พ.ศ.2559 ตลอดจนได้ ดาเนินการแจ้ งข้ อมูลลิขสิทธิ์ สาหรับเนื ้อเพลง
ราวงธรรมดา เพลงคองก้ า เพลงพม่าราขวาน เพลงม้ าย่อง เพลงบ้ านนี ฉ้ ันรั ก
รวมถึ งท่ าร าประกอบทัง้ 5 เพลงไว้ เป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่ อวันที่ 18 เดื อน
พฤศจิกายน พ.ศ.2554 (ประไพร ยะหัวดง, 2560)
คุณค่ าของ “ราวงคองก้ าบ้ านขาม” ในฐานะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ของจังหวัดหนองบัวลาภู
1.คุณค่ าในด้ านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สาคัญ
จังหวัดหนองบัวล าภู เป็ นจังหวัดที่ มี ขนบธรรมเนี ยมประเพณี และ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นที่ได้ รับอิทธิพลมาจากวัฒนธรรมล้ านช้ าง โดยเฉพาะในด้ าน
วัฒนธรรมประเพณี ที่มี ความเก่ าแก่ และสื บทอดมาช้ านาน โดยเฉพาะหลัก
ปฏิบตั ขิ องคนในสังคมที่เรี ยกว่า “ฮีตสิบสอง” และ “คองสิบสี่” ที่ถือปฏิบตั ิมาแต่
โบราณกาล ขณะที่ ในด้ านดนตรี พื น้ บ้ านที่ มี อยู่ในสังคมพื น้ บ้ านของจังหวัด
หนองบัวล าภู ก็ พบว่ าโดยทั่วไป คื อ พิ ณ แคน และโปงลาง แสดงออกถึ ง
ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนความเชื่อ และนิสยั ใจคอของชาวบ้ าน ดนตรี ชาวบ้ าน
จึงสามารถเข้ าถึงและครองใจชาวบ้ านได้ มากกว่าดนตรี ประเภทอื่ นๆ เนื อ้ หา
สาระ และการแสดงมีให้ ทงั ้ ความรู้ และความบันเทิง ชาวจังหวัดหนองบัวล าภู
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ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพในการทานา หลังเสร็ จจากฤดูกาลเก็บเกี่ยวชาวบ้ าน
จะว่างงานจึงได้ มีการพัฒนากิจกรรมในชุมชนขึ ้นในรูปแบบต่างๆ ระหว่างคนรุ่ น
หนุม่ สาว เหตุนี ้ราวงคองก้ าจึงเริ่มเข้ ามามีบทบาทในสังคมพื ้นบ้ านหนองบัวลาภู
โดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนบ้ านขาม อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลาภู ดังที่ได้ พบ
เห็นในปัจจุบนั
การแสดงราวงคองก้ าบ้ านขาม ได้ ผ่านการสัง่ สม สืบสาน และถ่ายทอด
ต่อๆ กันมา จนกลายเป็ นภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ซึ่งในการละเล่นราวงคองก้ า
บ้ านขามได้ สะท้ อนให้ เห็ นถึงความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน และ
ภูมิ ปัญญาของชาวบ้ านอย่างมากมาย นับตัง้ แต่การรวมกลุ่มของผู้ละเล่ น
การหาวัสดุอปุ กรณ์ การคิดท่าร่ายรา บทเพลงราวงคองก้ า ทุกขันตอนนั
้
นล้
้ วน
แล้ วแต่ใช้ ภูมิ ปัญญาเป็ นองค์ประกอบทัง้ สิ น้ การละเล่นราวงคองก้ า จะทา
การละเล่นไปพร้ อมๆ กับงานประจา เช่น การทาไร่ นา กลุ่มราวงคองก้ า และ
จะใช้ เวลาว่างเท่าที่จะนัดหมายกันได้ ในการฝึ กซ้ อม ทังนี
้ ้ก็เพื่อให้ มีความคุ้นเคย
และให้ มี ความช านาญ ที่ ส าคัญในปั จจุบันนี ้ การละเล่นราวงคองก้ าถื อเป็ น
กิ จ กรรมส าคั ญ อย่ า งหนึ่ ง ที่ มี บ ทบาทในการสร้ างความผู ก ผั น และเป็ น
ตัวเชื่ อมโยงกันระหว่างชาวบ้ านในชุมชนบ้ านขาม ทัง้ ที่ เป็ นผู้แสดงและผู้ชม
เหตุนีจ้ ึงอาจกล่าวได้ ว่า “ราวงคองก้ า” คือการละเล่นส าคัญที่ เหมาะสมแก่
การเป็ นหนึง่ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดหนองบัวลาภู
2.บทบาทของชุ มชนบ้ านขามต่ อราวงคองก้ าในการทาให้ เป็ น
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
หลังจากราวงคองก้ าบ้ านขาม ได้ ยบุ ตัวลงไปเมื่อปี พ.ศ.2504 กระทัง่ ถึง
ปี พ.ศ.2536 นายสวัสดิ์ ชมพูโคตร และเพื่อนๆ ได้ ฟืน้ ฟูอนุรักษ์ ขึ ้นมาใหม่ และ
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เป็ นการรวมกลุ่มในกลุ่มเฉพาะชาวบ้ านขาม มี การรวมคนอายุรุ่ นราวคราว
เดียวกันหลังจากที่เสร็จจากฤดูกาลทานา ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ วจะเป็ นกลุ่มเพื่อนสนิท
หรื อญาติพี่น้องมาทาการรื อ้ ฟื น้ และฝึ กซ้ อม เหตุนี ้ ในยุคแรกเริ่ มของการรื อ้ ฟื ้น
ราวงคองก้ าบ้ านขามสมาชิกในกลุ่มส่วนใหญ่จึงเป็ นผู้สูงอายุ ซึ่งการที่พวกเขา
มีทุนเดิมที่ดีอยู่แล้ ว คือ เป็ นบุคคลที่มีบทบาทสูงอยู่ในชุมชนบ้ านขามมาก่อน
เมื่ อพวกเขาหันมาจับงานด้ านวัฒนธรรม จึงมี ความน่าเชื่ อถื อมากยิ่ งขึ น้ ว่ า
พวกเขาทากิจกรรมดังกล่าวนี ด้ ้ วยจิ ตอาสาจริ งๆ ไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ ทาง
การค้ าหรื อธุรกิจ
กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านขาม ถื อว่าเป็ นการรวมกลุ่มกันของกลุ่มบุคคล
ที่ต้องการสื บสานและอนุรักษ์ ศิลปะการแสดงร าวงคองก้ า ซึ่งครัง้ หนึ่งได้ เคย
เลือนหายไปจากจังหวัดหนองบัวลาภู พวกเขาอยากจะให้ การละเล่นดังกล่าวนี ้
กลับมามีชีวิตชีวาและฟื น้ ความทรงจาอีกครัง้ หนึ่ง ในช่วงที่กลุ่มคณะยังมีชีวิต
และลมหายใจอยู่ในปั จจุบนั พวกเขาจึงหวังที่จะให้ มีการศึกษาและสืบทอดไว้ ให้
ลูกหลานและกลุ่มคนรุ่ นหลังได้ เห็ นคุณค่าและภูมิ ปัญญาในศิลปะการแสดง
ดังกล่าวนี ้ และอีกอย่างหนึ่งก็คือ เป็ นผลพลอยได้ จากการถูกว่าจ้ างและน าไป
แสดง ซึง่ ในเจตนารมณ์จริงๆ แล้ ว กลุม่ คณะราวงคองก้ าบ้ านขามเป็ นกลุม่ บุคคล
ที่ ค่ อ นข้ างมี ฐ านะและมี อั น จะกิ น จึ ง ไม่ เ ดื อ ดร้ อนเรื่ อ งเงิ น และไม่ ถื อ ว่ า
การรวมกลุ่มคณะราวงคองก้ าขึ ้นมาเพื่อรับจ้ างและหาเงิน ปั จจุบนั ราวงคองก้ า
ได้ กลับมาเป็ นที่ นิ ยมอี กครั ง้ หลังได้ รั บความสนใจจากประชาชนในชุมชน
บ้ านขามทุกเพศทุกวัย โดยที่มีผ้ ใู ห้ ความสนใจสมัครเป็ นสมาชิกกลุม่ อย่างจริ งจัง
มากถึง 130 คน ซึ่งมาทังจากโรงเรี
้
ยนผู้สงู อายุตาบลบ้ านขาม และประชาชนใน
บ้ านขาม ทังนี
้ ้ ก็เพราะทุกเพศทุกวัยสามารถร่วมการแสดงราวงคองก้ าได้ ทงหมด
ั้
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ผู้สนใจอีกกลุ่มหนึ่ง คือ เยาวชนที่เป็ นนักเรี ยนในโรงเรี ยนชุมชนบ้ าน
ขามธาตุ และโรงเรี ยนวังน ้าขาวชนูปถัมภ์ ที่ตา่ งก็ให้ ความสนใจและมีความสุข
กับศิลปะการแสดงราวงคองก้ า นับเป็ นการแสดงและการละเล่นกิจกรรมอย่าง
หนึ่งที่ ช่วยสร้ างเสริ มให้ ชาวบ้ านได้ ออกก าลังกาย มี การสันทนาการ มี การ
แลกเปลี่ยนพูดคุยกัน จึงเป็ นเกาะป้องกันยาเสพติดได้ เป็ นอย่างดี ทาให้ กลุ่ม
คณะทัง้ เด็กและผู้ใหญ่ ต่างก็ มี ความสุขกับกิ จกรรม จึงเป็ นการเฝ้าระวังทาง
สังคมและช่วยทางราชการได้ อีกช่องทางหนึง่ เพราะเด็กและเยาวชนจะได้ ใช้ เวลา
ว่างมาทากิจกรรมและร่วมฝึ กราวงคองก้ า ซึ่งเป็ นการสืบทอดศิลปะการแสดงได้
เป็ นอย่างดี (ไสว ดาราชทับ, 2560)
มาตรการในการสื บสานและถ่ ายทอด “ราวงคองก้ าบ้ านขาม” ในฐานะ
มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลาภู
ราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู ได้ มีการละเล่น เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริ มให้ เป็ นศิลปะการแสดงของ
จังหวัดหนองบัวลาภูมายาวนาน โดยที่ผ่านมาราวงคองก้ าได้ รับความสนใจจาก
กลุ่มชุมชนและหมู่บ้านต่างๆ ทังในและนอกจั
้
งหวัดหนองบัวลาภู จนกระทั่งมี
การจัดตังเป็
้ นกลุ่มราวงคองก้ าในสถานศึกษาต่างๆ ภายในจังหวัดหนองบัวลาภู
เช่น กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านนาดี อาเภอศรี บุญเรื อง กลุ่มราวงคองก้ าเยาวชน
โรงเรี ยนสุดา อาเภอเมื องหนองบัวล าภู กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านโคกกุง ตาบล
บ้ านขาม กลุ่มราวงคองก้ าบ้ านวังทอง อาเภอนาวัง นอกจากนี ้ ยังได้ มี การ
เผยแพร่ไปยังจังหวัดใกล้ เคียง เช่น อุดรธานี หนองคาย เลย ประการสาคัญ คือ
มีการบรรจุราวงคองก้ าเข้ าเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น ในสถานศึกษาในพื ้นที่จังหวัด
หนองบัวลาภูอีกด้ วย (กระทรวงวัฒนธรรม, 2560)
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สาหรับหน่วยงานและสถานศึกษาที่ได้ เชิญวิทยากรจากกลุม่ ราวงคองก้ า
บ้ านขามไปช่วยแนะนาและฝึ กฝนเกี่ยวกับการละเล่นราวงคองก้ า ได้ แก่
1) สถาบันการศึ กษาระดับอุ ดมศึ กษา ได้ แก่ มหาวิ ทยาลัยบู รพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี จังหวัดอุดรธานี เป็ นต้ น
2) จากสถาบันการศึกษาทัง้ ในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ในจังหวัดหนองบัวล าภู ได้ แก่ โรงเรี ยนบ้ านขามพิ ทยาคม โรงเรี ยนเฉลิ ม
พระเกียรติสมเด็จพระศรี นครินทร์ หนองบัวลาภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรี ยนอนุบาลเทศบาลกุดดินจี่ อ าเภอ
นากลาง โรงเรี ยนบ้ านนามะเฟื อง โรงเรี ยนขามธาตุ เป็ นต้ น
3) จากกลุ่มโรงเรี ยนผู้สงู อายุในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ได้ แก่
ชมรมผู้สงู อายุจงั หวัดชัยภูมิ ชมรมผู้สงู อายุตาบลหนองแก อาเภอศรี บญ
ุ เรื อง
กลุ่มผู้สูงอายุบ้านบุญทัน อาเภอสุวรรณคูหา ชมรมผู้สูงอายุบ้านยางหลวง
ต าบลกุดจิ ก โรงเรี ยนผู้สูงอายุต าบลนาค าไฮ กลุ่มคองก้ าสามวัย ต าบล
นามะเฟื อง ชมรมผู้สงู อายุตาบลป่ าไม้ งาม อาเภอเมืองหนองบัวลาภู เป็ นต้ น
4) จากกลุ่มผู้สนใจอื่นๆ ได้ แก่ กลุ่มผู้รักในวัฒนธรรมจากประเทศจี น
กลุม่ TO BE Number One บ้ านโคกล่าม อาเภอศรี บญ
ุ เรื อง เป็ นต้ น
ทัง้ นี ้ คณะวิ ทยากรหลักในการฝึ กสอนและถ่ายทอดการละเล่นร าวง
คองก้ า ได้ แก่ นางประไพร ยะหัวดง ประธานกลุ่มราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบล
บ้ านขาม อ าเภอเมื องหนองบัวล าภู นายชูเกี ยรติ บุญบู้ นายไสว ดาราชทับ
นายหนูเตียง บัวนาค นางบุญเพ็ง คาโนนคอบ นางสุภาพ โยธาฤทธิ์ นางทองเวิน
ไชยอาจ นายสงวน ยะหัวดง
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ข้ อเสนอแนะ
“ราวงคองก้ า” โดยกลุม่ ราวงคองก้ าบ้ านขาม ตาบลบ้ านขาม อาเภอเมือง
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู ได้ รับการยอมรับและรู้จกั กันเป็ นที่แพร่ หลาย
ทัง้ ในจังหวัดหนองบัวล าภูและในต่างจังหวัด ด้ วยเหตุที่เป็ นราวงซึ่งมี ความ
แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ที่สาคัญได้ การส่งเสริ ม
และสนับสนุ น ให้ เป็ นหนึ่ ง ในมรดกภู มิ ปั ญ ญาทางวั ฒ นธรรมของจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู อย่างไรก็ดี ปั ญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการสืบสานและถ่ายทอด
ภูมิปัญหาดังกล่าวนี ้ยังคงมีอยู่ นัน่ คือ การขาดแคลนบุคลากรในการถ่ายทอด
การราวงคองก้ า เนื่องจาก โดยทัว่ ไปแล้ วการถ่ายทอดความรู้ เรื่ องราวงคองก้ า
มักอยู่ในลักษณะบุคคลสู่บคุ คล ซึ่งต้ องอาศัยบุคคลที่ความเชี่ยวชาญและความ
แม่นยาทังในเนื
้
้อเพลง การเล่นดนตรี และท่ารา ซึง่ หากสามารถพัฒนาและสร้ าง
บุคลากรกลุ่มดังกล่าวนี ้เพิ่มได้ มากขึ ้น จะช่วยสร้ างความเป็ นเอกภาพและความ
เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ทังในส่
้ วนของเนื ้อเพลง การเล่นดนตรี และท่ารา อันจะ
ช่วยให้ การถ่ายทอดและสืบสานราวงคองก้ าเป็ นไปได้ อย่างกว้ างขวาง
สรุป
“ราวงคองก้ า” คือ การละเล่นหรื อศิลปะการแสดงพื น้ บ้ านที่ มี ความ
เป็ นมายาวนาน ซึง่ ครัง้ หนึง่ เคยเลือนหายไปจากสังคมและชุมชนบ้ านขาม ก่อนที่
จะถู ก รื อ้ ฟื ้ น และอนุ รั ก ษ์ ก ลั บ ขึ น้ มาอี ก ครั ง้ โดยผู้ เฒ่ า ผู้ แก่ ที่ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการละเล่นดังกล่าวนี ้ (โดยเฉพาะผู้ที่เคยเป็ นสมาชิกของราวง
คองก้ าบ้ านขามมาก่อน) กระทัง่ ปัจจุบนั ราวงคองก้ าได้ กลับมามีชีวิตอีกครัง้ หนึ่ง
ในฐานะมรดกภูมิปัญญาที่สาคัญของจังหวัดหนองบัวลาภู โดยมีหน่วยงานและ
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สถานศึกษามากมายหลายแห่งได้ ให้ ความสนใจ ที่จะเรี ยนรู้ ฝึ กฝนการละเล่น
ราวงคองก้ า
ปัจจุบนั “ราวงคองก้ า” กลายเป็ นหนึง่ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ที่สาคัญของจังหวัดหนองบัวลาภู และมรดกภูมิปัญญาดังกล่าวนี ้ สามารถนามา
บูรณาการเพื่อตอบสนองความต้ องการทางด้ านต่างๆ ตามวิถีชีวิตของชาวบ้ าน
เช่ น ความต้ องการทางด้ านปั จ จัยที่ ไ ด้ รั บจากการรั บจ้ างงาน หรื อแม้ แต่
การละเล่นและการแสดงเพื่ อตอบสนองความต้ องการทางด้ านจิ ตใจ เหตุนี ้
การละเล่ นร าวงคองก้ าบ้ านขามจึ งถื อเป็ นภู มิ ปั ญญาชาวบ้ านที่ สร้ างโดย
ชาวบ้ าน และเป็ นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สมควรได้ รับการยกย่องและ
สืบทอดอย่างถูกต้ องเหมาะสมต่อไป
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Buang-plee Buja Dance: A Case Study of Ban Sabaeng
in Sabaeng Sub-District, Nong Han District, Udon Thani Province
กนกอร สุขุมาลพงษ์1 / Kanokon Sukumalpong

บทคัดย่ อ
บทความวิ จัยนี ม้ ี วัตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ศึ กษาวิ เคราะห์ องค์ ป ระกอบ
รู ปแบบของพิธี บุญเลี ย้ งบ้ าน บทบาทหน้ าที่ รวมไปถึงกระบวนการฟ้อนของ
นางเทียมในพิธีบุญเลีย้ งบ้ าน ของชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง อาเภอหนอง
หาน จังหวัดอุดรธานี โดยศึกษาประวัติความเป็ นมา องค์ประกอบ บทบาทหน้ าที่
ของนางเทียมในพิธี ตลอดจนการนาท่าฟ้อนในพิธีบุญเลีย้ งบ้ านของชาวบ้ าน
สะแบงมาทาการศึกษาวิเคราะห์ ซึง่ การเก็บข้ อมูลใช้ วิธีการสังเกต การสัมภาษณ์
และการจดบันทึก ผลการศึกษาวิจยั ปรากฏดังนี ้ บ้ านสะแบงเป็ นสังคมที่มีการ
นับถือผี มีพิธีกรรมความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณและอานาจลึกลับที่เรี ยกว่า “ผี”
โดยผีที่ชาวบ้ านให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง คือ เจ้ าปู่ หอคา ซึ่งในทุกปี ต้องจัด
พิธีบชู า เรี ยกว่า “พิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน”
พิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านของชาวบ้ านสะแบง มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสดงออกให้
เห็นถึงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้ าปู่ หอคาที่คอยปกปั กรักษาหมู่บ้านให้ อยู่เย็น
เป็ นสุข ปราศจากภั ยพิ บัติ ต่ างๆ มาโดยตลอดทัง้ ปี ที่ ผ่ านมา ซึ่ งมี เหตุอัน
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เนื่องมาจากความกลัวของชาวบ้ าน และเชื่อว่าเจ้ าปู่ หอคาสามารถช่วยป้องกัน
ชาวบ้ านให้ ปลอดภัยจากภัยพิบตั ิต่างๆ ได้ จึงก่อให้ เกิดพิธีบุญเลีย้ งบ้ านขึน้
โดยได้ กาหนดวันประกอบพิธีเป็ นช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เนื่องจากเป็ นฤดู
การเริ่ มทาไร่ ทานาของชาวบ้ าน ในการประกอบพิธีจา้ และนางเทียมทาหน้ าที่
เป็ นผู้ประกอบพิธีกรรม ซึ่งผู้ที่จะมาทาหน้ าที่เป็ นจา้ และนางเทียมได้ นนั ้ ต้ อง
ผ่านการคัดเลื อกจากเจ้ าปู่ หอคา โดยจา้ มี หน้ าที่ ในการเป็ นสื่ อกลางระหว่าง
เจ้ าปู่ หอคากับชาวบ้ าน ส่วนนางเทียมทาหน้ าที่เป็ นผู้ช่วยจา้ และเป็ นร่ างทรง
ของเจ้ าปู่ หอคาและทหารเอก เพื่อแสดงให้ ชาวบ้ านได้ เห็นว่าปู่ ตามาปรากฏให้
เห็นจริ ง และเมื่อเจ้ าปู่ หอคาเข้ าทรงนางเทียมจะมีการฟ้อนเกิดขึ ้น ซึ่งชาวบ้ าน
เชื่อว่าเป็ นการฟ้อนของเจ้ าปู่ หอคาและทหารเอก
โดยการฟ้อนมีวตั ถุประสงค์ความสนุกสนานปลดปล่อยอารมณ์ขอเจ้ าปู่
หอคาและทหารเอก ท่าฟ้อนนางเทียมมีลกั ษณะท่าฟ้อนที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ในแบบฉบับของชาวบ้ านสะแบง ซึ่งสามารถจาแนกลักษณะการฟ้อนออกได้ 3
ลักษณะ ได้ แก่ ท่าฟ้อนเดี่ยว ท่าเข้ าคู่ และ ท่าฟ้อนอาวุธ ท่าทางการฟ้อนเป็ น
ท่าทางที่ ไม่เน้ นความสวยงาม เนื่ องจากเป็ นการวาดฟ้ อนภายใต้ จิ ตส านึ ก
ความรู้ สึกนึกคิดที่ อยากจะแสดงออก ลี ลาการฟ้อนไม่มี แบบแผนตายตัว ไม่
กาหนดว่าการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่างกายจะใช้ ท่าทาง หรื อทิศทางใดก่อนหลัง เป็ น
การวาดฟ้อนที่เน้ นท่าทางที่รุนแรง รวดเร็ ว วาดลาแขนในลักษณะกว้ าง มีการยก
มือขึ ้นสูงเหนือศีรษะ และวาดมือลงต่า เท้ าเน้ นการกระโดด การหมุนรอบตัว และ
การฟ้อนนันมี
้ การขย่มตัวตามจังหวะตลอดเวลา สิ่งเหล่านี ้ถือเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้
เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของการฟ้อนนางเทียมในพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน
ของชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง อาเภอหนองหาน ได้ เป็ นอย่างดี
คาสาคัญ: การฟ้อนบวงพลีบชู า บุญเลี ้ยงบ้ าน ผีปตู่ า จ ้า 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 housewarming 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
นาเรื่อง
ความเชื่อเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ กับมนุษย์มาเป็ นเวลานาน ไม่ว่าจะแห่งหน
ตาบลใด อันมีเหตุเนื่องมาจากความกลัว ความวิตกกังวลกับสิ่งที่ตนประสบพบ
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เจอในชี วิตประจ าวัน รวมไปถึงสิ่ งแวดล้ อมที่ อยู่รอบตัว ประกอบกับในสมัย
โบราณมนุษย์ ไม่มี ที่พึ่งทางจิ ตใจ จึงต้ องการหาที่ พึ่งเพื่ อให้ เกิ ดความมั่นใจ
สบายใจ สิ่งเหล่านี ้จึงเป็ นเหตุที่ทาให้ เกิดความเชื่อเกี่ ยวกับภูตผีปีศาจหรื อสิ่ง
ลี ้ลับเหนือธรรมชาติขึน้ ถึงแม้ ว่าในปั จจุบนั สังคมไทยจะเจริ ญก้ าวหน้ าไปมาก
แต่ก็ยงั มีมนุษย์บางกลุ่มที่ยงั คงมีความเชื่อต่อสิ่งลี ้ลับอยู่และยอมรับในพลังงาน
ที่อยูเ่ หนือธรรมชาติไม่ว่าจะเป็ นให้ คณ
ุ หรื อให้ โทษ
ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช (2521: 7) ได้ กล่าวว่า เพราะมนุษย์ไม่สามารถ
เข้ าใจในปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ฝนตก ฟ้าร้ อง ฟ้าผ่า และไม่สามารถอธิบาย
ได้ ด้วยเหตุผล มนุษย์จงึ อธิบายได้ ด้วยไสยศาสตร์ เพราะความรู้หรื อ อวิชา ทาให้
มนุษย์เข้ าใจว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เบื ้องหลังเหตุการณ์ จึงพากันสร้ าง ผีวิญญาณ
และเทวดาขึน้ ดังนัน้ มนุษย์จึงกลัว ไม่ล่วงเกินภูตวิ ญญาณ และพยายามเซ่น
สรวงบูชาเพื่อให้ มนุษย์อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
ภาคอี ส านเป็ นอี ก ภู มิ ภ าคหนึ่ ง ที่ มี ค วามเชื่ อ ในเรื่ อ งภู ต ผี ปี ศาจ
เช่ นเดี ยวกับภู มิ ภาคอื่ นซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิ ถี ชี วิ ตในสังคมอี สาน ที่ มี
ความสาคัญเป็ นอย่างมาก ได้ แก่ ผีบ้าน ผีป่า ผีแถน ผีร้าย นอกจากนี ้ยังมีผีอีก
ประเภทหนึ่งที่ ชุมชนชาวอี สานให้ ความส าคัญอยู่มาก ได้ แก่ “ผี บรรพบุรุ ษ”
นัน่ เอง ผีประเภทนี ้เป็ นผีคอยปกปั กรักษาชาวบ้ านให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข ซึง่ ชาวอีสาน
เรี ยกผีประเภทนี ้ว่า “ผีปตา”
ู่ “โดยเชื่อว่าผีปตาเป็
ู่ นวิญญาณของบรรพชนประจา
หมู่บ้าน ชาวบ้ านในชุมชนจะร่ วมกันสร้ างศาลปู่ ตา หรื อที่ชาวอีสานเรี ยกกันว่า
“ตูบปู่ ตา” ขึน้ ประจ าทุกหมู่บ้านไว้ เป็ นที่ พ านักอาศัยของกลุ่มผี ที่ให้ คุณบาง
ประเภทไว้ เมื่ อจะตัง้ ถิ่ นที่ อยู่ อาศัยใหม่ เพราะชาวบ้ านเชื่ อว่ าการอพยพ
เคลื่อนย้ ายไปตังถิ
้ ่นฐาน ณ ที่แห่งใดจะต้ องตังศาล
้
และอัญเชิญผีปตาให้
ู่
มา
พานัก เพื่อปู่ ตาจะคอยคุ้มครองสมาชิกทุกคนในหมู่บ้าน รวมไปถึงสัตว์เลี ้ยงด้ วย
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นอกจากนี ้ยังเชื่อว่าปู่ ตาสามารถแสดงอานาจปาฏิหาริ ย์ให้ ปรากฏ โดยบันดาล
ให้ สิ่งต่างๆ เป็ นไปตามที่ชาวบ้ านปรารถนาอีกด้ วย
ภิญโญ จิตต์ธรรม (ม.ป.ป.: 22) กล่าวไว้ ว่า ความเชื่อในสังคมอี สาน
เป็ นสิ่งที่เกิดขึ ้นกับมนุษย์ทกุ รูปทุกนามตามธรรมชาติ เนื่องจากความกลัว ความ
วิตกกังวลกับการที่ต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ทาให้ มนุษย์มองหาที่พึ่ง
ความกลัวและความไม่ร้ ูเป็ นเหตุให้ เกิดความเชื่อและความเชื่อก็เป็ นส่วนหนึ่งที่
ทาให้ เกิดศาสนาในสังคมมนุษย์โบราณ (Primitive Society) อย่างไรก็ตาม แม้
ปั จ จุ บันนี ว้ ิ ทยาศาสตร์ เ จริ ญ ก้ าวหน้ าไปมาก แต่ ม นุ ษย์ ก็ ยัง มี พ ฤติ ก รรม
แสดงออกทางความเชื่ อกันอยู่ในชี วิตประจ าวัน มนุษย์ จะยินยอมรั บในพลัง
เหนือธรรมชาติว่าจะให้ คณ
ุ หรื อให้ โทษแก่มนุษย์ได้ แม้ วา่ จะเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ มนุษย์จึงเกรงกลัวและเชื่อถื อ พระวิศิษฎ์ สุมโน (2556 : ก) กล่าวว่า
ชาวอีสานต้ องพึ่งพาอาศัยป่ าไม้ และธรรมชาติเพื่ อการดารงชี วิต โดยการท า
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก ทานา ทาสวน เลี ้ยงสัตว์ บางปี สภาพดินฟ้าอากาศ
ไม่เอื ้ออานวยต่อการเพาะปลูก เกิดภัยธรรมชาติ แห้ งแล้ ง จึงทาให้ เกิดความเกรง
กลัวต่ออานาจเหนือธรรมชาติลึกลับ เป็ นเหตุให้ เกิดความเชื่อเรื่ องผีสาง เทวดา
อารักษ์ จึงมีการเซ่นสรวงบูชาอ้ อนวอนให้ ป้องกันรักษา ให้ เกิดความปลอดภัย
ดังนัน้ ชาวอีสานจึงมีพิธีกรรมการบูชาปู่ ตา ซึง่ เป็ นผีบรรพบุรุษ
สุรัตน์ จงดา (2541: 1) ได้ กล่าวถึงการฟ้อนเพื่อบูชาผีฟ้าประจาปี ของ
ชาวอาเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่นไว้ ว่า
“เมื ่อถึงฤดูแล้ง วันสงกรานต์ อนั เป็ นวันที ่ถือว่าเข้าสู่ปีใหม่ผู้ที่มีความ
เชื ่อเรื ่ องผี ฟ้าจะท าพิ ธีลงข่ วงเพื ่อฟ้อนร ากัน โดยมี การปลู ก “ผาม”
หรื อ “ปาง” เป็ นที ่ใช้เพือ่ การฟ้อนราในวันที ่ 13 - 15 เมษายน ของทุก
ปี ก่ อนจะมี การลงข่ วงฟ้อนร าเหล่ าิิ ษย์ ผี ฟ้าจะน าดอกมม้ ดดอก
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ลัน่ ทม หรื อ ดอกจาปา) เหล้า ด้ายผูกข้อมื อมปบ้านนางเที ยมมปรับ
ดอกมม้ “ข่วง” เพือ่ เชิ ญผี ฟ้าลงมาฟ้อนรานางเที ยมจะขับลาเชิ ญผี ฟ้า
ลงมา เมื ่อเชิ ญเสด็จก็จะลุกเดิ นขับลาชักชวนให้ทกุ คนขึ้นมาเล่นฟ้อน
ราผู้เข้าร่ วมพิ ธีจะลุกขึ้ นฟ้อนราผลัดเปลี ่ยนหมุนเวี ยนกันมป ในขณะ
ฟ้อนราในการลงข่วงผูเ้ ข้าฟ้อนราจะทาอากัปกิ ริยาออกท่าทางอย่างมร
ก็มด้ เช่น ร้ องมห้กระโดด วิ่ ง นอนกลิ้ งเกลื อกมปกับพื ้น โดยจะมี นาง
เที ยมเข้ามปปลอบประโลมด้วยคาพูดและการขับลาการฟ้อนผี ฟ้าจะ
ดาเนิ นมปตลอดวัน”
จังหวัดอุดรธานีเป็ นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาคอีสานที่ประชาชนในท้ องที่มี
ความเชื่อในสิ่งลี ้ลับที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ด้วยตาเปล่า จึงก่อให้ เกิดพิธีกรรม
เกี่ยวกับการบวงพลีบูชา หรื อการเซ่นไหว้ โดยเชื่อว่าเมื่อประกอบพิธีไปแล้ วจะ
ส่งผลดีต่อชุมชนและครอบครั วของตน ชุมชนชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็ นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ประชาชนในหมู่บ้านมี
ความเชื่อในเรื่ องของผีต่างๆ และผีที่ชาวบ้ านให้ ความสาคัญเป็ นอย่างยิ่งได้ แก่
ผีปตู่ า หรื อ เจ้ าปู่ หอคา ซึง่ เป็ นผีประจาหมูบ่ ้ าน ชาวบ้ านมีความเชื่อว่าเป็ นผีที่ให้
ความคุ้มครองชาวบ้ านสามารถที่จะบันดาลให้ เกิดความสุข และความปลอดภัย
ทังชาวบ้
้
านที่อยู่ในหมู่บ้าน และชาวบ้ านที่จากไปทางานนอกบ้ านเป็ นเวลานานๆ
ได้ และความเชื่อดังกล่าวนี ้เองจึงก่อให้ เกิดเป็ นพิธีกรรมที่เรี ยกว่า “พิธีบญ
ุ เลี ้ยง
บ้ าน” โดยจะขึ ้นที่บริเวณศาลปู่ ตาประจาหมูบ่ ้ าน
สุกิจ มี จันที และบุญส่ง สิ นธุ์ นอก (2534: 57) กล่าวว่าในสมัยก่ อน
เมื่อถึงเวลาจะทาพิธีเลี ้ยงบ้ าน จ ้าจะประกาศให้ ชาวบ้ านทราบว่าจะเลี ้ยงในวัน
ใด ในวันนันก็
้ จะให้ ชาวบ้ านออกไปล่าสัตว์ป่า เช่น หมูป่า กวาง อีเก้ ง จ ้าก็นา
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ขันธ์ 5 ไปบอกกล่าวปู่ หอค า (ปู่ ตา) ว่าจะพาลูกบ้ านออกไปล่าสัตว์ มาเลี ย้ ง
ขออานวยโชคชัยให้ ล่าสัตว์ได้ ในการล่าสัตว์ อาจล่าทัง้ วัน และเมื่อได้ สัตว์ป่า
มาแล้ วก็จะนามาชาแหละในบริ เวณศาลปู่ ตา และแบ่งเนื ้อสัตว์กลับบ้ านเท่าๆ
กัน จากนัน้ ในช่วงเย็นนางเที ยมและชาวบ้ านจะเดิ นทางไปที่ ศาลปู่ ตา จา้ จะ
อัญเชิญปู่ ตาให้ เข้ าทรงนางเทียม ขณะที่เข้ าทรงนัน้ นางเทียมจะมีอาการสัน่ เมื่อ
เข้ าทรงแล้ ว จากนัน้ จ า้ และผู้หลักผู้ใหญ่ จะถามถึงความอยู่เย็ น เป็ นสุขของ
ชาวบ้ านว่าจะเป็ นอย่างไร หลังจากนันจ
้ ้าจะอัญเชิญปู่ ตาฟ้อนรากับนางเทียม
คนอื่นๆ หรื อบางครัง้ จะราดาบ เมื่อฟ้อนราสักระยะแล้ ว ปู่ ก็จะออกจากร่าง เป็ น
ที่นา่ สังเกตว่าการฟ้อนนางเทียมมีทวั่ ไปในภูมิภาคอีสาน แต่การฟ้อนในลักษณะ
การฟ้อนอาวุธนันไม่
้ ทราบแน่ชัดว่ามีปรากฏที่ใดบ้ าง แต่ที่เห็นได้ ชดั เจนนัน้ คือ
ชุมชนชาวบ้ านสะแบงนัน้ มีการฟ้อนนางเทียมในลักษณะการฟ้อนอาวุธ (ฟ้อน
ดาบ) ปรากฏขึ ้น ซึง่ ชาวบ้ านเชื่อกันว่าเป็ นการฟ้อนของปู่ ตาประจาหมู่บ้าน
จินดา แก่นสมบัติ (2552: 210) ศึกษาพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษของ
หมอลาผีฟ้าบ้ านโนนทอง ตาบลหนองจิก อาเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เป็ น
การวิจัยเชิงคุณภาพ สรุ ปผลการวิจัยพบว่าโครงสร้ างหลักของลายแคน (ลาย
ใหญ่) มีบนั ไดเสียงเป็ น A Minor มีการถ่ายทอดความรู้สึก เชื่อมัน่ ศรัทธา ความ
กระฉับกระเฉงอย่างเป็ นที่ สุดแล้ วมาประกอบกับรู ปแบบของท านองล า ที่ มี
โครงสร้ างหลักของทานอง 194 ประกอบด้ วยกลุ่มโน้ ตเสียงยาวสลับกับกลุ่มโน้ ต
เสี ยงสัน้ โดยใช้ การเอื อ้ นลักษณะพิ เศษที่ สุด เป็ นเอกลักษณ์ และมี เนื อ้ หา
อ้ อนวอน เชือ้ เชิญให้ ความรู้ สึกถึงความเชื่ อมั่น ความศรั ทธา การเคารพบูชา
อย่างเป็ นที่สดุ ด้ วยเหตุนี ้ จึงทาให้ บริ วารผีฟ้าและผู้เข้ าร่ วมพิธีกรรมมีความเชื่อ
ความศรัทธา การเคารพบูชาในผีฟ้า ผี แถน ผีบรรพบุรุษ จึงเป็ นเหตุให้ บริ วาร
ผีฟ้าที่เข้ าร่วมในพิธีกรรมฟ้อนราประกอบพิธีกรรม ซึ่งถือเป็ นบทบาทหน้ าที่ของ
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หมอล าผี ฟ้ าที่ มี ต่อกลุ่มหรื อสังคมได้ ก าหนดขึ น้ เอง การประกอบพิ ธี ก รรม
ดังกล่าว ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีหน้ าที่ตอบสนองความต้ องการ
ของปั จเจกบุคคลในสังคมกลุ่มนี ้ คือ ความต้ องการทางด้ านจิตใจ เพื่อความ
มั่นคงทางจิตใจความต้ องการสงบทางใจ ความต้ องการปราศจากโรคภัยและ
ภยันตรายทัง้ ปวง ระบบสังคมที่ สนองความต้ องการเหล่านี ไ้ ด้ แก่ ศิ ลปะ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเวทมนตร์ คาถา ซึ่งทาให้ เกิดความอุ่นใจ ความมั่นใจและความ
ปลอดภัย
จากแนวคิดทฤษฎีหน้ าที่นิยม ความต้ องการทางด้ านจิตใจของมนุษย์
จึงเป็ นหลักสาคัญในการนามาใช้ วิเคราะห์พฤติกรรมของคนที่ เข้ าร่ วมพิธีกรรม
ในครัง้ นีก้ ล่าวคือพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษของหมอลาผีฟ้าบ้ านโนนทอง
ตาบลหนองจิ ก อาเภอบรบื อ จังหวัดมหาสารคาม จะดารงอยู่ได้ ท่ามกลาง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมต้ องประกอบด้ วย ข้ อสาคัญดังต่อไปนี ้ 1. คติความ
เชื่ อในพิ ธี กรรมของกลุ่ ม หรื อสัง คม 2. ความเป็ นเอกลั กษณ์ ของพิ ธี ก รรม
3. บทบาทและหน้ าที่ของหมอลาผีฟ้าที่มีตอ่ กลุ่มหรื อสังคมกาหนดขึ ้น
จากเหตุผลที่กล่าวมาในข้ างต้ น ทาให้ ผ้ วู ิจยั เกิดความสนใจที่จะศึกษา
การฟ้อนของนางเทียมในพิธีบุญเลี ย้ งบ้ านของชาวบ้ านสะแบง ตาบลสะแบง
อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็ นการรวบรวมข้ อมูลของการฟ้อนชนิดนี ้
ไว้ ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ วข้ างต้ นว่าการฟ้อนนัน้ เป็ นการฟ้อนของปู่ ตาและบริ วาร
ผ่านร่างทรงของนางเทียม ถือได้ ว่าเป็ นเครื่ องบาบัดทุกข์บารุงสุขให้ แก่ชาวบ้ าน
อีกทางหนึ่งผ่านการฟ้อนราเนื่องจากการฟ้อนทาให้ ชาวบ้ านเชื่อกันว่าปู่ ตาได้ มา
ปรากฏตัวจริ ง ซึ่งเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นว่าการฟ้อนรา หรื อ นาฏยศิลป์ เป็ นสิ่ง
สาคัญในการประกอบพิธี ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงต้ องการศึกษาลักษณะท่าฟ้อนของ
นางเทียมประจาหมู่บ้านสะแบงโดยการนาท่าฟ้อนมาศึกษาวิเคราะห์ลักษณะ
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ท่ารา เพื่ อเป็ นข้ อมูลสารสนเทศในการพัฒนาสร้ างสรรค์ การแสดงทางด้ าน
นาฏศิลป์ พืน้ บ้ านอีสาน และเป็ นการจัดรวบรวมข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ด้าน
พิธี กรรมการฟ้ อนนางเที ยมในพิธี บุญเลี ย้ งบ้ านเพื่ อที่ จะสามารถสื บค้ นและ
ศึกษาข้ อมูล เพื่อเผยแพร่ พิธีกรรมการฟ้อนนางเทียม อีกทังยั
้ งเป็ นการอนุรักษ์
ประเพณีวฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านอีสานก่อนที่จะสูญหายไป
อภิปรายผล
จากการศึกษาเรื่ อง การฟ้อนบวงพลีบชู า กรณีฟ้อนนางเทียมในพิธีบุญ
เลี ย้ งบ้ าน บ้ านสะแบง ต าบลสะแบง อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี มี
จุ ด มุ่ ง หมายในการศึ ก ษาการสื บ ทอดเงื่ อ นไขที่ ส่ ง ผลกระทบ ตลอดจน
องค์ประกอบและรูปแบบของพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน ซึ่งเป็ นพิธีที่สาคัญของชาวอีสาน
ตลอดจนบทบาทหน้ าที่ การสืบทอดนางเทียมและลักษณะกระบวนการท่าฟ้อน
ของนางเที ยมในพิ ธี บุญเลี ย้ งบ้ านอี สาน ผู้วิ จัยได้ ศึกษาจากแหล่ งข้ อมู ลที่
เกี่ยวข้ อง โดยใช้ การศึกษาภาคสนามเป็ นหลัก และได้ ทาการบันทึกภาพ เพื่อใช้
ในการศึกษาวิเคราะห์ แล้ วนาเสนอผลการวิจยั ในเชิงพรรณนา ผลการศึกษาสรุ ป
ได้ ดังนี ้
หมู่บ้ านสะแบงเป็ นชุมชนหนึ่งที่ ตัง้ อยู่ในอ าเภอหนองหาน จังหวัด
อุดรธานี และเป็ นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่ ก่อตังขึ
้ น้ เมื่อประมาณ ปี พ.ศ.2302
โดยชาวบ้ านอพยพมาสร้ างบ้ านเรื อนอยู่ที่ทางฝั่ งตะวันออกของลาห้ วยกุดหลง
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านในปั จจุบนั ประมาณ 1 กิโลเมตร มีประมาณ
15 หลังคาเรื อน เมื่อดูลกั ษณะของพื ้นที่แล้ วก็บ่งบอกว่าเป็ นที่เคยก่อสร้ างบ้ าน
มาก่อน เพราะมีต้นโพธิ์ มีภาชนะดินเผาที่แตกกระจัดกระจายอยู่ในบริ เวณพื ้นที่
แห่งนัน้ ต่อมาประชาชนได้ เพิ่มขึน้ ไม่สามารถจะขยายพื น้ ที่ได้ มาก เพราะทิ ศ
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ตะวันตกมีลาห้ วยกุดหลง ทางทิศเหนือก็มีลาห้ วย ชาวบ้ านจึงพากันอพยพข้ าม
ลาห้ วยกุดหลงมาทางทิศตะวันตกเป็ นแนวยาวเขตติดต่อกับอาเภอหนองหาน ซึง่
เรี ยกว่า “ดงเมือง” บริ เวณที่เป็ นที่ตงบ้
ั ้ าน มีต้นไม้ ชนิดหนึ่งซึ่งเป็ นไม้ เนื ้อแข็ง ซึ่ง
ชาวบ้ านเรี ยกว่า “ต้ นสะแบง” จึงได้ ตงั ้ ชื่ อว่าบ้ านสะแบง ตามชื่ อของต้ นไม้
“ต้ นสะแบง”
ต่อมาปี พ.ศ.2462 ทางราชการได้ แต่งตัง้ นายบัวคา วันดี เป็ นกานัน
ตาบลสะแบง บ้ านสะแบงหมู่ที่ 2 เป็ นที่ตงขององค์
ั้
การบริ หารส่วนตาบลสะแบง
มีผ้ นู าตังแต่
้ เริ่ มก่อตังจนถึ
้ งปั จจุบนั และชาวบ้ านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีความ
เชื่อในเรื่ องของสิ่งลี ้ลับ หรื อ ผี เป็ นอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าเป็ นสิ่งที่มีอิทธิพล
ต่อการดารงชีวิต สามารถทาให้ เป็ นอย่างใดก็ได้ ตามที่ผีต้องการให้ เป็ น และผีที่
ชาวบ้ านให้ ความเคารพนับถื อเป็ นอย่างยิ่งได้ แก่เจ้ าปู่ หอคา ซึ่งเจ้ าปู่ เป็ นพญา
ขอมปกครองดินแดนหนองหาน จากนัน้ ชาวบ้ านได้ อัญเชิ ญให้ มาเป็ นปู่ ตา
ประจาหมูบ่ ้ าน คอยปกปั กรักษาชาวบ้ านให้ อยูเ่ ย็นเป็ นสุข
ดังนัน้ ชาวบ้ านจึ งได้ ท าการบูชาเป็ นประจ าทุกปี จนกลายมาเป็ น
พิธีกรรมที่จะต้ องจัดเป็ นประจาทุกปี กระทัง่ ถือปฏิบตั ิและจัดให้ อยู่ในฮีตสิบสอง
คองสิ บสี่ จวบจนปั จจุบัน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อเป็ นการตอบแทนบุญคุณ
เหตุอนั เนื่องมาจากความกลัวว่าหากในปี ใดไม่ประกอบพิธีบุญเลีย้ งบ้ าน ในปี
นันลู
้ กหลาน สัตว์เลี ้ยงตลอดจนชุมชนจะมีอนั เป็ นไป ดังนันจึ
้ งต้ องประกอบพิธี
เป็ นประจาทุกปี อีกทังยั
้ งเป็ นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีตอ่ บรรพบุรุษ
ที่ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว เรี ย กว่ า “พิ ธี บุ ญ เลี ย้ งบ้ าน” ซึ่ ง ในการประกอบพิ ธี นั น้
องค์ประกอบที่สาคัญหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็ นวันเวลาที่ใช้ ในการประกอบพิธี
เครื่ องบูชา และ เครื่ องสังเวย ที่ชาวบ้ านนามาถวาย ดนตรี ที่ใช้ ตลอดจน บุคคล
ผู้เข้ าร่ วมพิธีต่างๆ องค์ประกอบเหล่านี ้ ถื อเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญยิ่ง ในการ
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ประกอบพิธีจะขาดเสียมิได้ อีกทังขั
้ นตอนในการประกอบพิ
้
ธี ก็เป็ นขันตอนที
้
่มี
ความศักดิ์สิทธิ์ โดยแบ่งการประกอบพิธีออกเป็ นสองช่วง คือ ช่วงเช้ า และช่วง
เย็น ซึ่งช่วงเช้ าจะเป็ นการประกอบพิธีการแก้ บนของชาวบ้ าน มีสองลักษณะคือ
เครื่ องบูชา และเครื่ องสังเวย ขึ ้นอยู่กบั การแก้ บนด้ วยเรื่ องใด เครื่ องไหว้ แบ่งได้
ดังนี ้
เครื่องบูชา ประกอบด้ วย
1. ขันคาย (ขันคารวะ) ประกอบด้ วย ดอกไม้ 1 คู่ เทียน 1 คู่ ผ้ าแพรวา
1 ผืน (ผ้ าขาวม้ า) ผ้ าแพรวา คือ ผ้ าที่ชาวบ้ านจัดเตรี ยมถวาย
2. ขันพัฒนา ประกอบด้ วย เงิน 250 บาท เหล้ าขาว 1 ขวด นา้ 1
กระบอก พาหวาน 1 ชุด ขัน 5 จานวน 1 ขัน ขันคาย 1 ขัน ขันหมาก 1 ขัน
(หมากพลู) ประกอบด้ วย ใบพลู หมาก (ปลอกเปลือกแล้ วหัน่ เอาหมากที่อยูด่ ้ าน
ใน โดยหัน่ เป็ นแว่น) ปูนขาว (ปูนสาหรับกินหมาก)
เครื่องสังเวย ประกอบด้ วย
1. ขันไก่ (ไก่กลุ า เหล้ ากองพัน) ประกอบด้ วย ไก่ต้ม 1 ตัว (ไก่ต้มนันไม่
้ มี
การตัดชิ ้นส่วนใดของไก่ ไม่ตดั เล็บ ไม่ตดั จะงอยปากของไก่ เอาขนออก เอาเครื่ อง
ในออกมาล้ าง แล้ วนากลับเข้ าไปใส่ตวั ไก่เหมือนเดิมแล้ วต้ มทังตั
้ ว) เหล้ าครึ่งขวด
น ้า 1 แก้ ว พาหวาน 1 ชุด ขันคาย 1 ขัน น ้าพริก 1 ถ้ วย ขันหมาก 1 ขัน
2. ขันดวงอ้ อย (หัวหมู) ประกอบด้ วย หัวหมู 1 หัว ขาหมู 4 ขา หางหมู 1
หาง เครื่ องในหมูครบชุด กระดูกข้ าง 1 ซี ก เหล้ าขาว 1 ขวด น า้ 1 กระบอก
พาหวาน 1 ชุด ขัน 5 จานวน 1 ขัน ขันคาย 1 ขัน ขันหมาก 1 ขัน
ชาวบ้ านจะแก้ บนด้ วยขันชนิดใดก็ได้ ขึ ้นอยู่กับความตังใจของชาวบ้
้
าน
ว่าจะนาขันชนิดใดมาแก้ บน ช่วงเย็นเป็ นพิธีลงข่วงถื อเป็ นสิ่งที่มีความสาคัญ
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เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากเป็ นการแสดงออกให้ เห็ นว่าปู่ ตาได้ มาปรากฏตัวให้
ชาวบ้ านได้ เห็ น และเป็ นการวาดฟ้อนเพื่ อให้ ลูกหลานได้ เห็น เพื่อบอกกล่าว
ความเป็ นไปของหมู่บ้าน

ภาพที ่ 1 จ้ าถวายเครื ่องบูชาแด่เจ้าปู่

การสืบทอดนางเทียมของหมูบ่ ้ านสะแบง สามารถสรุปได้ ดังนี ้
เมื่อนางเทียมคนปั จจุบนั ถึงแก่กรรม เจ้ าปู่ ก็จะเลือกบุคคลอื่นขึน้ มา
แทนโดยเจ้ าปู่ จะท าให้ บุ ค คลนั น้ ต้ องมี อั น เป็ นไป เช่ น มี อ าการป่ วย
กระเสาะกระแสะบ้ าง มีเหตุร้ายขึ ้นในบ้ าน หรื อมีสญ
ั ญาณบ่งบอกว่าบุคคลนัน้
จะต้ องมาเป็ นนางเทียม และในการศึกษาลักษณะท่าฟ้อนของนางเทียม ผู้วิจัย
ได้ แบ่งลักษณะการวาดฟ้อนออกได้ 3 ลักษณะ ได้ แก่ ท่าฟ้อนเดี่ยว ท่าเข้ าคู่
และท่าฟ้อนอาวุธ (ดาบ)
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ภาพที ่ 2 3 และ 4 การฟ้อนเดีย่ ว

การฟ้อนเดี่ยว คือ การฟ้อนเพียงคนเดียวไปตามจังหวะ มีการเปลี่ยนท่า
ฟ้อนไปมา ซึ่งจะพบการฟ้อนลักษณะนี ้เป็ นส่วนใหญ่ ลักษณะการฟ้อนเดี่ยวจะ
มีการใช้ ส่วนต่างๆ ของร่ างกายทุกส่วน การใช้ มือมีทงการยกมื
ั้
อขึน้ สูงทัง้ สอง
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ข้ างในระดับเหนือศีรษะ การวาดมือลงต่าด้ านล่าง การแกว่งลาแขน การสลัดมือ
ไปมา โดยมีทงั ้ ระดับอก ระดับไหล่ ระดับศีรษะ การกามือในลักษณะต่างๆ มี
การวาดลาแขนโดยการกามือในหลายระดับ ได้ แก่ วาดมือขึ ้นระดับเหนือศีรษะ
วาดมือลงล่าง การวาดมือ การใช้ เท้ า มีหลายลักษณะ ได้ แก่ การก้ าวเท้ าซึ่งมีทงั ้
ก้ าวช้ า และรวดเร็ ว การแตะเท้ า ขย่มเท้ า เท้ าชิด และการกระโดด การใช้ ลาตัว
ในการวาดฟ้อนท่าเดี่ยวพบว่ามีการใช้ ลาตัว 3 ลักษณะ ได้ แก่ การเอียงตัว การ
โน้ มตัวมาด้ านหน้ า การแอ่นลาตัวไปด้ านหลัง การใช้ ศีรษะ สามารถพบการใช้
ศีรษะในการวาดฟ้อนท่าเดี่ยว 3 ลักษณะ คือ การเอียงศีรษะ เงยหน้ าขึ ้นสูง และ
การก้ มศีรษะ

ภาพที ่ 5 การฟ้อนเข้าคู่

การฟ้ อนเข้ าคู่เป็ นการฟ้ อนสองคน ซึ่งการฟ้ อนเป็ นการวาดฟ้ อนที่
แสดงออกถึงความสนุกสนาน เป็ นอาการของผู้ที่ได้ ปลดปล่อยอารมณ์มาก ไม่
ปรากฏว่ามีการฟ้อนแบบเกี ้ยวพาราสี ซึง่ อาจเป็ นเพราะผู้ที่มาเทียมนางเทียมนัน้
มียศศักดิ์ที่ไม่สามารถเป็ นไปในลักษณะชู้สาวได้ คือ เจ้ าปู่ หอคา กับทหารเอก
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โดยวาดฟ้อนในลักษณะท่าทางที่ รวดเร็ ว และสนุกสนาน ซึ่งสามารถแยกการใช้
ส่วนต่างๆ ของร่างกาย ในการวาดฟ้อนเข้ าคูไ่ ด้ 2 ลักษณะ คือ การจับมือหันหน้ า
เข้ าหากัน แล้ วย่าเท้ าตามจังหวะ และการกอดสะเอวคู่ของตน ซึ่งทัง้ หมดจะ
วาดฟ้อนในลักษณะที่รวดเร็ ว สนุกสนาน การใช้ มือในการวาดฟ้อนเข้ าคู่ เป็ น
ลักษณะการใช้ มื อที่ อยู่ด้ านในกอดสะเอวคู่ของตนแล้ วใช้ มื อที่ อยู่ด้ านนอก
วาดฟ้อนโดยมือการวาดมือ และการม้ วนมือในหลายระดับ ได้ แก่ การวาดมือสูง
เหนือศีรษะ การวาดมือลงต่า การวาดมือมาด้ านหน้ าระดับอก และการวาดมือ
ไปด้ านข้ างระดับไหล่ การเหวี่ ยงมื อไปมา การใช้ เท้ า ที่ พบในการฟ้อนเข้ าคู่
อันได้ แก่ การก้ าวเท้ า การย่าเท้ า ขย่มเท้ า เท้ าชิด และการกระโดด การใช้ ลาตัว
ในการวาดฟ้ อนเข้ าคู่ พบว่ามี การใช้ ล าตัว ได้ แก่ การเอี ยงตัว การใช้ ศี รษะ
สามารถพบการใช้ ศีรษะในการวาดฟ้อนเข้ าคู่ 2 ลักษณะ คือ การเอียงศีรษะ และ
การก้ มศีรษะ

ภาพที ่ 6 ท่าฟ้อนอาวุธ ดดาบ)
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ท่าฟ้อนอาวุธ ถือเป็ นการฟ้อนของเจ้ าปู่ หอคาผ่านร่างทรงของนางเทียม
ลักษณะท่าวาดฟ้อนที่ ปรากฏมี 2 ลักษณะได้ แก่ การวาดล าแขนขึน้ สูงเหนื อ
ศีรษะแล้ วม้ วนมือไปมา บางจังหวะไม่มีการม้ วนมือ ศีรษะตรง ลักษณะการใช้
เท่าที่ปรากฏเป็ นการย่าเท้ าตามจังหวะดนตรี เท่านัน้ การวาดฟ้อนของบรรดานาง
เทียมในพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านของชาวบ้ านสะแบง เป็ นท่าทางที่ไม่เน้ นความสวยงาม
เป็ นเพียงการวาดฟ้อนภายใต้ จิตสานึก ความรู้สึกนึกคิดของเจ้ าปู่ ที่มาเทียมนาง
เทียม และท่าฟ้อนซ ้ากันบ้ างในบางท่าทางของการวาดฟ้อน อีกทังลี
้ ลาการฟ้อน
นัน้ ไม่มีแบบแผนตายตัว ท่าฟ้อนของนางเที ยมมี การวาดแขนขึน้ ลง กระโดด
ย่าเท้ า มีการยกมือสูงเหนือศีรษะ วาดมือลงล่าง ทังยั
้ งมีการวาดฟ้อนดาบ ซึ่ง
เป็ นการวาดฟ้อนที่รวดเร็ ว มีการแกว่งลาแขนไปมาอย่างรุ นแรง การวาดแขนที่
รวดเร็ ว เป็ นภาวะที่ กระทาไปโดยไม่ร้ ู ตัว เนื่ องจากส่วนใหญ่ บอกว่าจ าไม่ได้
เกิดขึ ้นเองโดยธรรมชาติอานาจของผี จึงไม่มีแบบแผนตายตัว เป็ นท่าทางที่อิสระ
ไม่เน้ นความสวยงามของท่ารา จะวาดฟ้อนท่าใดก่อนหลังก็ย่อมได้
สอดคล้ องกับ สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2547: 300) ที่กล่าวว่าการแสดงเพื่ อ
พิธีกรรมเป็ นการแสดงที่จดั ขึ ้นเป็ นส่วนหนึ่งของพิธีกรรม โดยมักอาศัยการแสดง
เป็ นสื่ อติ ดต่อกับอ านาจลึ กลับ เช่ น ผี ฟ้ าลงมาอ านวยอวยชัยหรื อขจัดภัย
อันตรายนานา แสดงด้ วยท่าทางเรี ยบง่าย ไม่สนใจความสวยงาม ได้ แก่ ผีนาง
เทียมในอีสาน โดยสิ่งเหล่านี ้ที่ได้ ปรากฏออกมาจากการฟ้อนวาดฟ้อนของนาง
เทียมถือเป็ นสิ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงความเป็ นเอกลักษณ์ได้ เป็ นอย่างดี การฟ้อน
นางเทียมนันเป็
้ นการฟ้อนที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ ในทุกปี ตามแต่ตวั ผู้ฟ้อนจะ
วาดฟ้อน กอปรกับภายใต้ ความรู้สกึ หรื อ จิตสานึกของผู้ฟ้อนก็อาจเป็ นได้
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บทสรุป
จากการศึกษาองค์ ประกอบในพิธี บุญเลี ย้ งบ้ านของชาวบ้ านสะแบง
ตาบลสะแบง อาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี พบว่า องค์ประกอบในพิธีบุญ
เลี ้ยงบ้ าน ซึง่ ประกอบด้ วยองค์ประกอบหลายส่วน อันได้ แก่ องค์ประกอบในส่วน
ของวันเวลา ในการประกอบพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ าน องค์ประกอบในส่วนของสถานที่ที่
ใช้ ในการประกอบพิธี องค์ประกอบในส่วนของวัตถุสิ่งของ เครื่ องสังเวยเครื่ อง
บูชา ที่ ใช้ ในการประกอบพิ ธี องค์ ประกอบในส่ วนของบุ คคลที่ เข้ าร่ วมพิ ธี
องค์ประกอบในส่วนของดนตรี ประกอบ และองค์ประกอบในส่วนของอาวุธ ล้ วน
แล้ วแต่มีความสัมพันธ์ และสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อม ตลอดจนการดาเนิน
ชีวิตของชาวบ้ านซึง่ ถือเป็ นงานประจาปี
พิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านนี ้ชาวบ้ านจะให้ ความสาคัญเป็ นอย่างมาก สถานที่จะ
ใช้ ศาลเจ้ าปู่ หอคา อุปกรณ์ทกุ อย่างใช้ เท่าที่หาได้ ภายในหมู่บ้าน จึงถือเป็ นพิธีที่
เรี ยบง่าย แต่มีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นอย่างมาก ชาวบ้ านทุกคนจะต้ องเข้ าร่ วมพิธี
เนื่ องจากมี ความเชื่ อว่ าหากผู้ใดไม่เข้ าร่ วมในพิ ธี กรรมจะก่ อให้ เกิ ดเพศภัย
อันตรายขึ ้นภายในครอบครัว ดังนัน้ ชาวบ้ านจึงให้ ความสาคัญกันอย่างเหนียว
แน่น องค์ประกอบทุกส่วนนัน้ ล้ วนมีความสาคัญในการประกอบพิธีเป็ นอย่างยิ่ง
เมื่อทราบถึงขันตอน
้
และองค์ประกอบในพิธีบญ
ุ เลี ้ยงบ้ านของหมู่บ้าน สิ่งหนึ่งที่
ถื อเป็ นส่วนประกอบและขัน้ ตอนที่สาคัญในพิธีเป็ นอย่างยิ่ง คือการฟ้อนนาง
เทียม ซึ่งเป็ นลีลาการวาดฟ้อนที่ อยู่ภายใต้ จิตสานึกของเจ้ าปู่ และทหารเอก ซึ่ง
เป็ นท่าฟ้อนที่ไม่มีท่าทางที่ตายตัว แล้ วแต่จะวาดฟ้อนในท่าทางใด ซึ่งการฟ้อน
นันถื
้ อเป็ นขันตอนที
้
่สาคัญ เนื่องจากเป็ นการแสดงให้ เห็นว่าเจ้ าปู่ มาปรากฏให้
เห็นจริ ง โดยการวาดฟ้ อนจะวาดฟ้ อนในหลายลักษณะ ซึ่ง การฟ้อนนัน้ เป็ น
การฟ้ อนของเจ้ าปู่ หอค า การฟ้ อนของบรรดานางเที ยมนี ้ เป็ นการฟ้ อ นที่
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แสดงออกที่ไม่เน้ นความสวยงาม และเกิดขึน้ ภายใต้ อานาจของผี ดังที่ สุรพล
วิ รุ ฬห์ รั กษ์ (2547: 300) ได้ กล่ าวไว้ ว่ า การแสดงที่ จัดขึ น้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของ
พิธีกรรม โดยมักอาศัยการแสดงเป็ นสื่อติดต่อกับอานาจลึกลับ เช่น ผีฟ้า ผีมดให้
ลงมาอานวยอวยชัย หรื อขจัดภัยอันตรายนานา การแสดงประเภทนี ้มักเกิดขึน้
ในชุมชน โดยมีกลุ่มคนสืบหน้ าที่แสดงเป็ นการเฉพาะ ด้ วยท่าทางที่เรี ยบง่าย ไม่
สนใจความงาม

ภาพที ่ 7 ทหารเอกกาลังเปลีย่ นเครื ่องแต่งกาย
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ภาพที ่ 8 ขณะนางเทียมกาลังวาดฟ้อน

ภาพที ่ 9 เจ้าปู่ หอคากาลังฟ้อนดาบ
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ภาพที ่ 10 เจ้าปู่ หอคากาลังวาดฟ้อน

ภาพที ่ 11 และ 12 ทหารเอกกาลังวาดฟ้อน
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แนวทางการจั
การศึยกัตษาเพื
่อส่งเสริญมศึกทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
(B-Net) ของโรงเรี ยดนพระปริ
ิธรรม แผนกสามั
ษา จังหวัดขอนแก่
น

ด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม
กษา
จังหวักดษาระดั
ขอนแก่
น ด้าน
แนวทางการจัดแผนกสามั
การศึกษาเพือ่ ญส่ งศึเสริ
มทางการศึ
บชาติ
พระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี
ยนพระปริtoยัตPromote
ธิ รรม Buddhism National
An Educational
Management
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แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
Educational Test (B-Net) of the General Education Section
of Phraparityattidhamma Schools in Khon Kaen Province
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึ
กษาระดับชาติด้าน
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Phra Athikan Kumphan Dhammakaruko / Phrakru Sudheekumbherayan
Prayoon Saengsai / Phra Sumrong Sanyato
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุดทย่ธศาสนา
บทคั
อ (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ นการ

การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการศึกษา ปั จจัยที่
ส่งผลสัมฤทธิ์ ต่อการจัดการเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา (B-NET) และ
แนวทางการจั
มการเรี
ยนรู้ วิกชษาระดั
าการด้บาชาติ
นพระพุ
แนวทางการจัดดการศึ
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ษาเพื่ สอ่ ่งส่เสริ
งเสริ
มทางการศึ
ดา้ นทธศาสนา
(B-NET)
นพระปริ ยตั ิธของโรงเรี
รรม แผนกสามั
ญศึกยษาในจั
พระพุทของโรงเรี
ธศาสนาย(B-Net)
ยนพระปริ
ตั ิธรรมงหวัดขอนแก่น โดย
ใช้แผนกสามั
การวิจยั แบบผสมวิ
Methods
ญศึกษา จัธงี (Mixed
หวัดขอนแก่
น Research) แบ่งเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ ผู้บริ หาร

การศึกษาเพื
มทางการศึ
ษาระดับชาติด้าน
นิแนวทางการจั
สติ หลักสูตรพุทดธศาสตรดุ
ษฎีบณ
ั อ่ ฑิส่ตงเสริ
สาขาวิ
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2 แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
ลาดับที่ 2 3 และ 4 คือ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
3
ผู้ร่วมวิจยั
1
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ครูวิชาการ และนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3, 6 จานวน 218 รูป/คน และระยะที่
2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์ ผ้ บู ริ หารและ
ครู วิชาการ จานวน 19 รู ป/คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ สถิ ติที่ใช้ ในการวิ เคราะห์ ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าความถี่ ค่าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ และการวิเคราะห์
เนื ้อหา
ผลการวิจัยพบว่า (1) สภาพการจัดการศึกษาโดยภาพรวมและรายด้ าน
อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้ านการบริ หาร มี ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือด้ าน
หลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน ด้ านการวัดผลและประเมินผล ด้ านกิจกรรม
เสริ มหลักสูต รและด้ านรู ปแบบการสอน ตามล าดับ (2) ปั จ จั ยที่ ส่งผลต่ อ
ผลสัมฤทธิ์ การจัดการเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ านพระพุทธศาสนา (B-NET) จากการ
วิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณแบบมี ขนั ้ ตอน พบว่า ตัวแปรหลักสูตรและสื่อการ
เรี ยนการสอน รู ปแบบการสอน กิจกรรมเสริ มหลักสูตร การวัดและประเมินผล
และการบริ หาร สามารถร่ วมกั นท านายผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ร้ อยละ 94.7
และ (3) แนวทางการจั ด การศึ ก ษาที่ ส่ ง เสริ มการเรี ยนรู้ วิ ช าการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ที่สาคัญ ได้ แก่ 1) ผู้บริ หารโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธรรม
ควรกาหนดนโยบายเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิให้ เกิดผล โดยมีการกากับติดตามการ
สอนอย่างใกล้ ชิ ด และประเมิ นการสอนของครู อย่างต่อเนื่ อง 2) ควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรี ยนในบางรู ปให้
เพียงพอกับความต้ องการของครู 3) ควรจัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนมี ส่วน
ร่ วม และให้ ผ้ ูปกครอง ครอบครั ว ชุมชนและสังคมเข้ ามามี ส่ว นร่ วมในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ 4) ควรมี การเตรี ยมความพร้ อมโดยจัดกิ จกรรมการเรี ยน
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คาสาคัญ: การจัดการศึกษา การศึกษาระดับชาติ (B-Net)
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธ่ รรม แผนกสามัญศึกษา
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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 (BNET) 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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1. ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหาการวิจัย
การศึกษาเป็ นหัวใจสาคัญของประเทศชาติ พระพุทธศาสนาเป็ นหัวใจ
สาคัญยิ่งของการศึกษา แต่เดิมวัดเป็ นแหล่งที่มาของการศึกษา พระเป็ นครู สอน
ให้ การศึกษาในด้ านต่างๆ วัดจึงเป็ นแหล่งพัฒนาการศึกษาของไทยมาตัง้ แต่
อดีตกาล และมีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาประชาชนในชาติ
ให้ มีความรู้ ความสามารถ มี คุณธรรม จริ ยธรรม สามารถประกอบอาชี พและ
ด ารงชี วิ ตอย่ า งสงบสุ ข อนึ่ ง สังคมไทยส่ ว นใหญ่ แล้ ว เป็ นสัง คมที่ นั บ ถื อ
พระพุทธศาสนา การปฏิรูปการศึกษาในปั จจุบนั จึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะนาเอา
พระพุทธศาสนาเข้ ามาเกี่ ยวข้ องกับการศึกษาโดยน าเอาการเรี ยนการสอน
พระพุทธศาสนามาประยุกต์ ให้ สมั พันธ์ กลมกลืนไปกับวิชาต่างๆ ที่จัดให้ มีการ
เรี ยนการสอนในสถานศึกษาต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ในปั จจุบนั การปฏิรูปการศึกษาได้ ดาเนินการไปอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงในบริ บทด้ านต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาของคณะสงฆ์ ซึ่ง
นับว่ามีบทบาทสาคัญในการศึกษาไทยมาตามลาดับ ทังในด้
้ านวิถีชีวิต วิธีคิด
และวิธีการเรี ยนรู้ ก็ ได้ รับผลกระทบนีด้ ้ วย ดังนัน้ เมื่ อรั ฐบาลมี นโยบายในการ
ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 จึงน่าจะได้ พิจารณา
ถึงสภาพการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ ในปั จจุบันและอนาคตว่า ควรจะจัด
การศึกษาอย่างไร จึงจะเหมาะสม เอื ้ออานวยและเกื ้อกูลต่อการปฏิรูปการศึกษา
ให้ บรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ ด้วยเหตุผลดังกล่าวมา โดยเฉพาะพระสงฆ์ ใน
วงการศาสนาศึกษาระดับสูง จึงได้ ให้ ความสาคัญและเตรี ยมที่จะทาหน้ าที่ ใน
การปฏิรูปการศึกษาของคณะสงฆ์ เพื่อสนองความต้ องการของวงการศึกษาของ
คณะสงฆ์ และรัฐบาล การศึกษาของคณะสงฆ์ หมายถึง การศึกษาที่พระภิกษุ
สามเณรจะต้ องเล่าเรี ยนศึกษาค้ นคว้ า และทาความเข้ าใจ มีอยู่ 4 ประการ คือ
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1) การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกธรรม 2) การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรมแผนกบาลี 3)
แนวทางการจั
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
ชาติด้าน ทยาลัย
การศึ
กษาพระปริดยการศึ
ัติธรรมแผนกสามั
ญศึมกทางการศึ
ษา และ ก4)ษาระดั
การศึกบษาในมหาวิ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
สงฆ์
แผนกสามั
ญศึทกธศาสนศึ
ษา จังหวักดษา
ขอนแก่
กองพุ
สานักนงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2557) ให้
ข้ อมูลไว้ วา่ การศึกษาพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็ นการศึกษาที่วัดโดย
พระสงฆ์ ดาเนินการจัดการเรี ย่ นการสอนในระดับมัธยมศึกษาให้ แก่พระภิ กษุ
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สามเณรได้
เล่าเรี ยนวิ(B-Net)
ชาพระพุ
ทธศาสนาตามหลั
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริกยสูัตตธิ รการศึ
รรม กษาพระปริ ยตั ิธรรม
ของคณะสงฆ์
บวิดชขอนแก่
าสามัญนตามหลักสูตรการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานของ
แผนกสามัญคศึวบคู
กษา่ไจัปกั
งหวั
กระทรวงศึกษาธิ การ โดยโรงเรี ยนมี สถานภาพเป็ นสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานตาม
กฎกระทรวง ที่ ว่ าด้ วยสิ ทธิ ใ นการจั ด การศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน โดยสถาบั น
แนวทางการจั
การศึกษาเพื
เสริมยทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
้ าน
พระพุ
ทธศาสนาดพ.ศ.2548
จัดเป็อ่ ส่นงโรงเรี
นในระบบเช่
นเดียวกั
บรู ปดแบบโรงเรี
ยน
พระพุ
ทธศาสนา ว่ (B-Net)
ของโรงเรีโดยมหาเถรสมาคม
ยนพระปริยัตธิ รรมได้ ออกประกาศมหาเถร
ของรั
ฐและเอกชนทั
ไป ซึง่ คณะสงฆ์
แผนกสามั
ศึกษายนพระปริ
จังหวัดขอนแก่
สมาคมว่
าด้ วญยโรงเรี
ยตั ิธรรมนการ
แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.2553 กาหนดให้
มีการบริ หารจัดการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษากาหนด ด้ วยเหตุนี ้ โรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนก
แนวทางการจั
อ่ ส่กงเสริ
มทางการศึ
ษาระดัทบธศาสนาภายใต้
ชาติดา้ น
สามั
ญศึกษา จึดงนัการศึ
บเป็กนษาเพื
สถานศึ
ษาแห่
งสถาบันกพระพุ
การ
พระพุ
(B-Net)
ของโรงเรี ยนพระปริ
ยตั ิธรรมบสนุ นส่งเสริ ม ของ
ก ากั
บดูทแธศาสนา
ลของคณะสงฆ์
โดยมหาเถรสมาคม
ในการสนั
แผนกสามั
ญศึทกธศาสนาแห่
ษา จังหวัดขอนแก่
น นสถานศึกษาที่มีบทบาทสาคัญในการ
สานั
กงานพระพุ
งชาติโดยเป็
สร้ างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสและยากจนจานวน
มากในพื ้นที่ต่างๆ ที่ไม่สามารถหรื อไม่มีโอกาสได้ ศึกษาในโรงเรี ยนมัธยมศึกษา
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ของรัฐและเอกชนทัว่ ไปได้
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
นอกจากนี ้ ยังเป็ นสถานศึกษาที่มีเป้าหมายในการจัดการศึกษาเป็ น
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
เอกลักษณ์ และมี วัตถุประสงค์ พิ เศษ กล่าวคื อ เป็ นโรงเรี ยนเฉพาะทางด้ าน
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พระพุทธศาสนาที่ม่งุ เน้ นการสร้ างศาสนทายาทที่ดีเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรี ยนให้ พร้ อมเป็ นพุทธศาสนทายาทที่เปี่ ยมปั ญญาพุทธธรรม
ประพฤติปฏิบตั ิตนได้ ถูกต้ องตามหลักพระธรรมวินยั อันเป็ นพุทธบัญญัติ มีหลัก
พุทธธรรมนาชีวิตอันเป็ นคุณลักษณะปริ ยตั ิสามัญที่พึงประสงค์ และสามารถทา
หน้ าที่ เผยแผ่พุทธธรรมเพื่ อพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรมและคุณภาพชี วิ ตของ
ประชาชนในเชิงบูรณาการวิชาการทังทางธรรมและทางโลกได้
้
อย่างดีมีวิธีการที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมปั จจุบนั อีกด้ วย ซึง่ เป็ นที่นา่ ชื่นชมว่า นับตังแต่
้ ได้ มีการ
ก่อตังโรงเรี
้ ยนประเภทนี ้มาตังแต่
้ พุทธศักราช 2514 จนถึงปั จจุบนั เจ้ าอาวาสซึ่ง
เป็ นผู้รับใบอนุญาตจัดตัง้ โรงเรี ยน พร้ อมทังผู
้ ้ บริ หาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้ ร่ วมกันก าหนดแนวทางบริ หารจั ดการศึ กษาพัฒนาคุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเพื่อให้ ได้ รับความศรัทธาเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตร
หลานเข้ ามาบวชเรี ยนซึ่งนับว่าโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
แนวทางการปฏิบตั ิงานที่สืบทอดกันมาโดยลาดับ
งานวิ ช าการเป็ นภารกิ จ หลัก ของสถานศึ ก ษาที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มุ่งให้
กระจายอานาจในการบริ หารจัดการให้ สถานศึกษามากที่สดุ ด้ วยเจตนารมณ์ ที่
จะให้ สถานศึกษาดาเนินการได้ โดยอิ สระคล่องตัว รวดเร็ ว สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยน สถานศึกษา ชุมชน ท้ องถิ่น และการมีสว่ นร่ วมจากผู้มีส่วน
ได้ เสียทุกฝ่ าย ซึ่งจะเป็ นปั จจัยสาคัญทาให้ สถานศึกษามี ความเข้ มแข็งในการ
บริ หารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ตลอดจน
การวัดผล ประเมินผล รวมทังการวั
้ ดปั จจัยเกือ้ หนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรี ยน
ชุมชนท้ องถิ่นได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิ ภาพ
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

ดังนัน้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรื อ
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพื
อ่ ส่ งเสริมทางการศึกกษาระดั
สทศ.
คือ องค์การมหาชน
ตังขึ
้ ้นตามพระราชกฤษฎี
า เมื่อวับนชาติ
ที่ 3 ดกั้ านนยายน พ.ศ.
พระพุ
(B-Net) ของโรงเรีบยชาติ
นพระปริ
2548
เพืท่อธศาสนา
เป็ นหน่วยงานทดสอบระดั
โดยมียวัตตั ธิ ถุรรม
ประสงค์เพื่อบริ หารจัดการ
แผนกสามั
ญศึก่ยษา
หวัดขอนแก่
และด
าเนินการเกี
วกัจับงการศึ
กษา วิจนยั พัฒนา และให้ บริ การทางการประเมิ นผล
ทางการศึกษาและทดสอบทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทังเป็
้ นศูนย์ กลาง
และความร่วมมือด้ านการทดสอบทางการศึ
กษาในระดับชาติและนานาชาติ เป็ น
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สถาบั
นทางวิ
ชาการและวิ
พ และเป็ยนพระปริ
นแหล่งอ้ ายงอิ
ระดับชาติและนานาชาติที่
พระพุ
ทธศาสนา
(B-Net)ชาชี
ของโรงเรี
ัตธิ งรรม
เชีแผนกสามั
่ ยวชาญด้ าญนการทดสอบและการประเมิ
ศึกษา จังหวัดขอนแก่ น นผลทางการศึกษา เพื่อให้ คนไทยมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (2558) การ
แนวทางการจัดการศึ
กษาเพื
อ่ ส่ งดเสริ
มทางการศึ
กษาระดั(Buddhism
บชาติด้าน National
ทดสอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
้ านพระพุ
ทธศาสนา
พระพุทธศาสนา
ยนพระปริย่ อัตวัธิ ดรรม
Educational
Test :(B-Net)
B-NET)ของโรงเรี
เป็ นการทดสอบเพื
ความรู้ และความคิ ด ของ
ญศึกกสูษา
จังหวัยดนพระปริ
ขอนแก่ นยตัการ
นักแผนกสามั
เรี ยนตามหลั
ตรโรงเรี
ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามหลักสูตร
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินยั
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพื
อ่ ส่งดัเสริ
โดยมี
วตั ถุประสงค์
ในการจั
ดสอบ
งนี ม้ ทางการศึกษาระดับชาติดา้ น
พระพุท1.ธศาสนา
(B-Net)้ และความคิ
ของโรงเรี ยดนพระปริ
รรม กสูตรโรงเรี ยน
เพื่อทดสอบความรู
ของนักเรียตัยิธนตามหลั
แผนกสามั
ศึกษา
จังหวัดขอนแก่
น ตามหลักสู ต รการศึ ก ษาขั น้ พื น้ ฐาน
พระปริ
ยัติ ธญรรม
แผนกสามั
ญศึ ก ษา
พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐานพุทธศักราช
2551 ในวิชาภาษาบาลี ธรรม พุทธประวัติ และวิชาวินยั
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
2. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ ในการปรั บปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ของสถานศึ
กษา
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
3. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ ประเมินผลการเรี ยนรู้ของนักเรี ยนระดับชาติ
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4. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ ในการประกันคุณภาพการศึกษา
5. เพื่อนาผลการทดสอบไปใช้ ในวัตถุประสงค์อื่น
การศึกษาในยุ คปั จจุ บัน มี การบู รณาการพัฒนาคุณภาพผู้ เรี ย นที่
ส าคัญ คื อ การดึงศักยภาพของผู้ เรี ยนให้ ออกมามากที่ สุด ทัง้ ในเรื่ อ งของ
กระบวนการคิดที่คิดอย่างเป็ นระบบ ความกล้ าคิดกล้ าทา เพราะหากผู้เรี ยนมี
ศักยภาพด้ านนี ้จะเป็ นการกาหนดอนาคต และเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้ ดี
ยิ่งขึ ้นด้ วย ซึ่งผู้เรี ยนที่ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจะเป็ นช่วงหัวเลี ้ยวหัวต่อที่
สาคัญ ในการพัฒนาตนเองสูค่ วามเป็ นเลิศ หรื อเสี่ยงต่อความล้ มเหลวในชี วิต
ดังนัน้ การพัฒนาคุณภาพจึงควรมุ่งให้ ความสาคัญผู้เรี ยนในระดับนี ้เพราะเป็ น
ช่ วงชัน้ ที่ สามารถแก้ ไขข้ อบกพร่ องจากระดับประถมศึกษา และเสริ มความ
แข็งแกร่งสูร่ ะดับอุดมศึกษาได้ (สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2553)
เนื่องจากการศึกษาของประเทศไทยได้ ก้าวเข้ าสูย่ ุคศตวรรษที่ 21 ทาให้
หน่วยงานทางด้ านการศึกษาได้ ตื่นตัวปรับปรุ งหลักสูตร โครงสร้ างผู้บริ หารใหม่
เพราะที่ผ่านมาโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา จะมีปัญหาเรื่ องการ
จัดการเรี ยนรู้ มาโดยตลอด ทาให้ ไม่มีคุณภาพด้ านการเรี ยนการสอน โดยเฉพาะ
ในเขตจั งหวั ดขอนแก่ น เมื่ อ พ.ศ.2557 ส านักงานพระพุ ทธศาสนาจั ง หวั ด
ขอนแก่น ได้ มีการออกสารวจตามโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรมในเขตอ าเภอเมื อง
จังหวัดขอนแก่น พบว่า สามเณรระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น อ่านหนังสือไม่ออก
เขียนภาษาไทยไม่ได้ ในบางรู ปส่งผลกระทบต่อการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่งครู
และผู้บริ หารต้ องจัดการสอนเสริ มเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้ อ่านออกเขียนได้
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

เมื่อโรงเรี ยนจัดให้ มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (B-Net) ตามนโยบาย
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพือ่ ส่ งงเสริ
กษาระดั
บชาติ
ด้าน
ของส
านักงานพระพุ
ทธศาสนาแห่
ชาติมทางการศึ
และคณะสงฆ์
โดยจั
ดสอบในรายวิ
ชา
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยัตธิ รรม ผู้วิจัยในฐานะนักการ
ธรรมและบาลี
ผลคื(B-Net)
อมีหลายโรงเรี
ยนไม่
ผ่านการทดสอบ
ญศึกวษา
จังหวัดหขอนแก่
ศึกแผนกสามั
ษาที่มีความห่
งใยการบริ
ารโรงเรีนยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาให้
เป็ นโรงเรี ยนที่พึงประสงค์ ในจังหวัดขอนแก่น จึงสนใจที่จะศึกษา แนวทางการ
จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มวิชาการด้
านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยน
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระปริ
ิธรรม แผนกสามั
ญศึกษา ยจันพระปริ
งหวัดขอนแก่
น ทังนี
้ ้เพื่อนาผลที่ได้ จาก
พระพุยทัตธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี
ยัตธิ รรม
การศึ
กษาไปเป็
แผนกสามั
ญศึนกข้ อษามูลจัสารสนเทศทางการศึ
งหวัดขอนแก่ น กษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
แนวทางการจั
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
มทางการศึ
กษาระดับยชาติ
ด้าน ยัติ ธรรม
2.1 เพื่ อดศึการศึ
กษาสภาพการจั
ดการศึ
กษาของโรงเรี
นพระปริ
พระพุทธศาสนา
แผนกสามั
ญศึกษา (B-Net)
ในจังหวัของโรงเรี
ดขอนแก่นยนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามั
จังหวั
นการ
2.2 ญ
เพืศึ่อกศึษา
กษาปั
จจัดยขอนแก่
ที่ส่งผลสั
มฤทธิ์ ต่อการจัดการเรี ยนรู้ วิชาการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ใน
จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการจั
การศึกษาเพือ่ ส่งเสริดมการศึ
ทางการศึ
กษาระดับยชาติ
ดา้ น ยัติ ธรรม
2.3 เพื่อดเสนอแนวทางการจั
กษาของโรงเรี
นพระปริ
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ตั ิธรรม
แผนกสามั
ญศึกษา(B-Net)
จังหวัดขอนแก่
น ในการส่
งเสริ มยการทดสอบทางการศึ
กษา
ญศึกษา จั(B-Net)
งหวัดขอนแก่น
ด้ าแผนกสามั
นพระพุทธศาสนา
3. วิธีดาเนินการวิจัย
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การวิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั แบบผสมระหว่างเชิงคุณภาพและปริ มาณ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
โดยศึ
กษาวิ เคราะห์ การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มการทดสอบทางการศึ กษา
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
ระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
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ศึกษา จังหวัดขอนแก่ น และน าเสนอผลการวิ จัยเชิ งพรรณนา (Descriptive
Method) ใช้ ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้ อง โดยเฉพาะข้ อมูลจากเอกสารชัน้ ปฐม
ภูมิ (Primary Sources) รวมถึงคู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้ าน
พระพุทธศาสนา ดังนี ้
3.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Sources) รวบรวมข้ อมูลจากหลักฐาน
สาคัญ คือ คูม่ ือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
3.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Sources) รวบรวมข้ อมูลจากหนังสือ
ตารา และเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นผลงานของนักวิชาการด้ าน
การศึกษา และด้ านพระพุทธศาสนา
3.3 การวิ จัยเชิ งปริ มาณ เป็ นขัน้ ตอนการเก็ บข้ อมู ล โดยการเลื อ ก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างโรงเรี ยนพระปริ ยัติ ธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกั ด
พระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดขอนแก่ น จ านวน 26 โรงเรี ยน ประกอบด้ วย
ผู้บริ หาร ครูวิชาการ และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 และ 6
โดยการสุ่มตัวอย่างนักเรี ยนอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
โดยวิธีการจับฉลากตามเกณฑ์ โดยการใช้ สูตรของเครซี่ และมอร์ แกน (Krejcie
and Morgan) ได้ กลุม่ ตัวอย่างคือนักเรี ยน 218 รูป/คน จาก 26 โรงเรี ยน
3.4 สัมภาษณ์ เชิงลึกโดยเลือกแบบเจาะจงจากผู้บริ หารและครู ผ้ สู อนที่
ผลการปฏิบัติ ที่ เป็ นเลิศ (Best Practice) ด้ านการบริ หารจัดการโรงเรี ยนพระ
ปริ ยัติธรรมที่มี ผลเฉลี่ยคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้ าน
พระพุ ทธศาสนา (B-NET) สูงกว่ าค่ าเฉลี่ ยของประเทศ จ านวน 6 คน และ
ครูผ้ สู อนในรายวิชาพระพุทธศาสนา จานวน 13 คน รวมทังสิ
้ ้น 19 คน เพื่อนาผล
ไปวิเคราะห์ไปเป็ นแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนก
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สามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
(B-Net)
พระพุท3.5
ธศาสนา
ของโรงเรี
ธิ รรม
เครื่ องมื(B-Net)
อในการวิ
จยั ผู้วิจยยั นพระปริ
ได้ แบ่งเครืย่ ัตองมื
อวิจยั ออกเป็ น 2 ชนิด คือ
แผนกสามั1)
ญศึแบบสั
กษา จัมงภาษณ์
หวัดขอนแก่
เชิ งลึกนแบบมี โครงสร้ างและแบบสอบถาม โดย
ผู้วิจยั สร้ างขึ ้นแล้ วนาไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
ตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์่ ทังในเชิ
้ งเนื ้อหา ภาษา โครงสร้ างการวิจัย ก่อน
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
นาไปใช้
ภาษณ์ (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
พระพุสทมัธศาสนา
อมูลของผลสั
มฤทธิ์ ทางการศึ กษาวิ ชาการด้ าน
แผนกสามัญ2)ศึแบบส
กษา จัารวจข้
งหวัดขอนแก่
น
พระพุทธศาสนา (B-Net) โดยผู้วิจัยได้ รวบรวมจากโรงเรี ยนโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ที่เลือกเป็ นกลุม่ ตัวอย่าง โดยเลือกผล
แนวทางการจั
ดการศึากนพระพุ
ษาเพือ่ ทส่ธศาสนาของนั
งเสริมทางการศึกกเรีษาระดั
ชาติและชั
ด้าน น้ ม.6 ปี
การทดสอบวิ
ชาการด้
ยนชัน้ บม.3
พระพุ
การศึ
กษาทธศาสนา
2559 (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามั
ษา จังปหวัวิเดคราะห์
ขอนแก่ นการ
3.5 ญ
ขันน
้ ศึกามาสรุ
โดยการนาข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษามาสรุ ปวิเคราะห์ และนาเสนอสรุ ป
ผลการวิ จัย ด้ วยวิ ธี การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ เนื อ้ หา (Content Analysis)
แนวทางการจั
กษาเพื
อ่ ส่องมูเสริ
บชาติโดดยใช้
า้ น โปรแกรม
สาหรั
บข้ อมูลเชิงดคุการศึ
ณภาพ
ส่วนข้
ลเชิมงทางการศึ
ปริ มาณ ผูก้ วษาระดั
ิจยั วิเคราะห์
พระพุวทเตอร์
ธศาสนา
ของโรงเรี ยานพระปริ
คอมพิ
ส าเร็ (B-Net)
จรู ปเพื่ อค านวณหาค่
ความถี่ ยค่ตั าิธร้รรม
อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
ญศึกษาและการวิ
จังหวัดขอนแก่
เบีแผนกสามั
่ยงเบนมาตรฐาน
เคราะห์นถดถอยพหุคณ
ู (Multiple Regression)
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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4. สรุปผลวิจัย
จากผลการวิ เ คราะห์ ข้ อมู ลในการวิ จั ยครั ง้ นี ้ สรุ ปผลการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงค์ได้ ดงั นี ้
4.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาในจังหวัดขอนแก่น พบว่า โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง
(=3.35) โดยด้ านการบริ หาร มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (=3.45) รองลงมาคือ ด้ านหลักสูตร
และสื่อการเรี ยนการสอน (=3.36) ด้ านการวัดและประเมิ นผล (=3.30) ด้ าน
กิจกรรมเสริ มหลักสูตร (=3.29) และด้ านรูปแบบการสอน (=3.28) ตามลาดับ
4.2 ปั จจัยที่มีผลสัมฤทธิ์ตอ่ การจัดการเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ตัว
แปรที่สามารถใช้ พยากรณ์ ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา (BNET) ได้ แก่ ด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน (X2) ด้ านรู ปแบบการสอน
(X3) ด้ านกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (X4) ด้ านการวัดและประเมินผล (X5) และด้ าน
การบริ หาร (X1) โดยที่ตวั แปร ด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน (X2) ถูก
เลือกเข้ าสมการทานายเป็ นอันดับแรก มี ค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ
.923 (R2 = .852) โดยมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 ซึ่งอธิ บายความหมายได้
ว่ า สามารถอธิ บ ายปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ผลสัม ฤทธิ์ ก ารเรี ยนรู้ วิ ช าการด้ าน
พระพุทธศาสนา (B-NET) ได้ ร้อยละ 85.2 สรุ ปได้ ว่า ด้ านหลักสูตรและสื่อการ
เรี ยนการสอนจึงเป็ นตัวแปรสาคัญที่สดุ
เมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ ด้านรู ปแบบการสอน (X3) ด้ านกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร (X4) ด้ านการวัดและประเมินผล (X5) และด้ านการบริ หาร (X1) เข้ าไป
ในสมการตามลาดับ สามารถเพิ่มประสิทธิ ภาพการพยากรณ์ ได้ อีก ร้ อยละ 5.5
(R2 Change = .55) มี ค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ 0.952 (R2= .907)
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ร้ อยละ 2.2 (R2 Change = .088) มีค่าสัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ เท่ากับ 0.964
แนวทางการจั
ดการศึ1.0กษาเพื
อ่ ส่ งเสริม=.088)
ทางการศึ
บชาติ
น
(R2
= .929) ร้ อยละ
(R2 Change
มี คก่าษาระดั
สัมประสิ
ทธิ์ดก้ าารพยากรณ์
ทธศาสนา
ของโรงเรี
นพระปริ
ยัตธิ รรม=.088) มีคา่ สัมประสิทธิ์
เท่พระพุ
ากับ 0.969
(R2 =(B-Net)
.939) และร้
อยละย0.8
(R2 Change
แผนกสามัญเท่ศึากกัษา
งหวัด(R2
ขอนแก่
น ตามลาดับ โดยอธิ บายความหมายได้
การพยากรณ์
บ จั0.973
= .947)
ว่าสามารถใช้ ด้านรู ปแบบการสอน (X3) ด้ านกิจกรรมเสริ มหลักสูตร (X4) ด้ าน
การวัดและประเมินผล (X5) และด้
านการบริ หาร (X1) โดยที่ตวั แปรดังกล่าวนัน้
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
์
สามารถท
านายปั(B-Net)
จจั ย ทีของโรงเรี
่ ส่ ง ผลต่ยอนพระปริ
ผลสั ม ฤทธิ
พระพุทธศาสนา
ยัตธิ การเรี
รรม ยนรู้ วิ ช าการด้ าน
พระพุ
ทธศาสนา
ร้อยละน94.7 สรุ ปได้ ว่า ตัวแปรทัง้ 5 ตัวส่งผลต่อ
แผนกสามั
ญศึก(B-NET)
ษา จังหวัได้
ดขอนแก่
ผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ านพระพุทธศาสนา (B-NET) โดยตัวแปรที่ มี
ความสาคัญที่สดุ คือ ตัวแปรด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอน รองลงมา
ดการศึกษาเพือ่ ด้ส่างนกิ
เสริจมกรรมเสริ
ทางการศึมกหลั
ษาระดั
้ าน ดและ
ได้แนวทางการจั
แก่ ด้ านรู ปแบบการสอน
กสูตบรชาติ
ด้ าดนการวั
พระพุนผล
ทธศาสนา
(B-Net) หของโรงเรี
ประเมิ
และด้ านการบริ
าร ตามลยาดันพระปริ
บ ยัตธิ รรม
แผนกสามั
ศึกษา จังหวัดดการศึ
ขอนแก่
นการ ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญ
4.3 ญ
แนวทางการจั
กษาของโรงเรี
ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ดังนี ้
แนวทางการจั
ดการศึหการษาเพื
ษาระดับยชาติ
ดา้ น าหนด
ด้ านการบริ
ได้ แอ่ ก่ส่1)งเสริ
ผู้บมริทางการศึ
หารโรงเรี ยกนพระปริ
ตั ิธรรมควรก
พระพุทธศาสนา
ยนพระปริ
ตั ิธบรรม
นโยบายเพื
่อนาไปสู(B-Net)
ก่ ารปฏิบตั ิใของโรงเรี
ห้ เกิดผล โดยมี
การกยากั
ติดตามการสอนอย่าง
แผนกสามั
ญศึกษา นจัการสอนของครู
งหวัดขอนแก่น อย่ างต่อเนื่ อ ง 2) ควรมี การวิ เคราะห์
ใกล้
ชิ ด และประเมิ
สภาพแวดล้ อมภายในและภายนอกองค์ การเพื่อน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ B-NET โดยให้ ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสียร่ วมวิเคราะห์ภาพอนาคต
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
และความต้ องการจาเป็ น 3) ควรกาหนดเป้าหมายที่ท้าทาย ชัดเจน และสามารถ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ทาได้
จริ ง โดยมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่หลากหลาย 4) ควร
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน มีปฏิทินปฏิบตั ิงานแต่
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ละโครงการ/กิจกรรมชัดเจน 5) ควรมีการประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ
ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องทราบ
ด้ านหลั กสู ตรและสื่ อการเรี ยน ได้ แก่ 1) ควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนสือ่ การอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรี ยนให้ เพียงพอกับความต้ องการของครู
2) ควรพัฒนาครู ด้านการผลิตสือ่ การสอน เช่น สือ่ ประเภทคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
และสื่อที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 3) ควรมีการวิเคราะห์ผ้ เู รี ยนและจัดระบบดูแล
ช่ วยเหลือนักเรี ยนที่ มี ปั ญหาด้ านการเรี ยน และร่ วมมื อกับผู้ปกครองในการ
แก้ ปัญหา 4) ควรจัดกิจกรรมเสริ มสร้ างผู้เรี ยนให้ สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
เช่น การสอนเสริ ม และการจัดหลักสูตรอบรมเข้ มก่อนสอบ 5) ควรพัฒนาทักษะ
การสอนของครู ในวิ ชาพระพุ ทธศาสนาให้ สามารถจู งใจให้ ผ้ ู เรี ยนสนใจใน
กิจกรรมการเรี ยนรู้ เช่น วิชาธรรมและบาลี 6) ควรจัดตารางเรี ยนหรื อคาบเรี ยนให้
เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้เรี ยน เช่น การสลับจัดตารางสอน
ระหว่างวิ ชาที่ เรี ยนยากกับง่าย หรื อจัดสื่อช่ วยสอนให้ ผ้ ูเรี ยนเข้ าใจมากขึ น้
7) ควรพัฒนาทักษะการสอนของครู ในวิชาการด้ านพระพุทธศาสนา เช่น ทักษะ
ด้ านเนื ้อหา ด้ านการใช้ สอื่ และการจัดกิจกรรมเสริ มทักษะ
ด้ านรู ปแบบการสอน ได้ แก่ 1) ควรจัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนมี
ส่วนร่วม และให้ ผ้ ปู กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ ามามีสว่ นร่ วมในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ 2) ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม
ทังด้
้ านเวลาสาระการเรี ยนรู้ และผู้เรี ยน 3) ควรจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่ เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดยให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้ วยการปฏิบัติจริ ง 4) ควรส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนได้ เรี ยนจากแหล่งการเรี ยนรู้และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ 5) ควรใช้ กระบวนการ
แนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ 6) ควรจัดกิจกรรมส่งเสริ ม
ให้ ครูได้ รับการพัฒนาวิธีการจัดกระบวนการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

ด้ านกิจกรรมเสริ มหลั กสู ตร ได้ แก่ 1) ควรมีการเตรี ยมความพร้ อม
แนวทางการจั
ดการศึยนการสอนนั
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
มทางการศึ
บชาติด้าน ในช่ วง
โดยจั
ดกิจกรรมการเรี
กธรรมชั
น้ ตรี โทกษาระดั
เอก และภาษาบาลี
ทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริยสอนเสริ
ัตธิ รรม ม และมีการสอนแบบ
เปิพระพุ
ดภาคเรี
ยน 2) ควรมี
การจั
ดสอบ Pre-B-NET
ศึกษา จังหวัดยขอนแก่
เข้แผนกสามั
มก่อนสอบญทบทวนบทเรี
น ส่งเสรินมให้ กาลังใจนักเรี ยนที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 3) ควรนาผลการทดสอบปี ที่ผ่านมาวิเคราะห์ ปัญหา และหาจุดเด่น
จุดด้ อย รวมถึงตัวชีว้ ดั สาคัญที่ ่นามาใช้ ในการทดสอบ 4) ควรจัดกิจกรรมเสริ ม
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
หลัพระพุ
กสูตรโดยจั
ดให้ ม(B-Net)
ีการอบรมก่
อนสอบอย่
างน้ อยยัต1ธิ เดืรรม
อน
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ด้ านการวั
นผล
แผนกสามั
ญศึกษาดและประเมิ
จังหวัดขอนแก่
น ได้ แก่ 1) ควรวิเคราะห์ข้อสอบเพื่อทราบ
ถึงตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการออกทดสอบ เพื่อนาไปสูก่ ารปรับปรุ งระบบการประเมิ นของ
ครูในขันตอนการสอนโดยเน้
้
นข้ อสอบหรื อวิธีประเมินในแผนให้ สอดคล้ องกับการ
แนวทางการจั
กษาเพื
อ่ ส่ งเสริมจทางการศึ
กษาระดั
ทดสอบ
B-NET ด2)การศึ
ควรน
าคะแนนบาลี
ากการสอบ
B-NETบชาติ
มาใช้ดเ้ าป็นนส่วนหนึ่ง
พระพุทธศาสนา (B-Net)
ของโรงเรี่อยให้
นพระปริ
ยัตธิ รรม องและไม่เกิ ดความ
ของคะแนนสอบบาลี
สนามหลวงเพื
เกิ ดความสอดคล้
ญศึกดษา
จังหวัดขอนแก่ นการ ฒนาและอบรมครู ด้านการวัดและ
ซ แผนกสามั
้าซ้ อน 3) ควรจั
สรรงบประมาณในการพั
ประเมินผลที่สอดคล้ องกับการทดสอบ B-NET 4) การสอนของครู ควรเน้ นให้ มี
การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ ง เนื่องจากโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมมี ความ
แนวทางการจั
อ่ ส่งเสริ
บชาติดรวมกลุ
ดา้ น ่มอบรม
แตกต่
างกันทัง้ ด้ดาการศึ
นผู้เรีกยษาเพื
น และบริ
บทมทางการศึ
ในขณะเดีกยษาระดั
วกันควรจั
พัพระพุ
ฒนาครูทดธศาสนา
้ วยกันทังระดั
้(B-Net)
บจังหวัดของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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5. อภิปรายผล
จากผลวิจยั มีประเด็นสาคัญที่ควรนามาอภิปราย ดังนี ้
5.1 สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ในจังหวัดขอนแก่ น
โดยภาพรวมและรายด้ านอยู่ในระดับปานกลาง ทังนี
้ ้ อาจเนื่องมาจาก
โรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรมมีข้อจากัดในการบริ หารจัดการหลายประการ เช่น ความ
ชัดเจนในนโยบาย ความสามารถทางวิชาการ ขาดสือ่ การเรี ยนการ ผู้บริ หารและ
ครู ขาดความเข้ าใจในการผลิตสื่อการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น จึงส่งผลต่อสภาพ
การจัดการศึกษาที่อยูใ่ นระดับปานกลาง สอดคล้ องกับพระมหาจิตนเรศ ศรี ประโค
(2546) ที่พบว่า การจัดการศึกษาในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา
ได้ มีการปรั บเปลี่ยนพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และเป็ นไปตามกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับสถานศึกษาอื่นทัว่ ไป จนบัดนี ้นับเป็ นเวลาเกื อบ 40 ปี
แล้ ว แต่เป็ นไปอย่างช้ าๆ ภายใต้ ข้อจากัด และอุปสรรคนานาประการ ซึง่ สะท้ อน
ให้ เห็นจากผลการวิจัยที่ผ่านมา พบว่า โรงเรี ยนมีปัญหาการผลิตและการใช้ สื่อ
การสอน ขาดงบประมาณ ครู ผ้ สู อนขาดความรู้ ในการผลิตสื่อ ผู้บริ หาร ครู และ
เจ้ าหน้ าที่ รวมถึงชุมชนไม่มีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการโรงเรี ยน
ในขณะที่ ผลการวิ จัยของพระคล้ อย สังฆะมาศ (2547) พบว่า การ
ปฏิบตั ิงานวิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ ที่ 2 มี
ปั ญหาหลายประการ คือ การกาหนดวัตถุประสงค์แนวนโยบายและทิศทางการ
บริ หารงานวิ ชาการไม่ ชัดเจน งบประมาณไม่ เพี ยงพอในการจัดท าเอกสาร
หลักสูตรเพิ่มเติม ห้ องปฏิบตั ิการและอาคารสถานที่ ที่ใช้ ในการจัดแผนการเรี ยน
ไม่เพียง ขาดครู บุคลากรที่มีคุณภาพ ขาดเครื่ องมือที่ได้ มาตรฐานในการวัดผล
การเรี ยนรู้ เช่นเดียวกับสุกรี ทองคา (2547) ที่ทาการวิจัย พบว่า การบริ หารงาน
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

วิชาการของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุม่ ที่ 11 ประสบปั ญหา
แนวทางการจัด่อการศึ
งเสริยมนการสอน
ทางการศึกงบประมาณไม่
ษาระดับชาติดเ้ าพีนยงพอ ขาด
การขาดแคลนสื
วัสดุอกุษาเพื
ปกรณ์อ่ กส่ารเรี
ทธศาสนา
ของโรงเรียนพระปริยัตธิ ขาดอาคารสถานที
รรม
บุพระพุ
คลากรที
่ มี ความช(B-Net)
านาญการและประสบการณ์
่ หอพัก
จังหวัยดนการสอน
ขอนแก่ น การบริ หารจัดการไม่ มี ป ระสิทธิ ภาพ
ห้ แผนกสามั
องเรี ยนไม่ญเอืศึอ้ กต่ษา
อการเรี
นโยบายและระบบการท างานไม่ ชั ด เจน การด าเนิ น งานล่ า ช้ า ขาดการ
ประสานงานและความร่ วมมือ ่ ขาดการนิเทศและติดตามผล การประชาสัมพันธ์
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
น้ อพระพุ
ย บุคทลากรขาดขวั
ญกาลัของโรงเรี
งใจและไม่
มีความมัย่นัตคงในอาชี
ธศาสนา (B-Net)
ยนพระปริ
ธิ รรม พ ขณะที่ พระมหา
ปรีแผนกสามั
ชา ฉัตรแก้ญว ศึ(2548)
พบว่ดขอนแก่
า การปฏินบตั ิงานวิชาการในโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
กษา จัก็งหวั
แผนกสามัญศึกษา กลุม่ ที่ 12 อยู่ในระดับปานกลาง และขณะเดียวกันก็ประสบ
ปั ญหาพอๆ กัน ทังในภาพรวมและรายด้
้
าน
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพืกอ่ ษาวิ
ส่ งเสริ
ทางการศึกษาระดั
้ าน (2550)
นอกจากนี
้ จากการศึ
จัยมของพระมหากิ
ตติภบพชาติ
อุบดลบาล
พระพุ
ทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ัตธิ รรม
พบว่
า โรงเรี
ยนพระปริ
ยตั ิธรรม
แผนกสามั
ญศึกยษาจั
งหวัดหนองคายยังอ่อนแอ
แผนกสามั
ญศึกษา จังหวัดขอนแก่
นการ ซึง่ เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นว่า โรงเรี ยน
มากในเรื
่ องความสามารถทางด้
านวิชาการ
ประสบปั ญหาเดิ มๆ คล้ ายๆ กันมาเป็ นเวลายาวนานจนถึ งปั จจุ บัน และยัง
สะท้ อนถึงแบบภาวะผู้นาของผู้บริ หารโรงเรี ยนด้ วย ทาให้ การบริ หารงานใน
แนวทางการจั
อ่ ส่สงอดคล้
เสริ มทางการศึ
กษาระดับชาติ
ดา้ น าที่ควร ซึ่ง
โรงเรี
ยนมีประสิทดการศึ
ธิ ผลตก่าษาเพื
และไม่
องกับมาตรฐานการศึ
กษาเท่
(B-Net)
ของโรงเรี งยชาติ
นพระปริ
ยตั ิธได้รรม
เมืพระพุ
่อเร็ วๆทนีธศาสนา
้ สานักงานพระพุ
ทธศาสนาแห่
(2550)
รายงานว่า สภาพการ
ญศึกษา
ดขอนแก่
จัดแผนกสามั
การศึกษาในปั
จจุบจังนั หวั
โรงเรี
ยนปริ ยนตั ิธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังเน้ นปริ มาณ
มากเกินไป จึงทาให้ คณ
ุ ภาพการศึกษาลดลง ซึง่ ต้ องหาวิธีการแก้ ปัญหาต่อไป
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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5.2 ปั จจัยที่ส่งผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
(B-NET) ของโรงเรี ยนพระปริ ยั ติ ธรรม แผนกสามั ญศึ กษา ในจั งหวั ด
ขอนแก่ น
พบว่า ตัวแปรทุกตัวส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 โดยเฉพาะตัวแปรหลักสูตรและสือ่ การเรี ยนการสอนที่สามารถ
อธิ บายปั จจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ การเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา (BNET) ได้ ร้อยละ 85.2 ทัง้ นี ้ อาจเป็ นเพราะว่า หลักสูตรเป็ นหัวใจของการศึกษา
และเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน รวมถึงมวลประสบการณ์
กระบวนการเรี ยนรู้ และสื่อการเรี ยนการสอนที่ จะน าไปสู่การบรรลุผลตาม
เป้าหมายที่ต้องการ ดังนัน้ หลักสูตรจึงมีความสาคัญและเป็ นตัวบ่งชี ้ความสาเร็ จ
หรื อเป้าหมายการจัดการศึกษา สอดคล้ องกับ Parkay et al. (2014) ที่ให้ ทศั นะว่า
หลักสูตรเป็ นหัวใจของการศึกษาเนื่ องจากหลักสูตรเป็ นแนวทางในการจั ด
กิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยบู รณาการแนวคิด (thought) การปฏิบัติ (action) และ
จุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้ ด้วยกัน ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรเป็ นเรื่ องของระบบ
(curriculum standards as a system) หรื อระบบหลักสูตร (curriculum system)
เป็ นการจั ด องค์ ป ระกอบทั ง้ หมดของกระบวนการหลั ก สู ต ร ทั ง้ การ
ยกร่ าง การสร้ าง การใช้ และการประเมินหลักสูตรให้ มีความสัมพันธ์ เกี่ยวเนื่อง
กันภายใต้ กรอบแนวคิดพื น้ ฐานส าคัญ 3 ประการ คือ พลังทางสังคม (social
forces) ทฤษฎีการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ (theories of human development)
และทฤษฎีการเรี ยนรู้ และแบบการเรี ยนรู้ (theories of learning and learning
styles) และสอดคล้ องกับแนวคิดของนักวิชาการด้ านหลักสูตร อาทิ
พรชัย มงคลวนิช (2559) กล่าวว่าหลักสูตรมีความสาคัญต่อการจัดการ
เรี ยนการสอนมาก หลักสูตรไม่ ได้ เป็ นแค่ ตัวหนังสือ เพี ยงอย่ างเดี ยว แต่มี
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

องค์ประกอบสาคัญหลายอย่าง 1) ด้ านทักษะการเรี ยนรู้ (learning skills) ผู้เรี ยน
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพือ่ ้ ส่ซึง่งเสริ
กษาระดั
บชาติ่ยดนแปลงอย่
้ าน
จะต้
องรู้ จักทักษะการหาความรู
ปั จมจุทางการศึ
บนั เทคโนโลยี
มีการเปลี
าง
พระพุ
(B-Net)
ยนพระปริยัตธิ รรม างานในอนาคตได้
รวดเร็
ว ทดัธศาสนา
งนัน้ การศึ
กษาทีของโรงเรี
่ดีต้องสามารถตอบสนองการท
กษาskills)
จังหวัหรืดอขอนแก่
2)แผนกสามั
ทักษะชี วิตญศึ(life
การมี ทนักษะชี วิต ผู้เรี ยนจะต้ องสามารถควบคุม
อารมณ์ ตนเองรวมถึ งอารมณ์ ของผู้อื่ นได้ เพราะคนที่ มี ทักษะชี วิ ตเป็ นคนที่
ทันสมัย สามารถปรับตัวเข้ ากับ่ การเปลี่ยนแปลงของสังคม และโลกภายนอกได้
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
และ
3) หลั
กสูตรที่ด(B-Net)
ีต้องเน้ นของโรงเรี
การปฏิบยตั นพระปริ
ิจริ งได้ ทีย่สัตาคั
ญต้ องง่าย ชัดเจน และไม่
พระพุ
ทธศาสนา
ธิ รรม
ซับแผนกสามั
ซ้ อน ปั ญหาของหลั
ตรดคืขอนแก่
อการขาดระบบการจั
ดการและข้ อมูลย้ อนกลับ ซึง่
ญศึกษา จักงสูหวั
น
ต้ องมีกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ครบวงจรตามระบบหลักสูตรและการเรี ยน
การสอนแบบบนลงล่าง (top down approach) และแบบล่างขึ ้นบน (bottom up
แนวทางการจั
งเสริมจทางการศึ
บชาติ
approach)
โดยมีดผการศึ
้ รู ับผิกดษาเพื
ชอบด้อ่ าส่นการวิ
ัยและพัฒกษาระดั
นา และต้
องมีดว้ าิธนี การกากับ
ยนพระปริยคัตุธณ
ิ รรม
ดูแพระพุ
ลหลักทสูธศาสนา
ตรเพื่ อพั(B-Net)
ฒนาให้ของโรงเรี
การเรี ยนการสอนมี
ภาพมากขึน้ นอกจากนี ้
ญศึคกวามสอดคล้
ษา จังหวัดขอนแก่
นการ ของผู้เรี ยน ซึ่งบางครั ง้ สอนน้ อย
หลัแผนกสามั
กสูตรควรมี
องกับธรรมชาติ
อาจจะรู้ มาก สอนมากอาจจะรู้ น้ อย ดังนัน้ การเรี ยนที่ดีต้องมี ครู คอยชี แ้ นะ
หาแนวทางบอกทิศทางร่วมกันวิเคราะห์และสังเคราะห์กบั ผู้เรี ยน
แนวทางการจั
การศึ
กษาเพือ่ ส่สามโกเศศ
งเสริ มทางการศึ
ดา้ น กสูตร
เช่นเดียดวกั
บ วราภรณ์
(2559)กษาระดั
กล่าวว่บาปัชาติ
ญหาของหลั
พระพุ
ทธศาสนา
(B-Net)
ยนพระปริ
การศึ
กษาไทย
คือ ไม่
ว่าหลักสูตของโรงเรี
รจะปรับปรุ
งเป็ นเช่นยไรตั ิธครูรรม
จานวนมากก็ยงั สอน
แผนกสามั
ญศึกษาหลั
จังกหวั
ขอนแก่
น นหลักสูตรที่คานึงถึงการเรี ยนมากกว่า
ตามที
่ตวั เองจะสอน
สูตดรที
่ดีจึงควรเป็
การสอน ซึ่งปั จจุบนั ความรู้ ไม่ได้ อยูท่ ี่ตวั ครู แต่อยู่ในเทคโนโลยีและแหล่งเรี ยนรู้
ต่างๆ ดังนัน้ หลักสูตรที่ดีควรมี 3 ลักษณะ คือ 1) ต้ องคานึงถึงการเรี ยนรู้ ไม่ ใช่
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การสอน (teach less and learn more) 2) ต้ องทันสมัยโดยมี ทักษะชี วิ ตซึ่ งไม่
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แปรผั
นตามเทคโนโลยีตา่ งๆ ที่มีความก้ าวหน้ าไปอย่างรวดเร็ ว และ 3) หลักสูตร
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
ที่เอื อ้ อ านวยให้ เกิ ดคุณธรรม จริ ยธรรม คือ ทาให้ คนทาในสิ่งที่ควรจะทาและ
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

163

164
ถูกต้ อง ไม่ได้ ทาเพื่อคิดว่าจะได้ รางวัลหรื อไม่ทาแล้ วถูกลงโทษ ทาในสิง่ ที่ควรทา
ถึงแม้ วา่ ไม่มีใครเห็นก็ตาม
นอกจากนี ้ สิริกร มณีรินทร์ (2559) ได้ ให้ ทศั นะว่าหลักสูตรการศึกษา
ของไทยยังขาดระบบการจัดการเรื่ องหลักสูตร และขาดข้ อมูลย้ อนกลับ สิ่ง
สาคัญควรมองที่จุดเริ่ มต้ นของหลักสูตร ดูคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของคนไทย
ว่าเป็ นอย่างไร สมรรถนะส าคัญของผู้เรี ยน คื อ เป็ นผู้สร้ างงาน ท างานเป็ น
เครื อข่าย เป็ นผู้พฒ
ั นาตนเองให้ มีความสุข พอเพียง และแบ่งปั น เป็ นผู้ใฝ่ ร้ ู และ
เรี ยนรู้ ตลอดชีวิต และเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคมไทยและสังคมโลก หลักสูตรที่ดี
จะต้ องมีการทางานร่วมกันให้ ครบวงจรตามระบบของหลักสูตร และการเรี ยนการ
สอนแบบบนลงล่าง (top down approach) และแบบล่างขึน้ บน (bottom up
approach) กล่าวคือ หลักสูตรที่คาดหวัง (intended curriculum) ไปสูร่ ะดับการ
นาไปใช้ (implement curriculum) ต้ องมีการเตรี ยมคาอธิ บายหลักสูตร คู่มือครู
หนังสือเรี ยน สือ่ วัสดุ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ฯลฯ และไปสูร่ ะดับที่นกั เรี ยนได้
เรี ยนรู้ จริ ง (attained curriculum) โดยมี การฝึ กหัดครู พัฒนาครู และผู้บริ ห าร
สถานศึกษา ทังนี
้ ้ หลักสูตรระดับนาไปใช้ (implemented curriculum) จะต้ องมี
การสร้ างแบบทดสอบสมรรถนะผู้เรี ยนว่าได้ ตามที่คาดหวังหรื อไม่ และสุดท้ าย
นาไปสู่ระดับที่ คาดหวังไว้ คือ มี การวิจัยเชิ งนโยบาย จัดทาข้ อเสนอแนะเชิ ง
นโยบายเพื่อปรับปรุ งหลักสูตรต่อไป อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนประสบ
ผลสาเร็ จ คือ ปฏิสมั พันธ์ ที่ดีระหว่างครู กับนักเรี ยน คือ 1) การเตรี ยมการสอน
2) การพัฒนาองค์ ความรู้ เพื่อใช้ ในการสอนหรื อการออกแบบหลักสูตร 3) การ
ทางานร่ วมกันกับลูกศิษย์แบบตัวต่อตัวรายบุคคล 4) การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ กับ
เพื่อนครู เพื่อพัฒนาการสอน และ 5) การจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ นอกเหนือจาก
การเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
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และประกอบ รั ตนพันธ์ (2559) ได้ ให้ ทัศนะในมุมมองระดับสากลว่า
กษาเพือ่ ส่ งเสริ
ษาระดั
บชาติดเ่ ป้้ าานหมายแห่ง
หลัแนวทางการจั
กสูตรมีความสดการศึ
าคัญมากเพราะเป็
นเข็มมทางการศึ
ทิศไปสูก่ การเดิ
นทางไปสู
พระพุาเร็
ทธศาสนา
ยนพระปริ
ัตธิ รรม ของผู้ เรี ยน กล่าวคือ
ความส
จ หลักสู(B-Net)
ตรที่ดีนของโรงเรี
นั ้ ควรสอดคล้
องกับยธรรมชาติ
ศึกษา จังหวั
1)แผนกสามั
ผู้เรี ยนไม่ชญอบความจ
ากัดดขอนแก่
2) ผู้เรี ยนนไม่ชอบการแข่งขัน 3) การเรี ยนรู้ ที่ สอน
มากผู้เรี ยนจะรับได้ น้อย ความเชื่อมโยงน้ อย แลจะลืมเร็ ว ดังนัน้ ทางที่ดีที่สดุ คือ
ครู ที่ไม่สอนเลยแต่คอยชี แ้ นะหาแนวทาง
บอกทิศทาง ร่ วมกันวิเคราะห์ และ
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สังพระพุ
เคราะห์
กั บผู้ เรี ย(B-Net)
น ซึ่งสิของโรงเรี
่งเหล่านี ม้ยี คนพระปริ
วามส าคั
อ การน าไปสู่การจั ด ท า
ทธศาสนา
ยัตญธิ ต่รรม
หลัแผนกสามั
กสูตรมากญหลั
กสูตจัรที
ยู่ปัจจุบนันทุกระดับค่อนข้ างดีมากเพราะมี ความ
ศึกษา
งหวั่ใช้ดอขอนแก่
ยืดหยุน่ แต่การนาหลักสูตรไปใช้ มีปัญหาในเชิงปฏิบตั ิ ขณะเดียวกันหลักสูตรที่ดี
ควรมีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1) องค์ประกอบเชิงวิชาการ 2) องค์ประกอบเชิ ง
อ่ ส่ งเสริ
มทางการศึ
กษาระดัพบในอนาคต
ชาติด้าน และ 3)
วิ ชแนวทางการจั
าชี พ ได้ แก่ ดวิ การศึ
ชาที่ ผก้ ู เรีษาเพื
ยนจะน
าไปใช้
ประกอบอาชี
พระพุ
ทธศาสนา
ยนพระปริ
องค์
ประกอบเชิ
งวิช(B-Net)
าคน คือของโรงเรี
การเป็ นคนที
่มีระเบียยัตบวิธิ รรม
นยั รับผิดชอบ มีจริ ยธรรม
แผนกสามั
ดขอนแก่
การ่ดีต้องนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิได้ ด้วย ดังนัน้
การเป็
นมนุษญย์ศึทกี่สษา
มบูรจัณ์งหวัและหลั
กสูตนรที
การเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียนนันต้
้ องดูบริ บทของอาเซียนมาบรรจุลงในหลักสูตรให้
เกิ ดความพอดีและสิ่งที่ควรตระหนัก คือ ต้ องจัดหลักสูตรให้ เป็ นพลเมื องโลก
แนวทางการจั
กษาเพืาอ่งรวดเร็
ส่งเสริวมและต้
ทางการศึ
กษาระดั
เพราะมี
การเปลีด่ยการศึ
นแปลงอย่
องสอนให้
ผ้ ูเบรี ยชาติ
นรู้ จดักา้ นแหล่งเรี ยนรู้
ธศาสนา ่ อ(B-Net)
ยนพระปริ
ต่าพระพุ
งๆ เชืท่อมโยงในเรื
งเทคโนโลยีของโรงเรี
ที่เป็ นสากลนั
น่ เอง ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
5.3 แนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนก
สามั ญศึ กษา จั งหวั ดขอนแก่ น ในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ วิ ชาการด้ าน
แนวทางการจั
กษาเพื
ส่ งญ
เสริได้มทางการศึ
กษาระดับชาติด้าน
พระพุ
ทธศาสนาดการศึ
(B-NET)
ที่สอ่ าคั
แก่
พระพุท1)ธศาสนา
(B-Net)หของโรงเรี
นพระปริยยนพระปริ
ัตธิ รรม ยัติ ธ รรมควรก าหนด
ด้ านการบริ
าร ผู้บริ หยารโรงเรี
แผนกสามั่อญ
ศึกษาก่ ารปฏิ
จังหวัดบขอนแก่
นโยบายเพื
นาไปสู
ตั ิให้ เกิดนผล โดยมีการกากับติดตามการสอนอย่าง
ใกล้ ชิ ด และประเมิ นผลการสอนของครู อย่างต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะว่า
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การควบคุมกากับติดตามเป็ นกระบวนการติดตามช่วยเหลือ หรื อวางระเบียบ
กฎเกณฑ์เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามมาตรฐานหรื อจุดหมายขององค์ การ
ซึ่งจะช่ วยการด าเนิ น งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ B-NET ประสบผลส าเร็ จ ซึ่ง
สอดคล้ องกับ Newman (1975) กล่าวว่า การควบคุมองค์ การ (Controlling the
Organization) เป็ นกระบวนการวางระเบี ยบกฎเกณฑ์ เพื่ อ ให้ การปฏิ บัติ งาน
เป็ นไปตามมาตรฐานหรื อจุดหมายขององค์การที่กาหนดไว้ หรื อเป็ นกระบวนการ
ที่บุคคล กลุม่ บุคคล และ Hellriegel & Slocum (1982) ให้ แนวคิดว่า องค์การได้
กาหนดถึ งสิ่งที่จะให้ บุ คคล กลุ่มบุคคล หรื อองค์ การได้ กระท า เพื่อให้ บรรลุ
จุดหมายขององค์การ จากนิยามดังกล่าว แสดงให้ เห็นถึงภารกิจในการควบคุม
องค์ การว่า ในการบริ หารองค์ การนัน้ ผู้บริ หารจะต้ องก าหนดมาตรฐานการ
ทางานไว้ ลว่ งหน้ าก่อน แล้ วจึงนาผลจากการปฏิบตั ิงานจริ งมาเปรี ยบเทียบ เพื่อ
การปรับปรุ งแก้ ไขต่อไป แต่เนื่องจากการปฏิบตั ิงานในองค์การส่วนใหญ่ ขึ ้นกับ
พฤติ กรรมของมนุษย์ (human behavior) เป็ นส าคัญ นอกจากนี ้ Merchant
(1985) สรุ ปว่า การควบคุมกากับมุ่งเน้ นที่จะก่อให้ เกิดความมั่นใจว่าสมาชิกใน
องค์ การได้ ประพฤติ ปฏิ บัติ ในทิ ศทางที่ จะท าให้ บรรลุผลตามมาตรฐานหรื อ
จุดหมาย มุ่งเน้ นให้ เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้ มากขึ ้น และลดพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ให้ น้อยลง
2) ด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยน ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สือ่ การอ่านออกเขียนได้ ของผู้เรี ยนให้ เพียงพอกับความต้ องการของครู ทังนี
้ ้ อาจ
เป็ นเพราะว่า การดาเนินงานด้ านหลักสูตรและสื่อการเรี ยนการสอนเป็ นกระบวน
การดาเนิ นงานเพื่อจัดประสบการณ์ ให้ กับผู้เรี ยนจาเป็ นต้ องใช้ งบประมาณ
สนับสนุนมากมายทัง้ ในส่วนของการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ และการจัดหาหรื อ
จัดสร้ างสื่อการเรี ยนการสอน หากการจัดสรรงบประมาณเพียงพอย่อมส่งผลให้
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ผลสัมฤทธิ์ B-NET เพิ่มสูงขึ ้น สอดคล้ องกับสานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แนวทางการจั
ดการศึ
กษาเพื
ส่ งเสริม่ อทางการศึ
กษาระดับชาติ
ด้าน
(2557)
ที่ อ ธิ บายว่
า หลั
กสูตอ่ รและสื
การเรี ย นการสอน
(Curriculum
and
พระพุทธศาสนา
(B-Net)
นพระปริาคั
ยัตญ
ธิ รรม
Instructional
Materials)
ถื อของโรงเรี
เป็ นองค์ ปยระกอบส
ของการจัดการศึกษาที่จะ
ญศึกษา จัางหมายของสถานศึ
หวัดขอนแก่ น กษา ดังนัน้ หลักสูตรเป็ นหัวใจของ
บ่แผนกสามั
งชี ท้ งั ้ ทิศทางและเป้
การศึกษาเนื่องจากหลักสูตรเป็ นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนโดย
บูรณาการแนวคิด (thought) การปฏิ
บตั ิ (action) และจุดมุ่งหมาย (purpose) ไว้
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ด้ วพระพุ
ยกัน ทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ดังนัญน้ ศึการจะบรรลุ
ป้าหมายของการจั
ดการศึกษาของชาตินนั ้ ถือว่า
แผนกสามั
กษา จังหวัดเขอนแก่
น
หลักสูตรมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการศึกษา เพราะหลักสูตรเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ ให้ มี คุ ณภาพสอดคล้ องกั บนโยบายการจั ด
แนวทางการจั
ดการศึมกความต้
ษาเพือ่ อส่งการของสั
งเสริมทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ด้านบุคลากรที่
การศึ
กษา และแนวโน้
งคม หลั
กสูตรจะช่
วยให้
ธศาสนา
ัตธิ รรม าหนดเนื อ้ หาสาระ
เกีพระพุ
่ ยวข้ อทงกั
บการศึ(B-Net)
กษาได้ของโรงเรี
มองเห็ นยจุนพระปริ
ดหมาย ยแนวทางก
แผนกสามัญศึดกกิษาจกรรม
จังหวัประสบการณ์
ดขอนแก่ นการ
แนวทางในการจั
การเรี ยนรู้และผลการเรี ยนรู้ที่จะเกิ ดขึ ้น
หลักสูตรเป็ นกลไกที่สาคัญของการจัดการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ของมนุษย์ให้ ตอบสนองความต้ องการของพลเมืองหรื อประชาคมโลกที่จะต้ อง
การศึกมษาเพื
มทางการศึ
ษาระดั
บชาติส่ดงเสริ
า้ นมให้ ผ้ ูเรี ยน
ปรัแนวทางการจั
บเปลีย่ นให้ ปดระสานสั
พันธ์อ่ อส่ย่งาเสริ
งใกล้
ชิดกับสังกคม
ข่าวสาร
ทธศาสนา
(B-Net)
ยตั ดิธวิรรม
ได้พระพุ
มีโอกาสเรี
ยนรู้ ตลอดชี
วิต เสริของโรงเรี
มสร้ างทักยนพระปริ
ษะในการคิ
เคราะห์ การตัดสินใจ
จังหวัดขอนแก่
น นพลเมืองที่สามารถดารงชีวิตได้ อย่าง
ด้ วแผนกสามั
ยตนเองเพืญ่อศึเตรีกษา
ยมความพร้
อมในการเป็
เสรี ภาพและประชาธิ ปไตย ซึ่งการจัดการศึกษาที่ จะบรรลุความส าเร็ จ ทาง
การศึกษานันจะต้
้ องอาศัยหลักสูตรเป็ นแนวทางในการจัดการศึกษาให้ ดาเนินไป
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ตามจุ ดมุ่งหมายที่ วางไว้ ดังนัน้ ครู จะต้ องท าหน้ าที่ ในการสร้ างและพัฒนา
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
หลัแผนกสามั
กสูตร การน
าหลักสูตรไปใช้ การออกแบบการจัดการเรี ยนรู้ และสือ่ การเรี ยนรู้
ญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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3) ด้ านรู ปแบบการสอน ควรจัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยนมี ส่วน
ร่ วม และให้ ผ้ ูปกครอง ครอบครั ว ชุมชนและสังคมเข้ ามามี ส่วนร่ วมในการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะว่า รู ปแบบการสอนเป็ นยุทธวิธีที่ครู ใช้
เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนให้ บรรลุผล นอกจากนี ้ รู ปแบบการสอน
ยังช่วยให้ สามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ
สอดคล้ องกับ Opdenakker & Damm (2006) และอนงค์ อิ นตาพรหม (2552)
กล่าวถึ งรู ปแบบการสอน (Teaching Styles) เป็ นยุทธวิ ธี ที่ ครู ใช้ ในรู ปแบบที่
หลากหลายที่เป็ นตัวช่วยทาให้ การสอนของครู ง่ายขึ ้น และมีความยืดหยุ่นเพียง
พอที่จะตอบสนองความต้ องการของผู้เรี ยนทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ในสิ่งที่ครู สอน
และบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ รู ปแบบการสอน
แบบยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และรูปแบบการสอนแบบยึดครูเป็ นศูนย์กลาง และ
สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2553) ได้ ให้ ทศั นะเกี่ยวกับรู ปแบบการ
สอนไว้ วา่ ครูจะต้ องกาหนดรูปแบบการสอนให้ สามารถพัฒนาผู้เรี ยนให้ บรรลุผล
ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิ ภาพ กล่าวคือ 1) จัดทาแผนการเรี ยนรู้ โดยผู้เรี ยน
มีสว่ นร่วม 2) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทังด้
้ านเวลา
สาระการเรี ยนรู้ และผู้เรี ยน 3) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญโดย
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้ วยการปฏิบัติจริ ง และส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนจากแหล่ง
การเรี ยนรู้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ 4) ใช้ การแนะแนวเป็ นส่วนหนึ่งของการจัด
กระบวนการเรี ยนรู้ 5) ให้ ผ้ ปู กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเข้ ามามีสว่ นร่ วม
ในการจั ดกระบวนการเรี ยนรู้ 6) ส่งเสริ มให้ ครู ได้ รั บการพัฒนาวิ ธี การจั ด
กระบวนการเรี ยนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง
4) ด้ านกิจกรรมเสริ มหลั กสูตร ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมโดยจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนนักธรรมตรี โท เอก และภาษาบาลีในช่วงเปิ ดภาคเรี ยน
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะว่า การเตรี ยมความพร้ อมจะเป็ นการสร้ างความพร้ อมพื ้นฐาน
แนวทางการจั
การศึกษาเพื
ส่ งเสริมทางการศึ
กษาระดับชาติ
และช่
วยให้ เกิ ดดความต่
อเนื่ ออ่ งของการเรี
ย นรู้ ในขณะเดี
ยวกัดน้ ายันงเป็ นการ
ธศาสนา พ(B-Net)
ยนพระปริ
รรม
จัดพระพุ
เตรี ยทมตนเองให้
ร้ อมเพืของโรงเรี
่อการเรี ยนรู
้ เป็ นปั จจัยยัตสธิ าคั
ญที่สุดที่ช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี
แผนกสามั
ญศึกษา
จังหวัดขอนแก่
น ้ ได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ สอดคล้ องกับ
แรงจู
งใจในการท
างานสามารถเรี
ยนรู
ทฤษฎีความพร้ อมของ Hersey and Blanchard (1969) กล่าวว่า องค์ประกอบ
สาคัญของทฤษฎี ความพร้ อม่ คือ ด้ านความสามารถ (ability) ประกอบด้ วย
แนวทางการจัดการศึกษาเพือส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ความรู
าใจ(B-Net)
ทักษะของโรงเรี
และประสบการณ์
พระพุ้ ทความเข้
ธศาสนา
ยนพระปริยส่ัตวธิ นอี
รรมกด้ าน คือ ความเต็ มใจ
(willingness)
วยดการให้
แผนกสามัญประกอบด้
ศึกษา จังหวั
ขอนแก่คามั
น ่นสัญญา หรื อความผูกพัน แรงจูงใจใน
การทางาน และความมัน่ คง
5) ด้ านการวัดและประเมินผล ควรวิเคราะห์ ข้อสอบเพื่อทราบถึง
ดการศึกษาเพือ่ เพืส่่องเสริ
มทางการศึ
บชาติด้าน นของครู
ตัวแนวทางการจั
ชี ้วัดที่ใช้ ในการออกทดสอบ
นาไปสู
ก่ ารปรับกปรุษาระดั
งระบบการประเมิ
พระพุ
ิ รรม สอดคล้ องกับการ
ในขั
นตอนการสอนโดยเน้
้ ทธศาสนา (B-Net)นของโรงเรี
ข้ อสอบหรืยอนพระปริ
วิธีประเมิยนัตธในแผนให้
แผนกสามั
ญศึทักงนี
ษา
จังหวันดเพราะว่
ขอนแก่านการวิ
การ เคราะห์ข้อสอบจะช่วยให้ ครู สามารถ
ทดสอบ
B-NET
้ ้อาจเป็
กาหนดตัวชีว้ ดั ในการออกข้ อสอบ ตลอดจนชีใ้ ห้ เห็นจุดเด่นจุดด้ อยของข้ อสอบ
ย่อมนาไปสูป่ ระสิทธิ ภาพในการวัดประเมินผลของครู และช่วยให้ ครูออกข้ อสอบ
กษาเพื
อ่ ส่งอเสริ
กษาระดั
บชาติ
ดา้ นาไปสูค่ วาม
เพืแนวทางการจั
่อประเมินในชัดน้ การศึ
เรี ยนได้
สอดคล้
งกัมบทางการศึ
การทดสอบ
B-NET
ซึ่งจะน
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยตั ิธรรม
พร้พระพุ
อมในการจั
ดทาข้(B-Net)
อสอบ B-NET
ซึ่งจะส่ยงนพระปริ
ผลต่อการเพิ
่มผลสัมฤทธิ์ ได้ ดังนั ้น
แผนกสามั
ศึกษา จังหวั
ดขอนแก่
ในด้
านการวัดญและประเมิ
นผลนั
น้ ครูคนวรจัดทาข้ อสอบในแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่
ใช้ ในชัน้ เรี ยนให้ ให้ มีลกั ษณะที่สอดคล้ องกับข้ อสอบ B-NET เพื่อให้ นักเรี ยนมี
ประสบการณ์ในการทาข้ อสอบ
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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6. ข้ อเสนอแนะในการวิจัย
ผลจากการวิจยั ผู้วิจยั มีประเด็นที่จะเสนอแนะ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน
หลักๆ ดังนี ้
6.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) จากผลการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาของโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า มีการดาเนินการอยู่ในระดับปานกลางทุกด้ าน
ดังนัน้ ควรส่งเสริ มสนับสนุนโดยให้ มีการกากับติดตามการดาเนินงานในทุกด้ าน
ให้ มากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะด้ านรู ปแบบการสอนที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุด นอกจากนี ้ ควร
ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมต่างๆ เช่น
1.1) กาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ/กิจกรรมอย่างชัดเจน
1.2) กาหนดหน้ าที่ความรั บผิ ดชอบของครู แต่ละคนไว้ อย่า ง
ชัดเจน
1.3) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทัง้
ด้ านเวลาสาระการเรี ยนรู้ และผู้เรี ยน
1.4) ให้ ผ้ ูเรี ยนมี ส่วนร่ วมเตรี ยมความพร้ อมก่อนที่จะไปนอก
สถานที่
1.5) จัดให้ มีการประเมิ นผลการเรี ยนทุกช่วงชัน้ และการซ่อม
เสริ ม
2) ผู้ บริ ห ารโรงเรี ย นปริ ยั ติ ธ รรม แผนกสามั ญ ควรก าหนด
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิ จกรรมของโรงเรี ยนอย่างชัดเจน กาหนดหน้ าที่ ความ
รั บผิดชอบของครู แต่ละคนไว้ อย่างชัดเจน จัดทาระเบียบปฏิบัติเกี่ ยวกับงาน
วิชาการ

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

3) จัดกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ยืดหยุ่นตามความเหมาะสม ทังเวลา
้
แนวทางการจั
การศึ
งเสริมทางการศึ
สาระการเรี
ยนรู้ แดละผู
้ เรี ยกนษาเพื
โดยจัอ่ ดส่กระบวนการเรี
ยนรูก้ ษาระดั
ที่เน้ นผู้บเรีชาติ
ยนเป็ด้นานสาคัญ
พระพุทธศาสนา
(B-Net)
ยนพระปริ
ยัตอธิ นที
รรม
4) ควรให้
ผ้ เู รี ยของโรงเรี
นเตรี ยมความพร้
อมก่
่จะไปศึกษานอกสถานที่
ญศึมกหลั
ษากจัสูงตหวัรทีด่ หขอนแก่
น
จัดแผนกสามั
กิ จกรรมเสริ
ลากหลายและสอดคล้
องกับ ความต้ องการของ
ผู้เรี ยน
6.2 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
1) ควรศึ
กษาเชิ
งคุณภาพโดยเก็
พระพุทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริบยรวบรวมข้
ัตธิ รรม อมูลเชิ งลึกเกี่ ยวกับ
แนวทางในการจั
ษาเพื
่อส่งเสรินมการเรี ยนรู้วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
แผนกสามัญศึดกการศึ
ษา จังกหวั
ดขอนแก่
(B-NET) ในทุกๆ ด้ าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านหลักสูตรและสือ่ การเรี ยนการสอน
2) ศึกษาวิจยั เชิงนโยบายแบบมีสว่ นร่วมในการพัฒนารูปแบบการ
ทางการศึ
กษาระดั
บชาติด้า(B-NET)
น
จัดแนวทางการจั
การศึกษาเพืด่อการศึ
ส่งเสริกมษาเพื
การเรีอ่ ส่ยงนรูเสริ
้ วิชมาการด้
านพระพุ
ทธศาสนา
ใน
พระพุ
ทธศาสนา
ของโรงเรี
รรม น
โรงเรี
ยนพระปริ
ยตั ิธ(B-Net)
รรม แผนกสามั
ญศึยกนพระปริ
ษาในจังยหวััตดธิ ขอนแก่
แผนกสามัญ3)ศึกศึษา
จังหวั
ขอนแก่
กษาวิ
จัยดและพั
ฒนนาการ(R&D) รู ปแบบการจัดการศึกษาเพื่ อ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา (B-NET) ในโรงเรี ยนพระปริ ยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาในจังหวัดขอนแก่น
แนวทางการจั
กษาเพือ่ ส่งเสริ มทางการศึ
ดา้ ยนนรู้ วิชาการ
4)ดการศึ
ศึกษาโมเดลสมการโครงสร้
างเพืก่อษาระดั
ส่งเสริบมชาติ
การเรี
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ตั ิธรรม
ด้ าพระพุ
นพระพุ
ทธศาสนา(B-Net)
(B-NET) ในโรงเรี
ยนพระปริ
ยตั ิธยรรม
แผนกสามัญศึกษาใน
จังแผนกสามั
หวัดขอนแก่ญนศึกษา จังหวัดขอนแก่น
5) ศึกษาสมรรถนะด้ านวิชาการของครู โรงเรี ยนโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาที่มีต่อพัฒนาการผู้เรี ยนรู้ วิชาการด้ านพระพุทธศาสนา
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ในจังหวัดขอนแก่น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

พระมหาปรี ชา ฉัตรแก้ ว. (2548). ศึกษาการบริ หารงานวิชาการโรงเรี ยนพระ
แนวทางการจั
การศึกษาเพือ่ ญ
ส่ งศึเสริ
มทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ปริยัติธดรรมแผนกสามั
กษา
กลุ่มที่ 12.
วิทยานิ
พนธ์ดป้ ารินญญา
พระพุทมหาบั
ธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยัตธิ รรม
ณฑิต(B-Net)
สาขาการบริ
หารการศึ
กษา มหาวิ
ทยาลัยราชภัฏราช
แผนกสามั
นคริ นญทร์ศึก. ษา จังหวัดขอนแก่ น
วราภรณ์ สามโกเศศ. (2559). หลักสูตรที่ดี. ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา, ฉบับ
ที่ 360, ปั กษ์ หลัง พฤษภาคม, หน้ า 2.
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สถาบั
นทดสอบทางการศึ
กษาแห่
งชาติย(องค์
การมหาชน).
พระพุ
ทธศาสนา (B-Net)
ของโรงเรี
นพระปริ
ยัตธิ รรม (2558). คู่มือการจัด
สอบทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
แผนกสามั
ญศึกษา จังหวั
ดขอนแก่
น (B-NET) ด้ านพระพุทธศาสนา.
กรุงเทพฯ: คุรุสภา.
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. (2550). ทศวรรษแห่ งคุณธรรมนาความรู้
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพือ่ มส่เชิ
งเสริ
มทางการศึ
กษาระดับมชาติ
ด้าน าหรั บ
ในเอกสารการประชุ
งปฏิ
บัติการการประชุ
สัมมนาส
พระพุทผูธศาสนา
(B-Net)คลากรโรงเรี
ของโรงเรียนพระปริ
ยัตยธิ ัตรรม
้ บริหารและบุ
ยนพระปริ
ิธรรมแผนกสามัญ
แผนกสามั
จังหวั๒๕๕๐.
ดขอนแก่
นการ กองพุทธศาสนศึกษา สานักงาน
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นาคม
นครปฐม:
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ.
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แนวทางการจั
กษาเพือ่ ส่งเสริ มทางการศึ
กษาระดับกชาติ
(2553).ดการศึ
จุลสารประชาคมประกั
นคุณภาพการศึ
ษา,ดา้ 8น(9): 9
พระพุ
ธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยตั ิธบรรม
สานั
กวิชทาการและมาตรฐานการศึ
กษา. (2553).
แนวปฏิ
ัติการวัดและ
แผนกสามั
ญศึกนษาผลการเรี
จังหวัดขอนแก่
น กสูตรตามหลักสูตรแกนกลาง
ประเมิ
ยนรู้ตามหลั
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การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.
แนวทางการจัดการศึกษาเพือ่ ส่ งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สิริกร มณีรินทร์ . (2559). หลักสูตรที่ดี. ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา, ฉบับ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
ที่ 360, ปั กษ์ หลัง พฤษภาคม, หน้ า 2.
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง

การประยุ
ต์ใช้หรพัลักกตรพิ
มนุมษานยธรรมในการบริ
หารของผู้บริหาร 175
ส่ วนท้ องถิน่ อกาเภอจตุ
จังหวัดร้ อยเอ็ด
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน
อยเอ็ดกษาระดับชาติด้าน
แนวทางการจัดการศึกษาเพืจั่องส่หวั
งเสริดมร้ทางการศึ
พระพุ
ทธศาสนาof(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริinยAdministration
ัตธิ รรม
Application
Humanity
Principles
of Local
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
Administrative Organization Administrators
in Chaturaphak Phiman District, Roi-Et Province
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ
มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระนิเวทย์ ญาณวีโร 1 / พระครูสุธีคัมภีรญาณ2 /
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
3
พระมหามิญตศึรกษา
ฐิตจัปญฺ
/ ประยู
แผนกสามั
งหวัโดญขอนแก่
น ร แสงใส / พระสารอง สญฺญโต
Phra Nivet Yanaveero / Phrakru Sudheekumbherayan
Prayoon Saengsai / Phra Sumrong Sanyato
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุดทย่ธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
บทคั
อ
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ นการ

งานวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาหลักมนุษยธรรมที่
สอดคล้ องกับการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 2) เพื่อ
ศึกแนวทางการจั
ษาสภาพปั ญดหาและอุ
ปสรรคการด
นการสาหรั
บการบริ
หารของผู
การศึกษาเพื
่อส่ งเสริาเนิ
มทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ดา้ น ้ บริ หาร
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่ น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ ด
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
3) เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของผู้บริ หาร
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด
ดการศึกษษาเพื
เสริ มทางการศึ
กษาระดับชาติด้าน
นิแนวทางการจั
สติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุ
ฎีบณ
ั ่อฑิส่ตงสาขาวิ
ชาพระพุทธศาสนา
พระพุ
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยัตธิ รรม
มหาวิ
ทยาลั
ยมหาจุฬ(B-Net)
าลงกรณราชวิ
ทยาลัยยeนพระปริ
– mail: nipa2516_@hotmail.com
2 แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
ลาดับที่ 2 3 และ 4 คือ คณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์
3
ผู้ร่วมวิจยั
1
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ผลการวิจยั พบว่า
(1) มนุษยธรรม คื อ ธรรมที่ ท าให้ คนเป็ นมนุษย์ สมบูรณ์ ทัง้ ในด้ าน
ร่ างกายและจิ ตใจ ในการอยู่ร่วมกันด้ วยดีในสังคมมนุษย์ โดยปราศจากการ
เบียดเบียน เป็ นมิตรต่อกัน มีข้อปฏิบตั สิ าหรับควบคุมกาย วาจาและใจ ให้ ตงอยู
ั้ ่
ในหลักเบญจศีล - เบญจธรรม มีความเมตตาปรารถนาดีตอ่ ผู้อื่น งดเว้ นสิ่งที่ควร
เว้ น ใช้ ปัญญาในการแก้ ปัญหาต่างๆ อย่างมีเหตุผล พิจารณาให้ เห็นว่าสิ่งไหน
เป็ นประโยชน์ หรื อโทษเมื่ อกระท าแล้ วเป็ นผลดีต่อตนเองและสังคม ผู้บริ หาร
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการบริหารได้ ตามความเหมาะสม
(2) สภาพปั ญหาและอุปสรรคในการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน เป็ นตัวอย่างหนึง่ ของการศึกษาถึง
ปั ญหาอุปสรรค ซึ่งภาระงานมีกาหนดเวลาเร่ งด่วน งานเสร็ จไม่ทัน ทาให้ การ
ปฏิบตั ิงานเกิดความเครี ยด มีเรื่ องขัดแย้ งกันภายใน ขาดความสามัคคีในการ
ทางาน แม้ ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคในการบริ หารงาน หากมีการแก้ ไขปั ญหาที่ถูก
ทาง และส่งเสริ มให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมมากขึน้ ก็จะสามารถสนองตอบความ
ต้ องการของประชาชนได้ อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
(3) แนวทางการประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของผู้บริ หาร
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด โดย
นาหลักเบญจศีล – เบญจธรรม มาประยุกต์ใช้ แบ่งได้ เป็ น 3 รู ปแบบ คือ 1)
รู ปแบบการฝึ กอบรม ละเว้ นจากการเอารั ดเอาเปรี ยบผู้อื่ น เคารพในสิ ทธิ
ทรัพย์สินของผู้อื่น 2) รูปแบบการพัฒนา มีการนาหลักการที่ไม่ให้ มีเรื่ องทะเลาะ
เบาะแว้ งภายในองค์กรให้ มีความรักใคร่ ปรารถนาที่ดีต่อกัน 3) รู ปแบบการจัด
กิ จกรรม มี การจั ดโครงการอบรมเพื่ อปลูกฝั งให้ บุค ลากรได้ เรี ยนรู้ และน า
หลักธรรมมาประยุกต์ใช้ ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: การประยุกต์ หลักมนุษยธรรม การบริหาร จตุรพักตรพิมาน
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Abstract
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
This research was completed to achieve three purposes: 1) to
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
examine
humanity
consistent
with administration of local
แผนกสามั
ญศึกษา จัprinciples
งหวัดขอนแก่
น

administrative organization administrators, 2) to explore problematic
conditions and operative obstacles of local administrative organization
administrators
Chaturaphak
District, กRoi-Et
แนวทางการจัinดการศึ
กษาเพื่อส่Phiman
งเสริ มทางการศึ
ษาระดัProvince,
บชาติด้านand 3) to
พระพุทapplication
ธศาสนา (B-Net)
ของโรงเรี ยprinciples
นพระปริ ยัตinธิ รรม
suggest
of humanity
administration for local
แผนกสามัญศึorganization
กษา จังหวัดadministrators
ขอนแก่ น
administrative
in Chaturaphak Phiman District,
Roi-Et Province.
Research results found that:
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
1) Humanity principles consistent with administration of local
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
administrative
administrators
แผนกสามัญศึorganization
กษา จังหวัดขอนแก่
นการ 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
people
in มaทางการศึ
societyกษาระดั
whereบชาติ
exploitation
was
แนวทางการจัbetween
ดการศึกษาเพื
่อส่ งเสริ
ดา้ น
demolished
but fulfilled
with friendliness
instead. ยThis
principle contained
พระพุทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี ยนพระปริ
ตั ิธรรม
regulations for practicing physical, vocal and mental control based on The
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
Five Precepts and The Five Dharma principles. These were having mercy
on others, abstaining from awful matters, using wisdom to solve problems
reasonably,
considering
which
matters,
when
แนวทางการจัand
ดการศึ
กษาเพื่อส่ งเสริ
มทางการศึ
กษาระดั
บชาติdone,
ด้าน were
advantageous
or disadvantageous
administration
พระพุทธศาสนา
(B-Net) ของโรงเรี ยtoนพระปริ
ยัตธิ รรมor the society. These
แผนกสามั
ญศึกvaluable
ษา จังหวัthat
ดขอนแก่
น
principles
were
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.
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา
(B-Net)Humanity
ของโรงเรีPrinciples,
ยนพระปริ ยAdministration,
ัตธิ รรม
Keywords:
Application,
แผนกสามัChaturaphak
ญศึกษา จังหวัPhiman
ดขอนแก่ น
1. บทนา
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
การปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น เป็ นพื น้ ฐานของการปกครองระบอบ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ประชาธิ
ปไตยโดยเฉพาะอย่
างยิ่ งนับนตัง้ แต่การประกาศใช้ รั ฐธรรมนูญแห่ ง
แผนกสามั
ญศึกษา จังหวัดขอนแก่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึง่ ถือว่า เป็ นรัฐธรรมนูญที่ให้ ความสาคัญ
และมี เจตนารมณ์ มุ่งเน้ นให้ มี การกระจายอานาจให้ แก่ องค์กรปกครองส่วน
กษาเพืบ่อัญส่ญั
งเสริ
มทางการศึ
บชาติด้าน่ 9 ว่าด้ วย
ท้ อแนวทางการจั
งถิ่ นเป็ นอย่าดงสูการศึ
ง โดยได้
ติเอาไว้
อย่างชักดษาระดั
เจนในหมวดที
พระพุทธศาสนา
ของโรงเรี
การปกครองส่
วนท้ อ(B-Net)
งถิ่น มาตรา
282ย–นพระปริ
290 ทัง้ ยนีัต้ ธรัิ ฐรรม
ธรรมนูญต้ องการให้ การ
แผนกสามั
กษา
ขอนแก่ นการ
ปกครองส่
วนท้ญอศึงถิ
่นนัจัน้ งหวั
เป็ นดการปกครองโดยประชาชนในท้
องถิ่นอย่างแท้ จริ ง
(พระราชวรมุนี, 2527: 64 – 68)
หลักมนุ ษยธรรมเป็ นธรรมะที่ ส อดคล้ องกั บการพัฒ นามนุษย์ โดย
แนวทางการจั
กษาเพื
งเสริ มทางการศึ
กษาระดั
บชาติ
ดา้ น่ อยู่ร่ วมกัน
สมบู
รณ์ สนับสนุดการศึ
นและส่
งเสริ่อมส่ความส
าคัญของมนุ
ษย์ ในสั
งคมที
(B-Net)
ยนพระปริ
ตั ิธษรรม
อย่พระพุ
างสันติทสธศาสนา
ขุ คาว่า “มนุ
ษยธรรม”ของโรงเรี
แยกออกเป็
นคาว่า ยมนุ
ย + ธรรม ซึง่ ทัง้ 2 คา
ญศึกษา จังหวัดสขอนแก่
มีรแผนกสามั
ากศัพท์มาจากภาษาบาลี
นั สฤต น“มนุษย” แปลว่า มนุษย์ หมายถึง สัตว์ผ้ มู ี
ใจสูงหรื อสัตว์ที่มีเหตุผล ส่วนคาว่า “ธรรม” แปลว่า คุณความดี เช่น เป็ นคนมี
ธรรมะ เป็ นคนมีศีลธรรม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , 2539: 628) เมื่อ
่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
แนวทางการจั
รวมทั
ง้ 2 ศัพท์เข้ดาการศึ
ด้ วยกักนษาเพื
จึงได้อคส่าว่
า “มนุษยธรรม” แปลว่า ธรรมของคนหรื อ
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ธรรมของมนุษย์ มีศีล 5 เป็ นพื ้นฐาน
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด
คือ เขตอาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด โดยครอบคลุมพื ้นที่ของเทศบาล
และองค์การบริ หารส่วนตาบลทัง้ หลาย ชาวบ้ านส่วนใหญ่นับถื อศาสนาพุทธ
ประกอบด้ วย 13 แห่ง (สานักงานปลัด, 2559: อัดสาเนา) องค์กรปกครองส่วน
ท้ องถิ่ นมี ฐานะเป็ นนิ ติ บุคคลและเป็ นส่ วนราชการท้ องถิ่ นตามกฎหมาย มี
งบประมาณใช้ ในการบริ หารจัดการตามอานาจหน้ าที่ จาเป็ นต้ องมีหลักการ
บริ หารที่ดี เพื่อให้ เกิดประโยชน์ สุขของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น
ต้ องพึงตระหนัก เกี่ ยวข้ องกับการพัฒนาชนบท ต้ องด าเนิ นการโดยองค์ กร
ปกครองส่วนท้ องถิ่น (ประเวศน์ มหารัตน์สกุล, 2547: 178)
จากที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาเรื่ อง การ
ประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น อ าเภอจตุ ร พั ก ตรพิ ม าน จั ง หวั ด ร้ อยเอ็ ด เพื่ อ แสดงให้ เห็ น
ความสาคัญของหลักมนุษยธรรมที่จาเป็ นต้ องนาไปปรับใช้ เพื่อให้ เกิดผลดีต่อ
ส่วนรวม เชื่อว่าหลักคาสอนทางพระพุทธศาสนา จะเป็ นประโยชน์ทางการศึกษา
และทางสังคมไทยต่อไป
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาหลักมนุษยธรรมสาหรับการบริหารของผู้บริหาร
2. เพื่ อศึกษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคการด าเนิ นการบริ หารของ
ผู้บริหาร
3. เพื่อเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
ผู้บริหาร
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3. วิธีดาเนินการวิจัย
่อส่จงเสริ
การวิจัยดครั
ง้ นี ้ กเป็ษาเพื
นการวิ
ัยเชิมงคุทางการศึ
ณภาพ ก(Qualitative
Research)
แนวทางการจั
การศึ
ษาระดับชาติ
ด้าน โดย
(B-Net)
ของโรงเรีstudy)
ยนพระปริ
ยัตกธิ ษาข้
รรมอมูลปฐมภูมิ (Primary
ศึกพระพุ
ษาข้ อทมูธศาสนา
ลจากเอกสาร
(Document
การศึ
แผนกสามั
ญศึกษา จัฎงหวั
ดขอนแก่ นและข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary sources)
sources)
จากพระไตรปิ
ก อรรถกถา
จากเอกสาร บทความต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง และวิจยั ภาคสนามสัมภาษณ์แบบเชิงลึก
(In - depth interview) จากกลุ่มเป้าหมายได้ มาโดยใช้ วิ ธี เลื อกแบบเจาะจง
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
(Purposive Sampling) โดยผู้วิ จัยจะได้ ด าเนิ นการวิ จัย ด้ วยการสัม ภาษณ์
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
กลุแผนกสามั
่มเป้าหมาย
จัยดภาคสนาม
ญศึในการวิ
กษา จังหวั
ขอนแก่ น (Field work) ด้ วยเครื่ องมื อวิ จัย แบบ
สัมภาษณ์ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดยมีขนตอนด
ั้
าเนินการอยู่ 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยวิธีการ
่อส่ งเสริ มทางการศึ
แนวทางการจั
กษาเพื(Descriptive
บชาติด้ากนารวิ จัยให้
วิเคราะห์
ข้อมูลเชิดการศึ
งพรรณนา
Method)กษาระดั
เพื่อตอบโจทย์
พระพุทมทัธศาสนา
(B-Net)
ยนพระปริ
ธิ รรม ่สอดคล้ อง เหมาะสม
ครอบคลุ
ง้ 3 ประเด็
น คือ ของโรงเรี
1. เพื่อศึกษาหลั
กมนุยษัตยธรรมที
แผนกสามั
กษา จั้งบหวั
ขอนแก่
นการ
สาหรั
บการบริญหศึารของผู
ริ หดารสั
งกัดองค์
การปกครองส่วนท้ องถิ่น 2. เพื่อศึกษา
สภาพปั ญหาและอุปสรรคการดาเนินการสาหรับการบริ หารของผู้บริ หารสังกัด
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 3. แนวทางการใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
กษาเพื่อส่วนท้
งเสริองถิ
มทางการศึ
กษาระดัาไปประยุ
บชาติดา้ กนต์ใช้ ในการ
ผู้บแนวทางการจั
ริหารสังกัดองค์ดการศึ
การปกครองส่
่น และสามารถน
ทธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ิธรรม
บริพระพุ
หาร โดยที
่ผ้ วู ิจัยได้
ใช้ แนวทางดั
งต่อไปนี
ใ้ นการศึยกตั ษา
คือ 1) ศึกษาค้ นคว้ า
แผนกสามัญศึจักดษา
ขอนแก่
น กมนุษยธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท
สารวจรวบรวม
เก็บจัข้งอหวั
มูลดการน
าหลั
ไปใช้ ในการบริ หารของผู้บริ หาร 2) ศึกษาโครงสร้ าง อานาจหน้ าที่ สภาพปั ญหา
และอุปสรรคการดาเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นในรู ปแบบทัว่ ไป 3)
่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ดการศึ
ศึกแนวทางการจั
ษาแนวคิดทฤษฎี
เกี่ยกวกัษาเพื
บหลัอกส่มนุ
ษยธรรม คือ หลักเบญจศีลและเบญจธรรม
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ในพระพุทธศาสนาเถรวาทและหลักมนุษยธรรมไปใช้ ในการบริ หารของผู้บริ หาร
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น จากคัมภีร์พระไตรปิ ฎก อรรถกถา เอกสาร
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งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนามารวบรวมข้ อมูลแล้ วทาการวิเคราะห์ ด้ วย
วิธีการแบบศาสตร์ แห่งการตีความต่อไป 4) ศึกษารูปแบบหลักมนุษยธรรม จาก
พระราชบัญญัติระเบียบบริ หารกิ จการบ้ านเมื องที่ดีตลอดทัง้ งานวิจัยอื่ นๆ ที่
เกี่ยวข้ องเพื่อนามารวบรวมข้ อมูลแล้ วทาการวิเคราะห์ด้วยวิธีการแบบศาสตร์
แห่งการตีความต่อไป
ขันตอนที
้
่ 2 รวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจยั ได้ ดาเนิน
โดยวิธีการ 1) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และสัมมนาย่อยสัมภาษณ์ เชิง
ลึก (In-depth Interview) โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญจานวน
ไม่เกิน 12 ท่าน มาสนทนากลุ่ม 2) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และสังเกตแบบมี
ส่วนร่ วม 3) การสัมภาษณ์ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ การสัมภาษณ์ แบบมี
โครงสร้ าง (Structure interview) โดยการสัมภาษณ์ตามหัวข้ อที่กาหนดไว้ และ
การสัมภาษณ์ไม่มีโครงสร้ าง (Non – structure interview) คือ การเข้ าไปสนทนา
สัมภาษณ์พดู คุยของผู้วิจยั เพื่อให้ ได้ ข้อมูล
ขันตอนที
้
่ 3 เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล ผู้วิจยั สร้ างแบบสัมภาษณ์
ด้ วยตนเองนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกต้ อง เชิงเนื ้อหา
ภาษา และโครงสร้ าง นาไปปรับปรุงแก้ ไขแล้ วนาไปปรึกษาก่อนนาไปใช้ เก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้ มีดงั ต่อไปนี ้ 1) แบบ
สัมภาษณ์ 2) แบบสังเกต 3) เทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ 4) กล้ องถ่ายภาพนิ่ง
5) สมุดจดบันทึก 6) ผู้ช่วยเก็บข้ อมูล 1 คน ในการวิจัยครัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยได้ กาหนด
ขอบเขตไว้ ดงั นี ้
ขอบเขตทางเนื อ้ หา มุ่งศึกษาวิ จัยข้ อมูลบริ หารเกี่ ยวกับงานวิ จัยที่
เกี่ยวกับหลักธรรมและข้ อปฏิบตั ิที่สาคัญในพระพุทธศาสนาโดยเน้ นการปฏิบตั ิ
ทางกาย วาจา และใจ และเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลักมนุษยธรรมในการบริ หาร
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การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

ของผู้บริ หารและข้ อปฏิบตั ิที่สาคัญในพระพุทธศาสนาโดยผู้วิจยั จะมุ่งศึกษาถึง
่อส่ งเสริวิมธทางการศึ
หลัแนวทางการจั
กมนุษยธรรมในพระพุ
ทธศาสนา
ี การปฏิ บกัตษาระดั
ิตามหลั
กมนุด้าษนยธรรมใน
ดการศึกษาเพื
บชาติ
พระพุ
ทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี
ยัตธิ รรม หารของผู้บริ หาร
พระพุ
ทธศาสนาและแนวทางการน
าหลัยนพระปริ
กมนุษยธรรมในการบริ
ญศึกษา จังวหวั
น รพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด ดังนี ้
สังแผนกสามั
กัดองค์การปกครองส่
นท้ดอขอนแก่
งถิ่น อาเภอจตุ
1. ด้ านเอกสาร โดยศึกษาเนื อ้ หาจากคัมภี ร์ พระไตรปิ ฎก
ภาษาไทย ปฐมภูมิ ได้ แก่ พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
วิทยาลัย พ.ศ.2539 พระไตรปิ ฎก อรรถกถาฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย จานวน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
91แผนกสามั
เล่ม และศึญกศึษาปฏิ
ญาสากลว่
กษา จัญงหวั
ดขอนแก่านด้ วยสิทธิ มนุษยชนและสิทธิ มนุษยชนใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2. ด้ านเนื ้อหา ศึกษาเกี่ยวข้ องกับการบริ หารของผู้บริ หารสังกัด
ษาเพื
ส่ งเสริ มรทางการศึ
กษาระดั
ด้าดน ซึ่งผู้วิจยั
องค์แนวทางการจั
การปกครองส่ดการศึ
วนท้ อกงถิ
่น อ่อาเภอจตุ
พักตรพิมาน
จังหวับดชาติ
ร้ อยเอ็
ทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยัตธิ ดรรม
ได้พระพุ
กาหนดขอบเขตของการวิ
จัยไว้ โดยการน
าแนวคิ
หลักมนุษยธรรมมาเป็ น
แผนกสามัญกศึษาเพื
กษา ่ อจัหาจุ
งหวัดดขอนแก่
กรอบในการศึ
เด่นจุดด้นอการ
ยของแต่ละฝ่ ายว่า มีจุดบกพร่ องส่วน
ใดบ้ างที่ เป็ นอุปสรรคต่อการบริ หารของผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครองส่วน
ท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด
แนวทางการจัด3.การศึ
ษาเพื
งเสริ มจทางการศึ
ชาติดกา้ นารปกครอง
ด้ ากนพื
น้ ที่อ่ ใส่นการวิ
ัยครั ง้ นี ผ้ ก้ ูวษาระดั
ิ จัยเลื อบกองค์
ธศาสนารพั(B-Net)
ยนพระปริ
ยตั ิธรรม
ท้ อพระพุ
งถิ่น อทาเภอจตุ
กตรพิมาน จัของโรงเรี
งหวัดร้ อยเอ็
ด
แผนกสามัญศึก4.ษากลุ
จัง่ มหวั
เป้ดาขอนแก่
หมาย นในการวิ จัยครั ง้ นี ้ ผู้ วิ จัยเลื อกผู้ บริ ห าร
นักวิชาการและประชาชน สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น อาเภอจตุรพักตร
พิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด จานวน 60 คน ได้ แก่ องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น 13
่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
กษาเพืาบลและ
แห่แนวทางการจั
ง แบ่งออกเป็ นด7การศึ
เทศบาลต
6 องค์การบริ หารส่วนตาบล
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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4. สรุปผลการวิจัย
1. หลักธรรมที่สอดคล้ องกันเหมาะสมสาหรับการบริ หารของผู้บริ หาร
สังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น คือ มนุษยธรรม หมายถึง ธรรมที่ทาให้ คน
เป็ นมนุษย์สมบูรณ์ ทังร่้ างกายและจิตใจ ลักษณะของมนุษยธรรม คือ ลักษณะ
ทางศีลธรรม เป็ นข้ อประพฤติปฏิบตั ิสาหรับควบคุมกายและวาจาของมนุษย์ให้
ตังอยู
้ ่ในความดีงามลักษณะทางเบญจธรรม คือ ความดีที่มนุษย์ผ้ รู ักษาความดี
ไว้ ด้ วยการประกอบคุณงามความดี ลักษณะทางเมตตา คื อ ความรั ก และ
ปรารถนาดีที่จะให้ ผ้ อู ื่นมีความสุข และลักษณะทางปัญญา คือ ความรู้ทวั่ ถึงเหตุ
ถึงผลรู้อย่างชัดเจน รู้เรื่ องบาปบุญคุณโทษ รู้สิ่งที่ควรทาควรเว้ น หลักมนุษยธรรม
ทางใจเป็ นหลักที่เน้ นการกระทาทางใจ คือ ใช้ ปัญญาในการแก้ ปัญหาต่างๆ อย่าง
มีเหตุผล
2. สภาพปั ญหาและอุปสรรคการด าเนิ นการส าหรั บการบริ หารของ
ผู้บริ หารสังกัดองค์การปกครองส่วนท้ องถิ่ น อาเภอจตุรพั กตรพิมาน จังหวัด
ร้ อยเอ็ ด พบว่าองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น อ าเภอจตุรพักตรพิ มาน เป็ น
ตัวอย่างหนึ่งของการศึกษาที่ จะทาให้ ทราบถึงปั ญหาอุปสรรคในการบริ หาร
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่นมีความใกล้ ชิดกับประชาชน ปั ญหาภาระงานมีการ
กาหนดเวลาเร่งด่วนงานเสร็ จไม่ทนั เกิดความเครี ยด มีเรื่ องขัดแย้ งกันในระหว่าง
การปฏิบตั ิงาน อิจฉาริ ษยากลัวเพื่อนร่ วมงานมีชื่อเสี ยงเกิ นหน้ าไม่อยากเห็ น
ผู้อื่นได้ ดี มีการชิงดีชิงเด่นกันค่อนข้ างสูง ขาดความสามัคคีในการทางาน ถึงจะ
มีปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานอยูบ่ ้ าง แต่ถ้ามีการแก้ ไขปัญหาที่ถกู ทาง และ
ส่งเสริ มให้ ประชาชนมี ส่วนร่ วมมากขึน้ องค์ การปกครองท้ องถิ่ นจะสามารถ
ตอบสนองความต้ องการของประขาชนได้ อย่างถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
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การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

3. การประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของผู้บริ หาร โดยการ
นาหลั
กเบญจศีลดเบญจธรรมมาประยุ
ใช้ เพื่อให้กร้ษาระดั
ูจกั ควบคุ
มตนเอง
แนวทางการจั
การศึกษาเพื่อส่ งเสริกมต์ทางการศึ
บชาติ
ด้าน ไม่ทรยศ
ธศาสนา
(B-Net)
ของโรงเรี
ยัตธิอะไรไม่
รรม ควรพูดไม่ควรแสดง
ต่อพระพุ
อาชีพทให้
ร้ ูจกั ควบคุ
มอารมณ์
มีสติยสนพระปริ
มั ปชัญญะ
ญศึคกวามรั
ษา จังกหวั
ดขอนแก่ตนอ่ กัน มีความซื่อสัตย์ หลักการดาเนินชีวิต
ไม่แผนกสามั
พดู คาหยาบมี
ปรารถนาดี
ในแต่ละวันให้ ร้ ู จักปฏิบัติตามศีล 5 และปฏิบัติตามหลักของสัจจะธรรม 5 มี
ความเมตตาต่อคนทัว่ ไป ประกอบอาชีพสุจริ ต มีความซื่อสัตย์ ควบคุมอารมณ์
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
ไม่ประมาทในการดาเนินชีวิต
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

5. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
กษาเพื่อวส่นท้
งเสริ
กษาระดั
ผู้บแนวทางการจั
ริหารสังกัดองค์ดการศึ
การปกครองส่
องถิม่นทางการศึ
แยกออกเป็
น 5 ด้บาชาติ
น คือด้าน
พระพุท1.ธศาสนา
(B-Net)กต์ของโรงเรี
ยนพระปริ
ยัตธิ กรรม
ด้ านการประยุ
ใช้ ปาณาติ
บาตด้ วยหลั
เมตตากรุ ณา พบว่า เมื่อ
ญศึกษา จังบหวั
ขอนแก่ นญการ
บุคแผนกสามั
คลเว้ นจากปาณาติ
าตดและเจริ
เมตตากรุ ณาโดยยึดหลักคือ ตัง้ ความ
ปรารถนาดีต่อผู้อื่น และให้ มองว่าการเว้ นจากการฆ่า เพิ่มพูนเมตตากรุ ณาเป็ น
หน้ าที่ของทุกคนที่ควรทาแก่กนั และกัน โดยการสงเคราะห์กนั ตามหลักสังคหวัตถุ
ดการศึ
กษาเพื่อตส่อ่ งตนเองทั
เสริ มทางการศึ
ษาระดับชาติ
อันแนวทางการจั
จะเป็ นการบาเพ็
ญประโยชน์
งทางร่
้
ากงกายและจิ
ตใจดา้ ซึนง่ สอดคล้ อง
(B-Net)
กับพระพุ
งานวิทจธศาสนา
ัยของ พระมหาบุ
ญเรีของโรงเรี
ยน ปภงฺยกนพระปริ
โร (พิลาพัยตั นิธธ์รรม
) (พระมหาบุญเรี ยน
แผนกสามั
จังหวัดบทคั
ขอนแก่
ปภงฺ
กโร (พิลญ
าพัศึนกธ์ษา), 2542:
ดย่อน) ได้ ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การศึกษาวิเคราะห์
แนวความคิดเรื่ องเมตตาในพุทธปรัชญาเถรวาท” พบว่า เมตตาเป็ นหลักธรรมที่
สาคัญทางพระพุทธศาสนาในระดับพื น้ ฐาน เมตตาเป็ นหลักธรรมให้ เอื อ้ เฟื ้อ
่ ส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
กษาเพื
ซึ่งแนวทางการจั
กันและกัน ไม่ดทการศึ
าลายไม่
เบียอดเบี
ยนกันในระดับกลาง เมตตาเป็ นคุณธรรมที่
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ช่วยพัฒนาจิตให้ สะอาดบริ สทุ ธิ์ในระดับสูง เมตตาเป็ นคุณธรรมทาให้ หมดความ
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
เป็ นตัวตน หมดกิเลส ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจัยของ พระมหาสาราญ ญาณสวโร
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(พินดอน) พระมหาสาราญ ญาณสวโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง
“การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีล 5 ที่มีตอ่ สังคมไทย”
พบว่า เพราะคนเราจะต้ องอยู่ร่วมกัน หากไม่บญ
ั ญัติกติกา ระเบียบสังคม และ
พัฒนาจนถึงระดับสูงสุด
2. ด้ านการประยุกต์ใช้ อทินนาทาน ด้ วยหลักสัมมาอาชีวะ พบว่า เมื่อ
บุคคลหวังความเจริ ญในหน้ าที่การงานก็ควรงดเว้ นจากอทินนาทาน หรื อละสิ่ง
อันเป็ นมิจฉาชีพ พึงประพฤติเป็ นธรรมในกิจการ ในบุคคล ในวัตถุที่จะพึงกระทา
อันจะก่ อให้ เกิ ดความสุขความเจริ ญซึ่ ง สอดคล้ องกั บผลวิ จัยของ พรทิ พา
กุฎุ มพิ นานนท์ (พรทิ พา กุฎุ มพิ นานนท์ , 2551: 22) ที่ ได้ ท าการศึกษาเรื่ อง
“การศึกษาวิเคราะห์กระบวนการการเรี ยนรู้ ในพระพุทธศาสนาและการพัฒนา
คน” ได้ สรุ ปว่า ประโยชน์ ของการรั กษาศี ลให้ บริ สุทธิ์ นนั ้ มี หลายประการ เช่น
สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ทาให้ จิตเป็ นปกติไม่ถูกกิเลส
ครอบงา และสอดคล้ องกับผลวิจัยของ พระทวีป เขมธมฺโม (จาปา) (พระทวีป
เขมธมฺ โ ม (จ าปา), 2551: ก - ข, บทคัด ย่ อ ) ได้ ท าการศึ ก ษาเรื่ อ ง “ศึ ก ษา
สัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา” ได้ กล่าวสรุ ปไว้ ว่า หลักการของสัมมาอาชี วะ
หรื อการเลี ้ยงชีพชอบตามหลักพระพุทธศาสนาจะครอบคลุมกระบวนการดาเนิน
ชีวิตทังทางกาย
้
วาจา และใจ โดยมีประโยชน์ทงั ้ 3 ด้ านคือ ประโยชน์ตน (อัตต
ประโยชน์) ประโยชน์ผ้ อู ื่น (ปรัตถประโยชน์ และประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย (อุภยัตถ
ประโยชน์) การดาเนินชีวิตตามหลักสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนาประกอบด้ วย
1) การเลี ้ยงชีพในทางที่ชอบทังทางกายและทางวาจา
้
ถูกต้ องทังทางกฎหมาย
้
และศีลธรรม 2) การครอบครองรักษาที่ดี หรื อหลักโภควิภาค 4 (ส่วนหนึ่งใช้ สอย
เลี ้ยงชีพ สองส่วนประกอบอาชีพและอีกส่วนหนึ่งไว้ ยามจาเป็ นและทาบุญ) และ
3) การบริโภคใช้ จา่ ยอย่างถูกต้ อง
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การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

3. ด้ านให้ เว้ นจากกาเมสุมิจฉาจาร ด้ วยหลักกามสังวร พบว่า มนุษย์ที่
สมบู
รณ์ด้วยสัจจะ
พึงเว้กนษาเพื
จากมุ่อสส่าวาท
งอยู
้ ่ในความเที
่ยงตรง
แนวทางการจั
ดการศึ
งเสริ มตัทางการศึ
กษาระดั
บชาติซืด่อ้ าสันตย์จริ งใจ
ทธศาสนา
ของโรงเรี
ยนพระปริ
ธิ รรม าราญ ญาณส วโร
ตังมั
้ พระพุ
่นในกตั
ญญุตาซึ(B-Net)
่งสอดคล้
องกับผลวิ
จัยของยัตพระมหาส
ญศึกษาาราญ
จังหวัดญาณส
ขอนแก่วโรน (พินดอน), 2542: 1 - 3) ได้ ทาการศึกษา
(พิแผนกสามั
นดอน) (พระมหาส
เรื่ อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีล 5 ที่มีต่อ
สังคมไทย” พบว่า “เพราะคนเราจะต้ องอยู่ร่วมกัน หากไม่บญ
ั ญัติกติกา ระเบียบ
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
สังคม คนก็ไม่อาจพัฒนาตนไปสู่คณ
ุ ธรรมที่สงู กว่าได้ คนและสัตว์เดรัจฉาน ย่อม
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
มี กแผนกสามั
ารกิ น การนอน
นธุ์ เสมอกั
ญศึกษาการสื
จังหวับดพัขอนแก่
น น แต่สิ่ งที่ จะท าให้ คนต่ างจากสั ตว์
เดรั จฉานนัน้ คื อ ธรรม และสิ่ งที่ จะน าคนให้ เข้ าถึ งธรรมได้ นัน้ ก็ คื อ ระเบี ยบ
กฎเกณฑ์ทางศาสนาเรี ยกว่า “ศีล” ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจยั ของพระมหาสมชาย
การศึกษาเพื่อส่ งสิเสริ
ชาติได้ดท้ านาการศึกษา
สิรแนวทางการจั
ิจนฺโท (หานนท์ด) (พระมหาสมชาย
ริจนฺมโทางการศึ
ท (หานนท์ก)ษาระดั
, 2547:บ28)
ธศาสนา ่อ(B-Net)
ยนพระปริ
ยัตธิ รรม
เรื่ อพระพุ
ง “พุททธธรรมเพื
การพัฒของโรงเรี
นาคุณภาพชี
วิตตามแนวทางของพระเทพวรคุ
ณ
แผนกสามั
กษาา จัศีงลหวั
ดขอนแก่
นการ
(สมาน
สุมโธ)”ญศึพบว่
หมายถึ
ง การพั
ฒนาความสัมพันธ์ กับสิ่งแวดล้ อมทาง
สังคมให้ เป็ นไปด้ วยดี เริ่ มแต่ไม่ก่อการเบียดเบียน ไม่ทาความเดือดร้ อนแก่ผ้ อู ื่น
ดังนัน้ การพัฒนาตนด้ วยศีล จึงหมายถึงการพัฒนาตนให้ เป็ นผู้มีศีล มีอาจาระ
แนวทางการจั
มทางการศึ
กษาระดัาบสูชาติ
งดงาม
และผู้มีศดีลการศึ
ย่อมมีกษาเพื
ชื่อเสี่อยส่งทีงเสริ
่ดี กล้
าหาญ ในการเข้
่บริ ษดัทา้ ชืน่อว่ามี กลิ่น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
หอมหวน
แผนกสามั
ศึกษา จังหวั
น ด้ วยหลักสัจจะ พบว่า มนุษย์ที่สมบูรณ์
4. ด้ าญนการประยุ
กต์ดใขอนแก่
ช้ มสุ าวาท
ด้ วยสัจจะ พึงเว้ นจากมุสาวาท ตังอยู
้ ่ในความเที่ยงตรง ซื่อสัตย์จริ งใจ ตังมั
้ น่ ใน
กตัญญุตาซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจัยของพระครู ปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (คงรักษา)
่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
แนวทางการจั
ษาเพื
(พระครู
ปลัดสุรศัดกการศึ
ดิ์ วิริยกธโร
(คงรั
กษา), 2554: บทคัดย่อ) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
“การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษย์ ต ามหลัก เบญจศี ล และเบญจธรรม” พบว่ า
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
“ทรัพยากรมนุษย์ตามทฤษฎีตะวันตกมีความหมายว่า มนุษย์เป็ นปัจจัยสาคัญที่
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มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ มีค่าสูงสุดในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจัยของ
พระมหาประเสริ ฐ ญาณสีโล (ธรรมจง) (พระมหาประเสริ ฐ ญาณสีโล (ธรรมจง),
2547: 50 - 51) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเชิงวิเคราะห์เรื่ องแนวความคิด
เชิงจริ ยศาสตร์ ในมงคลสูตร” ผลของการวิจยั พบว่า วินยั มี 2 อย่างคือ วินยั ของ
บรรพชิต (อนาคาริ ยวินยั ) และวินยั ของคฤหัสถ์ (อาคาริ ยวิ นัย) วินยั นี ้สามารถ
แบ่งออกเป็ น 4 ประการ คือ 1) ไตรสรณคมน์ หมายถึง การปฏิญาณตนนับถื อ
พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์เป็ นที่พึ่ง เป็ นวินยั เบื ้องต้ นเพื่อควบคุมจิตใจให้
อยู่ในระเบียบของคฤหัสถ์ทงชายหญิ
ั้
ง 2) เบญจศีล คือ ศีล 5 ประการมี การเว้ น
จากการฆ่า การเบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ การเว้ นจากการลักขโมยสิ่งของผู้อื่น
การเว้ นจากการประพฤติผิดในกาม การเว้ นจากการพูดเท็จ และการเว้ นจากการ
ดื่มสุราและของมึนเมา 3) อุโบสถ หรื อ ศีล 8 4) กุศลกรรมบถ 10 ประการ คือ
กายกรรม 3 วจีกรรม 4 และมโนกรรม 3
5. ด้ านการประยุกต์ใช้ สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานด้ วยหลักสติ พบว่า
บุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสติสมั ปชัญญะ จะต้ องเว้ นจากการเสพสิ่งเสพติดทังหลาย
้
มีสติในการใช้ ชีวิต รู้จกั ประมาณในการบริ โภค มีความไม่ประมาทเป็ นหลักยึด มี
สัมปชัญญะรู้สึกตัวทัว่ พร้ อมในการประพฤติตน และรู้ว่าตนทาอะไร ทาอย่างไร
ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิจยั ของ พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา) (พระมหา
ณรงค์ศกั ดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา), 2549: 86) ได้ ทาการศึกษาเรื่ อง “ศึกษาบทบาท
การเผยแพร่ พุทธธรรมของพระธรรมปริ ยตั ิเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม)” ผลของการ
วิ จัยพบว่ า ศี ลคื อ การควบคุมมารยาททางกาย ทางวาจาให้ เป็ นระเบี ย บ
เรี ยบร้ อย มิ ให้ ล่วงละเมิ ดข้ อบัญญัติ ซึ่งสอดคล้ องกับผลวิ จัยของ พระมหา
สมชาย สิริจนฺโท (หานนท์) (พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์), 2547: 28) ได้
ทาการศึกษาเรื่ อง “พุทธธรรมเพื่ อการพัฒนาคุณภาพชี วิ ตตามแนวทางของ
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การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

พระเทพวรคุณ (สมาน สุมโธ)” พบว่า ศีล หมายถึง การพัฒนาความสัมพันธ์ กับ
สิ่งแนวทางการจั
แวดล้ อมทางสัดงการศึ
คมให้กเป็ษาเพื
นไปด้่อวส่ยดี
ตังแต่
้ ไม่กก่อษาระดั
การเบียบดเบี
งเสริเริม่ มทางการศึ
ชาติยดน้ าไม่
น ทาความ
ทธศาสนา
ของโรงเรีสยิ่งนพระปริ
ยัตธิ รรม
เดือพระพุ
ดร้ อนแก่
ผ้ อู ื่นแก่(B-Net)
สงั คม ประพฤติ
ที่เป็ นประโยชน์
เกือ้ กูลต่อผู้อื่นต่อสังคม
ญศึบกผลวิ
ษา จจััยงหวั
ดขอนแก่ น าราญ ญาณสวโร (พินดอน) (พระมหา
อันแผนกสามั
สอดคล้ องกั
ของพระมหาส
สาราญ ญาณสวโร (พินดอน), 2542: 1 - 3) ที่ทาการศึกษาเรื่ อง “การศึกษาเชิง
วิเคราะห์เรื่ องผลกระทบจากการล่วงละเมิดศีลข้ อที่ 5 ที่มีต่อสังคมไทย” พบว่า
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
เพราะคนเราจะต้ องอยูร่ ่วมกัน การบัญญัตกิ ติกาหรื อกฏเกณฑ์จงึ เป็ นสิ่งจาเป็ น
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น

6. ข้ อเสนอแนะ
ผลการวิจยั จากการศึกษาประยุกต์ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริ หารของ
ผู้บแนวทางการจั
ริ หารสังกัดองค์
การปกครองส่
นท้ มองถิ
่ น อาเภอจตุ
รพับกชาติ
ตรพิดม้ าาน
ดการศึ
กษาเพื่อส่ งวเสริ
ทางการศึ
กษาระดั
น จังหวัด
(B-Net) ของโรงเรีดยเห็นพระปริ
ธิ รรม
ร้ อพระพุ
ยเอ็ด ทผู้ธศาสนา
วิจยั มีข้อเสนอแนะความคิ
น โดยแบ่ยัตงเป็
น 2 ด้ านหลัก เพื่อให้ การ
ญศึกษากรบรรลุ
จังหวัดผขอนแก่
การ าหมาย และเพื่ อนาไปศึกษาวิจัย
บริแผนกสามั
หารงานขององค์
ลสาเร็ จนตามเป้
ต่อไป ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบตั ิ
แนวทางการจัด1)การศึ
ษาเพื่อส่ ง่ มเสริ
ทางการศึกษาระดับบัตชาติ
อัตกราการเพิ
บุ คมลากรในการปฏิ
ิ หน้ ดาทีา้ น่ ข องแต่ ล ะ
ทธศาสนา
ยนพระปริ
หน่พระพุ
วยงานต้
องคานึงถึ(B-Net)
งประสิทธิภของโรงเรี
าพและประสิ
ทธิผล ยตั ิธรรม
แผนกสามัญศึก2)ษาควรเปิ
จังหวัดดโอกาสให้
ขอนแก่นบุคลากรแต่ละหน่วยงานภายในองค์การ
ปกครองส่วนท้ องถิ่ น อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด สะท้ อนทัศนะ
ความคิดเห็นต่างๆ วิพากษ์ วิจารณ์ เพื่อให้ เกิดความกระจ่างเพิ่มเติมเมื่อมีความ
ษาเพื่อส่ งเสริ มททางการศึ
้ าน ใดๆ ที่
เข้ าแนวทางการจั
ใจหรื อตระหนัดกการศึ
หรื อกแปลเจตนารมณ์
ี่ผิดเกี่ยวกักบษาระดั
งานริ เบริ่ มชาติ
สร้ าดงสรรค์
พระพุ
จะเกิ
ดขึ ้นทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัตธิ รรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
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2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจยั ครัง้ ต่อไป
1) ควรศึกษากลุ่มประชากรหรื อกลุ่มตัวอย่ างโดยรวมจาก
องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
2) ควรศึกษาการบริ หารจัดการเชิงพุทธตามหลักเบญจศีลและ
เบญจธรรม

เอกสารอ้ างอิง
พระมหาณรงค์ศกั ดิ์ โสภณสิทฺธิ (โสภา). (2549). ศึกษาบทบาทการเผยแพร่
พุทธธรรมของพระธรรมปริยัตเิ วที (สุเทพผุสฺสธมฺโม). วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.
พระทวีป เขมธมฺโม (จาปา). (2551). ศึกษาสัมมาอาชีวะในพระพุทธศาสนา.
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525. (2539). พิมพ์ครัง้ ที่ 6.
กรุงเทพฯ: อักษรเจริ ญทัศน์.
พระราชวรมุนี. (2527). สถาบันสงฆ์ กับสังคมไทย. กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพิมพ์.
พรทิพา กุฎมพิ
ุ นานนท์. (2551). การศึกษาวิเคราะห์ กระบวนการการเรี ยนรู้
ในพระพุทธศาสนาและการพัฒนาคน. วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตร
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย.

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2561

การประยุกต์ ใช้ หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์ การปกครอง
ส่ วนท้ องถิน่ อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด

พระมหาบุญเรี ยน ปภงฺกโร (พิลาพันธ์). (2542). การศึกษาวิเคราะห์ แนวความ
คิดเรื่องเมตตาในพุ
ชญาเถรวาท.
ทยานิพบนธ์
พทุ ดธศาสตร
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพืท่อธปรั
ส่ งเสริ
มทางการศึกวิษาระดั
ชาติ
้ าน
พระพุทมหาบั
ธศาสนา
นพระปริ
ยัตยธิ มหาจุ
รรม ฬาลงกรณราช
ณฑิต(B-Net)
บัณฑิตของโรงเรี
วิทยาลัยยมหาวิ
ทยาลั
แผนกสามั
ญศึยก. ษา จังหวัดขอนแก่ น
วิทยาลั
พระมหาประเสริ ฐ ญาณสีโล (ธรรมจง). (2547). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ อง
แนวความคิดเชิงจริยศาสตร์ ในมงคลสูตร. วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตร
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่ งเสริ มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
มหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย.
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
ประเวศน์
มหารั
สกุลจั.ง(2547).
การจันดการทรั พยากรมนุษย์ . กรุงเทพฯ:
แผนกสามั
ญศึตกน์ษา
หวัดขอนแก่
สมาคมส่งเสริ มเทคโนโลยีไทยญี่ปนุ่ .
พระครู ปลัดสุรศักดิ์ วิริยธโร (คงรักษา). (2554). การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
่อส่ งเสริ มทางการศึ
แนวทางการจั
กษาเพื
กษาระดั
ด้าน
ตามหลัดกการศึ
เบญจศี
ลและเบญจธรรม.
วิทยานิ
พนธ์บพชาติ
ทุ ธศาสตร
พระพุทมหาบั
ธศาสนา
นพระปริ
รรม ฬาลงกรณราช
ณฑิต(B-Net)
บัณฑิตของโรงเรี
วิทยาลัยยมหาวิ
ทยาลัยัตยธิ มหาจุ
แผนกสามั
ญศึยก. ษา จังหวัดขอนแก่ นการ
วิทยาลั
พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท์). (2547). พุทธธรรมเพื่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตตามแนวทางของพระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ).
แนวทางการจั
การศึ
ษาเพื่อส่ งเสริณ
มทางการศึ
ดา้ นฬาลงกรณ
วิทยานิพดนธ์
พทุ กธศาสตรมหาบั
ฑิต บัณฑิกตษาระดั
วิทยาลับยชาติ
มหาจุ
พระพุราชวิ
ทธศาสนา
ของโรงเรี ยนพระปริ ยตั ิธรรม
ทยาลัย(B-Net)
.
แผนกสามั
ญศึกญาณส
ษา จังวโร
หวัด(พิขอนแก่
พระมหาส
าราญ
นดอน).น (2542). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ เรื่ อง
ผลกระทบจากการล่ วงละเมิดศีลข้ อที่ 5 ที่มีต่อสังคมไทย.
วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
แนวทางการจั
ดการศึกษาเพืท่อยาลั
ส่ งเสริ
มหาจุฬาลงกรณราชวิ
ย. มทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา (B-Net) ของโรงเรี ยนพระปริ ยัตธิ รรม
สานักงานปลัด. (2559). สถิติจานวนประชากร. องค์การปกครองส่วนท้ องถิ่น
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่ น
อาเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้ อยเอ็ด. (อัดสาเนา).
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สิ่งตีพมิ พ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2558
ISSN: 2408 - 1639
162 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558
ISSN: 2408 - 1639
185 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2559
ISSN: 2408 - 1639
239 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559
ISSN: 2408 - 1639
228 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2560
ISSN: 2408 - 1639
238 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560
ISSN: 2408 - 1639
229 หน้า

แหล่งศิลปกรรมบนเส้นทางแผนที่โบราณ
จากเมืองหนองบัวลาภูถึงเมืองเวียงจันทน์
โดย อ.พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล
ISBN: 978 – 616 – 394 – 321 - 7
216 หน้า

สิมญวนในอีสาน
โดย รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
ISBN: 978 – 616 – 91523 – 1 - 6
490 หน้า

สิมรูปแบบฝีมอื ช่างญวน 161 หลัง
โดย รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
ISBN: 978 – 616 – 394 – 322 - 4
340 หน้า

ฮูปแต้มอีสาน
โดย รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกุล
ISBN: 978 – 616 – 91523 – 0 - 9
236 หน้า

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ
“พืน้ ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1”
หัวข้อ” “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน”
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559
โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
328 หน้า

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ
“พืน้ ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2”
หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
วัฒนธรรมประเพณีในอีสาน”
วันที่ 9 มีนาคม 2560
โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
144 หน้า

ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
สานักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง
อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 0 - 4221-1040 - 59 ต่อ 1999, 099 – 575 – 8699
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดบทความได้ที่ mcmac.udru.ac.th

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

1. เป็ นบทความวิจยั / บทความวิชาการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับพื ้นถิ่น
ลุม่ น ้าโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี ้ ศิลปะและวัฒนธรรม สังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี
ภาษาและวรรณกรรม ปรั ช ญาและศาสนา ซึ่ง เป็ นผลงานที่ ไ ม่เคยตีพิ ม พ์
เผยแพร่มาก่อน
2. เขี ยนเป็ นภาษาไทย หรื อภาษาอัง กฤษ โดยบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ ต้ องมีความยาวประมาณไม่เกิน 20 หน้ ากระดาษเอสี่ (A4)
รวมภาพประกอบและเอกสารอ้ างอิง รูปแบบตัวอักษร Cordia New ขนาด 16
3. ผู้เขียนต้ องระบุประวัติของตน ได้ แก่ ระบุชื่อ - นามสกุล ตาแหน่ง
หน่วยงานต้ นสัง กัด หรื อ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่สังกัด พร้ อมระบุ
สถานที่ตดิ ต่อ โทรศัพท์ หรื อ e - mail เพื่อการติดต่อกลับ
4. บทความต้ องมี บทคัดย่อทัง้ ภาคภาษาไทยและภาษาอัง กฤษมี
ความยาวรวมกันไม่เกิน 1 หน้ า (กระดาษ A4)
5. บทความควรมี ภ าพประกอบ ตาราง หรื อ แผนภู มิ ต ามความ
เหมาะสม โดยจัดแยกไว้ ต่างหากจากเนือ้ หาบทความและระบุให้ ชัดเจนว่า
ต้ องการแทรกส่วนใดในบทความ
6. ต้ นฉบับจะผ่านการประเมินคุณ ภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 2
ท่ า น ในรู ป แบบ double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณ วุ ฒิ ที่ พิ จ ารณาไม่
ทราบชื่อผู้แต่งและผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ) ทังนี
้ ้ กองบรรณาธิ การ
อาจขอให้ ผ้ เู ขียนปรับปรุงและแก้ ไขบทความตามคาแนะนาของผู้ทรงคุณวุฒิ
และขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการที่ จ ะพิจ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ในภายหลัง โดยการ
ประเมินของกองบรรณาธิการ
7. บทความที่ได้ รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้ รับวารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี
มูล เป็ นอภินนั ทนาการ 5 เล่ม
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8. ลาดับการตีพิม พ์ เ ป็ นไปตามดุล พินิจ ของกองบรรณาธิ การและ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนต้ นฉบับทุกกรณี
9. ผู้เ ขี ยนจะต้ องลงนามในแบบฟอร์ ม ยื นยันการส่ง บทความเพื่ อ
ตีพิมพ์ในวารสารพื ้นถิ่นโขง ชี มูล
10. ส่งต้ นฉบับพร้ อมแผ่นบันทึกข้ อมูลทังในรู
้ ปแบบไฟล์ Microsoft
Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาที่

กองบรรณาธิการวารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ศูนย์การเรี ยนรู้พทุ ธศิลป์ ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042 – 211040 ต่อ 1999, 099 – 575 – 8699
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th
โดยส่งมาทังแบบไฟล์
้
Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF
ทางเว็บไซต์: mcmac.udru.ac.th

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

การอ้างอิง
ง’งง.
การอ้ างอิง ให้ ยึดหลักเกณฑ์การอ้ างแบบ The American Psychological
Association – APA ซึ่งมีวิธีการอ้ างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้ างอิงแบบแทรกใน
เนื ้อหา (In – text citation) 2. การอ้ างอิงแบบท้ ายเรื่ อง (Reference citation) โดย
ในการอ้ างอิงทังสองรู
้
ปแบบมีหลักการ ดังนี ้

1. รู ปแบบเอกสารอ้ างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา

• ผู้แต่ ง 1 คน หากเป็ นชาวไทยให้ ใส่ ชื่อ - นามสกุล ตามด้ วยปี และเลขหน้ า
(ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง,/ปี ที่พิมพ์:/หน้ า) เช่น
.......(เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)...... (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554: 33)
หรือ
เชษฐ์ ติงสัญชลี (2554: 33) ....... (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)…..…
หากเป็ นชาวต่างชาติให้ ใส่เฉพาะนามสกุล ตามด้ วยปี และเลขหน้ า (นามสกุล
ผู้แต่ง,/ปี ที่พิมพ์:/หน้ า) เช่น
......... (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)......... (Cameron, 2004: 45)
หรือ
Cameron (2004: 45) .......... (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)..........
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• ผู้แต่ ง 2 คน กรณีเอกสารภาษาไทย ให้ ใส่คาว่า “และ” ระหว่างผู้แต่งคนที่
1 กับคับคนที่ 2 ส่วนกรณีเอกสารต่างประเทศให้ ใส่เครื่ องหมาย “&” ระหว่าง
ผู้เขียนคนที่ 1 กับคนที่ 2 เช่น
เอกสารภาษาไทย
สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ (2560) .................................
หรือ
................................. (สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ, 2560)
เอกสารภาษาต่างประเทศ
Delaporte & Garnier (1998) ......................................
หรือ
....................................... (Delaporte & Garnier, 1998)

• ผู้แต่ ง 3 – 5 คน ให้ อ้างชื่อผู้แต่งทัง้ 3 – 5 คน ในครัง้ แรกของการอ้ าง โดยใน
ระหว่างชื่อคัน่ ระหว่างด้ วยจุลภาค (,) ขณะที่ในการอ้ างครัง้ ต่อๆ ไป ให้ ใช้ เพียง
ชื่อของผู้แต่งคนที่ 1 และตามด้ วยคาว่า “และคณะ”/ “et al.” เช่น
การอ้ างครัง้ แรก
ทิพย์อบุ ล ทิพเลิศ, พลอยระดา ภูมี, และธัชวรรธน์ หนูแก้ ว (2559) .........
การอ้ างครัง้ ต่อไป
ทิพย์อบุ ล ทิพเลิศ และคณะ (2559) ....................................................

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

• ผู้แต่ ง 6 คน หรื อมากกว่ า ในทุกครัง้ ของการอ้ างอิง ให้ ใช้ เพียงชื่อ –
นามสกุล ของผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้ วยคาว่า “และคณะ”/ “et al.” เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล และคณะ (2560) .....................................
หรือ
.................................... (ชวลิต อธิปัตยกุล และคณะ, 2560)

• เจ้ าของผลงานที่เป็ นชื่ อหน่ วยงานของรั ฐ เช่น องค์กร สมาคม สานัก
สถาบัน กอง กรม ฯลฯ และมีชื่อปรากฏอยูท่ งหน่
ั ้ วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่
ในการอ้ างอิงให้ ใส่เฉพาะหน่วยงานย่อย เป็ นชื่อแรกเท่านัน้ เช่น
กองโบราณคดี (2555) ............................................................
หรือ
........................................................... (กองโบราณคดี, 2555)

• ชื่อของหน่ วยงานที่มีความยาว ให้ ใช้ ชื่อเต็มในการอ้ างครัง้ แรก และในการ
อ้ างอิงครัง้ ต่อไป ให้ ตดั สันลงโดยใช้
้
เครื่ องหมายจุด 3 ตัว หน้ าปี ที่พิมพ์ เช่น
การอ้ างครัง้ แรก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (2559) .................
การอ้ างครัง้ ต่อไป
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง... (2559) .................................
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• กรณีท่ เี อกสารไม่ ปรากฏชื่อผู้แต่ ง ให้ ใช้ ชื่อของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง เช่น
รายงานข้ อมูลและสภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื ้นที่อาเภอบ้ านผือ
จังหวัดอุดรธานี (2548) .................

• กรณี ท่ ีมีการอ้ างเอกสารมากกว่ า 2 รายการ หรื อมากกว่ า โดยที่เป็ น
ผลงานของผู้แต่งคนเดียวกัน และหากเป็ นปี พิมพ์เดียวกัน ให้ ใส่อกั ษร ก ข ค
ง ... หรื อ a b c d … ต่อท้ ายปี ที่พิมพ์ เช่น
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2555ก) .........................................................
นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2555ข) .........................................................
Anderson (2002a) ................................................................
Anderson (2002b) ................................................................

• การอ้ างอิงเอกสารที่ไม่ ปรากฏปี ที่พมิ พ์ ให้ ใช้ ม.ป.ป. หรื อ n.d. ใน
ตาแหน่งปี ที่พิมพ์ เช่น
กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.ป.) .............................................
Smith (n.d.) ..................................................................

• การอ้ างเอกสารที่ถูกอ้ างไว้ ในเอกสารอื่น มี 2 แบบ คือ
แบบแรก ใช้ “ชื่อผู้แต่งต้ นฉบับ (ปี ที่พิมพ์ อ้ างถึงใน / cited in ชื่อผู้แต่งที่นา
ข้ อมูลมาอ้ าง, ปี ที่พิมพ์)” เช่น
พงษ์ ศกั ดิ์ อัครวัฒนากุล (2557 อ้ างถึงใน ชวลิต อธิปัตยกุล, 2558) .........

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

แบบที่สอง ใช้ “ชื่อผู้แต่งที่นาข้ อมูลมาอ้ าง (ปี ที่พิมพ์ อ้ างจาก / cited from ชื่อ
ผู้แต่งต้ นฉบับ, ปี ที่พิมพ์)”
ชวลิต อธิปัตยกุล (2559 อ้ างจาก ไกรฤกษ์ ศิลาคม, 2559) ............

• การอ้ างที่มาของเอกสารหรื อภาพที่ใช้ ประกอบบทความ ให้ ใช้ ดงั นี ้ ภาพที่
คาบรรยายภาพ ชื่อเจ้ าของผลงาน, (ปี : หน้ า) เช่น

ภาพที ่ 1 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา วัดศรี คูณเมื อง จังหวัดหนองบัวลาภู ที ่มา: ธี ระวัฒน์
แสนคา (2560: 5)

• การอ้ างอิงรูปภาพที่สืบค้ นมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ ใช้ ดงั นี ้ ภาพลาดับ
ที่ คาบรรยายภาพ ที่มา: Website หรื อ URL ที่ใช้ เข้ าถึงภาพ (ค้ นเมื่อ วัน เดือน
ปี ) เช่น
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ภาพที ่ 1 สะพานทางเข้าป่ าคาชะโนดทีส่ ร้างขึ้นใหม่
ทีม่ า: http://pantip.com/topic/32439591 (ค้นเมื ่อ 25 ธ.ค. 2557)

2. รู ปแบบเอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ
การจัดเรี ยงเอกสารอ้ างอิงให้ จดั เรี ยงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง
โดยแบ่งตามภาษาของเอกสาร คือ ให้ เรี ยงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ
และเรี ยงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ก - ฮ และ A – Z
 เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความต้ องเท่ากับจานวนที่ถก
ู อ้ างอิงในเนื ้อหา
 เป็ นการแสดงรายการเอกสารที่ถก
ู ใช้ อ้างอิงในเนื ้อหาบทความเท่านัน้
 รายการอ้ างอิงที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ตังแต่
้ บรรทัดที่ 2 เป็ นต้ นไป
ให้ พิมพ์ยอ่ หน้ าเข้ าด้ านขวา 0.5 นิ ้ว เช่น
เชษฐ์ ติงสัญชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่สาคัญทาง
พุทธประวัตใิ นอินเดีย-เนปาล. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.
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• หนังสือ
ผู้แต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(พิมพ์ครัง้ ที่)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล. (2555). ฮูปแต้ มอีสาน: มุมมองทางด้ านประวัตศิ าสตร์
ศิลปะพืน้ ถิ่นบนแผ่ นดินอีสาน. อุดรธานี: เต้ า-โล้ .

• หนังสือแปล
ผู้แต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือฉบับแปล./ชื่อผู้แปล, ผู้แปล./(พิมพ์ครัง้ ที่)./
สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. เช่น
ยอร์ ช เซเดส์. (2556). เมืองพระนคร นครวัด นครธม. ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล.
กรุงเทพฯ: เรื อนแก้ ว.

• บทความในวารสาร/นิตยสาร
ผู้แต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปี ที่(ฉบับที่),/เลขหน้ า. เช่น
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2555). ผู้นาสังคมในอุดมคติตามหลักคาสอนของพระพุทธ
ศาสนา. มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น,
29(3), 145 - 166.

• บทความในหนังสือรวมบทความ
ชื่อผู้แต่ง./(ปี ทีพิมพ์). ชื่อบทความในหนังสือ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ)./
ชื่อหนังสือ./(หน้ า)./ครัง้ ที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์. เช่น
ภูวดล ศรี ธเรศ. (2558). เสื ้อดา แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เครื่ องย้ องของเอ้ สตรี ผ้ ไู ทสอง
ฝั่งโขง. ใน สุชานาถ บุญเที่ยง (บรรณาธิการ), วิจติ รแพรวามรดกภูมิ
ปั ญญาสู่ราชินีแห่ งไหม. หน้ า 73 - 112. ขอนแก่น: ศิริภณ
ั ฑ์.
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• วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์ ./วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา
มหาบัณฑิต/ดุษฎีบณ
ั ฑิต ชื่อสาขา ชื่อมหาวิทยาลัย. เช่น
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (25577). เสรีภาพของพระสงฆ์ ในสังคมไทยมองผ่ าน
ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

• สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่งหรื อชื่อหน่วยงาน./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ค้ นเมื่อ วัน เดือน ปี ที่ค้น, จาก
URL. (ข้ อมูลจาก website ของหน่วยงานต่างๆ) เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล. (2554). ฮูบแต้ มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทาง
งานช่ างอีสานก่ อน พ.ศ.2500. สืบค้ นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558,
จาก http://digital_ collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index. php/art/article/
view/2925

• การสัมภาษณ์
ชื่อผู้ถกู สัมภาษณ์./(วัน เดือน ปี ที่สมั ภาษณ์)./สัมภาษณ์ ./ตาแหน่ง./หน่วยงานที่
สังกัดหรื อที่อยู่. เช่น
ฐากูร สรวงศ์สิริ. (10 สิงหาคม 2557). สัมภาษณ์ . เจ้ าหน้ าที่ภาคสนามศูนย์
ข้ อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ.

หลักเกณฑ์การส่งบทความ
แบบฟอร์ มส่ งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารพืน้ ถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่………เดือน…………………...…พ.ศ………...…….
เรี ยน บรรณาธิการวารสารพื ้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………
วุฒิการศึกษาขันสู
้ งสุด……………………….ตาแหน่งทางวิชาการ(ถ้ ามี)......................
 อาจารย์สงั กัด......................................................................................
 นิสติ /นักศึกษาระดับ.............................................................................
สาขา ..................................................................................................
คณะ/สถาบัน..........................................................................................
 บุคคลทัว่ ไป (หน่วยงาน).......................................................................
ประเภทของต้ นฉบับ
 บทความวิจยั

 บทความวิชาการ

ชื่อบทความ(ภาษาไทย)…………………………………………….....……….…………
…………………………………………………………………………………………….
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)….…………………………………………...………………
…………………………………………….………………………………………………
ชื่อผู้เขียน ภาษาไทย)..…………..…………………………………………………..……
………………….……………..…………………..………………………………………
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ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ)…………..……………………………………..………………
……………………………………….……………………………………………………
ที่อยูท่ ี่สามารถติดต่อได้ สะดวก……………………………..………..….หมูท่ ี่……….….
ซอย…………………………ถนน…….………………….ตาบล...................................
อาเภอ………….…….…..จังหวัด…………….……...…รหัสไปรษณีย์…………………
โทรศัพท์……..……………….…..…โทรศัพท์มือถือ……………………….………….…
โทรสาร………………................……. e-mail …………….……………………………
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าบทความนี ้  เป็ นผลงานของข้ าพเจ้ าแต่เพียงผู้เดียว
 เป็ นผลงานของข้ าพเจ้ าและผู้ร่วมงาน
ตามชื่อที่ระบุในบทความจริ ง
บทความนี ้ไม่เคยลงตีพมิ พ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นาส่งไปเพื่อพิจารณาตีพมิ พ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้ าได้ สง่ บทความฉบับนี ้มายังกองบรรณาธิการ
วารสารพื ้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงนาม…….……………………..……………………….
(………..………………..…………………………)

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

ใบสมัครเป็ นสมาชิกวารสารพืน้ ถิ่น โขง ชี มูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................
ขอสมัครเป็ นสมาชิกวารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล โดยมีรายละเอียดสาหรับจัดส่ง
วารสาร ดังนี ้ ที่อยูเ่ ลขที่.......หมู.่ ..........ซอย................................ถนน.........................
ตาบล.................................อาเภอ....................................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์.....................................................
ระยะเวลาที่บอกรับเป็ นสมาชิก กาหนดออกปี ละ 2 ฉบับ
[ ] สมัคร เป็ นสมาชิก 1 ปี 200 บาท
[ ] สมัครเป็ นสมาชิก 2 ปี 400 บาท
[ ] สมัครเป็ นสมาชิก 3 ปี 600 บาท
[ ] สมัครเป็ นสมาชิก ..… ปี …......... บาท
ชาระเงินโดย
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่บญ
ั ชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอุดรดุษฎี
กรุณาส่ง หลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมาที่
ศูนย์การเรี ยนรู้พทุ ธศิลป์ ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042 – 211 – 040 ต่อ 1999 โทรสาร 0 4224 1418
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th
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วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ
2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถนุ ายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือน
ธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป รวมทัง้ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นองค์
ความรูท้ างวิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึง่ เนือ้ หาของบทความมี
ส่วนเกีย่ วข้องกับพืน้ ถิน่ ลุม่ น้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
● ศิลปะและวัฒนธรรม
● สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
● รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
● ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
● ภาษาและวรรณกรรม
● ปรัชญาและศาสนา
บทความวิชาการ
ชุมชนโบราณในลุ่มน้ำคาน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการวัฒนธรรมท้องถิ่น: กรณีศึกษาพระครูบุญชยากร
(วสันต์ มหาปุญฺโญ) วัดไชยศรี ตำบลสาวะถี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัด
ขอนแก่น

ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารได้ผ่านการพิจารณา
กลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรง
คุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน
ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏใน
วารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและ
ความรับผิดชอบของกอง
บรรณาธิการ

กระบวนการเพื่อพัฒนาการฝึกนาฏยศัพท์และภาษาท่านาฏศิลป์ในชั้นเรียนวิชา
นาฏศิลป์ไทย
รำวงคองก้า ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
บทความวิจัย
การฟ้อนบวงพลีบูชา: กรณีศึกษาบ้านสะแบง ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน
จังหวัดอุดรธานี
แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธ
ศาสนา (B-Net) ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น
การประยุกต์ใช้หลักมนุษยธรรมในการบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

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

