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กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มูล ได้ด าเนินการคัดเลือกบทความและ
กลัน่กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิทัง้จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัอย่างเคร่งครัดตาม
เกณฑ์คณุภาพของ “ศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)” มาตัง้แตปี่ พ.ศ.2558 จวบจนถึง
ปัจจบุนั ปี พ.ศ.2561 คือฉบบัปีที่ 4 เลม่ที่ 2 (เลม่ 8) แล้ว โดยปีนีเ้ป็นปีที่วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี 
มลู ได้รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทยให้เป็นวารสารกลุม่ที่ 1 
ซึ่งมีผลจนถึง 31 ธันวาคม 2562  และจะถูกคดัเลือกเพื่อเข้าสู่ฐาน ASEAN Citation Index 
(ACI) ตอ่ไป อนัเป็นสิง่ที่สร้างความปลืม้ปีติให้แก่กองบรรณาธิการและคณะท างานของศนูย์
การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสานเป็นอย่างยิ่ง และทัง้นี ้กองบรรณาธิการยงัคงมุ่งมัน่ที่จะรักษา

คณุภาพและมาตรฐานของวารสารให้ได้ตามเกณฑ์ที่ศนูย์ TCI ก าหนดอยูต่อ่ไป 

ส าหรับเนือ้หาบทความในฉบบันีก็้ยงัคงมีความเข้มข้นและอดัแน่นไปด้วยเนือ้หา
สาระที่หลากหลายเช่นเคย โดยมีบทความทัง้หมด 9 เร่ือง ซึ่งสามารถจดัแบ่งได้เป็น 5 กลุม่ 
ดงันี ้ 

หน่ึง  กลุ่มบทความเชิงประวตัิศาสตร์และเอกสารโบราณ  ได้แก่  บทความเร่ือง 
“ชมุชนโบราณบ้านล าภูกบัประวติัศาสตร์เมืองหนองบวัล าภู”  ถดัมาคือบทความเร่ือง “เวลา 
วนั เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวทีบ่นัทึกเป็นคริสต์ศกัราชระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496”  และ
บทความเร่ือง “แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี: 
สญัลกัษณ์แห่งสมัพนัธไมตรีระหว่างไทยและเวียดนาม” 

สอง  บทความด้านการจดัการองค์ความรู้ภูมิปัญญาอีสาน ได้แก่ บทความเร่ือง 
“การศึกษาภูมิวฒันธรรมในการจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพือ่การอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน ้าหนองหาน - กุมภวาปี กรณีศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และ
บา้นเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี”  

 

บทบรรณาธิการ 



 

สาม  กลุ่มบทความด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการประยุกต์ใช้  ในบทความ 
เร่ือง “ศาสนากับการด ารงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่”  และบทความเร่ือง “ศิลปะกับชุมชน:  
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพทุธมงคล ชมุชนพระยืน จงัหวดัมหาสารคาม”  

สี่   บทความด้านเศรษฐกิจชุมชนอีสาน  ในบทความเร่ือง  “ตลาดชุมชนในสงัคม 
ก่ึงชนบท: วิถีการท ามาหากินของคนอีสาน กรณีศึกษาจงัหวดัอดุรธานี” 

ห้า กลุม่บทความด้านภาษาและวฒันธรรมท้องถ่ิน  ในบทความเร่ือง  “การศึกษา
ข้อบกพร่องด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาต่างประเทศ ชัน้ปีที ่2 มหาวิทยาลยั
ราชภฏัอดุรธานี”  และบทความเร่ือง  “เปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุ
ในภาษาผูไ้ทกะป๋องประเทศไทย และสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว” 

 

 ท้ายที่สดุนี ้บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ขอขอบคุณท่านผู้ บริหาร กอง
บรรณาธิการ คณะท างาน และผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุท่านในความเพียรพยายามท างานอย่าง
พิถีพิถนัมาตลอดหลายปีจนกระทัง่วารสารได้เข้าสูฐ่านที่ 1 ของ TCI และกองบรรณาธิการหวงั
เป็นอย่างยิ่งวา่ บทความที่ได้รับการคดัสรรซึง่ผ่านการกลัน่กรองจากผู้ทรงคณุวฒุิในวารสาร
ฉบบันีจ้ะเป็นประโยชน์ตอ่ทา่นผู้อา่น นกัวิชาการ นกัวิจยั ผู้สนใจ และวงวิชาการตอ่ไป 
     
     
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์ ศิลาคม 
             บรรณาธิการ 
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ธีระวัฒน์  แสนค า1 / Teerawatt Sankom 
 
 บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชน
โบราณบ้านล าภู ต าบลล าภู อ าเภอเมืองหนองบัวล าภู จังหวัดหนองบัวล าภู  
ซึ่งสมัพนัธ์กบัประวตัิศาสตร์ชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู จากหลกัฐานทาง
ประวตัศิาสตร์ โบราณคดีและศลิปกรรม 
 จากการศกึษาพบว่า บริเวณชมุชนบ้านล าภใูนปัจจบุนัเคยเป็นท่ีตัง้ของ
ชมุชนโบราณบ้านล าภู ซึ่งเป็นชมุชนโบราณท่ีมีความส าคญัคู่กับชมุชนโบราณ
เมืองหนองบัว มีพัฒนาการความเป็นชุมชนเม่ือราวพุทธศตวรรษท่ี 22 - 23 
ชมุชนโบราณบ้านล าภูได้รับความเสียหายจากภาวะสงครามจนถึงขัน้ทิง้ชุมชน
อย่างน้อย 2 ครัง้ คือในปี พ.ศ.2302 และ พ.ศ.2370 จนท าให้ชุมชนและศาสน
สถานภายในเขตชมุชนถูกทิง้ร้าง เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติจึงมีผู้คน
กลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟชูมุชนใหมอี่กครัง้ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 
 
ค าส าคัญ: ชมุชนโบราณ, ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน, บ้านล าภ,ู เมืองหนองบวัล าภู 

                                                   
1 อาจารย์กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสงัคมศกึษา   
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Abstract  
 

This article aimed to study local history of Ban Lam Phu ancient 
community in Lam Phu Sub-district of Mueang Nong Bua Lam Phu District 
in Nong Bua Lam Phu Province found as correlated with history of Mueang 
Nong Bua Lam Phu ancient community evidenced by historical, 
archaeological and art vestiges.  

The study revealed that the present location of Ban Lam Phu 
community formerly was a settlement of Ban Lam Phu ancient community 
found as important and coexisted with Mueang Nong Bua Lam Phu ancient 
community. Development of Ban Lam Phu as a community was shown in 
22nd – 23rd B.E. However, when there was a war arising twice, i.e. in 1759 
and 1827, Ban Lam Phu ancient community was damaged and became 
battle-scarred. This effected on abandonment of entire accommodation 
and religious places. Until the early 25th B.E., the situation returned to 
normal condition. People returned to the community for re-settlement, and 
the community was revitalized thenceforth.  

        

Keywords:  Ancient Community, Local History, Ban Lam Phu,  
                     Mueang Nong Bua Lam Phu  
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ความน า 
 ชมุชนบ้านล าภ ูเป็นชมุชนขนาดใหญ่ท่ีอยูต่ิดกบัตวัจงัหวดัหนองบวัล าภู
ในปัจจุบนั ภายในวัดโพธ์ิศรีหรือวัดหายโศก ซึ่งเป็นศาสนสถานประจ าชุมชน
บ้านล าภู เป็นสถานท่ีประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธศรีวิชยั ซึ่งเป็นพระพุทธรูป
โบราณท่ีส าคญั และมีความศกัดิ์สิทธ์ิเป็นท่ีเคารพสักการะอีกองค์หนึ่งของชาว
จงัหวดัหนองบวัล าภู เป็นหลกัฐานทางประวัติศาสตร์และศิลปกรรมท่ีแสดงให้
เห็นว่าบริเวณท่ีตัง้ชมุชนบ้านล าภูในปัจจบุนันีเ้คยเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณมา
ก่อน 
 แตท่ี่ผ่านมาข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดีท่ีเก่ียวข้องกับ
ชุมชนโบราณบ้านล าภูและพระพุทธศรีวิชัยยังไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าและ
เผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จักของชาวหนองบวัล าภูและประชาชนทั่วไปมากนัก อีกทัง้
ปัจจุบันวัดโพธ์ิศรีถือเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญทางด้านพระพุทธศาสนาและ 
การท่องเท่ียวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัด
หนองบวัล าภ ูผู้ เขียนจงึได้พยายามท่ีจะศกึษาค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัชุมชน
โบราณบ้านล าภูจากเอกสารและหลักฐานประวัติศาสตร์ต่างๆ ท่ีมีอยู่ค่อนข้าง
จ ากัด เพ่ือเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินให้พ่ีน้อง
ชาวจังหวัดหนองบัวล าภูและผู้ คนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้  อันจะน าไปสู่
ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์  โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถ่ินจงัหวดัหนองบวัล าภูตอ่ไป   
 บทความนี  ้ผู้ เขียนมีวัตถุประสงค์ ท่ีจะน าเสนอข้อมูลเก่ียวกับ
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณบ้านล าภู ซึ่งเป็นชุมชนโบราณท่ีมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมือง
หนองบัวล าภู  เมืองโบราณขนาดใหญ่และมีความส าคัญเมืองหนึ่ งใน
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ประวตัิศาสตร์ล้านช้าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน และบริบททาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้สภาพบริบท
ใกล้เคียงอ่ืนๆ ตัง้แต่ช่วงแรกก่อตัง้ชุมชนในสังคมแบบรัฐจารีตในวัฒนธรรม 
ล้านช้างจนถึงการถูกทิง้ร้าง เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการศึกษาประวตัิศาสตร์
ท้องถ่ินชมุชนโบราณในจงัหวดัหนองบวัล าภู และสร้างความเข้าใจในบริบททาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินบ้านล าภูตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดีและ
ศลิปกรรมให้เกิดขึน้แก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ไป 
 
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนโบราณบ้านล าภู 
 ชุมชนโบราณบ้านล าภูอยู่ในแอ่งหนองบวัล าภูซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ 
ท่ีแวดล้อมเป็นแนวทิวเขาภูพานค าทอดตวัยาวจากท่ีราบลุ่มแม่น า้พองทางทิศ
ตะวันออกเฉียงใต้ ไปทางทิศตะวันออกและโค้งยาวไปทางทิศเหนือและทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของเมืองหนองบวัล าภ ูพืน้ท่ีทางทิศใต้มีภเูก้าเป็นแนวทิวเขา
ท่ีทอดตวัยาวไปเช่ือมกับท่ีราบลุ่มแม่น า้พอง และพืน้ท่ีทางทิศใต้ส่วนใหญ่เป็น 
ท่ีดอนสลบัท่ีราบลุ่มล าห้วยสาขาของล าน า้พะเนียงและแม่น า้พอง ตรงกลางแอ่ง
เป็นหนองน า้ขนาดใหญ่ซึ่งเรียกช่ือว่า “หนองบวั” และมีชาวบ้านบางคนเรียกช่ือวา่ 
“หนองซ าช้าง” (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 41) 
 ชมุชนโบราณบ้านล าภูตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ของหนองบวั ห่าง
จากหนองบวัประมาณ 1 กิโลเมตร บริเวณท่ีตัง้ชมุชนโบราณบ้านล าภูเป็นท่ีเนิน
แวดล้อมด้วยท่ีราบลุ่ม ปัจจบุนัมีสภาพเป็นทุ่งนาและป่าโคก ทางทิศตะวันออก
ติดกับล าห้วยเชียง ซึ่งไหลมาจากหุบเขาภูพานค าทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของหนองบวั ทิศใต้เป็นท่ีราบทุ่งนา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีล าห้วยกุดดินจ่ี
ไหลผ่าน ทัง้ล าห้วยเชียงและล าห้วยกุดดินจ่ีเป็นล าห้วยสาขาของล าน า้พะเนียง 
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ส่วนพืน้ท่ีทางทิศเหนือและทิศตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพืน้ท่ีป่าโคก สูงกว่า
บริเวณท่ีตัง้ชมุชนโบราณบ้านล าภเูล็กน้อย  
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 สภาพภูมิประเทศและต าแหน่งทีต่ ัง้โบราณสถานในเขตบา้นล าภูในปัจจุบนั 
 
 จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศบริเวณชุมชนโบราณบ้านล าภู ท าให้
พบวา่มีความเป็นไปได้ท่ีล าห้วยเชียงซึ่งเป็นล าห้วยท่ีไหลมาจากหบุเขาภพูานค า
สายนี ้อาจมีช่ือเดิมว่า “ล าภู” จนเป็นท่ีมาของชุมชนโบราณบ้านล าภูก็เป็นได้ 
ชุมชนโบราณบ้านล าภูยังมีชุมชน “บ้านล าภู” ซึ่งเป็นชุมชนใหม่ท่ีซ้อนทับใน
ปัจจบุนั และมีการใช้ช่ือบ้านล าภูตามช่ือเดิมท่ีปรากฏในเอกสารประวตัิศาสตร์
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แม้ว่าชมุชนเดิมนัน้ถกูทิง้ร้างไปในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณแห่งนี ้
เป็นท่ีตัง้ชมุชนโบราณมาก่อน 
 
การเข้ามาของผู้คนริมฝ่ังหนองบัวก่อนการเกิดชุมชนโบราณบ้านล าภู 
 เมืองหนองบวัซึ่งสันนิษฐานว่าคือชุมชนโบราณเมืองหนองบวั ในเขต
ต าบลล าภ ูอ าเภอเมืองหนองบวัล าภ ูจงัหวดัหนองบวัล าภ ูเป็นเมืองโบราณส่วน
หนึ่งของอาณาจักรล้านช้าง ในนิทานเร่ืองขุนบรมราชา 2 ซึ่งเป็นหลักฐาน
ประวัติศาสตร์ท่ีส าคัญของล้านช้างท่ีกล่าวย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ ม 
(ครองราชย์ พ.ศ.1896 - 1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองหนองบวั ทัง้ยงัระบุว่าเจ้าเมือง
หนองบวัเป็น “ขนุใหญ่ขอบเมือง” ท่ีดแูลดา่นสามหม่ืนร่วมกบัเมืองแก่นท้าวและ
เมืองทรายขาวหลงัจากท่ีพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าสงครามรวบรวมบ้านเมืองให้เป็น
ปึกแผน่รวมเป็นอาณาจกัรล้านช้าง  ดงัปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่
ขอบเมืองแก่นท้าว เจ้าเมืองหนองบวั เจ้าเมืองซายขาว เอาด่านสามหมื่น ขุนทัง้
มวลฝงูนีพ้ระยาฟา้ใหร้ักษาขอบเมืองลานช้างแล” (กรมศลิปากร, 2545: 156) 

จากหลักฐานข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเมืองหนองบวัมีพัฒนาการความ
เป็นชมุชนระดบัเมืองแล้ว อย่างน้อยก็เป็นเมืองท่ีดแูลชายแดนเน่ืองจากอยู่ใกล้
กับด่านสามหม่ืนหรือมีสถานะเป็นเมืองด่านมาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 19  
เป็นอย่างน้อย สุรศกัดิ์ ศรีส าอาง (2545: 46 - 47) สนันิษฐานว่าด่านสามหม่ืน

                                                   
2 นิทานเร่ืองขุนบรมราชา เป็นพงศาวดารที่มีลกัษณะคล้ายนิทานปรัมปรา จึงมีช่ือเรียกว่า 
“นิทานเร่ืองขนุบรมราชา พงศาวดารเมืองล้านช้าง” เมื่อพิจารณาเนือ้ความโดยละเอียดแล้ว 
พงศาวดารฉบบันีน้า่จะเก่ากวา่พงศาวดารล้านช้างฉบบัถ้อยค าเดิมและฉบบัศาลาลกูขนุ แต่
พงศาวดารฉบบันีม้ีลกัษณะเป็นต านานพืน้เมืองเดิมจึงไมม่ีการล าดบัศกัราช 
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คือบริเวณหนองสามหม่ืนหรือท่ีตัง้พระธาตหุนองสามหม่ืน ในเขตอ าเภอภูเขียว 
จงัหวดัชยัภูมิในปัจจบุนั แตผู่้ เขียนสนันิษฐานว่าดา่นสามหม่ืนน่าจะอยู่บริเวณ
ช่องเขาภูสามหม่ืนบนเส้นทางโบราณระหว่างเมืองนครไทยกบัเมืองซายขาวและ
เมืองดา่นซ้ายมากกว่า เพราะมีหลกัฐานปรากฏทัง้สภาพภูมิศาสตร์และเอกสาร
โบราณท่ีกล่าวถึงความเป็นเขตแดนกันระหว่างอาณาจักรสยามกับอาณาจักร
ล้านช้าง และบริเวณภูสามหม่ืนยงัอยู่ในต าแหน่งกึ่งกลางใกล้กบัเมืองแก่นท้าว3  
เมืองหนองบวัและเมืองซายขาว4 มากกวา่ท่ีหนองสามหม่ืน จงัหวดัชยัภมูิ (ดเูพิ่ม
ใน ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ข: 56 - 57) 
 ต่อมาเมืองหนองบัวคงได้มีบทบาทในการควบคุมด่านสามหม่ืนและ 
ช่องข้าวสารอนัเป็นด่านบนเส้นทางคมนาคมท่ีเช่ือมระหว่างเมืองเวียงจนัทน์กับ
กรุงศรีอยุธยาทางเมืองนครราชสีมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรัชสมัยพระเจ้า 
ไชยเชษฐาธิราช (ครองราชย์ พ.ศ.2091 - 2114) เร่ือยมา ดังปรากฏหลักฐาน
ทางด้านโบราณคดีและความทรงจ าของท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องกับรัชสมัยสมเด็จ 
พระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
 กล่าวคือ ในบริเวณเมืองหนองบวัมีโบราณสถานส าคญัคือ วดัศรีคูณ
เมืองอยู่ภายในเมือง มีพระพุทธรูปปูนปัน้สภาพช ารุดประดิษฐานอยู่ภายใน 
อูบมุง (อุโมงค์หรือซุ้มพระเจ้า) ในวิหาร ชาวบ้านเรียกช่ือพระพุทธรูปองค์นีว้่า 
“หลวงพอ่พระไชยเชษฐา” เพราะเช่ือวา่พระพทุธรูปองค์นีพ้ระเจ้าไชยเชษฐาธิราช

                                                   
3 เมืองแก่นท้าว เป็นชมุชนโบราณขนาดใหญ่ในลุม่แมน่ า้เหือง ปัจจบุนัอยูใ่นเขตเมอืงแกน่ท้าว 
แขวงไชยะบรีุ สปป.ลาว 
4 เมืองซายขาว เป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้เลย ปัจจุบนัอยู่ในเขตชุมชนบ้าน
ทรายขาว ต าบลทรายขาว อ าเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย 
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ทรงสร้างไว้ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับพระพุทธรูปหลวงพ่อพระไชยเชษฐาท่ี  
วดัถ า้สวุรรณคหูา (คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตฯุ, 2544: 
77) ซึ่งมีจารึกระบุว่าสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ.2125 (กรมศิลปากร, 2529: 239 - 242) 
และเม่ือพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีส าคญัท่ีหลงเหลืออยู่คือ อูบมุง
ประดิษฐานพระพุทธรูปในวิหารวัดศรีคูณเมืองซึ่งเป็นลักษณะสถาปัตยกรรม
ล้านช้างนัน้ค่อนข้างท่ีจะได้รับรูปแบบศิลปะล้านนาเป็นอย่างมาก ซึ่งรูปแบบ
ศิลปะล้านนาท่ีปรากฏในอาณาจกัรล้านช้างส่วนใหญ่สร้างขึน้ในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษท่ี 21 ถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 22 อนัเป็นช่วงเวลาท่ีราชส านักล้านช้างมี
ความสมัพนัธ์กบัราชส านกัล้านนาอย่างมาก 
 ในช่วงเวลาดังกล่าว (พุทธศตวรรษท่ี 21 - 22) ยังพบว่ามีร่องรอย
โบราณสถานภายในบริเวณเมืองหนองบัวท่ีถูกสร้างขึน้ เช่น โบราณสถาน 
วัดมหาชัย อยู่ริมหนองบัวทางทิศตะวันตก ภายในบริเวณมีเนินดินท่ีปกคลุม
ก้อนอิฐขนาดใหญ่ ซึง่สนันิษฐานว่าเป็นฐานพระเจดีย์ท่ีพงัทลาย พระเจดีย์นีเ้ดิม
ทีคงเป็นพระเจดีย์ส าคัญประจ าเมืองหนองบัว (ธีระวัฒน์ แสนค า, 2560: 47  
- 63) เป็นต้น จะเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีชุมชนโบราณระดับหมู่บ้าน
เกิดขึน้ในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองหนองบวั ซึ่งรวมทัง้ชุมชนโบราณบ้านล าภูก็
นา่จะเกิดจากการขยายตวัของเมืองหนองบวัในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 - 22  
 
ชุมชนโบราณบ้านล าภู: ชุมชนใหญ่คู่กับชุมชนโบราณเมืองหนองบัว 
 ชมุชนโบราณบ้านล าภูอยู่ห่างจากพืน้ท่ีศนูย์กลางเมืองหนองบวัมาทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร ภายในวัดโพธ์ิศรีหรือวัดหายโศก 
ซึ่งเป็นวดัประจ าชุมชนบ้านล าภู ยงัเคยปรากฏร่องรอยศาสนสถานก่อด้วยอิฐ 
แตปั่จจบุนัถกูโบสถ์สร้างทบัไปแล้ว ในโบสถ์ของวดันีเ้ป็นท่ีประดิษฐานหลวงพ่อ
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พระพุทธศรีวิชัยซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปัน้ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ หน้าตัก
กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.90 เมตร (ทศพล จังพานิชย์กุล, 2547: 217) พระพักตร์
กลม พระนาสิกใหญ่ พระวรกายอวบ สวมเทริดเหนือพระเศียร และมีลายปนูปัน้
ประดบัตามชายจีวร ศิลปะล้านช้าง สนันิษฐานว่าคงสร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษท่ี 
22 - 23 มีการพบพระพุทธรูปหินแกะสลัก พระพุทธรูปโลหะขนาดเล็กและ
กงัสดาลส าริดด้วย  
 นอกจากนี ้ทางทิศตะวนัตกของชมุชนบ้านล าภูในปัจจุบนัใกล้กับห้วย
กุดดินจ่ีบริเวณกุดหลด ยังมีร่องรอยของโบราณสถานก่อด้วยอิฐ แต่ว่าถูกขุด
ท าลายจนไม่เหลือซากอิฐแล้ว จากค าบอกเล่าของชาวบ้านล าภูระบวุ่าในบริเวณ
โบราณสถานแห่งนีเ้คยมีการขุดพบพระพุทธรูปทองค าขนาดเล็ก พระพุทธรูป
ส าริดและพระบุเงิน อาวุธโบราณ เช่น ใบหอก ดาบ ตลอดจนภาชนะดินเผา
จ านวนหนึ่ง และยงัมีซากโบราณสถานอยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน แต่ปัจจุบนัถูก
ท าลายจนไม่เหลือร่องรอยแล้ว (ช่วง พาลกลุ, 2561) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้านล าภูอาจเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ท่ีมีการสร้างศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนาขึน้ในชุมชนอย่างน้อย 3 แห่ง ท่ีน่าสนใจและเป็นท่ีน่าตัง้
ข้อสงัเกตคือ ช่ือสร้อยท้ายว่า “ล าภู” ในช่ือเมืองหนองบวัล าภู อาจจะมาจากช่ือ
ชุมชนโบราณบ้านล าภู ซึ่งเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ท่ีอยู่ใกล้กับชุมชนโบราณ
เมืองหนองบวัก็เป็นได้  
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  ภาพที ่2 หลวงพ่อพระพทุธศรีวิชยั  
  วดัโพธ์ิศรี พระพทุธรูปปนูป้ันทีมี่        
  ความส าคญัของชมุชนโบราณบ้านล าภู 

 
 
 
  
 
ข้อสังเกตเก่ียวกับการเรียกช่ือชุมชนโบราณเมืองหนองบัวคู่กับชุมชน
โบราณบ้านล าภ ู
 จากการสืบค้นเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์ของผู้ เขียนพบว่าช่ือ 
“หนองบัวล าภู ”  เป็นช่ือปรากฏในเอกสารจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
เอกสารรายงานว่าด้วยเร่ืองเจ้าอนุเมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.
2370) บ้างก็เรียกว่าเมืองหนองบัวล าภู บ้านหนองบัวล าภูหรือหนองบัวล าภู
เฉยๆ ก็มี (จดหมายเหตุรัชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 13 - 116) เหตุท่ีปรากฏการ
เขียนช่ือเมืองหนองบัวล าภูในเอกสารจดหมายเหตุนัน้ เน่ืองจากพืน้ท่ีเมือง
หนองบวัล าภูมีความเก่ียวข้องและเป็นสมรภูมิส าคญัแห่งหนึ่งในการปะทะกัน
ระหวา่งกองทพัสยามกบักองทพัเวียงจนัทน์ในศกึเจ้าอนวุงศ์ (พ.ศ.2369 - 2371) 
และเป็นเอกสารประวตัิศาสตร์ท่ีเก่าท่ีสดุท่ีเรียกช่ือชมุชนโบราณเมืองหนองบวัว่า 
“เมืองหนองบวัล าภ”ู เทา่ท่ีผู้ เขียนสามารถสืบค้นได้ 
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 ในบนัทกึค าให้การของพญานรินทร์สงคราม เจ้าเมืองส่ีมมุ (ปัจจบุนัเป็น
ชมุชนโบราณในเขตอ าเภอจตัรัุส จงัหวดัชยัภูมิ) ท่ีในช่วงศกึเจ้าอนวุงศ์นัน้ได้ถูก
ตัง้ให้เป็นเจ้าเมืองหนองบวัล าภูเพราะคอยรับศึกท่ียกมาจากกรุงเทพมหานคร 
ในค าให้การดังกล่าวผู้ บันทึกค าให้การได้เขียนช่ือเมืองหนองบัวล าภูว่า 
“หนองบวัล าภู” ทกุแห่ง เช่น “...แล้วอ้ายอณุกบัอ้ายสทุธิสารข้าพเจ้าก็ภากนัข้ึน
มาถึงบ้านหนองบัวล าภู อ้ายอณุตั้งให้เปนเจ้าเมืองหนองบัวล าภู แล้ว
อ้ายอะณุจัดแจงให้ตั้งค่ายไม้จริงยาว 30 เส้น กวาง 16 เส้น อ้ายอณุจัดให้
ข้าพเจ้ากบัอ้ายปหลดัหนองบัวล าภูคนเก่า...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 
2530: 77)  
 ซึ่งสอดคล้องกบัการเรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภูใน “นิราสทพัเวียงจนัท์” 
พระนิพนธ์ของหม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ซึ่งได้เดินทางไปกองทัพ
หน้าของกรมหม่ืนนเรศโยธีและกรมหม่ืนเสนีบริรักษ์ในการยกทพัไปปราบปราม
เจ้าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 ได้เรียกช่ือเมืองหนองบัวล าภูว่า “หนองบัวล าภู” ดัง
ปรากฏในบทนิราศว่า “...สดบัข่าวว่าลาวมาตัง้สู้ ที่หนองบัวล าภูเป็นค่ายขัน 
ท าที่มัน่กัน้ทางไปเวียงจันท์ ทัง้แปดพนัคอยท่าจะราวี...” (หม่อมเจ้าทบัในกรม
หลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 75 - 76) 
 พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหัตถเลขาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 4 มีรับสัง่ให้พระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมหลวงวงษา ธิราช
สนิท ทรงช าระพระราชพงศาวดารใหม่ในปี พ.ศ.2398 เรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภู
วา่ “หนองบัวล าภู” (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา (ภาคจบ), 2505: 
418) ซึ่งสอดคล้องกับเอกสารชัน้หลังคือ พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานซึ่ง
รวบรวมและเรียบเรียงโดยหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร) ซึ่งเคยเป็น
ปลดัมณฑลอีสาน ตีพิมพ์ครัง้แรกในปี พ.ศ.2458 เรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภูว่า 
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“บ้านหนองบัวล าภู” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201) และต านานเมืองจ าปา
ศกัดิ์ฉบบัพระยามหาอ ามาตยาธิบดี ข้าหลวงหวัเมืองลาวฝ่ายตะวันออก ก็ได้
กล่าวถึงเมืองหนองบวัล าภูในช่ือ “บ้านหนองบัวล าภู” (พระยามหาอ ามาตยาธิ
บดี, 2512: 160 - 161)  
 ท่ีมาของช่ือ “หนองบวัล าภู” นัน้ยงัมีความคลุมเครืออยู่ในบางประเด็น 
แน่นอนว่า “หนองบวั” ในท่ีนีคื้อช่ือของหนองน า้ขนาดใหญ่อนัอยู่ในบริเวณท่ีตัง้
ของเมืองหนองบวัล าภแูน ่แตค่ าวา่ “ล าภ”ู นัน้ไมป่รากฏท่ีมาอยา่งชดัเจน บางทา่น 
สนันิษฐานว่ามาจากค าว่า “ลุ่มภู” เพราะท่ีตัง้เมืองหนองบวัล าภูนัน้เป็นพืน้ท่ีลุ่ม
เชิงเขาหรืออยูต่ดิกบัภเูขา ในขณะท่ีค าวา่ “ล า” ยงัเป็นค าโบราณมีความหมายว่า 
ล า้, ยิ่ง, ล้น (ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 1057) ได้อีกด้วย ค าว่า “หนองบวัล าภู” 
จงึอาจหมายถึง หนองน า้ท่ีมีบวัขึน้อยูจ่ านวนมาก มีดอกใบชสูงูดเูหมือนล้นออก
จากขอบหนองมองแล้วเป็นแนวคล้ายภเูขาก็เป็นได้ 
 ในขณะเดียวกัน เม่ือพิจารณาจากเอกสารรายงานว่าด้วยเร่ืองเจ้าอนุ
เมืองเวียงจันทน์เป็นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.2370) ซึ่งเป็นเอกสารจดหมายเหตท่ีุ
เขียนขึน้ในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 3 ก็ปรากฏว่า
มีช่ือ “บ้านล าภู” ปรากฏอยู่ในค าให้การของพญานรินทร์สงครามว่า “...อ้ายอณุ
จดัให้ข้าพเจ้ากบัอ้ายปหลดัหนองบวัล าภูคนเก่า  อายวรจกับ้านบวั อ้ายท ามวง
บ้านเทวี อายอปุราชาบ้านภูเวียง อ้ายอระวงบ้านโหมโคด อ้ายตนามบ้านล าภู 
คมุไพร่พรรแปดร้อยคน ปืนคาบสินลา 300 บอกอยู่รักษาค่าย...” (จดหมายเหตุ
รัชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 77)   
 ผู้ เขียนมีความเห็นเป็นเบือ้งต้นว่า ช่ือ “หนองบวัล าภู” นา่จะมาจากการ
เรียกช่ือชุมชนโบราณขนาดใหญ่ทัง้ 2 ชุมชน ท่ีอยู่ติดกับหนองบัวรวมกัน คือ
ชมุชนโบราณเมืองหนองบวักบัชมุชนโบราณบ้านล าภ ูเพราะในสมยัพระเจ้าฟ้างุ้ม 
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ท่ีปรากฏตามนิทานเร่ืองขุนบรมราชาก็เรียกช่ือเมืองหนองบัวล าภูนีว้่า “เมือง
หนองบวั” เท่านัน้ (กรมศิลปากร, 2545: 156) ไม่ได้มีค าว่า “ล าภู” ต่อท้ายเลย 
ดงันัน้ ค าวา่ “หนองบวัล าภ”ู จงึเกิดขึน้ในสมยัหลงั การเรียกช่ือชมุชนท่ีอยู่ติดกัน
ให้เป็นช่ือเดียวนัน้ ปัจจบุนัก็ยงัมีการใช้เรียกติดปากอยู่ทัว่ไป พบได้ทัง้ในพืน้ท่ี
ภาคอีสานและภูมิภาคอ่ืน ซึ่งท่ีมาของช่ือต่อท้ายนีย้ังต้องมีการศึกษาค้นคว้า
อยา่งลุม่ลกึตอ่ไป (ดเูพิ่มใน ธีระวฒัน์ แสนค า, 2558 ก: 120 - 128) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ต าแหน่งทีต่ ัง้ชมุชนโบราณบา้นล าภูและชมุชนโบราณเมืองหนองบวัล าภู 
(ปรบัปรุงจาก: Google earth, ออนไลน์: 17 มกราคม 2561) 
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แต่อย่างไรก็ดี ช่ือ “เมืองหนองบวัล าภู” คงเป็นช่ือท่ีคุ้นเคยจากบุคคล 
ภายนอกทัง้ฝ่ายลาวและฝ่ายสยามมาตลอด อย่างน้อยก็ตัง้แต่ปี พ.ศ.2370  
เป็นต้นมา ดงัจะเห็นได้จากข้อความในพระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 
แม้จะระบุข้อความในพระราชพงศาวดารก่อนหน้าแล้วว่า มีการตัง้ช่ือเมือง
หนองบวัล าภูใหม่ว่า “จ าปานครขวางกาบแก้วบวับาน” แต่ข้อความในส่วนต่อ
จากนีก็้ยังคงเรียกช่ือเมืองหนองบวัล าภูว่า “เมืองหนองบวัล าภู” อยู่ (พระราช
พงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา (ภาคจบ), 2505: 418)  
 แสดงให้เห็นว่าช่ือ “หนองบวัล าภู” เป็นช่ือท่ีรับรู้ของผู้คนสมยันัน้มาก
ท่ีสุด แม้แต่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวง 
มหาดไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 5 ซึ่ง
รับผิดชอบการจดัการปกครองหวัเมืองก็ยงัทรงรับรู้และเรียกช่ือเมืองหนองบวัว่า 
“หนองบัวล าภู ” ทัง้ยังได้ทรงเปล่ียนช่ือเมืองหนองบัวล าภูจากช่ือเมือง
กมทุธาสยัในสมยันัน้มาเป็นช่ืออ าเภอหนองบวัล าภูด้วย (สมเดจ็เจ้าฟ้ากรมพระยา 
นริศรานวุดัตวิงศ์ และสมเดจ็กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2505: 238 - 239) 
 ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงมีความเห็นว่า ค าว่า “หนองบัวล าภู” น่าจะเกิดขึน้
ภายหลังจากการเกิดขึน้ของชุมชนโบราณบ้านล าภูและเร่ิมมีการเรียกอย่าง
จริงจงัในช่วงท่ีชุมชนโบราณบ้านล าภูมีความรุ่งเรืองและขยายเป็นชุมชนระดบั
หมู่บ้านขนาดใหญ่แล้วในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 - 24 เป็นอย่างน้อย ซึ่ง
ความส าคญัได้แสดงให้เห็นผ่านความสามารถของชมุชนโบราณบ้านล าภูในการ
สร้างพระพุทธรูปปนูปัน้ขนาดใหญ่ขึน้ประจ าชุมชน อนัสะท้อนให้เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้านล าภท่ีูมีความส าคญัคูก่บัชมุชนโบราณเมืองหนองบวัได้เป็นอย่างดี 
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ศึกพระวอพระตากับชุมชนโบราณบ้านล าภู 
 ด้วยความท่ีเมืองหนองบวัมีทิวเขาภูพานค าทอดยาวขวางกัน้ระหว่าง
เมืองหนองบัวกับเมืองเวียงจันทน์ โดยมีช่องข้าวสารเป็นช่องเขาบนเส้นทาง
คมนาคมไปมาระหว่างกันท่ีส าคญัมาโดยตลอด ปัจจุบนัช่องข้าวสารอยู่ในเขต
รอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กับอ าเภอบ้านผือ 
จงัหวดัอดุรธานี (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2554: 41 - 45) การมีทิวเขากัน้ระหว่างเมือง
หนองบวักับศูนย์อ านาจรัฐน่าจะท าให้เมืองหนองบัวมีความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองระดบัหนึ่งและมีความเหมาะสมกับการสร้างอ านาจซ่องสุมไพร่
พล ดงัปรากฏหลกัฐานว่าพระวอและพระตาซึ่งเป็นขุนนางผู้ ใหญ่ของราชส านัก
เวียงจนัทน์เลือกเมืองหนองบวัเป็นท่ีซ่องสุมก าลงัไพร่พลเพ่ือแยกการปกครอง
ออกจากราชส านกัเวียงจนัทน์ในรัชกาลพระเจ้าสิริบญุสาร 
 ในปี พ.ศ.2302 พระวอและพระตาเกิดความขดัแย้งกบัพระเจ้าสิริบญุสาร 
ด้วยสาเหตุใดไม่แจ้งชัด ได้พาไพร่พลและญาติพ่ีน้องของตนอพยพมาตัง้แข็ง
เมืองท่ีเมืองหนองบวัไพร่พล 20,000 คนเศษ สว่นท่ีเหลือกระจายไปตัง้อยูท่ี่เมือง
ผ้าขาวพนันาหม่ืนเศษโดยการน าของหลวงราชโภชไนยและอีกหม่ืนเศษไปตัง้อยู่
ท่ีเมืองภูเวียงโดยการน าของท้าวนาม ประกาศตนเป็นอิสระไม่ขึน้กบัเวียงจนัทน์ 
(สิลา วีระวงส์, 2539: 140) พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขาบนัทกึไว้วา่ 
สร้างขึน้เป็นเมืองตัง้ค่ายเสาไม้แก่น (พระราชพงศาวดารฉบบัพระราชหตัถเลขา 
(ภาคจบ), 2505: 418) และให้ช่ือเมืองใหม่นีว้่า “นครเข่ือนขันธ์กาบแก้วบัว
บาน” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 186) และอาจมีความพยายามตรากฎหมาย
ขึน้มาใช้เองภายในเมืองด้วย (สวุิทย์ ธีรศาศวตั, 2549: 143 - 160) 
 พระเจ้าสิริบญุสารได้พยายามสง่ทหารมาตีเมืองหนองบวั สู้รบกนัอยู่ได้
ประมาณ 3 ปี ฝ่ายพระวอและพระตาเกรงวา่จะไมส่ามารถต้านทานได้จงึสง่สาส์น
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ไปขอความช่วยเหลือจากกองทัพพม่าท่ี เมืองเชียงใหม่ แต่กลับถูกฝ่าย 
พระเจ้าสิริบญุสารท าการเกลีย้กล่อมกองทพัพม่าให้เข้าร่วมด้วย พากนัยกมาตี
เมืองหนองบวั (หมอ่มอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201 - 202) 
 จนถึงปี พ.ศ.2322 พระเจ้าสิริบญุสารสามารถตีเมืองหนองบวัได้ ท าให้
พระวอและพระตาพาไพร่พลอพยพหนีลงไปทางใต้พร้อมด้วยไพร่พลจากเมือง 
ผ้าขาวพนันาและเมืองภูเวียง ไปจนถึงเขตเมืองนครจ าปาศกัดิ์ เพ่ือพึ่งพระบรม
โพธิสมภารเจ้าไชยกุมาร เจ้านครจ าปาศกัดิ์ แล้วตัง้บ้านเมืองอยู่บริเวณบ้านดู่
บ้านแก ตอ่มาได้เกิดการผิดใจกนัของฝ่ายพระวอและพระตากบัเจ้าไชยกมุาร จงึ
ได้พาไพร่พลมาตัง้อยู่ท่ีดอนมดแดง และมีพัฒนาการของชุมชนกลายมาเป็น
เมืองอบุลราชธานีในทกุวนันี ้(คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายจดัท าหนงัสือ, 2535: 
7 - 9) 
 สงครามดงักล่าว น่าจะท าให้ชุมชนโบราณบ้านล าภูได้รับผลกระทบ
อย่างมาก เน่ืองจากตัง้อยู่ติดกับเมืองหนองบวัอนัเป็นพืน้ท่ีสงคราม และมีเร่ือง
เล่าภายในชุมชนท่ีกล่าวถึงประวตัิศาสตร์ช่วงหนึ่งของชุมชนบ้านล าภูว่า “...ผู้
เฒ่าเผ่ินเว่าว่าบ้านล าภูเคยฮ้าง ตัง้แต่ปางพระวอพระตาหนีไปสร้างเมืองอบุล...” 
(พระอธิการสมบตัิ อินฺทปญฺโญ, 2561) เร่ืองเล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงความทรงจ า
ของท้องถ่ินท่ีบอกเล่าเป็นมุขปาฐะสืบต่อกันมาเก่ียวกับเหตุการณ์ศึกพระวอ 
พระตา ท่ีชมุชนโบราณบ้านล าภไูด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ดงักล่าวนีด้้วย 
 
ชุมชนโบราณบ้านล าภูกับศึกเจ้าอนุวงศ์ 
 หลังจากกลุ่มพระวอและพระตาหนีภาวะสงครามไปในลุ่มแม่น า้มูล  
เมืองหนองบัวและชุมชนใกล้เคียงคงถูกทิง้ร้างไประยะหนึ่ง เม่ือสงครามสงบ
หลังจากท่ีกองทัพกรุงธนบุรีซึ่งมีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพ ท า
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สงครามเข้ายึดราชส านักเวียงจันทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้าสิริบุญสารพร้อมด้วย 
พระราชวงศ์ส่วนหนึ่งลงไปยังกรุงธนบุรีในปี พ.ศ.2322 แล้วตัง้พระยาสุโพ 
ขนุนางเมืองเวียงจนัทน์เป็นผู้ รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และ
คงมีผู้ คนส่วนหนึ่งท่ีหลบหนีภัยสงครามขึน้เขาเข้าป่ากลับลงมาตัง้ถ่ินฐาน
ตามเดิม รวมทัง้บริเวณชุมชนโบราณบ้านล าภูก็น่าจะมีผู้ คนกลับเข้ามาตัง้
บ้านเรือนอีกครัง้เช่นเดียวกัน ดงัปรากฏหลกัฐานว่าในปี พ.ศ.2369 - 2370 ก็ยงั
พบว่าเมืองหนองบัวคงมีสถานะเป็นเมืองอยู่ มีเจ้าเมืองปกครอง และปรากฏ
หลกัฐานท่ีกล่าวถึงช่ือบ้านล าภู แต่ช่วงเวลาดงักล่าวนีก็้เข้าสู่ภาวะสงครามอีก
ครัง้ เราเรียกศกึครัง้นีว้า่ “ศกึเจ้าอนวุงศ์” 
 กองทัพเวียงจันทน์น าโดยเจ้าอนุวงศ์ได้น าไพร่พลจากเมืองต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได้ ต่อมาเม่ือ
ทราบขา่วว่ากองทพัสยามยกขึน้มาจากกรุงเทพมหานครจึงถอยทพักลบัมาตัง้รับ
ศึกอยู่ท่ีเมืองหนองบัว เน่ืองจากว่าเมืองหนองบัวเป็นเมืองใหญ่ท่ีตัง้อยู่ใน
เส้นทางจากกรุงเทพมหานครไปยงัเมืองเวียงจนัทน์ และมีการน าเสาไม้มาตัง้ร้อย
เอ็นเป็นแนวก าแพงรอบตวัเมือง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 
77) สว่นเจ้าอนวุงศ์ไปตัง้คา่ยคอยดสูถานการณ์ศกึท่ีช่องข้าวสาร 
 การปกครองภายในเมืองหนองบวั เจ้าอนวุงศ์ได้ตัง้ให้พญานรินทร์ (หรือ
พญานรินทรสงคราม) เจ้าเมืองส่ีมุม มาเป็นเจ้าเมืองเพ่ือรับศึกท่ียกมาจาก
กรุงเทพฯ พร้อมด้วยขนุนางท้องถ่ินหลายคน เชน่ ปลดัเมืองหนองบวัล าภูคนเก่า 
เป็นต้น คมุไพร่ 1,800 คน ปืนคาบศิลา 300 กระบอก มีการน าเสาไม้มาตัง้ร้อย
เอ็นปักเป็นแนวก าแพง (หม่อมเจ้าทบัในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2473: 77) ยาว 
30 เส้น กว้าง 16 เส้น (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 77) ปอ้งกนัรักษา
เมือง 
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 พญานรินทร์ได้น าก าลงัไพร่พลเมืองหนองบวัตอ่สู้อย่างสามารถและฆ่า
ฟันทหารสยามล้มตายลงเป็นจ านวนมาก แต่สุดท้ายไพร่พลของพญานรินทร์ก็
ถูกกองทพัสยามจ านวน 5 กอง ก าลงัไพร่พล 8,400 คน ท่ีมีกรมหม่ืนนเรศโยธี
เป็นแม่ทพั และกรมหม่ืนเสนีบริรักษ์เป็นแม่ทพัหน้าท่ีสองก็เข้าตีเมืองหนองบวั
แตกในวนัท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ.2370 (สวุิทย์ ธีรศาศวตั, 2543: 125) ซึ่งส่งผลให้
เมืองหนองบวัและชุมชนโดยรอบถูกท าลายเป็นอย่างมาก รวมทัง้ชมุชนโบราณ
บ้านล าภดู้วย ผู้คนแตกกระจดักระจายไปตามป่า บางสว่นถกูกวาดต้อนลงไปยงั
กรุงเทพฯ และเมืองในท่ีราบลุ่มแม่น า้เจ้าพระยาและแม่น า้สาขา (ธีระวัฒน์  
แสนค า, 2558 ข: 15 - 18)  
 จากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนโบราณบ้านล าภูน่าจะได้รับ
ผลกระทบจากสงครามในปี พ.ศ.2370 อย่างมากเช่นเดียวชุมชนโบราณเมือง
หนองบวั ทัง้นี ้เน่ืองจากว่ามีชาวบ้านล าภช่ืูอ “อ้ายตนาม” ซึง่อาจเป็นผู้น าชุมชน
ได้เป็นผู้น าทหารรักษาเมืองหนองบวัภายใต้การบญัชาการของพญานรินทร์ การ
ปรากฏช่ือบุคคลดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเก่ียวข้องกับสงครามในครัง้นี ้
ของชุมชนบ้านล าภูได้เป็นอย่างดี ด้วยความท่ีชุมชนบ้านล าภูอยู่ติดกับเมือง
หนองบวัอาคารบ้านเรือนน่าจะถูกเผาท าลายหรือทิง้ร้างไปด้วย ในขณะท่ีผู้คน
ส่วนหนึ่งคงถกูกวาดต้อนไปโดยทัง้กองทพัเวียงจนัทน์และกองทพัสยาม ทัง้ยงัมี
ความเป็นไปได้ว่ามีผู้คนอีกส่วนหนึ่งได้หนีการถูกกวาดต้อนขึน้ไปอยู่ตามภูเขา
และพืน้ท่ีป่าลึก ด้วยเหตดุงักล่าวนีเ้องจึงท าให้ศาสนสถานภายในชมุชนโบราณ
บ้านล าภูทัง้สองแห่งถูกทิง้ร้างไปด้วย และภายหลังมีเพียงวัดโพธ์ิศรีเท่านัน้ท่ี
ได้รับการบูรณะและพัฒนาเป็นวัดท่ีมีพระสงฆ์จ าพรรษาในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษ 24 
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บทส่งท้าย 
 หากจะกล่าวโดยสรุปเก่ียวกับประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนโบราณ
บ้านล าภูแล้ว ก็จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนีเ้ร่ิมมีหลักฐานประวัติศาสตร์  
โบราณคดีและศิลปกรรมท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตัง้ถ่ินฐานของชุมชนมาตัง้แต่
ประมาณปลายพทุธศตวรรษท่ี 23 ชมุชนโบราณบ้านล าภมีูพฒันาการของชุมชน
เช่ือมโยงกับชุมชนโบราณเมืองหนองบัวซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ของอาณาจักร 
ล้านช้าง จนท าให้มีการเรียกช่ือชุมชนโบราณทัง้สองแห่งว่า “หนองบัวล าภู” 
ตอ่มาชมุชนโบราณบ้านล าภูได้เผชิญกับภาวะสงครามอย่างน้อย 2 ครัง้ และใน
ศกึเจ้าอนวุงศ์ พ.ศ.2370 ท าให้ชมุชนและศาสนสถานภายในเขตชมุชนถกูทิง้ร้าง 
เม่ือเหตกุารณ์ทางการเมืองเป็นปกติจึงมีผู้คนกลบัมาตัง้ถ่ินฐานและฟืน้ฟูชุมชน
ใหม่อีกครัง้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 และมีพัฒนาการของชุมชนมาเป็น
ชมุชนบ้านล าภใูนปัจจบุนั 
 จากท่ีผู้ เขียนกล่าวมาข้างต้นก็จะเห็นได้ว่า ในบริเวณรอบๆ เมือง
หนองบวัล าภูได้มีการพบหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม 
ท่ีน่าสนใจมากมาย เร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ชมุชนโบราณบ้านล าภูจึงควรแก่
การศกึษาและถ่ายทอด เพ่ือให้อนชุนรุ่นหลงัได้ศึกษาเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ และ
พัฒนาประยุกต์ใช้ข้อมูลนัน้เพ่ือสร้างสรรค์ชุมชนท้องถ่ิน ควบคู่กับความ
พยายามในการพฒันาการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรมของชุมชน และการสนบัสนุน
ของหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน อนัจะสามารถน ามาใช้เป็นฐานข้อมูลเพื่อ
การพฒันาท้องถ่ินให้มัน่คงยัง่ยืนตอ่ไป 
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บุญชู  ภูศรี 1 / Boonchoo Poosri 
 

บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเวลา วนั เดือน ปี จากเอกสารใบลาน
ลาว ท่ีมีการบนัทกึศกัราชเป็นคริสต์ศกัราช ระหวา่ง พ.ศ.2436 - 2496 โดยศกึษา
เอกสารใบลานจากหอสมุดดิจิทัลใบลานลาว จ านวน 90 ฉบับ เพ่ือศึกษา
ลกัษณะการบนัทึกเวลา วนั เดือน ปี จากเอกสารดงักล่าว ผลการศึกษาพบว่า 
การบันทึกเวลาแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) เวลาหลวง 2) เวลาแบบชาวบ้าน  
3) เวลาสมัยใหม่ และ 4) เวลาประสมประสาน การบันทึกวัน 3 ลักษณะ คือ  
1) บนัทึกช่ือวนัอาทิตย์ - วนัเสาร์ 2) บนัทึกเป็นวนั 1 - วนั 7 และ 3) บนัทึกเป็น
วนัท่ี ตัง้แต่วนัท่ี 1 - 31 การบนัทึกเดือน มี 3 ลกัษณะ คือ 1) การบอกเดือนเป็น
บาลี  2) บันทึกตามระบบเดิม คือ เดือนเจียง ย่ี 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  และ  
3) บนัทึกเป็นภาษาฝร่ังเศส การบนัทึกปี มีการบนัทึกเป็น 1) ปีขอม 2) ปีศกัราช 
ซึ่งปีศกัราชมีการบนัทึกเป็น 4 ลกัษณะ คือ พทุธศกัราช จลุศกัราช คริสต์ศกัราช 
และรัตนโกสินทรศก 

                                                   
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  e - mail: b.poosri@hotmail.com 
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ค าส าคัญ: การบนัทกึเวลา, เอกสารใบลานลาว, วนั เวลา ในเอกสารใบลานลาว 

 

Abstract 
 

This study was conducted to explore formats of A.D. time and date 
record stated in Lao palm-leaf manuscripts during 1893 – 1953. To acquire 
effective data, 90 Lao palm-leaf manuscripts from E - library were searched 
and assembled to scrutinize formats of time and date record. Results 
indicated that formats of A.D. time and date record stated in Lao palm-leaf 
manuscripts during 1893 – 1953 were divided into four portions: 1) formats 
of time record separated into official time format, local time format, modern 
time format, and contemporary time format, 2) formats of day and date record 
categorized into specification of seven days, i.e. Sunday to Saturday, 
indication of Day 1 to Day 7, and signification of date from the 1st to the 31st , 
3) formats of month record shown in Pali language, French language, and 
accordance with traditional lunar calendar beginning from October (the first 
month) to September (the twelfth month), and 4) formats of year record stated 
in Khmer style which era forms, i.e. B.E., A.D., Thai minor era, and Rattanakosin 
era were also involved.             

 
Keywords: Time Record, Lao Palm-leaf Manuscripts,  
                   Date and Time in Lao Palm-leaf Manuscripts 
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บทน า 
เอกสารใบลานท่ีปรากฏต้นฉบบัในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นเอกสารใบลานท่ีสืบทอดจากอาณาจกัร
ล้านช้าง โดยพบเอกสารใบลานมีอายุตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา โดย
การเขียนหรือจารบอกเวลา วัน เดือน ปี ท่ีสร้างเอกสารใบลานมักจะอยู่ใน
ข้อความตอนท้ายของเอกสารใบลาน เรียกว่า อวสานพจน์ (Colophon) ในการ
บนัทกึเอกสารใบลานของล้านช้างโดยทัว่ไป เม่ือมีการจาร (เขียน) เนือ้หาจบแล้ว 
ผู้ จารมักจะบอกเวลา วัน เดือน ปี ท่ีจารแล้วเสร็จ และบางฉบับอาจจะบอก
รายช่ือเจ้าภาพ รายช่ือผู้ จาร (ผู้ เขียน) วัตถุประสงค์ในการจาร ซึ่งจะเป็นการ
ท าบญุอทุิศส่วนกุศลเป็นส่วนใหญ่ ความปรารถนาของผู้สร้าง/ผู้จาร ข้อขาดตก
บกพร่องของการจาร รวมถึงขออภัยท่ีจารตวัอกัษรไม่สวย และบางฉบบัอาจจะ
มีผญาบรรยายความรู้สึกระหว่างท่ีจารด้วย แต่ทัง้นีอ้าจจะไม่ได้จารบทครบ
อวสานพจน์ทัง้หมดตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ได้ การบนัทึกเอกสารใบลานในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 21 - 22 นิยมบนัทกึศกัราชด้วยปีจลุศกัราช (จ.ศ.) ในพทุธศตวรรษ
ท่ี 23 - 24  พบวา่มีการบนัทึกศกัราชทัง้จลุศกัราช และพทุธศกัราช 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เกิดการเปล่ียนแปลงในอาณาจักรล้านช้าง 
จนกระทัง่ล้านช้างได้แยกออกเป็น 3 อาณาจกัร คือ หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ 
และจ าปาศกัดิ์ ในพุทธศตวรรษท่ี 24 อาณาจักรล้านช้างทัง้หมดตกอยู่ภายใต้
อ านาจของราชส านกัสยาม ในปี พ.ศ.2322 กระทัง่ถึง พ.ศ.2436 ดินแดนบริเวณ
ฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงของอาณาจักรล้านช้างได้ตกเป็นเมืองในอารักขาของฝร่ังเศส 
จนถึง พ.ศ.2446 ตวัเมืองจ าปาศกัดิ์และพืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงบางส่วนได้ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศส จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ.2497 พืน้ท่ีของประเทศลาว
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ท่ีเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศสทัง้หมดได้รับอิสรภาพ และรวมตวักัน
เป็นผืนแผน่ดนิเดียวกนัเรียกว่า พระราชอาณาจกัรลาว  

ในช่วงการเปล่ียนผ่านจากอาณาจักรท่ีเป็นอิสระ มาสู่การตกเป็น
เมืองขึน้ของประเทศอ่ืนนัน้ การสืบทอดและการสร้างเอกสารใบลานยงัคงมีอยู่ 
แตไ่ด้รับผลกระทบจากอิทธิพลวฒันธรรมของประเทศท่ีเข้ามาปกครอง เช่น การ
คดัลอกวรรณกรรมต่างถ่ินเข้าสู่อาณาจกัรด้วยตวัอกัษรธรรม/ไทยน้อย และสิ่งท่ี
ส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ วัฒนธรรมของอาณาจักรหรือประเทศผู้ปกครองได้
แทรกซึมเข้าสู่ระบบการเขียนและการสืบทอดเอกสารใบลาน สิ่งท่ีเห็นได้ชัด
ประการหนึ่งคือ รูปแบบของ “อวสานพจน์” (colophon) โดยเฉพาะในการบอกเวลา
วนัเดือนปี ในการจารเอกสารใบลานมีรูปแบบเปล่ียนไป และช่วงท่ีมีผลกระทบ
มาก คือช่วงท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง ในระหว่าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบการจารเอกสารใบลานของลาว ดงันัน้ เอกสารใบลานในช่วง 
พ.ศ.2436 - 2497 จึงเป็นช่วงท่ีควรแก่การศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการ
บนัทึกเวลา วนัเดือนปี ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง และมีอิทธิพลของวฒันธรรมต่าง
พืน้ท่ีเข้ามาเป็นจ านวนมาก โดยผู้ศกึษาจะศึกษาเฉพาะเอกสารใบลานท่ีบนัทึก
ด้วยอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย ท่ี ต้นฉบับมีการบันทึกปี ท่ีจารเป็น
คริสต์ศกัราชและต้นฉบบัมีการบนัทึกศกัราชท่ีมีคริสต์ศกัราชปะปนอยู่ในการ
บอกศกัราช ซึง่มีจ านวน 90 ฉบบั  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศกึษาเนือ้หาการบนัทึกเวลา วนั เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีมี
การบนัทกึวนัท่ีจารแล้วเสร็จเป็นคริสต์ศกัราชในชว่ง พ.ศ.2436 - 2497 
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ต้นฉบับที่น ามาศึกษา 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้รวบรวมเอกสารใบลานท่ีมีการบนัทึกศกัราช

เป็นคริสต์ศกัราชอย่างเดียว และมีการบนัทึกศกัราชท่ีมีคริสต์ศกัราชปะปนอยู่ใน
การบอกศกัราชด้วย โดยศึกษาเฉพาะเอกสารโบราณจากหอสมุดดิจิทลัใบลาน
ลาวระหว่าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งจากการสืบค้นพบเอกสารในช่วงเวลาดงักล่าว 
มีจ านวนทัง้หมด 2,460 ฉบบั โดยพบเอกสารท่ีบนัทึกศกัราชเป็นคริสต์ศักราช
จ านวน 90 ฉบบั ซึ่งผู้ศึกษาจะอ้างอิงเอกสารใบลาน ในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
ทัง้หมดในรูปแบบ ดงันี ้ 

 

 

     
 
   
 
 

ในการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ืองจะเน้นท่ีเลขรหสั PLMP จ านวน 13 หลกั 
ทัง้นีเ้พราะสามารถน าไปค้นหาเอกสารใบลานฉบับนัน้ ๆ ได้ โดยเปิดเว็บไซต์ 
http://www.laomanuscripts.net/ จากนัน้กรอกเลขรหัส PLMP 13 หลัก ก็จะ
สามารถสืบค้นเอกสารใบลานท่ีต้องการสืบค้นได้ ดงัภาพตอ่ไปนี ้ 

 
 
 
 
 

ช่ือ. (พ.ศ.). ชนิดของอกัษร. แขวงท่ีพบ. เลขรหสั PLMP  
เชตพน. (2445). ไทยน้อย. ก าแพงนครเวียงจนัทน์. 01050317012_00. 
โลกนัย. (2485). ธรรม. สะหวนันะเขต. 13091702010_00. 
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ภาพที่ 1 - 2 การสืบคน้เอกสารใบลานโดยใช้เลขรหสั PLMP 
ทีม่า: http://www.laomanuscripts.net 

 
อักษรที่ใช้เขียน  

อกัษรท่ีใช้เขียนบนัทึกวนัเดือนปีในเอกสารท่ีบนัทึกเป็นปีคริสต์ศกัราช
ในช่วงดงักล่าว พบว่ามีการใช้อกัษร 5 ชนิด คือ อกัษรในระบบการเขียนเดิมของ
ลาว 2 ชนิด คือ อกัษรไทยน้อย (ลาวเดิม/ลาวเก่า/ลาวโบราณ) อกัษรธรรม และ
อกัษรท่ีเพิ่มเข้ามาใหม่ในระบบการเขียน คือ อกัษรขอม อกัษรไทย และอักษร
ละติน โดยอักษรท่ีนิยมใช้ คือ อักษรธรรมและอักษรไทยน้อย ส่วนอักษรขอม 
อักษรไทย และอักษรละติน เขียนปะปนเพียงเล็กน้อย ดังตัวอย่างในตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

 

กรอกเลขหสั 13 หลกั 
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ตารางที่ 1 อกัษรท่ีใช้ในการบนัทึกศกัราชในเอกสารใบลาน พ.ศ.2436 – 2497 
 

ล าดับ อักษรจาร/ค าปริวรรต อ้างอิง 
 

1  
พทุธศกัราชลว่งแล้ว 24702 (2472) 

ปาลีปาราชิกัณฑ์ , 2462: 8 / ใบหลบ
หลงั / 42  

2                      
1926 จลุสงักาศราชะได้ 1926 

 
ท้าวก่ิงเจืองหาญ, 2469: 163 / 1 - 2 

 
จากตารางท่ี 1 จะพบว่ามีการใช้อักษรขอมในค าว่า “ล่วงแล้ว”  

( ) และตวัเลข 24702 ( ) เป็นตวัเลขไทยทัง้หมด ยกเว้น
เลข 0 ซึ่งมีสัณฐานคล้ายคลึงกับเลขอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย จนไม่
สามารถแยกได้ว่าเป็นตวัเลขไทยหรือตวัเลขธรรม/ไทยน้อย สว่นล าดบัท่ี 2 พบว่า
มีการใช้ตวัเลขละตินเขียนปีคริสต์ศกัราช  

อีกประเด็นหนึง่ คือ การใช้ตวัเลขไทยเขียนศกัราชซึ่งเป็นปีคริสต์ศกัราช 
จากจ านวน 90 ฉบบั พบว่ามีการใช้ตวัเลขไทยในการเขียนศกัราช จ านวน 28 
ฉบบั โดยใช้ตวัเลขไทยล้วน 14 ฉบบั และใช้ตวัเลขไทยเขียนปะปนกับตัวเลข
อกัษรธรรม/อกัษรไทยน้อย 14 ฉบบั3  และพบการใช้ตวัเลขละติน จ านวน 2 ฉบบั  
ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
 

                                                   
2 ในการอ้างอิงเอกสารใบลาน จะใช้ (ช่ือเร่ือง, ปีที่จาร: ล าดบัผกู(ถ้ามี)/หน้าลาน/บรรทดั) 
3 ผู้ศกึษาจะเขียนเคร่ืองหมาย * ตามหลงัปีศกัราชที่เขียนด้วยตวัเลขไทยล้วน  
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ตารางที่ 2 ตวัเลขไทยท่ีใช้บนัทึกศกัราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497 
 

ล าดับ อักษรจาร ปริวรรต – 
(พุทธศักราช) 

เร่ือง 

1  1907 - (2450)* สองตบูกรรม 

2                          * 1913 - (2456) ล าท้าวสวุรรณสาม 

3                         * 1919 - (2462) ชมุพปูติ 

4  1920 - (2463) สนิไช,ปฐมมลู 

5                     * 1921 - (2464) พทุธเสน 

6                       * 1925 - (2468) แปดหมื่นสีพ่นัขนัธ์ 

7                   * 1925 - (2468) มาลยัเยี่ยมเผต 

8  1927 - (2470) เชตพน 

9  1927 - (2470) ท้าวโสวตั 

10                        * 1927 - (2470) ล ากาละนบัมือ้ส้วย 

11  1928 - (2471) ล าติณบาล 

12                         * 1931 - (2474) พิมพาพิลาป 

13  1931 - (2474) เสยีวสวาดคทัธนาม 

14                         * 1931 - (2474) อินทร์ใช้ชาติ 

15  1932 - (2475) นครโสเภณี 

16                               * 1932 - (2475) พระอสตีิมหาสาวก 

17                             * 1933 - (2476) ท้าวแบ้ 

18  1935 - (2478) ยอดกะนิกาย 

19                   * 1936 - (2479) ฏีกาโยโส 

20  1939 - (2482) ครุุธรรม 
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ตารางที่ 2 ตวัเลขไทยท่ีใช้บนัทึกศกัราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497 
              (ต่อ) 
 

21  1939 - (2482) ธรรมดาสอนโลก 

22                        * 1939 - (2481) พืน้สวุตั 

23                   * 1942 - (2485) โลกนยั 

24  1943 - (2486) ล าสร้อยสายค า 

25  1943 - (2486) ล าอรัุงคธาต ุ

26  1946 - (2489) พระคมัภีร์สงักสุนิกาย 

27                         * 1946 - (2489) สทัทา 

28  1953 - (2496) ห้าสบิชาติ มดัสี ่ 

29  1926 - (2469) ท้าวก่ิงเจืองหาญ 

30  1948 - (2491) บวัระพนัธะฯ 
 

จากจ านวนเอกสารใบลานท่ีมีการใช้เลขไทยเขียนปีศกัราชนัน้ จ าแนก
ตามพืน้ท่ีท่ีพบเอกสารใบลาน ในจงัหวดัตา่งๆ ของ สปป.ลาว ดงันี ้ 
  สะหวนันะเขต  7 ฉบบั  
  จ าปาศกัดิ ์  6 ฉบบั 
  นครหลวงเวียงจนัทน์  6 ฉบบั 
  สาลวนั     3 ฉบบั 
  ค ามว่น     4 ฉบบั  
  อตัตะปือ    1 ฉบบั 
  หลวงพระบาง  1 ฉบบั  

ตารางที่ 2  ตวัเลขไทยท่ีใช้บนัทกึศกัราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497 
               (ต่อ) 
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จะสังเกตว่า มีการใช้ตวัเลขไทยเขียนปีศักราชจ านวนมากในจังหวัด 
ท่ีอยู่บริเวณภาคกลางลงไปถึงภาคใต้ของลาว ส่วนการใช้เลขอารบิกอยู่บริเวณ
นครหลวงเวียงจันทน์ (ท้าวก่ิงเจืองหาญ, 2469) และบอริค าไช (บวัระพันธะฯ, 
2491) ซึง่ไมน่ิยมเลขไทยในการเขียน  

เลขไทยท่ีใช้ในการเขียนปีคริสต์ศกัราช คือ 1 2 3 6 7 8 9 ทัง้นี ้เน่ืองจาก
เลข 0 4 5 ของไทย มีองค์ประกอบและสณัฐานใกล้เคียงกับเลขอกัษรธรรม/ไทย
น้อย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เลข 1 มีวิธีการสงัเกต คือ เลข 1 อกัษรธรรม/ไทยน้อย เส้นปลายจะอยู่
เสมอกบัหวัอกัษร สว่น 1 ไทยจะมีวิธีการสงัเกตการม้วนหวัเลข 1 จะอยูใ่นวงกลม 
และเส้นปลายอกัษรจะตวดัลงมาด้านลา่งเลยหวัอกัษร 

เลข 2 มีวิธีการสงัเกต คือ เลข 2 อกัษรธรรม/ไทยน้อย จะตวดัหางโค้งขึน้
ไปด้านบน แล้วตวดัไปด้านขวามือโดยไม่มีการหกัเหล่ียม ส่วนเลข 2 ไทย จะมี
การหกัเหล่ียมอยูฐ่านล่าง และขีดปลายอกัษรเฉียงขึน้ไปด้านซ้ายมือ  

เลข 3 มีสัณฐานท่ีต่างกันชัดเจนระหว่างอักษรธรรม/ไทยน้อยและ
อกัษรไทย โดยเลข 3 อกัษรธรรม/ไทยน้อย มีโครงสร้างและเส้นอกัษรซบัซ้อนกว่า
อักษรไทย ส่วนเลข 3 ไทย มีโครงสร้างท่ีเขียนง่ายกว่า และพบว่ามีการใช้มา
ตัง้แต่ พ.ศ.2456 และเป็นท่ีนิยมใช้อันดับ 2 ทัง้นีพ้บการใช้เลข 3 ไทยเขียนปี
ศกัราช จ านวน 11 ฉบบั  

เลข 6 อักษรธรรม/ไทยน้อยและอักษรไทย มีรูปร่างแตกต่างกันอย่าง
ชดัเจน แตพ่บวา่ผู้จารไม่นิยมใช้เลข 6 ไทย ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่าเลข 6 อกัษร
ธรรม/ไทยน้อย ก็มีสณัฐานไมซ่บัซ้อน เขียนง่าย จงึไมน่ิยมใช้เลข 6 ไทย ทัง้นีพ้บ
เลข 6 ไทยในการเขียนเอกสารเพียง 2 ฉบบั ใน พ.ศ.2479 และ พ.ศ.2489 
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เลข 7 อกัษรธรรม/ไทยน้อย และอกัษรไทย มีรูปร่างตา่งกนัอย่างชดัเจน 
ซึง่พบวา่มีการใช้เลข 7 อกัษรไทยเขียนเอกสารใบลานลาวมาตัง้แต ่พ.ศ.2470  

เลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้อย มีสัณฐานท่ีสลับซับซ้อน แต่พบว่าผู้ จาร
นิยมจารด้วยเลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้อยมากกว่าอักษรไทย ทัง้นี  ้อาจจะเป็น
เพราะสณัฐานของเลข 8 ไทยมีลกัษณะคล้ายคลึงกับสัณฐานของเลข 4 อกัษร
ธรรม/ไทยน้อย หากน าเลข 8 ไทยมาใช้อาจจะเกิดความสบัสนนัน่เอง 

เลข 9 อักษรธรรม/ไทยน้อยและอักษรไทย มีรูปร่างแตกต่างกันอย่าง
ชดัเจน ซึ่งพบว่ามีการใช้เลข 9 อกัษรไทยมาตัง้แต่ พ.ศ.2456 และนิยมใช้มาก
ท่ีสุด ทัง้นีเ้พราะพบการใช้เลข 9 ของอกัษรไทยในการเขียนใบลานลาว จ านวน 
19 ฉบบั  
 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกตา่งด้านสณัฐานของตวัเลขธรรม/ไทยน้อย      
               กบัตวัเลขไทยในเอกสารใบลานชว่ง พ.ศ.2436 – 2497 
 

ตัวเลข 
ตัวเลขอักษรธรรม/ 

ไทยน้อย ตัวเลขอักษรไทย 

1         ,   

2   

3              ,   

6   

7           ,           ,                 ,    

8   

9    ,        ,           ,          ,          ,   
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รูปแบบเวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436-2497 
 

1. เวลา 
เวลา หรือ ยาม ในเอกสารใบลานลาวช่วงดงักล่าว พบวา่มีการใช้เวลา 4 

ระบบ คือ 1) เวลาหลวง  2) เวลาแบบชาวบ้าน หรือยามชาวบ้าน 3) เวลา
สมยัใหม ่4) เวลาประสมประสาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 

  1.1 เวลาหลวง  เวลาหลวงหรือยามราชส านัก คือ การ
ก าหนดเวลาท่ีราชส านกัล้านช้างใช้อย่างเป็นทางการ เช่น ใช้ในการบนัทึกศิลา
จารึก จารึกฐานพระพุทธรูป เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ วนัหนึ่งแบ่งเป็น 16 ช่วง 
เรียกว่า ยาม โดยกลางวนัมี 8 ยาม กลางคืนมี 8 ยาม ยามหนึ่งเท่ากับ 1 ชัว่โมง 
30 นาที ยามในเอกสารใบลานท่ีบนัทึกเป็นคริสต์ศกัราชในช่วง พ.ศ.2436 - 2497 
พบเพียง 4 ยามเท่านัน้ ซึ่งพบเฉพาะยามท่ีปรากฏในตอนกลางวนั ทัง้นีอ้าจจะ
เป็นเพราะว่าการเขียนเอกสารใบลานนิยมจารในช่วงกลางวนัมากกว่ากลางคืน 
ยามท่ีพบมี 4 ยาม คือ 1) ยามกองงาย 2) ยามตดุซ้าย 3) ยามกองแลง และ 4) 
ยามแถใกล้เท่ียง ซึง่รายละเอียดช่วงเวลาของยาม ดงัตารางท่ี 4 หน้า 35   
 

  1.2 เวลาแบบชาวบ้าน หรือยามพืน้บ้าน คือ ยามท่ีประชาชน
ทัว่ไปใช้ในการก าหนดเวลา โดยน าเอาวิถีชีวิต กิจวตัรของพระสงฆ์ ธรรมชาติ 
ในท้องถ่ินของตนมาเป็นเคร่ืองบอกเวลา เช่น ช่วงเวลาฉันภัตตาหารเช้าของ
พระสงฆ์ (ฉันจงัหนั) เวลาเพล เวลามาหาบน า้ท่ีบ่อน า้ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด
ช่ือยาม ดงัตารางท่ี 5 หน้า 36 
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ตารางที่ 4  ยามท่ีใช้ในราชส านกัล้านช้างชว่งเวลากลางวนั 
 

ล าดับ ชื่อยาม ช่วงเวลา 

1 ยามตดุตัง้ 06.00 น. - 07.30 น. 

2 ยามงาย 07.30 น. - 09.00 น. 

3 ยามแถใกล้เที่ยง 09.00 น. - 10.30 น. 

4 ยามเที่ยง 10.30 น. - 12.00 น. 

5 ยามตดุซ้าย 12.00 น. - 13.30 น. 

6 ยามแลง (ยามกลองแลง) 13.30 น. - 15.00 น. 

7 ยามแถใกล้ค ่า 15.00 น. - 16.30 น. 

8 ยามพาดลัน่ (ค ่า) 16.30 น. - 18.00 น. 
 

       ทีม่า: ตารางยามจาก: ธวชั  ปณุโณทก, 2530: 184 
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ตารางท่ี 5  ยามแบบชาวบ้านท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436  
      – 2497 

 

ล าดับ ยามเช้า - เที่ยง ยามบ่าย - ยามเยน็ 
1 - ยามเช้า - ยามสาวลงทา่ 
2 - ยามเช้าก่อนจงัหนั - ยามผู้สาวโฮมสา่ง 
3 - ยามงายแดดแก่ - ยามตีกลองแลง 
4 - ยามงายแก่ - ยามแลง 
5 - ยามเพลแดดแก่ - ยามแลงใกล้สคิ ่า 
6 - ยามเพลใกล้เที่ยง - ยามแลงแดดออ่น ๆ  
7 - ยามเพล - ยามกองแลงแดดอ่อน ๆ 
8 - ยามเที่ยงมือ้เว็น - ยามค้างหม้อข้าวแลง 
9 - ยามเพลแมอ่อกลงมาฮอด - ยามสาวลงทา่ 

 
ยามในตอนเช้า - เท่ียง ใช้ค าหลกั 3 ค า คือ เช้า งาย และเพล 

โดยจะใช้ค าวิเศษณ์ระบุเวลา คือค าว่า แก่ เช่น งายแก่ เพลแดดแก่ หมายถึง 
เวลาสายมาก เวลาสายจนแดดจัด และมีการน ากิจกรรมในช่วงเช้า - เท่ียง มา
ตอ่ท้ายเป็นสร้อยของเวลา คือ ยามเพลแมอ่อกลงมาฮอด ซึง่หมายถึง ในชว่งเพล
อบุาสิกาน าภตัตาหารมาถวายเพลพอดี 

ในตอนบ่าย - ค ่า ใช้ค าหลัก คือ ยามแลง โดยใช้ค าวิเศษณ์
ตามหลงั คือ แดดอ่อน ใกล้จะค ่า และเพิ่มกิจกรรมท่ีท าในตอนเย็น เช่น หญิง
สาวมาหาบน า้บริเวณท่าน า้ (สาวลงท่า) หรือหญิงสาวมาหาบน า้ท่ีบอ่ (โฮมส่าง) 
ยามตีกลองแลง (เวลาท่ีพระสงฆ์ตีกลองตอนเย็น เวลาประมาณ 15.00 - 18.00 น) 
และเวลาท่ีนึง่ข้าวเย็น (ค้างหม้อข้าวแลง) 
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  1.3 เวลาสมัยใหม่ เวลาสมัยใหม่ คือ ช่วงของเวลาท่ีไม่ได้
บอกตามระบบเดิมของราชส านักและตามเวลาของชาวบ้าน แต่ก าหนดตาม
เคร่ืองก าหนดเวลาสมยัใหม ่ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 6 ยามสมยัใหมท่ี่ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497 
 

ล าดับ ยามเช้า - เที่ยง ยามบ่าย - ยามเยน็ 

1 - ยาม 9 โมงเคิ่ง   - บา่ย 3 โมง 15 นาที  

2 - 4 โมง 45 นาที  - ยามบา่ย 5 โมง  

3 - ยาม 12 โมง 15 นาที   

4 - พอ 9 นาฬิกา เวลาเช้า  
 

จะสังเกตว่า จะใช้ค าว่า ยาม น าหน้าทุกครัง้ ยกเว้นกรณี  
“4 โมง 45 นาที” ไม่ได้ใช้ค าว่า ยาม น าหน้า และจะใช้ตวัเลขในการแสดงเวลา 
บางครัง้มีค าว่า นาที ตามหลงั  

 

  1.4 เวลาประสมประสาน เป็นการประยุกต์ระหว่างสมยัเก่า
และสมัยใหม่ โดยการน าลักษณะการบอกเวลาอย่างน้อย 2 ประเภท รวมเข้า
ด้วยกนั ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที่ 7 ยามประสมประสานท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาว ในชว่ง พ.ศ.2436  
     - 2497 

 

ราชส านัก พืน้บ้าน สมัยใหม่ พืน้บ้าน รวม 
 

ยามกองแลง ค้ายสคิ ่า   ยามกองแลงค้ายสคิ ่า 
ยามแถ  บา่ย 4 โมง แลง ยามแถ บา่ย 4 โมงแลง 
ยามแลง  บา่ย 3 โมง  ยามแลง บา่ย 3 โมง 

  ยามบา่ย 2 โมง แลง ยามบา่ย 2 โมงแลง 
  เวลาบา่ย 3 โมง แลง เวลาบา่ย 3 โมงแลง 

 
  นอกจากยามประสมประสานตามท่ีปรากฏในตาราง 7 แล้ว ยงั

พบว่า มีการใช้สร้อยค าเสริมด้านหลงัของยามราชส านัก แต่เพิ่มเสริมความให้
ชดัขึน้ โดยไม่ได้ประยุกต์กับยามประเภทอ่ืนๆ คือ “ยามตดุซ้ายย้ายย่างไปมา” 
(ปาลีปาราชิกัณฑ์, 2462: ใบหลบหลัง) ซึ่งค าว่า “ยามตุดซ้าย” เป็นยามราช
ส านัก อยู่ในช่วงเวลา 12.00 - 13.30 น. โดยเติมสร้อยค าว่า “ย้ายย่างไปมา” 
หมายถึง ก าลงัเคล่ือนไป และค าว่า “ยามแลงใกล้สิค ่าตาวนัตกต ่าคล้อยลงแล้ว
บเ่ห็น” (เวสสนัดรค ากลอนฯ, 2482: 456) ค าวา่ ยามแลง เป็นยามราชส านกัอยู่ใน
ชว่งเวลา 13.30 - 15.00 น. แตเ่ม่ือเตมิสร้อยค าว่า “ใกล้สิค ่าตาวนัตกต ่าคล้อยลง
แล้วบเ่ห็น” ท าให้ความหมายคลาดเคล่ือนจากยามราชส านกั เพราะสร้อยค าส่ือถึง 
เวลาค ่าจนมองไมเ่ห็น 

 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

39 
                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2. วัน วนัในการบนัทกึเอกสารใบลานลาว พบวา่มีการบนัทกึอยู ่3 ระบบ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 ขึน้ - แรม วนัข้างขึน้ ใช้ค าวา่ ขึน้ 1 ค ่า ไปจนถึง ขึน้ 15 ค ่า 
บางครัง้ขึน้ 15 ค ่าจะใช้ค าวา่ “เพง็” แทน เชน่ “เดือน 10 เพ็ง” หมายถึง ขึน้ 15 ค ่า 
เดือน 10  และพบค าท่ีใช้แทนค าว่า ขึน้ อีกค าหนึ่ง คือ “ออกใหม่” พบค าว่า 
ออกใหม ่1 ค ่า จนถึงออกใหม ่13 ค ่า สว่นวนัข้างแรม ใช้ค าวา่ แรม 1 ค ่าไปจนถึง 
แรม 13 ค ่า  ส่วนวนัเดือนมืดใช้ ค าว่า “ดบั” เช่น เดือน 8 ดบั หมายถึง เดือน 8 
แรม 14 ค ่า 
  2.2 วันอาทิตย์ - วันเสาร์ การเขียนวันอาทิตย์ - วนัเสาร์ มี
การเขียน 2 ระบบ คือ ระบบท่ี 1 เขียนเป็นตวัเลข คือ วนั 1 วนั 2 วนั 3 วนั 4 วนั 5 
วนั 6 วนั 7 และระบบท่ี 2 คือ การเขียนช่ือวนัเป็นตวัอกัษร โดยเขียนช่ือวนัจนัทร์ 
วนัพุธ วนัศกุร์ และวนัเสาร์ ตามปกติ ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะเป็นวันท่ีมีพยางค์
เดียว สว่นวนัอาทิตย์ วนัองัคาร และวนัพฤหสับดี มีการเขียนแตกตา่งกนั โดยวนั
อาทิตย์ มีการเขียน 2 ลกัษณะ คือ วนัทิตย์ กับวนัอาทิตย์ โดยบางฉบบัค าว่า 
“ทิตย์” มีการเขียนแบบคงรากศพัท์ไว้ด้วย คือ คง “ย์” ไว้ วนัองัคารมีการเขียน 
3 แบบ คือ วนัองัคาร วนัคาร และวนัละคาร สว่นวนัพฤหสับดี มีการเขียน 3 แบบ 
คือ แบบท่ี 1 เขียนเป็น พหัส แบบท่ี 2 เขียนควบกล า้พยางค์แรกเป็น พละหัส 
และแบบท่ี 3 มีการเขียนเป็น “วนัพะ 5” ซึ่งเป็นการเขียนประสมระหว่างการบอก
วนัแบบช่ือวนัและการบอกวนัแบบตวัเลข  
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ตารางที่ 8 การบนัทกึวนัท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497 
 

วัน อักษรจาร ปริวรรต อ้างอิง 

อาทิตย์  
 

วนัทิตย์  
วนัอาทิตย์ 

โลกนยั, 2485: 11/76/3 
อรัุงคธาต,ุ 2494: 7/31/2 

จนัทร์         วนัจนัทร์ สริสา, 2455: 54/5 

องัคาร  
 
 

วนัละคาร 
วนัองัคาร 
วนัคาร 

นิสสยั นวนิบาต, 2470: 10/17/4  
ล าแตงออ่น, 2491: 5/38/3 
สอนโลก, 2482: 4/37/4 

พธุ  วนัพธุ นิยายงวัน้อย, 2479: 7/1 

พฤหสับดี  
 
 

วนัพะ 5  
วนัพหสั 
วนัพหสั 

ท้าวโสวตั, 2470: 521/1 
เวสสนัดรค ากลอนฯ, 2482: 445/1 
มลูกึต, 2494: ผกู 37/4 

ศกุร์  วนัศกุร์ คิริมานนทสตูร, 2495: 13/56/3 

เสาร์  วนัเสาร์ ล าสร้อยสายค า, 2486: 4/29/2 

 
  2.3 วันที่ 1 - 30 การบอกวนัเป็น วนัท่ี พบว่ามีจ านวนเอกสาร
ใบลาน 8 ฉบบั เขียนบอกวนัเป็น วนัท่ี โดยการบอกวนัเป็นวนัท่ีดงักล่าว จะตาม
ด้วยการบอกเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเดือนภาษาฝร่ังเศส มี 2 ฉบบัท่ีบอกวันเป็น
วนัท่ี แตร่ะบเุดือนเป็นตวัเลข ดงันี ้ 
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  1) ริจนาแล้ว 4 โมง 45 นาที วนัพธุ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค ่า ปี
กนุ 1946 วนัท่ี 31 พ.ศ. 2489 (พระคมัภีร์สงักสุนิกาย, 2489: 10/22/4) 
  2) วนัท่ี 19 ปี 1920 เดือน 8 (สินไช, ปฐมมลู, 2463: 880/2 - 3) 
 

3. เดือน 
การเขียนบอกเดือนในเอกสารใบลานลาวช่วง พ.ศ.2436 - 2497 พบว่า 

มีการเขียนบอกเดือน 3 แบบ คือ การบอกเดือนแบบบาลี การบอกเดือนแบบเดิม
ของล้านช้าง และการบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  3.1 การบอกเดือนเป็นภาษาบาลี 
  การบอกเดือนแบบบาลี พบเพียง 1 ฉบบั โดยมีการบอกเดือน
บาลีแล้วแปลบอกเดือนเป็นตวัเลข คือ “ภทัรมาเส เดือน 10” (ปาลีปาราชิกัณฑ์, 
2462: 8/ใบหลบหลงั/10) 
  3.2 การบอกเดือนตามระบบเดมิของล้านช้าง 
  การบอกเดือนตามระบบเดิม คือ เดือนเจียง (เดือน 1) เดือนย่ี 
(เดือน 2) เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 
เดือน 11 และเดือน 12 เดือนเจียง เดือนย่ี นิยมเขียนด้วยตวัอกัษร ส่วนเดือน 3  
- 12 นิยมเขียนด้วยตวัเลข พบเพียง 1 ฉบบัท่ีเขียนเป็นตวัอักษร คือ เดือนสิบ 
(โลกนยั, 2485: 11/39/3)  
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  3.3 การบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส 
  การบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส พบการใช้ในเอกสารใบลาน
ช่วง พ.ศ.2436 - 2497 โดยพบครัง้แรกในปี พ.ศ.2461 ซึ่งเป็นการเขียนด้วยโคลง
สาร ดงันี ้
 

    วนัทีเ่จ็ดตัง้  วางเหล็กจารเขียนขีด 
    เฟวิเยยงัอยู่ยัง้  บงัหนา้มากมาย  
              (นิทานป่าเชตวนั, 2461: 84/3 - 4) 
 
  ในปี พ.ศ.2481 พบเอกสารใบลานท่ีเป็นค าประกาศของพุทธ
บณัฑิตสภาจนัทบรีุ เขียนด้วยตวัอกัษรแบบพทุธบณัฑิตสภาจนัทบรีุ ได้คดัลอก
ประกาศข้อปฏิบตัิของภิกษุสามเณร พบว่ามีการเขียนเดือนแบบฝร่ังเศสในข้อ
ประกาศด้วย  
  การบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีพบมากท่ีสุด คือ ในเอกสาร
ท่ีจารขึน้ในปี พ.ศ.2485 ซึ่งพบจ านวน 4 ฉบบั การเขียนเดือนแบบฝร่ังเศสฉบบั
สดุท้าย พบในวรรณกรรมเร่ือง ก้านชวายและก้านสาบาน ซึ่งเอกสารใบลานระบุ
วา่เป็นของเจ้าคณะแขวงหลวงพระบาง วดัใหมส่วุรรณภมูาราม ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที่ 9  การบนัทกึเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาว       
                   ในชว่ง พ.ศ.2436 – 2497 
 

เดือน ภาษาฝร่ังเศส อักษรจาร ปริวรรต อ้างอิง 

กมุภาพนัธ์ février  เฟวิเย 
นิทานป่าเชตวนั, 
2461: 84/3 - 4 

มกราคม Janvier  ชงัวิเย 
ข้อประกาศของพทุธ
บณัฑิตฯ, 2481: 5/4 

กรกฎาคม 
 

juillet 
 

 ชยุเย 
นิยายไก่แมก่ล้า, 
2485: 1/23/3 

 ชยุเย 
สมาสจนัทประโชติ, 
2485: 1/1 

สงิหาคม 
 

août 
 

 อาอตุต์ 
นิยายนกน้อย, 
2485: 1/4/3 

 อาอดุ 
นิยายพิมพาฮ ่าไฮ, 
2485: 1/16/1 

เมษายน avril  อาวริน 
ก้านชวาย และก้าน
สาบาน, 2489: 16/3 

 
  ในการเขียนเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส พบวา่การเขียนเดือนอาอุต 

ผู้ จารน่าจะน าหลักการเขียนอักษรธรรมมาประยุกต์ใช้ และมีการเขียน
เคร่ืองหมายสมยัใหม ่คือ เคร่ืองหมายทณัฑฆาต และสงัเกตว่าผู้ เขียนเดือนแบบ
ฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2485 ทัง้หมด เป็นพระสงฆ์ และการเขียนในปี พ.ศ.2489 ก็เป็น
การเขียนของพระสงฆ์ซึง่มีต าแหนง่เป็นเจ้าคณะแขวงเมืองหลวงพระบาง  
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4. ปี  
ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ว่าโดยเอกสารท่ีน ามาศึกษาจะมีการ

บนัทึกเป็น ค.ศ. แต่พบว่ามีการบนัทึกปี และปีศกัราชในรูปแบบต่างๆ ผสมอยู่
ด้วย ซึ่งจากการศกึษาไม่พบว่ามีการใช้การบอกปีแบบไทยโบราณ (ปีหนไทย) ท่ี
มีระบบแม่ปี - ลูกปี แต่นิยมใช้ปีหนขอม (ชวด - กุน) ส่วนปีศกัราชมีการใช้อยู่ 
4 รูปแบบ คือ  จุลศักราช (จ.ศ.)  พุทธศักราช (พ.ศ.)  คริสต์ศักราช (ค.ศ.) และ            
รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)  

ศกัราชท่ีเข้ามาในระบบการเขียนใหม่ คือ ร.ศ. ซึ่งพบเพียงท่ีเดียวในปี 
พ.ศ. 2454 ส่วนการใช้ปีคริสต์ศกัราช พบว่ามีความพยายามของผู้จารท่ีจะบอก
วา่เป็นปีแบบฝร่ัง ซึง่พบจ านวน 2 ฉบบั ดงันี ้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 การระบตุวัเขียนว่าเป็นปีฝรัง่ มีข้อความว่า “ปีมะโรง 1928 ฝรัง่” 
ทีม่า: (ล าติณบาล, 2471: 47/1); http://www.laomanuscripts.net 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 การระบตุวัเขียนว่าเป็นปีฝรัง่ มีข้อความว่า “วนั 2 ปีฝรัง่ 1945” 
ทีม่า: (ทา้วก าด า, 2488: 4/34/4); http://www.laomanuscripts.net 
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ในกรณีการบอกปีเป็นคริสต์ศกัราช ผู้ศกึษาได้สรุปเป็นข้อ ตามลกัษณะ
การบอกศกัราชท่ีปรากฏในเอกสารใบลาน ดงันี ้ 

 

  1) มีการบอกวา่เป็นปีคริสต์ศกัราช โดยใช้ตวัย่อ ค.ศ. ดงันี ้
                                                             “วันท่ี  8 อาวริน ค.ศ.
1947” (ก้านชวายและก้านสาบาน, 2489: 16/3) 
  2) ไม่มีการบอกว่าเป็นปีศักราชประเภทใด แต่มีการเขียน
เคร่ืองหมายทบั ซึง่เป็นเคร่ืองหมายสมยัใหม่ในการบอกวนัเดือนปี คือ 
   “เดือน 10/5/39/” (สอนโลก, 2482: 4/37/4) 
ซึง่เม่ือค านวณแล้วเป็น ปี ค.ศ.1939  
  3) ไม่ระบุว่าเป็น จ.ศ., พ.ศ., และ ค.ศ. แต่ระบุว่า “ศกัราชได้” 
จากนัน้ตามด้วยเลขคริสต์ศกัราช  
  4) บอกปีหนขอม ตามด้วย ค.ศ. (โดยไม่ระบวุ่าเป็น ค.ศ.) เช่น 
ปีกนุ 1948, ปีชวด 1949 เป็นต้น 
  5) บอก ค.ศ. (โดยไมร่ะบกุว่าเป็น ค.ศ.) ตามด้วยปีหนขอม เชน่ 
สร้างปี 1951 ปีเถาะ, 1952 ปีขาล เป็นต้น 
  6) มีการระบุปีศักราชว่าเป็นปีจุลศักราช แต่ความจริงเป็นปี
คริสต์ศกัราช ซึ่งมีจ านวนมากถึง 18 ฉบบั เช่น จลุสงักาศราชาได้พนั 9 ฮ้อย 11 
(ฎีกานโม, 2454: 46/3) แตเ่ม่ือค านวณเป็นคริสต์ศกัราช 1911 
  7) มีการระบุว่ าเป็นปีพุทธศักราช แต่ความจริงเป็นปี
คริสต์ศกัราช มีจ านวน 5 ฉบบั เช่น “พทุธศกัราชได้ 1932 เดือน 5 แรม 12 วนั 7 
มือ้กดสะง้า ปีมะแม” (นครโสเภณี, 2475: 1/39/1) 
  8) มีการบอกปีศกัราช มากกวา่ 1 ชนิด ดงัตอ่ไปนี ้
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8.1) “ร.ศ.130ฯ ร.ศ.1191ฯ ปีกนุ เป็นปีสกุร” (นิทานธาตหุวัอก
พระเจ้าฯ, 2454: 8/3) 
 

 
 

ภาพที่ 5 การระบศุกัราชเป็น ร.ศ., ค.ศ. และปีหนขอม 
ทีม่า : (นิทานธาตหุวัอกพระเจ้าฯ, 2454: 8/3); http://www.laomanuscripts.net 

 

   8.2) “ส าเร็จเดือนสิบ ขึน้ 11 ค ่า วันทิตย์ พ.ศ.2885 II 1942”  
(โลกนยั, 2485: 11/39/3)  
   8.3) “ริจนาแล้ว 4 โมง 45 นาที วนัพธุ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค ่า 
ปีกนุ 1946 วนัท่ี 31 พ.ศ.2489” (พระคมัภีร์สงักสุนิกาย, 2489: 10/22/4)  
 

  จากการศึกษาเอกสารใบลาน พบการบันทึกศักราชเป็น
คริสต์ศกัราช และพบว่าเม่ือมีการใช้ตวัเลขในการบนัทึกนัน้ นิยมใช้ตวัเลขไทย
ปนกบัตวัเลขอกัษรธรรม/ไทยน้อยในการบนัทึก ทัง้นีเ้พราะว่าก่อนหน้าจะมีการ
เข้ามาของฝร่ังเศสนัน้ อาณาจกัรล้านช้างหรือพืน้ท่ี สปป.ลาวในปัจจุบนัได้ตก
เป็นเมืองขึน้ของสยามตัง้แต่ พ.ศ.2322 - 2436 ท าให้วฒันธรรมด้านการเขียน
ของสยามได้แทรกซึมเข้าสู่ปัญญาชนของลาว ผ่านอ านาจทางการเมือง ระบบ
การศึกษาในแต่ละพืน้ท่ี จนกระทั่งฝร่ังเศสเข้ามายึดครองลาว จึงได้มีการน า
วฒันธรรมของฝร่ังเศสเข้ามาประสมในระบบการเขียน ดงันัน้วฒันธรรมการเขียน
อักษรธรรม/ไทยน้อยในช่วงดังกล่าว จึงเป็นการประสมระหว่าง วัฒนธรรม 
ล้านช้าง + วฒันธรรมไทย + วฒันธรรมฝร่ังเศส 
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สรุป  
  ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ว่าจะเป็นช่วงการปกครองของฝร่ังเศส 
แต่ก่อนหน้าการเข้ามาของฝร่ังเศสนัน้ สยามได้ปกครองลาวถึง 114  ปี ดงันัน้
อิทธิพลการเขียนของสยามจึงได้แทรกซึมในวฒันธรรมการเขียนของลาวอย่าง
ลกึซึง้ เม่ือฝร่ังเศสเข้ามาปกครองลาว วฒันธรรมการเขียนของสยามยงัฝังรากอยู่
ไม่ได้หายไป รวมถึงการเข้ามาของฝร่ังเศสนัน้ ไม่ได้ท าให้ประชาชนยอมรับ
เทา่ท่ีควร ดงันัน้การรับวฒันธรรมฝร่ังเศสจึงเป็นเร่ืองยาก แตก็่พบวฒันธรรมการ
เขียนแทรกซมึในเอกสารใบลานโดยประสมกบัวฒันธรรมไทยอยู่ด้วย 
  วัฒนธรรมการบอกเวลาท่ีปรากฏในการเขียนใบลาน พบว่าการบอก
เวลาตามแบบราชส านกัล้านช้างลดน้อยลง และพบการบอกเวลาแบบชาวบ้าน
เพิ่มมากขึน้ รวมถึงเวลาสมัยใหม่ท่ียึดตัวเลขเป็นชั่วโมงและนาทีเพิ่มมากขึน้ 
วันท่ีจารเอกสารในใบลานลาวพบทัง้วันตามจันทรคติและสุริยคติ ส่วนเดือน
พบว่ามีจ านวนเดือนของฝร่ังเศสเข้ามาแทรกในเอกสารใบลานจ านวน 5 เดือน 
แต่ทัง้นีไ้ม่พบเดือนแบบไทย (มกราคม - ธันวาคม) อยู่ในเอกสารใบลานช่วง
ดงักล่าว การบันทึกปี แต่เดิมนัน้ใช้ปีหนไทย ปีหนขอม แต่ในช่วง พ.ศ.2436 
- 2497 เอกสารท่ีน ามาศกึษาไม่พบปีหนไทย แตพ่บปีหนขอม (ชวด - กนุ) ส่วนปี
ศกัราช พบการใช้ปี จ.ศ., พ.ศ., ค.ศ. และ ร.ศ. แตว่่ามีความคลาดเคล่ือนในการ
บอกประเภทศกัราช นิยมบอกว่าเป็นปีพทุธศกัราช และปีจลุศกัราช แตค่วามจริง
เป็นปีคริสต์ศกัราช  
  
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุ อาจารย์มิตต  ทรัพย์ผดุ มิตราจารย์ท่ีให้ค าแนะน าและจุด
ประเดน็ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้
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การศกึษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ีชุ่มน้้าหนองหาน -  

กุมภวาปี: กรณีศกึษาบ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง 

ต้าบลอุ่มจาน อ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

A Study of Cultural Landscape in Local Wisdom Knowledge Management  

for Natural Resource Conservation in Nong Han-Kumphawapi Wetland:  

A Case Study of Ban Don Kong, Ban Don Klang,  

and Ban Mueang Pang in Umjan Sub-district  

of Prajak Sillapakhom District in Udon Thani Province 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ 1 / Natthaanant Suwanwong 

 
 บทคัดย่อ  
 

บทความเร่ืองนี ้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเก่ียวกับภูมิวัฒนธรรม 
ในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี ซึง่เป็นการศกึษาเฉพาะกรณีพืน้ท่ีบ้านดอนคง 
บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ในท้องท่ีต าบลอุม่จาน อ าเภอประจกัษ์ศลิปาคม 
จงัหวดัอดุรธานี มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาบริบทชมุชน ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมีผล
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทัง้

                                                   
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ ากลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป  
   มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  e - mail:  wanchana_2004@hotmail.com 
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ปัญหาและแนวทางการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินต่อการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสรุปบทเรียนท่ีได้รับจากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเกิดขึน้ โดยอาศัย
แนวคิดทฤษฏีต่างๆ มาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการสังเกตและ
บนัทึกการใช้ภูมิปัญญาของชุมชน และสมัภาษณ์สมาชิกท่ีเข้าร่วมในกิจกรรม 
มีการเปิดเวทีร่วมแลกเปล่ียนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม โดยใช้
ระยะเวลา 1 ปี ข้อมูลได้รับการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ แยกแยะตาม
หมวดหมู่ ตามวตัถุประสงค์และกรอบแนวคิดท่ีก าหนด วิเคราะห์และน าเสนอ
โดยการบรรยาย 

ผลการศึกษาพบว่า สภาพสังคมของหมู่บ้านดอนคง ดอนกลาง และ
เมืองปัง อันมีท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปีนัน้ เป็นสังคม
เกษตรกรรม ชาวบ้านส่วนใหญ่ต่างมีอาชีพเก่ียวกับการเกษตร ประกอบด้วย  
ท านา ท าสวน และประมงพืน้บ้าน ผู้คนในหมู่บ้านทัง้สามคือกลุ่มคนท่ีอพยพเข้า
มาอยู่ใหม่ในภายหลัง โดยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และมหาสารคาม  
ในด้านภูมิวฒันธรรมในการจดัการภูมิปัญญา ชมุชนมีจดัการความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในหลายด้านผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ทัง้ด้านต านานความเช่ือ 
ชาวบ้านทัง้สามหมู่บ้าน มีความเช่ือร่วมกันในต านานเร่ืองกระฮอกด่อน และ
ต านานผาแดงนางไอ ่จงึน าเอาความเช่ือดงักลา่วมาสร้างประเพณีตามรอยผาแดง 
- นางไอ ่มีการแสดงท่ีแฝงด้วยกฎชมุชน และมีศาลพญาขอมท่ีใช้หลกัเกณฑ์ของ
เวรกรรมและค าสาปแช่งเป็นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ทางธรรมชาติ พร้อมน า
กฎหมายมาใช้ในการจบัสตัว์น า้ อีกด้านหนึง่ชาวบ้านก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าต่อ
หลวงปู่ ก ่า ในฐานะพระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิแห่งพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหานกมุภวาปี จะ
มีการประยุกต์ใช้พิธีกรรมขอพรให้เกิดการดูแลปกปักรักษาผู้ ท่ี ไม่ละเมิดใน
บริเวณดงักล่าว โดยสร้างหลวงปู่ ก ่าองค์จ าลองมาประดิษฐานท่ีริมหนองหาน  
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- กุมภวาปี ชุมชนยังพัฒนาเครือข่ายปราชญ์ชุมชน ก่อเกิดการสร้างโรงเรือน 
พืชสมนุไพรและก าหนดพืน้ท่ีอนุรักษ์สมุนไพรในพืน้ท่ีหนองหานกมุภวาปี ทัง้ยงั
สง่เสริมและพฒันาคนรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่นเก่าผ่านโครงการยวุชนคนบวัแดงและ
มีการสร้างครูพ่ีเลีย้งในการเดินตามคูมื่อภูมิปัญญาจบัสตัว์น า้ท่ีชมุชนร่วมเขียน
ขึน้มา เพ่ือให้เกิดประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 
การสร้างความเข้าใจเก่ียวกบัภมูิปัญญา เพ่ือให้เห็นคณุคา่และความส าคญัของ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การค้นหาและจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การพฒันา
และเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

 
ค าส าคัญ: ภมูิวฒันธรรม, ภมูิปัญญาท้องถ่ิน, พืน้ท่ีชุม่น า้, หนองหาน - กมุภวาปี 
 
Abstract 
 

This research was to examine cultural landscape in local wisdom 
knowledge management for natural resource conservation in Nong Han – 
Kumphawapi wetland emphasizing on areas of Ban Don Kong, Ban Don 
Klang, and Ban Mueang Pang situated in Umjan Sub-district of Prajak 
Sillapakhom District in Udon Thani Province. Objectives of this research were 
to investigate: 1) community contexts, 2) local wisdom affecting natural 
conservation, 3) condition of local wisdom utilization, and 4) problems and 
guidelines for local wisdom utilization in natural conservation. Summary of data 
achieved from local wisdom study based on various theories and concepts 
was employed to create conceptual framework. Data collection had been 
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done for one year through: 1) observation and a record of local wisdom 
utilization in the communities, and 2) interviewing members participating in the 
activity by holding public deliberation to acquire a variety of ideas and solutions 
appropriate for different situations. All the obtained data was: 1) examined to 
deduce accuracy, 2) categorized in accordance with research objectives and 
conceptual framework, 3) analyzed, and 4) shown through descriptive results. 
Results revealed that: 

1) Community contexts of Ban Don Kong, Ban Don Klang, and Ban 
Mueang Pang situated in Nong Han – Kumphawapi wetland were agricultural 
community. Most villagers were farmers of paddy fields, horticulture, and local 
fisheries. These people were also found as post-migrated from Roi Et, 
Chaiyaphum, and  Maha Sarakham Provinces. 

2) A variety of local wisdom knowledge management of the three 
communities were done through collaborative processes, particularly with 
traditional tale and belief management. Kra Hok Don and Phadaeng Nang Ai 
(a well-known tale extremely believed by the communities), for instance, was 
managed by based on their beliefs through: 1) festive performances implying 
community regulations, 2) Phraya Khom shrine informing natural law ruled by 
fate and curses, 3) utilization of fishing law, and 4) constructing a replica of 
Luangpoo Kum (a sacred priceless Buddha image of Nong Han – 
Kumphawapi wetland) to enshrine on the bank of Nong Han – Kumphawapi 
Lake aiming to bless and protect people who did not destroy the lake or violate 
the lake’s rules.             
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3) The communities continued developing local scholar network in 
three aspects: 1) constructing herb greenhouses and marking areas of herb 
conservation in Nong Han – Kumphawapi, 2) producing new generation for 
old generation through Red Lotus Youth Campaign, and 3) producing tutors to 
abide by fishing wisdom manual collaboratively written by the communities. All 
of these were done for concretely arising environmental advantages in:  
1) implementation of wisdom knowledge acquisition to visualize the 
communities with value and importance of local wisdom, 2) searching and 
managing local wisdom, and 3) developing and enhancing local wisdom 
study.         

 
Keywords: Cultural Landscape, Local Wisdom, Wetland,  
                    Nong Han - Kumphawapi  
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บทน า 
พืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ถือเป็นพืน้ท่ีชุ่มน า้ท่ีส าคญัแห่งหนึ่ง

ของภาคอีสานและของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีทรัพยากร -  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีอุดมสมบูรณ์แล้ว ยังถือเป็นแหล่งน า้ส าคัญทัง้
ส าหรับอปุโภค บริโภค การประมงพืชบ้าน และการท่องเท่ียวของจงัหวดัอดุรธานี 
(กิตตยิา บ าบดัภยั, 2543) แตอ่ยา่งไรก็ดี ในระยะท่ีผ่านมาพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน 
- กุมภวาปี ได้เผชิญกับการตืน้เขินและขาดแคลนน า้ในช่วงหน้าแล้ง เน่ืองจาก
โดยรอบหนองหานมีการทับถมของตะกอนดินเป็นชัน้ๆ อยู่เป็นเวลานาน จน
ตะกอนดินเหล่านัน้ได้กลายเป็นโคลนและผืนดินในท่ีสุด รวมทัง้การเข้ามาของ
นกัทอ่งเท่ียวท่ีมีผลตอ่ความเส่ือมโทรมของสิ่งแวดล้อมโดยรอบ  

เพ่ือเป็นพืน้ฟูระบบนิเวศให้ฟื้นกลับคืนมาอย่างยั่งยืน และมุ่งสู่ การ
พัฒนาพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ให้เป็นแหล่งกักเก็บน า้ท่ีส าคัญของ
อีสานตอนบน โดยปัจจุบนัได้มีการพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทะเลบวัแดง แต่
ด้วยการเข้ามาของนกัท่องเท่ียวท่ีจ านวนมากขึน้ ท าให้ระบบนิเวศโดยรวมได้รับ
ผลกระทบทัง้ปัญหาขยะ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้เกิดร้านอาหาร
และร้านค้าเพิ่มขึน้ (สันติภาพ ศิริวฒันไพบูลย์ และคณะ, 2548) ท าให้ผู้อาวุโส
และปราชญ์ชุมชนเกิดแนวคิดน าภูมิวัฒนธรรมในท้องถ่ินมาช่วยอนุรักษ์
ทรัพยากรของชุมชน ผู้ศึกษาในฐานะนกัวิชาการ จึงได้เข้ามาเป็นผู้ ร่วมพัฒนา
แนวทางน าสู่กระบวนการหลอมเอาภูมิรู้ภูมิธรรมและภูมิปัญญามาพฒันาเป็น
เคร่ืองมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติให้มีความเข้มแข็งและสร้างความยัง่ยืนด้วย
ชุมชนเอง ซึ่งลักษณะเหล่านีผู้้ เขียนมองว่าคงจะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ สนใจ 
ท่ีจะศกึษาและท าความเข้าใจเก่ียวกับบริบทชุมชนและการประยกุต์องค์ความรู้ 
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ภูมิวฒันธรรมในการเข้าไปจดัการภูมิปัญญาในท้องถ่ิน อนัจะเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท่ีตัง้อยู่รอบๆ พืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - 
กุมภาวาปีต่อไป ซึ่งในท่ีนีผู้้ เขียนได้เลือกข้อมูลมาน าเสนอเพียงสามหมู่บ้าน คือ 
บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ในพืน้ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
ประจกัษ์ศิลปาคม ทัง้นี ้เพราะเป็นพืน้ท่ีท่ีมีภูมิวัฒนธรรมหลากหลาย ทัง้มีสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิคู่บ้านคู่เมือง ต านานและความเช่ือ และมีกิจกรรมการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ มีประเพณีอีสานท่ีชัดเจน และยังมีการท าการประมงเป็นอาชีพหลักอยู่ 
ดงันัน้ การน าภูมิวฒันธรรมเหล่านีม้าสร้างการอนุรักษ์ธรรมชาติท่ีเป็นรูปธรรม 
จึงเป็นความท้าทายของชุมชน ในการรับมือกับปัจจัยภายนอกท่ีจะส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีอาจเปล่ียนแปลงไป สามหมูบ้่านนีจ้งึเปรียบเสมือนเสาหลกัในด้าน
ภมูิวฒันธรรมท่ีเป็นโมเดลได้เป็นอยา่งดี 
 
ภูมิวัฒนธรรมเชิงภูมิศาสตร์ของบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง 

พืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี กินพืน้ท่ีครอบคลุมประมาณ 45 
ตารางกิโลเมตร (หรือประมาณ 28,125 ไร่) ใน 2 อ าเภอของจงัหวดัอุดรธานี คือ 
อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม และอ าเภอกุมภวาปี โดยมีชุมชนท่ีตัง้อยู่รอบๆ พืน้ท่ี
ชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ไม่น้อยกว่า 30 หมู่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าบ้านดอนคง 
บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ท่ีผู้ เขียนได้เลือกข้อมูลของทัง้ 3 หมู่บ้านมา
น าเสนอในท่ีนีก็้เป็นหนึ่งในนัน้ ส่วนข้อมูลเก่ียวกับบริบทชุมชนและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในด้านต่างๆ ของทัง้ 3 หมู่บ้านจะเป็นอย่างไรบ้างนัน้ ดงัจะกล่าวใน
หวัข้อถดัไป 

1) ความเป็นมาของบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง 
“บ้านเมืองปัง” ถือเป็นหมู่บ้านแรกท่ีเกิดขึน้ในต าบลอุ่มจาน ก่อตัง้มาเม่ือ
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ประมาณ 180 ปี โดยมีพ่อตู้หลวงศรีหรือพ่อตู้คางคาย เป็นผู้ ใหญ่บ้านในสมัย
นัน้ มีจ านวนครัวเรือนในหมู่บ้านประมาณ 15 - 20 ครัวเรือน แต่ต่อมาได้มี
ครอบครัวจากจงัหวดัร้อยเอ็ดและชยัภมูิอพยพย้ายถ่ินมาอยู ่ ตอ่มาหลงัจากพอ่ตู้
หลวงศรี (คางคาย) ได้หมดวาระ ได้มีการให้บตุรชายคนโต คือ นายค าดี จนัทรเสนา 
มาปกครองแทนในต าแหน่งก านนั หมู่บ้านเมืองปังมีลกัษณะเป็นครอบครัวแบบ
เครือญาติไปมาหาสู่กัน พึ่งพาอาศยักันแบบพ่ีน้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ
หาอยูห่ากินร่วมกนั แบง่ปันซึง่กนัและกนั ซึง่คนในหมูบ้่านมีอาชีพท านา หาปลา
และเลีย้งสัตว์ ด้านวัฒนธรรมยังคงเช่ือในเร่ืองฮีตสิบสองคลองสิบส่ี วันพระ 
วนัศีลห้ามฆ่าสตัว์หรือตกัข้าว และเวลาเก็บเก่ียวข้าวเสร็จแล้ว ในเดือน 3 ออก
ใหม ่5 ค ่า จะมีพิธีสูข่วญัข้าว คือเม่ือข้าวขึน้เล้าแล้วจะไมมี่การตกัข้าวไปต าจนถงึ
เดือน 3 ขึน้ 15 ค ่า จึงจะตกัข้าวได้ ส่วนด้านความเช่ือมีการนบัถือปู่ ตาบ้าน และ
หลวงปู่ ก ่า นอกจากนีย้งัเช่ือเร่ืองผีฟ้า คือเม่ือมีคนป่วยคนเจ็บในหมูบ้่าน ชาวบ้าน
มักเช่ือว่าเป็นผีฟ้ามาเข้า จึงต้องเชิญหมอผีฟ้ามาท าพิธีไล่ออกจึงจะหายป่วย 
ส่วนด้านการละเล่น ก็มีลกูเก็บ มอญซ่อนผ้าและแย้หลกัชยั (สวสัดิ์ จนัทรเสนา, 
2556) 

ส่วน “บ้านดอนคง” นัน้เป็นหมู่บ้านท่ีแยกออกจากมาจากบ้านเมืองปัง
เม่ือ พ.ศ.2436 หรือประมาณ 113 ปีมาแล้ว โดยมีผู้ เข้ามาก่อตัง้คือ แม่ตู้กกตมู 
ตู้ จารย์คูณ แม่ตู้ จันทร์ (ขาสั่น) พ่อตู้บุญมี (หม่ืน) ต่อมาก็มีการอพยพจาก
จงัหวดัร้อยเอ็ดและชัยภูมิ เพิ่มคือ แม่ตู้จนัลา และแม่ตู้แป คนในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพท านา ประมง (หาปลา) และเลีย้งสัตว์ ลกัษณะครอบครัว
อาศยัอยู่ร่วมกนัแบบพ่ีน้อง พึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกัน มีการแบง่ปันสิ่งต่างๆ ไม่
นิยมซือ้ขายกัน ด้านวัฒนธรรมประเพณียังคงรักษาและสืบทอดกันมาอย่าง
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ยาวนาน เชน่ ฮีตสิบสองคลองสิบส่ี การกราบไหว้หลวงปู่ ก ่า การนบัถือเจ้าปู่ บ้าน 
เป็นต้น (ถวิล เหลืองอร่าม, 2558) 

ขณะท่ี “บ้านดอนกลาง” ก็เป็นหมูบ้่านท่ีได้แยกออกมาจากบ้านเมืองปัง
เช่นเดียวกัน ค าว่าดอนกลางแต่ก่อนเรียก “ดอนก าพร้า” คือใครมาตัง้ถ่ินฐาน
บ้านเรือนแต่ก่อน ถ้าไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าปู่ บ้าน ก็จะอยู่ไม่ได้และมีอัน
เป็นไป ซึ่งช่วงนัน้มีผู้คนร่วมก่อตัง้ครัง้แรก 3 ครัวเรือน คือ พ่อตู้บญุมี พ่อตู้อ่อน 
พ่อตู้สิงห์ พ่อตู้กับไพ แม่ตู้บุญ แม่ตู้แป่ง จนัทรเสนา ต่อมาได้มีครอบครัวจาก
จงัหวดัร้อยเอ็ดและชยัภูมิอพยพย้ายถ่ินมาอยู่ ซึ่งในสมยันัน้ ปี พ.ศ.2533 ได้มี
นายอุดม จันทรเสนาเป็นผู้ ใหญ่บ้าน ด้านอาชีพมีการท านา ประมง (หาปลา) 
และเลีย้งสัตว์ ลักษณะครอบครัวเป็นแบบเครือญาติ  พึ่งพา แบ่งปัน และ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ ด้านวฒันธรรมประเพณียงัคงยึดถือแนวทางฮีตสิบสองคองสิบส่ี 
รักษาวฒันธรรมการเข้าวดัฟังธรรม โดยเฉพาะท่ีวดัลมุพินีวนัวราราม หรือช่ือเดิม
วา่ “วดัดอนก าพร้า” (พระมหาสวุรรณ สวุรรณวงัโส, 2558) 
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ภาพที่ 1 สภาพภูมิศาสตร์ของพื้นที่ชุ่มน ้าหนองหาน - กุมภวาปี มีความสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศเพียงคร่ึงเดียว. ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน (http://info.dla.go.th/) สืบค้น
วนัที ่6 มกราคม 2558. 
 

2) โครงสร้างชุมชนและจ านวนประชากรของบ้านดอนคง ดอน
กลาง และเมืองปัง  

บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ตัง้อยู่ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม 
จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ท่ีโดยรอบดงันี ้ทิศเหนือติดกับบ้าน
โพนทอง หมู่ 12 ทิศใต้ติดกับบ้านเมืองพรึก ทิศตะวันตกติดกับบ้านดอนคง  
หมู่ 2 ทิศตะวันออกติดกับบ้านเมืองปัง หมู่ 11 จ านวนประชากร 635 คน 
แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 322 คน เพศหญิง จ านวน 313 คน จ านวนครัวเรือน 
127 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 คนตอ่ครัวเรือน ส่วนบ้านดอนคง หมู ่2 
ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับพืน้ท่ีโดยรอบดงันี ้ทิศเหนือติดกับบ้านโพนทอง หมู่ 12 ทิศ
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ใต้ ติดกบับ้านเมืองพรึก ทิศตะวนัตกติดกับหนองหาน ทิศตะวนัออกติดกับบ้าน
ดอนกลาง หมู ่1 จ านวนประชากร 489 คน แบง่เป็นเพศชาย จ านวน 242 คน เพศ
หญิง จ านวน 247 คน จ านวนครัวเรือน 97 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 
คนตอ่ครัวเรือน  

ในขณะท่ี บ้านเมืองปัง หมู่ 3 ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
ประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ท่ีโดยรอบดงันี ้ทิศ
เหนือติดกบับ้านโพนทอง หมู ่12 ทิศใต้ ตดิกบับ้านเมืองพรึก ทิศตะวนัตกติดกับ
บ้านดอนกลาง หมู่ 1 ทิศตะวนัออกติดกับต าบลพงังู จ านวนประชากร 593 คน 
แบ่งเป็น เพศชาย จ านวน 273 คน เพศหญิง จ านวน 320 คน จ านวนครัวเรือน 
117 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 คนต่อครัวเรือน ส าหรับหมู่ 11 มี
จ านวนประชากร 548 คน แบ่งเป็นเพศชาย จ านวน 265 คน เพศหญิง จ านวน 
283 คน จ านวนครัวเรือน 111 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 4 คนต่อ
ครัวเรือน (องค์การบริหารส่วนต าบลอุม่จาน, 2558) 

บ้านดอนคง ดอนกลาง เมืองปัง ตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ี องค์การบริหารส่วน
ต าบลอุ่มจาน อยู่ห่างจากอ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 10 กิโลเมตร มีพืน้ท่ีเป็นท่ี
ราบลุ่มติดกับพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี พืน้ท่ีรวมกันทัง้สามหมู่บ้าน
ประมาณ 726.51 เฮคเตอร์ (4,540.72 ไร่) แบ่งเป็นพืน้ท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีเกษตร 
พืน้ท่ีป่าชุมชน และพืน้ท่ีอ่ืนๆ มีประชากรรวมทัง้สิน้ 2,265 คน จ านวน 452 
ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร นับถือศาสนาพุทธโดย ท่ีมี 
วัดมัชฌิมาวาส (หลวงปู่ ก ่า) บ้านดอนคง และวัดลุมพินีวนาราม (โบสถ์ขาว) 
(พระมหาสุวรรณ สุวรรณวังโส, 2558) บ้านดอนกลาง เป็นศูนย์รวมในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอ่ืนๆ ของหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่
จบการศกึษาชัน้ประถมศกึษา เดมิชาวบ้านมกัปลกูบ้านตามพืน้ท่ีราบลุม่ บริเวณ
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ริมแม่น า้ห้วยบ้านแจ้ง ต่อมามีการตดัถนนทางหลวงผ่านไปยงัอ าเภอประจักษ์
ศิลปาคม ชาวบ้านจึงเร่ิมขยายพืน้ท่ีจากท่ีเดิมมาปลูกบ้านเรียงรายตามสองข้าง
ถนนเป็นกลุ่มๆ หรือเป็นหย่อม และเม่ือมีประชากรมากขึน้ จึงปลกูบ้านเรียงราย
เตม็สองข้างถนนและซอยตา่งๆ อยา่งหนาแนน่  

บ้านของชาวบ้านรุ่นแรกจะเป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ ยกพืน้สูง มุงหลงัคา
ด้วยใบหญ้าคา ต่อมาได้เปล่ียนเป็นสังกะสีและกระเบือ้ง ปัจจุบนัเร่ิมมีบ้านท่ี
ปลกูสร้างด้วยไม้ผสมปนูเพิ่มมากขึน้ บางบ้านจะมีรัว้เพ่ือบง่บอกอาณาเขตของ
ตนเองสร้างด้วยไม้ไผ่ มีจ านวนน้อยท่ีสร้างด้วยอิฐ มีบางครอบครัวใช้บ้านท่ีอยู่
อาศยัประกอบธุรกิจ เชน่ ร้านขายของช า ร้านขายอาหาร ร้านซอ่มรถจกัรยานยนต์ 

 มีวัดท่ีมีขนาดใหญ่ 2 วัด มีศาลาอเนกประสงค์เล็กๆ อยู่  1 แห่ง  
ในบริเวณศาลามีข้อมูลพืน้ฐานของหมู่บ้าน มียุ้ งฉางเก็บข้าวของชาวบ้านท่ีมี 
ทกุบ้าน และมีท่ีอา่นหนงัสือพิมพ์มีหนงัสือพิมพ์เก่าให้อ่าน การติดตอ่กนัภายใน
ชุมชนส่วนมากใช้การเดิน หรือข่ีจักรยานเน่ืองจากเป็นหมู่บ้านท่ี เช่ือมต่อกัน
ระหว่างบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปังเรียงตามแนวถนนสามารถเดินไปได้ 
แตถ้่าจะติดต่อกับบุคคลภายนอกนัน้ส่วนใหญ่จะใช้รถจกัรยานยนต์เพราะต้อง
เดินทางมาบ้านโพนทองท่ีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรเพ่ือเข้าสู่เส้นทางเช่ือม
อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม บางครอบครัวมีรถยนต์ส่วนตัวใช้แต่จะใช้ส าหรับ
การเกษตรมากกว่า หากถึงต้องติดต่อกับสงัคมภายนอกจะใช้รถประจ าทาง ซึ่ง
จะมีรถประจ าทางวิ่งผ่านหน้าปากซอยหมู่บ้านเข้าอ าเภอประจกัษ์ศิลปาคมและ
จงัหวดัอดุรธานีวนัละหลายเท่ียวการติดต่อส่ือสารกับคนภายนอกถือว่าสะดวก
มาก 
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ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีชุ่่มน ้าหนองหาน – กุมภวาปี:  กรณีศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง  
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ภาพที่ 2 แผนทีเ่ดินดินในชมุชน จากการส ารวจของผูรู้้ในชมุชนและผูศึ้กษา. 
 
ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ ชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี 

การเข้าใจภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างแท้จริง เราจะพบกระบวนการเรียนรู้ 
การปรับตัวและการผสมผสานแบบใหม่ท่ีเกิดขึน้ในท้องถ่ิน โดยพ่อประจักษ์  
ขนัทะแพทย์ ปราชญ์และผู้น าชมุชนด้านวฒันธรรมได้สรุปในเวทีสนทนากลุ่มไว้
ว่า กระบวนการนีท้ าให้คนในชมุชนรู้สึกว่าตวัเองมีบทบาทมีส่วนร่วม สามารถท่ี
จะอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกมากนกั ชาวบ้านจะมีการพฒันาภูมิปัญญา
ท้องถ่ินในเชิงกระบวนการเพ่ือปรับตวัอยู่ตลอดเวลา อนัมีผลต่อการพฒันาเป็น
อย่างมาก โดยอาศยักฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้ช่วยให้พวกเขารู้สึกว่ามีสิทธิ มีตวัตน 
มีบทบาท และมีสว่นร่วม (อานนัท์ กาญจนพนัธุ์, 2544)  

ในกรณีพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี มีองค์ประกอบท่ีส าคญั คือ 
ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน กระบวนการจัดการความรู้ และเงื่อนไขที่มีผลต่อการ
จดัการความรู้ ภายใต้กระบวนการสมัภาษณ์ สงัเกตการณ์ และสนทนากลุ่มย่อย 
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โดยมีผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีตวัแทนจากผู้น า
ชมุชนทัง้ทางการและไม่เป็นทางการ ผู้อาวโุส ปราชญ์ชมุชน และเยาวชน  

ผลการศกึษาพบวา่  
1) ความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินด้านความเก่ียวข้องกบัความรู้ความสามารถ

และประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา กระทั่ง
กลายเป็นองค์ความรู้ประจ าท้องถ่ินท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมและการ
ปลกูฝังวิธีคดิ การด าเนินชีวิตประจ าวนัให้แก่ลกูหลาน เพ่ือปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา  

2) กระบวนการจัดการความรู้ภูมิ ปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนุ รักษ์
ทรัพยากร - ธรรมชาติ ประกอบไปด้วย 5 ขัน้ตอนท่ีส าคญัได้แก่ (ยศ สนัตสมบตัิ, 
2542: 58) (1) การก าหนดความรู้เก่ียวกับการภูมิปัญญาผ่านการคิดและ
ตดัสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนัน้จึงน าไปสู่ (2) การแสวงหาและยึดกุม
ความรู้ท่ีมาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้เฉพาะของกลุม่ และ
น าไปสู่  (3) การแลกเปล่ียนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนความรู้ภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้และทักษะมากขึน้ และ
เป็นท่ีมาของ (4) การจดัเก็บความรู้ในตวับคุคลและชมุชน และ (5) การถ่ายทอด
ความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดย
กระบวนการจดัการความรู้ดงักล่าวมีลกัษณะเป็นวงจรท่ีเม่ือถ่ายทอดความรู้แล้ว 
สามารถย้อนกลบัไปก าหนดความรู้ในรูปแบบอ่ืนๆ ได้อยา่งตอ่เน่ือง  

3) เง่ือนไขท่ีท าให้การจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตใิห้ประสบความส าเร็จ มี 4 เง่ือนไขท่ีส าคญั ได้แก่ (1) ความรู้
ด้านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรมองค์การหรือชุมชน (3) ภาวะผู้ น า และ  
(4) โครงสร้างพืน้ฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบท่ีส าคญัของการวิจยั คือ “การพึง่ตนเอง” 
ของชุมชน ซึ่งจากองค์ประกอบหลกัทัง้ 3 ประการนัน้ น าไปสู่การพึ่งตนเองของ
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กลุ่มองค์การชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการท่ีส าคญัได้แก่ การมีผู้น า 
ท่ีเข้มแข็ง มีความสามคัคี การยึดหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต และ
การมีใจรักในบ้านเกิด  
 
วิธีด าเนินการศึกษา: การเปิดเวทีชุมชนเพ่ือแสวงหาและยึดกุมความรู้ 
พร้อมแลกเปล่ียน จัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิวัฒนธรรม
อย่างเป็นระบบ น าสู่การปฏิบัตใิห้เป็นรูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 และ 4 การเปิดเวทีชุมชนเพือ่หาศกัยภาพภายในชุมชนผ่านต้นทุนทางภูมิปัญญา 
สู่การร่วมหาทางออกในการแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดย
คดัเลือกภูมิปัญญาดว้ยกระบวนการมีส่วนร่วมทัง้กลุ่มผูน้ าชมุชน ปราชญ์ ผูอ้าวโุส เยาวชน
และพระสงฆ์ เพือ่หาแนวทางในการอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพืน้ที่ชุ่มน ้าหนองหาน  
- กมุภวาปีใหเ้กิดความยัง่ยืน  ทีม่า: องค์การบริหารส่วนต าบลแชแล, 2559. 
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ทบทวนกรอบแนวคิดและงานศึกษา 
จากการศึกษาของศรีศักร วัลลิโภดม (2557) ได้กล่าวถึงแนวคิดภูมิ

วัฒนธรรมไว้ว่า “ภูมิวัฒนธรรม” คือ การศึกษาลักษณะประวัติศาสตร์มีชีวิต 
(Living history) ท่ีแสดงให้เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้ คนใน
พืน้ท่ีวฒันธรรมอนัแตกตา่งไปจากพืน้ท่ีการปกครองของรัฐ ซึ่งพืน้ท่ีการปกครอง 
คือ ฐานในการบริหารจัดการท่ีสืบสานเร่ือยมาจนทุกวันนี ้ได้ท าลายพืน้ท่ี
วฒันธรรมท่ีเคยเป็นมาแต่อดีตกาลนับพันปีขึน้ไปของผู้คนในดินแดนประเทศ
สยามท่ีถึงประเทศไทย  

การมองภายนอกดังกล่าวจึงมองเห็นแต่ลักษณะท่ีเป็นกายภาพตาม
จ านวนผู้คนท่ีอยู่ในถ่ินฐานเดียวกนั แตไ่มเ่ห็นคนกบัสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ีเกิดการ
เก่ียวพันกันของผู้ คนจากข้างในท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาต ิและคนกบัสิ่งเหนือธรรมชาตท่ีิท าให้เกิดส านึกร่วมของการอยูเ่ป็นกลุ่ม
เหล่าภายในพืน้ท่ีวัฒนธรรมเดียวกัน โดยอาศัยการส่งต่อภูมิวัฒนธรรมเป็น
พลวตัท่ีเป็นรูปธรรม เกิดการพฒันาภายใต้ความสมัพนัธ์เดียวกนั สร้างสรรค์สิ่ง
เดียวกัน เข้าใจจุดเดียวกัน ส่งต่อคนต่อคน คนต่อธรรมชาติและชุมชนต่อ
ธรรมชาตอิย่างเป็นระบบ จนสามารถบรรลจุดุมุง่หมายเดียวกนัอย่างยัง่ยืน 
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ชุมชนจักรวาล 

ระบบเศรษฐกจิ โครงสร้างสังคม 

สภาพแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 แผนผงัแนวคิดเร่ืองภูมิวฒันธรรมทีช่มุชนมีคนเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงมีโครงสร้างสงัคมและ
ระบบเศรษฐกิจทัง้จากภายในและภายนอก อีกทัง้สมัพนัธ์กบัสภาพแวดล้อมและอ านาจเหนือ
ธรรมชาติหรือระบบภูมิจกัรวาล ซ่ึงก็คือ “ระบบความเชื่อ”.  ทีม่า: ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2557. 
 

1) ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการภูมิปัญญาด้านต านาน ความเช่ือ 
และวัฒนธรรมประเพณีของบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง  
  (1) ต านานกระฮอกด่อน จากค าบอกเล่าของกลุ่มผู้ อาวุโส
และปราชญ์ชาวบ้านในชุมชน พบว่า หนองหานท่ีสกลนคร เรียกว่า “หนองหาน
หลวง” หรือ อีกช่ือหนึ่งว่า “หนองหานเอียนด่อน” หนองหานท่ีกุมภวาปี เรียกว่า 
“หนองหานน้อย” หรือ อีกช่ือหนึง่ว่า “หนองหานกระฮอกดอ่น” (ท่ีเรียกหนองหาน
น้อย คงเป็นเพราะพืน้ท่ีมีขนาดน้อยกว่าหนองหานหลวง) โดยเล่าเร่ืองประกอบ
เพิ่มเตมิวา่ “หนองหานหลวง หรือ หนองหานเอียนดอ่น” (เอียนดอ่น = เป็นภาษา

 คน 
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พืน้บ้านอีสาน แปลว่า ปลาไหลขาว หรือ ปลาไหลเผือก) ซึ่งเอียนด่อนตัวนัน้
แท้จริงเป็นบตุรของพญานาคแปลงร่างมา (อีกกระแสหนึ่ง เล่าว่าเอียนดอ่นตวันี ้
คือ พระโพธิสตัว์เกิดมาใช้ชาติ) เพ่ือมาท่องเท่ียวชมโลกภายนอก คือโลกมนุษย์ 
และพญานาคน้อยตวันีเ้คยได้แปลงร่างมาเท่ียวหลายครัง้แล้วบางครัง้แปลงร่าง
เป็นปลาบ้าง เต่าบ้าง นกบ้าง คนบ้าง แต่เม่ือมีการจับกินจะมีอันเป็นไปตาม
ต านาน (พระมหาสวุรรณ สวุรรณวงัโส, 2558) 

ดงัท่ีพ่อสวสัดิ์ จนัทรเสนา หมอยาสมนุไพร (รากไม้) อาย ุ70 ปี 
ได้ให้ข้อมูลเก่ียวกับการน าความเช่ือดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ต านานเพ่ือการ
อนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตไิว้วา่ 

 

แต่ก่อนสมยัตาทวดยงัอยู่ เพ่ินได้เล่าต านานต่อๆ กนัมา เก่ียวกบัเร่ือง
กระฮอกด่อน ให้ลูกหลานได้ฟังจากรุ่นสู่รุ่น เฮ็ดไห่ผู้หลักผู้ใหญ่ใน
หมู่บ้านเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์ในการอนุรักษ์พนัธุ์ พืชพนัธุ์ปลา ให้มี
ตามฤดูกาล บ่เบิดไปในอนาคต จึงได้เห็นร่วมกนัว่าควรสร้างศาลที่เกิด
จากต านานข้ึน พร้อมกับให้น าต านานกระฮอกด่อนไปติดไว้ยงัริมฝั่ง
หนองหาน - กุมภวาปี และให้เขียนค าสาปแช่งลงในข้อความ ว่าหาก
จับปลานอกฤดูกาลหรือหากเจอสัตว์หรือพืชที่มีความแปลกและ
แตกต่างจากเคยพบเห็นให้ละเว้น บ่จบับ่เอามาน า หรือหากมีพายุเร่ิม
มาให้ฟ้าวเข้าฝั่งเพราะถือเป็นสญัญาณเตือนของกระฮ็อกด่อน ว่าอาจ
มีเหตเุภทภยั ผู้ใด๋เอาของที่บ่แม่นของเจ้าของมา รวมถึงละเมิดข้อห้าม
ของผู้เฒ่าถือว่าละเมิดกฎบ้าน ต้องมีอนัเป็นไปตามค าสาปของต านาน
และสิถึกคนในหมู่บา้นประนามสาปแช่งบ่คบคา้สมาคม บางช่วงมีวยัรุ่น 
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หลายคนกะบ่เซ่ือกะต้องมีอนัเป็นไปหลายคนแล้ว ทัง้เฮือล่ม ฝันว่ามี
คนโตใหญ่มีหวัเป็นนาคสิมาเอาซีวิต หรือพืชใต้น ้าดึงขาไว้ในขณะหา
ปลา เป็นต้น พอมาหลงัๆ ค่อยเร่ิมย่านเร่ิมถามผู้เฒ่าว่า ส่ิงที่ถึกต้อง
ตามครรลองคองธรรมบ่ ดงันัน้มีหยงักะมาปรึกษาผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้าน 
ความเชื่อในต านานกะสามารถเฮ็ดไห่ผู้คนในชุมชนเซ่ือ และเป็นกฏ
ธรรมชาติที่สามารถกลายกฏเกณฑ์ทางสังคมส าหรับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติภายใตต้ านานได้คือกนั 

 

  ด้วยความสมัพนัธ์ดงักล่าว จงึได้มีการหยิบเอาต านานมาเช่ือม
เข้ากบัการอนรัุกษ์โดยการสนบัสนุนจากชุมชน อนัน าไปสู่การปรับปรุงภูมิทัศน์
ศาลพระยาขอม และกระฮอกด่อนท่ีเก่าแก่ให้สวยงามขึน้ พร้อมลงมติให้มี 
การบวงสรวงขอพร พิธีขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิตามต านานปีละ 1 ครัง้ มีการติด 
ข้อห้ามหลายข้อทัง้กฎบ้านและกฎของเทพตามริมน า้และศาลดงักล่าว เพ่ือตัง้
เป็นกฏความเช่ือในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทัง้ประมง เก็บพืชน า้ และการออก
เรือเพ่ือการท่องเท่ียว โดยชุมชนจะให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมทุกขัน้ตอน 
เพราะเยาวชนต้องเกิดศรัทธาก่อนเป็นล าดับแรก จึงมีความเกรงกลัวไม่กล้า
ละเมิดกฏ ทัง้ยงัมีกิจกรรมร่ืนเริงเข้ามาเสริมความบนัเทิงท่ีใช้กล่อมเกลาให้เกิด
การสืบตอ่ผ่านต านานกระฮอกดอ่นให้เกิดความสม ่าเสมอและยัง่ยืน  
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ภาพที่ 6 และ 7 (ซ้าย) ศาลพระยาขอมความเชื่อเร่ือง “หนองหานกระฮอกด่อน” ในต านาน
ผาแดง - นางไอ่ ศรทัธาของชมุชนน ามาสู่การเคารพส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิรอบพืน้ทีชุ่่มน ้าหนองหาน - 
กุมภวาปี ยึดถือหลกั “คะล า” จากการใช้ทรัพยากรทรัพยากรชาติผ่านข้อห้ามตามต านาน 
(ขวา) พิธีกรรมในการบวงสรวงและขอขมาพระยาขอมและกระฮอกด่อน เพื่อให้เกิดความ
เป็นมงคลแก่ครอบครวัและการประกอบอาชีพทัง้ประมง เก็บพืชน ้าและขบัเรือท่องเทีย่วทะเล
บวัแดง. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559. 
 
  (2) ต านานผาแดง - นางไอ่ ต านานผาแดง - นางไอ่ เป็น
ความเช่ือในต านานท่ีสืบต่อกนัมายาวนานของอีสาน ซึ่งมีสมัพนัธ์กบัหนองหาน
กมุภวาปีอย่างยิ่ง ด้วยวิถีความสมัพนัธ์จากความเช่ือสู่การปฏิบตั ิทัง้เร่ืองนางไอ่
เป็นธิดาของพระราชาเมืองขอม การแข่งขนับัง้ไฟเพ่ือเส่ียงทายขอฝน ความเช่ือ
เร่ืองพญานาคปลอมตวัเป็นคนและกระรอกมาเข้าร่วมแข่งขันด้วย รวมทัง้การ
เกิดค าอธิษฐานว่า ใครก็ตามท่ีได้บริโภคเนือ้กระรอก จงจมน า้ตายในบาดาล ซึ่ง
บริเวณท่ีเหล่านาคถล่มจมบาดาลนัน้ ได้กลายเป็นหนองหาน มีล าน า้ปาว  
มีเกาะตา่ง  ๆท่ีเหลือจากการลม่ คือ เกาะเกษ ดอนสวน ดอนเตา ดอนดนิจ่ี ดอนแอน่ 
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และดอนหลวง รวมทัง้มีสถานท่ีท่ีเป็นทางผ่านของผาแดง - นางไอ่ เช่น ห้วยพ่นไฟ  
ห้วยกองสี ห้วยสามพาด ห้วยน า้ฆ้อง (ต านานผาแดงนางไอ่, หนังสือคดัส าเนา
ต านานหนองหาน, ม.ป.ป.) 

จากการเปิดเวทีชุมชน สามารถสงัเคราะห์ข้อมูลจากผู้ อาวุโส
ในชมุชน โดยพระมหาสุวรรณ สวุรรณวงัโส ได้เป็นตวัแทนให้ข้อมูลเก่ียวกับการ
น าความเช่ือดงักล่าวมาประยกุต์ใช้ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตไิด้ว่า 

 

ผาแดง - นางไอ่ เป็นต านานทีส่มัพนัธ์กบัชื่อหมู่บ้านที่อยู่รายรอบหนอง
หาน - กุมภวาปี ส าหรับชุมชนดอนคง ดอนกลางและเมืองปัง เป็นดอน
เก่า ที่ความเชื่อเก่ียวกับพญานาค เทพและภูตผี ทางพราหมณ์หรือ
ปราชญ์ชาวบ้าน หมอธรรม จึงได้ปรึกษากนัเพือ่สร้างศาลพญาขอมใน
ต านานดังกล่าว ที่เดิมมีขนาดเล็กให้ใหญ่โต และมีข้อห้ามหรือกฏ
เก่ียวกบัการจับสตัว์น ้าและการหาพืชน ้าในเวลากลางคืน เพราะถือว่า
เป็นเวลาของพญานาค และภูตผีปีศาจทัง้ในน ้าและบนบก หากจะจับ
ปลาต้องจับเฉพาะช่วงเวลาที่ก าหนดและฤดูกาลที่ก าหนดเท่านั้น  
มิเช่นนัน้ถือเป็นการ “คะล า” และละเมิดกฎระหว่างสามโลก ท าให้กลุ่ม
ภูตผีปีศาจถือว่าลบหลู่ และจะมาเอาไปอยู่ด้วยในโลกของผี นีคื้อกุศโล
บายทีผู่เ้ฒ่าสร้างมาเพือ่ใหเ้กิดความย่าน และรุ่นต่อมาก็น ามาประยกุต์
โดยการสร้างกฎสร้างความเชื่อ ท าให้เกิดความย่าน บ่กล้าเฮ็ด รวมถึง
แต่ละปีจะมีประเพณีส าคญัเก่ียวกบัการบูชาพระแม่คงคา และเทพยดา
ทัง้ในต านานผาแดง - นางไอ่ และเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกป้องคุ้มครอง
คนหมู่บ้านให้ปลอดภยั เฮ็ดไห่ชุมชนมีความเชื่อและระมดัระวงัในการ
ใช้พืชน ้าและการจับปลา ตามวิถีที่ผู้เฒ่าได้ก าหนดข้ึนมา โดยบ่มีการ
ปรับเป็นเงิน เพราะทกุคนเชื่อและกะย่านตายทุกคน เลยคิดว่าหากเฮ็ด
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ตามค าบอกของคนรุ่นเก่าๆ สิเฮ็ดไห่ครอบครัวได้รับการปกป้องรักษา
จากส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 8 - 10 ความเชื่อเร่ือง “ผาแดง - นางไอ่” (บน - ขวา) ถูกน ามาประยุกต์สู่ประเพณี 
ทีส่ าคญัในชมุชนคือ “ตามรอยผาแดง - นางไอ่” เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมภายใตค้วามเชื่อ
เดียวกนั (ล่าง) มีการแสดงตามต านานที่สะทอ้นถึงข้อห้ามและส่ิงทีค่วรปฏิบติัในหนองหาน 
- กุมภวาปี มีการแข่งขนับัง้ไฟ โยนคนลงตม เป็นวีถีการหลอมแนวคิดของทกุชัน้ทางสงัคม
จากผูอ้าวโุส ปราชญ์ชมุชน ผูน้ าและเยาชนสู่จุดร่วมดา้นความเชื่อและแนวคิดเดียวกนั 
ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559. 
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  จากความสมัพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงจากต านาน เห็นได้ว่าประชาชน
รอบๆ หนองหานเกิดความเช่ือและสืบต่อศรัทธาร่วมกันอย่างเป็นระบบจากการ
สร้างเจดีย์ วดั และสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิเพ่ือเป็นท่ีสิงสถิตของวิญญาณผู้ ท่ีประสบ
เคราะห์กรรมจมน า้ตายในครัง้นี ้ได้แก่ พระธาตุเชียงแก้ว พระธาตุดอยหลวง  
พระธาตุบ้านเดียม พระธาตุจอมศรี พระมหาธาตุเจดีย์  (พระธาตุดอนแก้ว)  
ศาลท้าวผาแดง (บ้านดอนกลาง) รวมทัง้เห็นวา่ทกุพืน้ท่ีล้วนสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับ
ต านาน และก็มีความเช่ือเก่ียวกับพญานาคมากอยู่แล้ว จึงน าความเช่ือต านาน
ผาแดง - นางไอ่ มาสร้างประเพณีและวัฒนธรรมเพ่ือเป็นเคร่ืองมือในรักษา
สิ่งแวดล้อมผ่านการแสดงออกท่ีสนุกสนานร่ืนเริง และมีการแสดงบทเรียนของ
ต านานเพ่ือสร้างกฎหรือข้อห้ามเก่ียวกับการจับสัตว์น า้และการหาพืชน า้ขึน้ 
ในชว่งเวลาท่ีไมเ่หมาะสม พร้อมโยงต านานกบัพืน้ท่ีโซนนิ่งในการจบัสตัว์น า้และ
เก็บพืชน า้ ทัง้ยังมีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการสร้างพืน้น า้และ
กิจกรรมปลอ่ยสตัว์น า้ทกุปีอย่างเป็นระบบอีกด้วย 
  (3) หลวงปู่ก ่ า: พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิคู่ชุมชนในพืน้ท่ี 
ชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี หลวงปู่ ก ่า วดัมชัฌิมาวาส องค์หลวงปู่ ก ่า ถือเป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองท่ีส าคัญของหนองหาน - กุมภวาปี ปัจจุบัน
ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดมัชฌิมาวาส บ้านดอนคง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์
ศิลปาคม จงัหวดัอุดรธานี ห่างจากพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี 50 เมตร 
เป็นพระพุทธรูปศกัดิ์สิทธ์ิโบราณ อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชาวบ้านเช่ือกันว่า
หลวงปู่ ก ่า จะให้ความคุ้มครองปอ้งกนัภยัอนัตรายตา่งๆ แก่ชาวบ้าน ด้านประวตัิ
ความเป็นมาของหลวงปู่ ก ่าองค์นี ้เป็นพระพทุธรูปโบราณ หล่อด้วยทองสมัฤทธ์ิ 
มีอายุมากกว่า 1,000 ปี สูง 123 เซนติเมตร และหน้าตักกว้าง 82 เซนติเมตร  
ท่ีฐานมีอกัษรสลักไว้เป็นภาษาไทยน้อย มีใจความระบุไว้ว่า "ศกัราช 71 ปีกัด
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เป้า เดือนเจียง วนั 4 ข้ึน 4 ค ่า แสนสขุาพร้อมด้วยทายาทเป็นผู้สร้าง" แปลตาม
ภาษาไทยจะได้ใจความว่า "ศกัราช 71 เทียบเท่ากบัปี พ.ศ.1252 ปี กดัเป้าตรง
กบัปีฉลู เดือนเจียงตรงกบัเดือน 1 วนัที ่4 ตรงกบัวนัพธุ ข้ึน 4 ค ่า " (วดัมชัฌิมา
วาส บ้านดอนคง, 2558) 

จากการสมัภาษณ์พระมหา ดร.สวุรรณ  สวุรรณวงัโส อาย ุ55 
ปี ในเดือนมิถุนายน 2558 ซึ่งเป็นปราชญ์ชุมชนและเจ้าอาวาส ได้ให้ข้อมูล
เก่ียวกับการน าความเช่ือความศกัดิ์สิทธ์ิดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตไิว้วา่ 

 

เซ่ือในส่ิงที่เฮ็ด เฮ็ดในส่ิงที่เซ่ือ คือค าเว้าที่ปู่ พยายามบอกสอนคนใน
ชุมชนมาโดยตลอด ผู้เฒ่าได้อาบน ้าฮ้อนมาก่อน หนุ่มสาวต้องฟังและ
พึงพิจารณาว่าถูกต้องบ่ ความเซ่ือเป็นเร่ืองพิสูจน์ยาก แต่หากความ
ศรัทธาบ่ต้องพิสูจน์กะมีความสุขที่สิเฮ็ดแมนบ่ กะคือกนักบัการกราบ
บูชา ปู่ ก ่า ที่เป็นพระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิโบราณคู่บ้านคู่เมืองหนองหาน
แต่เก่า ไผ่ที่กราบปู่ แล้วต้องปฏิบัติตามค าสอนของเพ่ินที่เขียนไว้ใน
โบสถ์คือ ตอ้งรักษาศีลห้า ใหง้ดกินเนือ้สตัว์ทกุชนิด บ่ว่าสิเป็น กบ ปลา 
ไก่ เขียด งู นก หรือเอีย่นในวนัโกนและวนัพระ บ่ตัง้สัน่ปู่ ก ่าสิบ่คุ้มครอง 
นาคสิข้ึนจากน ้ามาเอาซีวิต บวัสิฮบุบ่เห็นความงาม ลูกสิถึกผีป่าเข้าสิง 
บ้านสิวอดสิวาย แผ่นดินสิล่มคือแต่เก่า ปู่ สิคุ้มหวัได้ถ่าบ่ผิดบ่พาลไป
จากแนวปฏิบติัมา จากค าบอกเล่าที่เขียนเป็นข้อปฏิบติัที่ชดัเจนในวดั
มชัฌิมาวาสริมแม่น ้าหนองหาน เฮ็ดไห่ชาวบ้านทัง้สามหมู่บ้านที่นบัถือ
ปู่ ก ่า ไดป้ฏิบติัอย่างเคร่งครัด หากปฏิบติัไดจ้ะสามารถขอพรไดเ้พ่ิมข้ึน 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

77 
การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีชุ่่มน ้าหนองหาน – กุมภวาปี:  กรณีศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง  
และบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

ตามปีที่ปฏิบติัมา เป็นการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาของส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิมา
อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบ้านเฮาได้มาโดยตลอด คนนอกพืน้ที่ที่เข้า
มาบูชาปู่ ก ่า กะรับเอาแนวคิดไปปฏิบติัและมาขอพรตลอดทัง้ปี 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที ่11 และ 12 (ซ้าย) หลวงปู่ ก ่า วดัมชัฌิมวาส บา้นดอนคง ศูนย์จิตใจของคนในชุมชน 
วนัส าคญัทางศาสนาหรือวนัพระ ให้ถือศีลห้าและท าพิธีปล่อยปลา และบูชาพระแม่คงคา 
(ขวา) ชมุชนไดร่้วมสร้างหลวงปู่ ก ่าองค์จ าลองริมหนองหาน - กมุภวาปี เพือ่สร้างศรัทธาเชิง
สญัลกัษณ์ เพือ่ใหค้นริมน ้าหรือนกัท่องเที่ยวไม่กลา้ละเมิดกฎหรือท าลายส่ิงแวดล้อม ขโมย
ทรพัย์สิน หรือผิดศีลธรรมอนัมิควรในพืน้ที ่ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2559. 
 
  ด้วยความศรัทธาสูงสุดทางพระพุทธศาสนาท่ีมีต่อหลวงปู่ ก ่า
นัน้ ได้มีการเช่ือมต านานความเช่ือท่ีมาของหลวงปู่ ก ่าท่ีองค์พระเปรอะเปือ้นไป
ด้วยคราบของตะไคร่น า้จนออกสีเขียวคล า้ (ก ่า ภาษาอีสาน แปลว่า เขียวคล า้
ออกไปทางด า) เป็นกุศโลบายท่ีส าคัญว่าท่านมาจากน า้หนองหานกุมภวาปี   
จึงได้มีการสร้าง “หลวงปู่ ก ่าองค์จ าลอง” ขึน้ท่ีริมน า้บ้านดอนคง เพ่ือก าหนดให้
เป็นศนูย์รวมจิตใจเชิงสญัลกัษณ์ วา่หากออกเรือจบัสตัว์น า้หรือท่องเท่ียวจะต้อง
ร าลึกถึงองค์ปู่  ว่าท่านได้ถือก าเนิดจากน า้จึงต้องปฏิบตัิกบัน า้และสิ่งท่ีอยู่ใต้น า้
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ด้วยความตระหนกัร่วมกัน ในทางปฏิบตัิจึงได้มีการจดัแบง่หน้าท่ีในชุมชนดูแล
รักษาและให้ค าแนะน าและตกัเตือนนกัท่องเท่ียวมิให้ทิง้ขยะหรือขโมยวตัถ ุพืช 
สตัว์ในเขตพืน้ท่ี และยงัติดโปสเตอร์ไว้หลายวลี เช่น “ปู่ อยู่ป่าอยู่ คะล าอยู่ชีวิต
อยู่”  พร้อมทัง้เชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมการท าบุญสรงน า้หลวงปู่ ก ่า ในวนัเพ็ญ
เดือนหก (ขึน้ 15 ค ่า เดือน 6) หรือตรงกับวันวิสาขบูชา อันเป็นการหลอมรวม
ความเช่ือศรัทธา และหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนาให้อยู่กับชุมชนได้
อยา่งลงตวั  
  

2) ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการภูมิปัญญาด้านพืชผักและสมุนไพร 
ในด้านพืชสมุนไพร ผู้ ศึกษาได้ร่วมกับผู้ รู้ในด้านสมุนไพรในชุมชน 

จ านวน 4 คน ลงเรือเพ่ือศกึษาการจดัการความรู้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ซึ่งในด้านสมุนไพรในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี 
พบวา่ การด ารงชีพของวิถีชนบทท่ีอาศยัอยู่แบบเครือญาติเป็นจดุแข็งของชมุชน  
เพราะเน้นปลูกพืชไว้กินรอบบ้านท าให้สามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนและยงัใช้
ประโยชน์จากพืชผกัท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติรอบบ้าน หนองน า้ ริมห้วยจนถึงป่า
ใกล้หมู่บ้านท่ีมีผกัขึน้ตามฤดกูาล เช่น เห็ด หน่อไม้ ผกัหวาน เป็นต้น พืชเหล่านี ้
เช่ือมโยงวิถีชีวิตและระบบการผลิตของผู้ คนตัง้แต่การท างานในสวนในไร่และ 
นาข้าวไปจนถึงการเก็บพืชเป็นอาหาร เกิดความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
ธรรมชาติยิ่งขึน้ ท าให้คนในชมุชนเกิดความคิดสร้างสรรค์และเร่ิมบริโภคอาหาร
ท่ีหลากหลาย เช่น ผกัชนิดเดียวกนัสามารถปรุงอาหารได้ทัง้ต้ม นึ่ง แกง ย าและ
ผดัได้ การคดัเลือกผกัท่ีเป็นประโยชน์และการพฒันาผกัเหล่านีเ้พ่ือเป็นสมนุไพร 
เคร่ืองเทศ เคร่ืองชรูส ทัง้ยงัสามารถน าไปเป็นยารักษาโรคเบือ้งต้นได้เป็นอย่างดี 
จนกลายเป็นภูมิปัญญาท่ีส าคญัต่อท้องถ่ินมากขึน้ จากการส ารวจและศึกษา 
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ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านผักพืน้บ้านและพืชสมุนไพรของบ้านดอนคง ดอนกลาง
และเมืองปัง ตามบริเวณบ้านท่ีอยูอ่าศยั หนองน า้ และป่าใกล้หมู่บ้านพบพนัธุ์ไม้ 
ผกัพืน้บ้าน พืชสมนุไพร จ านวนประมาณ 140 ชนิด ประโยชน์และความส าคญั
กบัชีวิตประจ าวนัตอ่การใช้ประโยชน์จากผกัพืน้บ้านสามารถแบง่ออกได้ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านอาหาร และยารักษาโรค ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านประเพณี 
ความเช่ือ และพิธีกรรม ดงัรายละเอียด 
  (1) พืชผักและสมุนไพรที่ใช้เป็นอาหารและยารักษาโรค 
จากการสืบตอ่ความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมชาตกิบัชีวิตสง่ตอ่ภมูิวฒันธรรมในการ
กินและรักษาโรคโดยได้มีการน าปราชญ์มาให้ความรู้และมีการปลูกพืชผัก
พืน้บ้านเพ่ือการรักษาโรคมากขึน้ ซึ่งมีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตชมุชนอย่าง
มาก นอกจากเป็นประโยชน์ด้านอาหารแล้ว ยงัเป็นยารักษาโรคได้ด้วย การปรุง
อาหารของชาวบ้านจะใช้พืชหลายชนิดท่ีเกิดจากภูมิปัญญาท้องถ่ินและ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์ เช่น การน ายอดอ่อนของยอดมะม่วง ยอดมะขามมาย า 
หรือน าผกับางชนิดมาแกง เป็นผกัสด ผกันึง่ กินกบัน า้พริก ลาบ กลิ่นและรสชาติ
ของผกัเหลา่นีจ้ะแตกตา่งกนัออกไปท าให้อาหารท่ีปรุงมีความหลากหลาย  
    ผักพืน้บ้านท่ีพบและชาวบ้านนิยมน ามาปรุงอาหารมีหลาย
ชนิด ได้แก่ ผกัแผ้ว ดอกแค เล็บครุฑ ดอกโสน ซึ่งนิยมน ามาลวกกินกับน า้พริก 
หรือน าไปแกงส้ม ส าหรับผกัพืน้บ้านท่ีน ามาบริโภคเป็นทัง้อาหารและยารักษา
โรคมีหลายชนิด เช่น ผกัปลงั (ผกัป่ัง) ใช้ส่วนท่ีเป็นยอด ใบและดอกอ่อนมาแกง 
หรือลวกกินกับน า้พริก ส าหรับสรรคุณทางยานัน้ ใบช่วยขับปัสสาวะ บรรเทา
อาการผ่ืนคนั ก้านแก้พิษฝี แก้ขดัเบา แก้ท้องผกู ผกัขมหนาม (ผกัโหมหนาม) ใช้ใบ  
ยอด และต้นอ่อน ลวกกินกับน า้พริกหรือแกงหรือผัด ส่วนสรรพคุณนัน้ถ้ากิน 
ทัง้ต้นจะชว่ยขบัเสมหะ ขบัปัสสาวะ ผกัคราดหวัแหวน (ผกัเม็ด) ใบและยอดอ่อน
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ใช้ใส่แกงแค สรรพคณุทางยา ต้นสดใช้อุดฟันแก้ปวดฟัน ด้างหลวง (ดอกด้าง) 
ใช้ยอดอ่อน ดอกอ่อนลวกหรือต้มกินกับน า้พริกหรือน ามาแกง สรรพคณุทางยา 
เป็นยาแก้ไข้ ตวัร้อน ชว่ยเจริญอาหารและบ ารุงร่างกาย 
  ส่วนผักพืน้บ้านท่ีพบว่าเป็นยารักษาโรคเพียงอย่างเดียวนัน้ 
มีหลายชนิดท่ีชาวบ้านนิยมน ามาใช้เพ่ือรักษาโรคท่ีไม่รุนแรงนกั เช่น หนมุานนัง่
แท่น (ฝ่ินต้น) สาบเสือ (หญ้าเมืองวาย) ว่านหางจระเข้ ใช้รักษาบาดแผลท่ีเกิด
จากของมีคม แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก และห้ามเลือด หญ้าแห้วหมู (หญ้านิ่วหนู) 
วา่นน า้ (ฮางดาว) ขอ่ย โมกมนั แก้ปวดท้อง ท้องร่วง จกุเสียดแนน่ท้อง บ ารุงธาต ุ
เจริญอาหาร ขบัลมในล าไส้และเป็นยาอายวุฒันะ ดองดงึ แก้ปวดข้อ ปวดกระดกู 
ฟ้าทะลายโจร คนทีสอ (ผีเสือ้น้อย) รางแดง (เครือก้องแกบ) แก้ไข้ แก้ไอ ม้าแมก่ ่า 
เปล้าใหญ่ บ ารุงร่างกาย บ ารุงธาต ุไมยราบ (หญ้าจิยอบ) แก้ความดนัโลหิตสงู 
หญ้าไข่เหา แก้ไข้ ดีพิการ แก้ร้อนใน บ ารุงธาตุ ใบเป็นยาแก้ไข้จับสั่น เน่าใน  
(ไม้เนา่ใน) เกียงพราช้าง (เก๋ียงพาช้าง) แก้งสูวดั (สวสัดิ ์จนัทรเสนา, 2556)  
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ภาพที ่13 และ 14 (ซ้าย) การประชมุเครือข่ายหมอสมนุไพรคือ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวม
ศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอดุรธานี” มีการสรุปและสงัเคราะห์ข้อมูล รวมทัง้จดัพืน้ที่
อนรุักษ์พืชสมุนไพร (ขวา) จดัสร้างโรงเรือนศึกษาพืชที่ใช้เป็นยารักษาโรค อาหาร และพืชมี
พิษ น าสู่การจดัโซนน่ิงของพืชในเขตพืน้ทีห่นองหาน - กมุภวาปีใหเ้ป็นระบบ 
ทีม่า: องค์การบริหารส่วนต าบลแชแล ปี พ.ศ.2558 - 2559. 
 
  จากการเปิดเวทีชุมชนท าให้เห็นความตัง้ใจในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริงจงั ซึง่หลงัจากผ่านการสงัเคราะห์ข้อมลูภมูิปัญญา
ร่วมกนัในเวทีชมุชนแล้ว ได้มีการคดัเลือกภมูิปัญญาด้านพืชผกัและสมนุไพรท่ีใช้ 
เป็นทัง้อาหารและยารักษาโรค มาหาแนวทางร่วมกันเพ่ือน าสู่การเก็บข้อมูล
ตวัอย่างพืชและสมุนไพร พร้อมจดัหมวดหมู่ให้เป็นระบบย่ิงขึน้ จึงได้มีการจัด
ประชมุเครือข่ายหมอสมนุไพรของจงัหวดัอดุรธานี ในช่ือ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ 
รวมศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอดุรธานี” หลงัจากการเสวนาเสร็จ ได้มีการ
ลงสู่การปฏิบตัิ โดยลงเรือร่วมกันเพ่ือส ารวจและเก็บตวัอย่างพืชในพืน้ท่ีชุ่มน า้
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หนองหาน - กุมภวาปี และน าข้อมูลมาสงัเคราะห์และได้มีการจัดพืน้ท่ีอนุรักษ์
พืชสมนุไพรขึน้ มีการจดัสร้างโรงเรือนเก็บพืชท่ีใช้เป็นอาหารได้ ใช้เป็นยารักษา
โรค และพืชท่ีมีพิษหลายๆ ประเภท เพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนด้าน
สมนุไพรของเยาวชน ซึ่งเยาวชนในพืน้ท่ีสนใจและมีการเรียนรู้พร้อมกับปราชญ์ 
โดยปฏิบตัิจริงในการลงเรือหาพืชมา และให้กลุ่มเยาวชนได้น าช่ือภาษาไทยและ
อังกฤษมาติดจะได้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและร่วมดูแลรักษาให้อยู่อย่าง
ยัง่ยืนในอนาคต  
  (2) พืชผักและสมุนไพรที่ใช้ในพธีิกรรมและความเช่ือ   
   การผสานความเป็นพิธีกรรมและความเช่ือของชาวบ้านมกัจะ
ยึดติดกับเทศกาล โดยจะนิยมใช้ดอกไม้หรือไม้ใบท่ีมีสีสวย และมีกลิ่นหอม
ส าหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบูชาพระ (กนกพร ฉิมพลี, 2555) 
ไม้ดอกท่ีชาวบ้านนิยมปลูกประดบับ้านเป็นไม้ดอกท่ีมีสีสนัสวยงาม บางชนิดมี
กลิ่นหอม เชน่ มะลิ ราชาวดี หงอนไก่ พทุธรักษา ใบโกสน จะมีมากท่ีหนองหาน - 
กมุภวาปี ชมุชนจงึต้องดแูลรักษาให้ดี  

  ส่วนความเช่ือท่ีเก่ียวกับผักพืน้บ้านพบว่า ชุมชนมีความเช่ือ
ด้านไสยศาสตร์ว่าผู้ ท่ีมีคาถาอาคมหรือมีเวทมนตร์ห้ามกินผักปลัง (ผักป๋ัง) 
เพราะอาจท าให้คาถาอาคมนัน้เส่ือมได้ แตห่ญิงมีครรภ์ควรรับประทานเพราะจะ
ท าให้คลอดลกูได้ง่าย หรือคนท่ีป่วยเป็นไข้ควรรับประทานผกัเชียงดา (ผกัเซียงดา) 
เพราะสามารถท าให้อาการไข้บรรเทาได้ นอกจากนีย้ังมีผักพืน้บ้านบางชนิด 
ท่ีเช่ือมโยงพิธีกรรมและประเพณีของชาวบ้านซึ่งถือปฏิบตัิสืบตอ่กนัมา เชน่ ดอก
มะเขือพวง หญ้าแพรก ใช้ในพิธีไหว้ครู ผกัส้มป่อยแห้งปิง้หรือย่างใส่น า้ส าหรับ
สรงน า้พระพุทธรูป พระสงฆ์ หรือ น าไปรดน า้ด าหัวผู้ เฒ่าผู้ แก่หรือผู้ อาวุโส 
ท่ีเคารพนบัถือ เพ่ือขอพร ขอขมา เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวใน
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ประเพณีสงกรานต์ โดยเช่ือว่าส้มป่อยคือตวัแทนของการปลดปล่อยสิ่งชั่วร้าย
ออกจากตวั โดยประโยชน์คุณค่าของผักพืน้บ้านท่ีเก่ียวประเพณี พิธีกรรมและ
ความเช่ือเหล่านีมี้บทบาทส าคญัในวิถีของชาวบ้านในชุมชนอย่างมาก แสดงถึง
วิธีคิดท่ีท าให้ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข เช่น การใช้ดอกไม้ ใบไม้ท่ีมี  
สีสวยงามและกลิ่นหอมท าให้ผู้พบเห็นรู้สึกเป็นสขุ จิตใจก็เป็นสขุ คิดในสิ่งท่ีดีงาม 
เม่ือมีความทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรมก็ปลดปล่อยความทุกข์หรือสิ่งชั่วร้าย
โดยการใช้ส้มป่อย เป็นต้น ความเช่ือเหล่านีแ้สดงออกด้วยการปฏิบตัิต่อกันมา
จนกลายเป็นวฒันธรรมและสืบทอดมาจนถึงปัจจบุนั (สวสัดิ ์จนัทรเสนา, 2556) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 15 มีการประชุมทัง้ภายในชุมชนและนอกชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวดัอุดรธานี  
ได้เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดการกบัส่ิงแวดล้อม ระหว่างเดือน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560.  ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
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ภาพที่ 16 และ 17 (ซ้าย) ชุมชนมีการจัดการกบัส่ิงแวดล้อม และการประยุกต์ภูมิปัญญา
เพือ่ควบคมุทางสงัคม ทัง้กฏการประกอบอาชีพประมง เก็บพืชน ้า (ขวา) การผูกโยงศรัทธา
กับวิถีชีวิตเกิดกฏทางธรรมชาติและกฎชุมชน โดยภายหลังหน่วยงานรัฐทั้งจังหวัดและ
ทอ้งถ่ินไดส้นบัสนนุทกุกิจกรรมตลอดปี. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
 
  จากการท่ีพระมหาสวุรรณ สวุรรณวงัโส ปราชญ์ชมุชนและผู้น า
จิตวิญญาณ ได้ริเร่ิมอยากให้มีการน าความเช่ือความศรัทธาไปใช้ในการรักษา
พืชหรือสมุนไพรในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ท่ีนอกเหนือจากสิ่ง
ศกัดิ์สิทธ์ิและต านาน ซึ่งประเด็นนีถื้อเป็นกระบวนการส่งต่อจากการเสวนาใน 
“เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวมศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอุดรธานี” ท าให้
ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญและมีการจัดแบ่งพืน้ท่ีวัดเป็นพืน้ท่ีตัวอย่างในการ
ปลูกพืชยืนต้นและพืชประเภทไม้ดอก ท่ีใช้ในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา 
หรือพืชประเภทจักสานด้วย เพราะวัดยังต้องผูกพันกับการใช้ประโยชน์จาก 
กก ไหล ผือ ไม้ไผ่ ท่ีแปรสภาพเป็นเส่ือ ไซ ข้องในพิธีแห่ผะเหวด เคร่ืองค าหมาก 
บชูาองค์นาคราช พระยาขอม แม่โพสพ แม่คงคา ตามพิธีกรรมทางศาสนาท่ีเคย
ปฏิบตัใินแตล่ะเทศกาล  
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ในการลงส ารวจพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี ของนายชยาวธุ จนัทร 
ผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้จัดให้มีการประชุมพูดคุยหารือกับคนในชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติใน
พืน้ท่ีให้เกิดความยัง่ยืนสงูสดุ และได้มีการช่ืนชมแนวทางท่ีชมุชนได้ประยกุต์เอา
ภูมิปัญญาในท้องถ่ินทัง้ความเช่ือและการจดัการพืช สตัว์และคน มาใช้ได้อย่าง
เป็นระบบ ทัง้ยงัเสนอให้วดัเป็นห้องสมุดภูมิปัญญาของท้องถ่ิน ท าให้ชุมชนได้
จัดท าห้องสมุดภูมิปัญญาและเป็นต้นแบบการปลูกพืชไม้ดอกท่ีเป็นมงคลต่อ
บ้าน และพืชส าหรับใช้ในงานพิธีตา่งๆ ของชมุชน ไมใ่ห้เส่ือมสลายไป 
  (3) พืชที่ใช้งานจักสาน ภมูิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกบัการจกัสาน 
ของชาวบ้านบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง มีความสมัพนัธ์โดยตรงกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี อาจด้วยมีการ
น าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาประยกุต์เข้ากบังานฝีมือในชมุชน โดยเลือกใช้พืชท่ี
มีอยูต่ามธรรมชาต ิตลอดจนการยืดอายกุารใช้งานของเคร่ืองจกัสานเหล่านัน้ ซึง่
แสดงออกถึงความรอบรู้ เจนจัดและทักษะในการด ารงชีวิต รวมถึงการมี
สภาพแวดล้อมธรรมชาติบ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง ท่ีเอือ้ต่อการ
ประกอบอาชีพ เพราะมีแหล่งน า้ท่ีมีพืช สตัว์นานาชนิดอดุมสมบรูณ์ ชาวบ้านจึง
รู้จกัประดิษฐ์คิดค้นสร้างเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท ามาหากินขึน้เอง และสมัพนัธ์กับ
การด าเนินชีวิตประจ าวนั เช่น การจกัสานเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ในครัวเรือนจากไม้
ไผ่ หวาย ท่ีใช้ท าขนัโตกส าหรับวางส ารับอาหาร เส่ือไม้ไผ่สานจากผิวไผ่บงท่ีไม่
แก่หรืออ่อนเกินไป เพ่ือจัดท า “ตอก” ไว้ส าหรับมัดปากกระสอบ หรือไม้ผิว 
ตะกร้า กระบงุสานรูปร่างลกัษณะและขนาดตา่งๆ ใช้ส าหรับใสผ่กั สิ่งของทัง้ของ
แห้งและของสด ปลอกมีด “ฝักพร้า” สานจากหวายมีหลายขนาดขึน้อยู่กบัขนาด
ของมีดหรือพร้า ชาวบ้านนิยมเสียบมีดหรือพร้าในฝักและคาดเอวเม่ือออกจาก
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บ้านไปท าสวน ท าไร่ หวด (เซ้าหวด) ตะกร้า ส าหรับสะเด็ดน า้ข้าวเหนียวท่ีแช่ทิง้
ไว้ก่อนน าไปนึง่ (ถวิล เหลืองอร่าม, 2558) 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 18 และ 19 ปราชญ์ชุมชน (ซ้าย) เร่ิมมองเห็นทิศทางในการร่วมอนรุักษ์และด ารงอยู่
ของพืชส าคญัและอาชีพการจกัสาน ทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากไม้ไผ่ หวาย กกไหล ที่มาจาก
พืน้ที่ชุ่มน ้าหนองหาน - กุมภวาปี (ขวา) สู่งานฝีมือที่ออกมาเป็นผลิตภณัฑ์ชุมชน เช่น เสือ่ 
ตะกร้า กระต๊ิบข้าว ข้อง ทีเ่กิดความยัง่ยืนย่ิงข้ึน. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
 
  จากการสงัเคราะห์ข้อมลูและการจดัแบง่ประเภทของพืชในการ
ประชมุ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวมศาสตร์ การแพทย์พืน้บ้านจงัหวดัอดุรธานี” 
ท าให้ชุมชนได้ร่วมกันน าองค์ความภูมิปัญญาดังกล่าว มาต่อยอดสู่การแบ่ง
พืน้ท่ีเก็บพืชน า้ เพ่ือสนบัสนุนกลุ่มอาชีพจักสานในชุมชนให้มีพืชส าหรับใช้ใน
การจักสานได้ตลอดทัง้ปี โดยได้มีการจัดพ่ีเลีย้งคือปราชญ์ชุมชน ให้อบรม
ความรู้แก่เยาวชนและสมาชิกกลุม่ในการพายเรือ วิธีการเก็บพืชน า้ สภาพอากาศ
หรือช่วงท่ีใช้ในการออกเก็บพืช พร้อมทัง้ให้ความรู้ในการจักสานท่ีใช้ใน
ครอบครัวและชีวิตประจ าวัน พร้อมทัง้มีหน้าท่ีปลูกพืชเพิ่ม ดูแลรักษา และ
พฒันาพืน้ท่ีพืชจกัสานให้มีความอดุมสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
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ภูมิวัฒนธรรมกับการถ่ายทอดภูมิปัญญาและสร้างความยั่งยืน 
ต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ที่ชุมน า้หนองหาน - กุมภวาปี 
 

กระบวนการและวิธีการจัดการของชุมชน จ าแนกได้ดังนี ้
1) การจัดท าคู่มือภูมิปัญญาในการจับสัตว์น า้และครูพ่ีเลีย้ง

เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน  บ้านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง มีสภาพภมูิศาสตร์
อยูต่ดิกบัเขตพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี และมีล าน า้ไหลผา่นคือห้วยหางแข้ 
เป็นแหลง่อาหารธรรมชาติท่ีอดุมไปด้วยพนัธุ์พืชและสตัว์น า้หลายชนิด ชาวบ้าน
ใช้ประโยชน์เหมือนครอบครัวของชมุชน มีอาหารยงัชีพตลอดไม่อดอยากแต่ต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีหาปลา กุ้ ง หอย ป ูหรือสตัว์น า้อ่ืน จาก
บรรพบรุุษมีการถ่ายทอดต่อกันมาโดยไม่ท าลายพืชและสตัว์น า้ ตลอดจนมีการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ท่ีสั่งสมมานานและปรับตัวให้เข้ากับสภาพธรรมชาติ 
จนสามารถด ารงชีวิตได้ภายใต้การเปล่ียนแปลงของฤดูกาล ชาวบ้านรู้วิธีการ 
จับปลาด้วยการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดซึ่งต้องสัมพันธ์กัน 
ตลอดจนคาดเดาพฤติกรรมของปลาและลกัษณะการจดัวางเคร่ืองมือชนิดต่างๆ 
ซึ่งในกระบวนนีผู้้ศึกษาได้ร่วมกับชุมชนสร้างเคร่ืองมือเพ่ือรวบรวมองค์ความรู้
ชุมชนท่ีสามารถเก็บรักษาและส่งต่อสู่รุ่นต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม คือ คู่มือ 
ภูมิปัญญาในการจับสัตว์น า้ชุมชนเองจึงอยากให้มีครูพ่ีเลีย้งช่วยสอนเยาวชน
และนกัทอ่งเท่ียวท่ีสนใจให้มาเรียนรู้ร่วมกนั 
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ภาพที่ 20 และ 21 (ขวา) มีการจัดท าคู่มือภูมิปัญญาจบัสตัว์น ้า ซ่ึงครอบคลุมพืชน ้าด้วย 
(ซ้าย) สร้างครูพีเ่ลี้ยงทีม่าจากปราชญ์ชมุชน ช่วยขดัเกลาองค์ความรู้ใหก้บัเยาวชน พร้อมยงั
ส่งต่อการอนรุกัษ์ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดความยัง่ยืนต่อไป. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
 

2) การสร้างยุวชนคนทะเลบัวแดงและการสร้างกฎระเบียบทัง้กับ
คนในและนอกชุมชน  การสร้างคนรุ่นใหมภ่ายใต้การเพาะบม่จากครอบครัวใน
ชุมชน โดยมีการสร้างเอกลักษณ์หลายอย่างให้เป็นเสมือนว่า ยุวชนคนทะเล 
บวัแดง มีตวัตนภายใต้สโลแกน “เสือ้เดียวกัน บ้านเดียวกัน รักมั่นคุณค่าบวั” 
เพ่ือหล่อหลอมเยาวชนในชุมชนให้เกิดความรู้สึกรักท้องถ่ินนิยม และร่วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้อมทกุอย่างในพืน้ท่ี ทัง้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ ต านานและทรัพยากรธรรมชาติ
ในพืน้ท่ีชุ่มน า้หนองหาน - กุมภวาปี ให้คงอยู่อย่างสมบูรณ์ท่ีสุด นอกจากนี  ้
ยงัได้มีการตัง้กฎระเบียบส าหรับคนนอก โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวให้ถือปฏิบัติ
ร่วมกนัอยา่งเคร่งครัดในการมาท่องเท่ียวทะเลบวัแดงแหง่นี ้ถ้าปฏิบตัไิด้ทัง้ 10 ข้อ 
(ดังภาพท่ี 22) ความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติคงไม่เส่ือมโทรมอย่าง
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แน่นอน ส่วนภายในนัน้ได้มีการจัดการชุมชนอย่างเป็นระบบทัง้จากการน า
ต านาน ความเช่ือ สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและการแบ่งโซนนิ่งพืน้ท่ีในการประกอบอาชีพ
ประมง เก็บพืชน า้ พืชสมุนไพร และพืชยืนต้นประเภทไม้ดอก ท าให้เกิดความ
สมดุลภายในชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีเคร่ืองมือ
ส าคญัมากในการแก้ไขปัญหาและร่วมพฒันาไปด้วยกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22 และ 23 (ซ้าย) กระบวนการสร้างกฎระเบียบทัง้ในชุมชนและนอกชุมชนอย่างเป็น
ระบบ (ขวา) การสร้าง “ยวุชนคนทะเลบวัแดง” กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ออกมาปกป้อง 
รกัษาและสร้างค่านิยมหวงแหนในทรพัยากรของบา้นเกิด. ทีม่า: ณฏัฐนนัธ์ สวุรรณวงก์, 2560. 
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สรุป 
ในภาพรวมของบริบทชุมชนจะเห็นว่าบรรพบุรุษรุ่นปู่  ย่า ตา ยาย ของ

ชาวบ้านในหมู่บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ถือว่าเป็นชาวบ้าน
กลุม่ใหม ่ท่ีอพยพเข้ามาตัง้รกรากในพืน้ท่ีชุม่น า้หนองหาน - กมุภวาปี ในภายหลงั 
ซึ่งหากนบัย้อนหลงัไปก็ไม่เกิน 200 ปีท่ีผ่านมา (ยงัไม่นบัรวมกบักลุม่ท่ีอพยพเข้า
มาในภายหลังอีกเร่ือยๆ) ชาวบ้านเหล่านีมี้วิถีชีวิต ความเช่ือ และวัฒนธรรม
ประเพณีโดยทัว่ๆ ไป เหมือนคนลาวหรืออีสาน โดยจะเห็นได้จากการมีภาษาพูด 
ท่ีเป็นภาษาอีสาน รูปแบบอาหารการกินท่ีกินข้าวเหนียวและปลาร้า และ
วฒันธรรมประเพณีท่ีทกุหมูบ้่านจะมีงานบญุบัง้ไฟเพ่ือขอฝนจากพญาแถน ฯลฯ 

ในการใช้ภูมิวฒันธรรมในพืน้ท่ีเข้ามาจดัการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ท าให้เห็นความสมัพนัธ์จากความเช่ือและศรัทธา รวมทัง้พลวตัของชมุชนในการ
สงัเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พร้อมยงัน าประสบการณ์ท่ีบรรพบุรุษ
ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสงัคมและ
การปลกูฝังวิธีคิด การสง่เสริมกระบวนการจดัการความรู้ภมูิปัญญา การก าหนด
ความรู้ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่มไปสู่การแสวงหาและ 
ยึดกมุความรู้ท่ีได้มา เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ คดัเลือกองค์ความรู้ และเข้าสู่
การจดัเก็บความรู้ในตวับุคคลและชุมชน รวมทัง้สามารถถ่ายทอดความรู้อย่าง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ท าให้มีการน าภูมิวัฒนธรรมมาจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ประสบความส าเร็จได้
ตามเง่ือนไขท่ีส าคัญ ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้  (2) วัฒนธรรม
องค์การหรือชมุชน (3) ภาวะผู้น าและ (4) โครงสร้างพืน้ฐาน ภายใต้ “การพึง่ตนเอง” 
ของชมุชน ทัง้ยงัได้เรียนรู้ในการน าความเช่ือร่วมกนัเก่ียวกับต านานกระฮอกด่อน 
และต านานผาแดง - นางไอ่ และความศรัทธาท่ีแรงกล้าต่อความศักดิ์สิทธ์ิของ 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

91 
การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนทีชุ่่มน ้าหนองหาน – กุมภวาปี:  กรณีศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง  
และบ้านเมืองปัง ต าบลอุ่มจาน อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

“หลวงปู่ ก ่า” ซึ่งเป็นพระพทุธรูปศิลปะอย่างล้านช้าง ท่ีถูกค้นพบในหนองหานมา
ประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมได้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ชาวบ้านใน
บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ยงัมีการรวบรวมภมูิปัญญาท่ีสืบตอ่
กนัมา ได้แก่ ภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชผกัสมนุไพรท่ีได้จากหนองหาน 
และภูมิปัญญาในการจับสัตว์น า้ในรูปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการสงัเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน และน าไปสู่การปฏิบัติและถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีเข้าใจได้ง่าย 
ไม่ซบัซ้อน ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัว
เข้ากบัพืน้ท่ีท่ีตนเองอยู่อาศยั ภายใต้การจดัการชมุชนด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี  
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ระหว่างไทยและเวียดนาม 

Ho Chi Minh Educational and Historical Tourism Site  

in Udon Thani Province: An Amity Symbol of Thailand and Vietnam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          
 

 
 

ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร1 / Thanomphan Triwanitchakorn 
 
บทคัดย่อ 
 

การก่อสร้าง “แหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ 
จังหวัดอุดรธานี” ท่ีบ้านหนองโอน - หนองฮาง ต าบลเชียงพิณ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัอดุรธานี ซึง่เป็นพืน้ท่ีท่ีโฮจิมินห์เคยพกัอาศยัเพ่ือเคล่ือนไหวงานการเมือง
ช่วงสัน้ๆ ก่อนท่ีจะเดินทางไปจังหวัดหนองคาย และจงัหวดันครพนม นอกจาก
เป็นการแสดงออกถึงความเคารพนับถือท่ีชาวเวียดนามมีต่อโฮจิมินห์โดยตรง
แล้ว อีกด้านหนึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
เวียดนามรวมถึงกันอย่างลงตวั ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามเพ่ือผลักดัน
โครงการนีใ้ห้เกิดขึน้และเป็นจริง  

บทความเร่ืองนีต้้องการแสดงให้เห็นว่า การเกิดขึน้ของ “แหล่งศึกษา
และท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี” ถือว่าเป็นหนึ่งใน

                                                   
1 นกัศกึษาปริญญาเอก สาขา Linguistics (Contrastive - Comparative Linguistics) 
มหาวทิยาลยัสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม   
e-mail: phan-tt@hotmail.com 
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สญัลกัษณ์แห่งมิตรไมตรีระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม เพราะตัง้แตเ่ร่ิมต้น
โครงการนีใ้นปี พ.ศ.2542 โดยการด าเนินงานต่างๆ ทุกขัน้ตอน และทุก
กระบวนการ ล้วนเกิดขึน้ได้เพราะอาศยัความร่วมมือกนัอย่างแข็งขนัทัง้จากชาว
ไทย และชาวเวียดนาม รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในจังหวัดอุดรธานี กระทั่งโครงการนีบ้รรลุผลส าเร็จและได้ท าพิ ธีเปิด
อยา่งเป็นทางการในปี พ.ศ.2549 
 
ค าส าคัญ: โฮจิมินห์, สญัลกัษณ์, หนองโอน, อดุรธานี, การทอ่งเท่ียวประวตัศิาสตร์ 
 
Abstract  
 

Construction of Ho Chi Minh Educational and Historical Tourism Site 
at Ban Nong Oan Nong Hang in Chiang Phin Sub-district of Mueang Udon 
Thani District in Udon Thani Province where formerly was Ho Chi Minh’s 
temporary political refuge before moving to Nongkhai and Nakhon Phanom 
Provinces for political movement represented Vietnamese’s respect to Ho Chi 
Minh and collaboration between Thais and Vietnamese to support this 
construction until it was arisen.      
 This article aimed to identify that the arising of Ho Chi Minh Educational 
and Historical Tourism Site in Udon Thani Province symbolized amity between 
Thais and Vietnamese. Since 1999 when the construction had been approved 
and launched, all the construction processes were arisen because of 
collaboration between Thais and Vietnamese. In addition, support from 
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government agencies and individual sectors in Udon Thani Province also 
developed the construction. These collaboration led to completion of the 
construction inaugurated through official opening ceremony in 2006.    
 
Keywords: Ho Chi Minh, Symbols, Nong Oan, Udon Thani, Historical Tourism 
 
บทน า 

เม่ือกลา่วถึงสถานท่ีท่ีเป็นแหลง่ศกึษาและท่องเท่ียวในเชิงประวตัศิาสตร์
เก่ียวกบัโฮจิมินห์ ท่ีอยูใ่นประเทศไทยนัน้ โดยทัว่ไปมกันึกถึงท่ีบ้านนาจอก ต าบล
หนองญาติ อ าเภอเมือง จงัหวดันครพนม ซึ่งตามประวตัิถือเป็นหนึ่งในสถานท่ี 
ท่ีโฮจิมินห์เคยอยู่พกัอาศยัมาก่อน ในระหว่างท่ีเขาได้เข้ามาลีภ้ยัและเคล่ือนไหว
ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2466 - 2474 โดย “บ้านลุงโฮจิมินห์” หรือ “บ้านท่าน 
โฮจิมินห์” ตามท่ีเจ้าของพืน้ท่ีเรียก เป็นการสร้างบ้าน การจ าลองบรรยากาศ และ
การตกแต่งสถานท่ี ข้าวของเคร่ืองใช้ให้เหมือนกับช่วงเวลาท่ีโฮจิมินห์ได้เข้ามา
อยู่อาศัยมากท่ีสุด แต่เน่ืองจาก “บ้านลุงโฮจิมินห์” ท่ีบ้านนาจอก จังหวัด
นครพนม เป็นพืน้ท่ีส่วนบคุคลและบริหารจดัการโดยเอกชน เหตนีุ ้คนเวียดนาม
หรือแม้แต่กลุ่มคนไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหวัดนครพนม จึงไม่ค่อยรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งท่ีสมัพนัธ์หรือเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีโดยตรง นอกจากการมีความ
เคารพนับถือต่อโฮจิมินห์ (กระทั่ง ต่อมาต้องมีการผลักดันให้สร้างบ้านลุง 
โฮจิมินห์ขึน้อีกแหง่ ซึง่ถดักนัไปไมถ่ึง 1 กิโลเมตร)  
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ในการเกิดขึน้ของ “แหลง่ศกึษาและท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์  
จงัหวดัอดุรธานี” 2 ดจูะแตกตา่งออกไปโดยสิน้เชิง เพราะสถานท่ีแห่งนีเ้กิดขึน้ได้
เพราะอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีจากหลายๆ ฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศึกษา พ่อค้า คหบดี ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ท่ีนับว่ามีบทบาทหลักในการ
ขับเคล่ือนและผลักดันให้โครงการนีเ้ป็นไปได้และเกิดขึน้จริง พวกเขาท างาน
ร่วมกนักบักลุม่ชาวไทยภายในจงัหวดัอุดรธานีกนัอย่างขะมกัเขม้น ในการติดต่อ
ประสานงาน ประชาสมัพนัธ์ ขอความร่วมมือ ขอรับการสนบัสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้ท่ีอยู่ในประเทศไทย และประเทศเวียดนาม จนท าให้
โครงการนีมี้ความคืบหน้าเป็นล าดบัเร่ือยมา กระทัง่สามารถท าพิธีเปิดได้อย่าง
เป็นทางการในปี พ.ศ.2549 อนัน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามและ
ชาวไทยท่ีสามารถผลักดนัให้เกิดสถานท่ีท่ีเป็นเสมือนสายใยแห่งมิตรภาพกัน
ขึน้มาได้ส าเร็จ 

บทความเร่ืองนี ้ได้มีการน าทฤษฎีโครงสร้าง - หน้าท่ี (Structural - 
Functional Theory) ของ ทาลคอทท์ พาร์สัน (Talcott Parson) แนวคิดด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเน้นไปท่ีระดับความสัมพันธ์ปัจเจกบุคคล 
(Individual) เป็นการวิเคราะห์ระดบับุคคลท่ีมีการพิจารณาถึงทศันคติ ความคิด 
ความเช่ือ ค่านิยม อุดมการณ์ แรงจูงใจทางการเมืองของผู้น า และแนวคิดเร่ือง
ประวัติศาสตร์บอกเล่า (Oral History) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in - depth 
interview) โดยมีการน าเสนอข้อมูลท่ีได้รับด้วยการพรรณนาถึงความคิดและ

                                                   
2 ช่ือเต็ม คือ แหลง่ศกึษาและทอ่งเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองโอน - หนองฮาง 
จงัหวดัอดุรธานี 
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เหตุผลเบือ้งหลังของการสร้างแหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี หลังมีการเข้ามาอาศัยในประเทศไทยของชาว
เวียดนามในฐานะญวนอพยพ จนกระทัง่กลายเป็นพลเมืองไทย หรือท่ีมกัเรียกว่า
ชาวเหวียดเก่ียว  

ผู้ เขียนได้แบ่งเนือ้หาการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ขบวนการ
เคลื่อนไหวกู้ชาติของเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี อนัเป็นการแสดงให้เห็นว่า
จงัหวดัอุดรธานี มีส่วนเก่ียวข้องกับขบวนการเคล่ือนไหวกู้ชาติของเวียดนามใน
แง่มมุไหน อย่างไรบ้าง ถดัมาคือ การรวมกลุ่มของชาวเหวียดเก่ียวไทยเชื้อสาย
เวียดนามจงัหวดัอุดรธานี เนือ้หาในส่วนนีแ้สดงรายละเอียดความเป็นมาเป็นไป
ส าหรับการรวมกลุ่มกนัของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี และใน
ส่วนสุดท้ายอันเป็นแกนหลักของบทความ คือ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิง
ประวติัศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวดัอุดรธานี: สญัลกัษณ์แห่งสมัพนัธไมตรีระหว่าง
ไทยและเวียดนาม คือ การน าเสนอให้เห็นถึงความร่วมมือของภาคส่วนตา่งๆ ทัง้
ท่ีเป็นชาวเวียดนาม และชาวไทยในการช่วยผลกัดนัให้โครงการดงักล่าวข้างต้น
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย กระทั่งกลายเป็นสัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรี
ระหวา่งผู้คนสองประเทศในท่ีสดุ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ในการศึกษาเก่ียวกับชาวเหวียดเก่ียวหรือชาวเวียดนามท่ีเดินทางมา
พ านกัอาศยัในประเทศสยามหรือประเทศไทย จงึไมอ่าจมองข้ามขบวนการกู้ ชาติ
หรือขบวนการรักชาติเวียดนามท่ีมาเคล่ือนไหวในประเทศไทย เพราะบุคคลท่ีมี
ส่วนเคล่ือนไหวในขบวนการดงักล่าวล้วนเป็นส่วนหนึ่งของผู้ อพยพย้ายถ่ินมา
อาศยัในประเทศไทย ซึ่งบทความนีจ้ะล าดบัเหตกุารณ์ตัง้แต่การเร่ิมเข้ามาของ
ชาวเวียดนามอพยพมาอาศยัในประเทศไทยโดยเฉพาะในจงัหวดัอุดรธานีตัง้แต่
เร่ิมต้น จนกระทั่งการรวมกลุ่มของชาวเหวียดเก่ียว ในการจัดตัง้กลุ่ม ชมรม 
สมาคม ท่ีส าคญัคือการก่อสร้างแหล่งศกึษาและท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์โฮจิ
มินห์ จงัหวดัอดุรธานี  
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ขบวนการเคล่ือนไหวกู้ชาตขิองเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี  
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีการอพยพย้ายถ่ินฐานของชาว

เวียดนาม โดยท่ีมีชาวเวียดนามกระจายอยู่เกือบทั่วประเทศไทย จากหลักฐาน
ทางประวตัิศาสตร์ปรากฏว่า ชาวเวียดนามเร่ิมอพยพเข้ามาอาศยัในประเทศไทย 
เป็นครัง้แรกในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์ฯ แหง่กรุงศรีอยธุยา (สรณี  วงศ์เบีย้สจัจ์, 
2549) และมีการอพยพเข้ามาอาศัยในไทยหลายช่วง โดยเฉพาะในระหว่าง
กลางศริสต์ศตวรรษท่ี 17 ถึงกลางศริสต์ศตวรรษท่ี 20  

สาเหตท่ีุชาวเวียดนามเข้ามาประเทศไทยมีสาเหตสุ าคญั 3 ประการคือ 
1) อพยพเพ่ือลีภ้ยัทางการเมือง 2) การเบียดเบียนทางศาสนาจากราชวงศ์เหงียน 
(Nguyễn) อีกทัง้การถกูกวาดต้อนเข้ามาในฐานะเชลยศึกสงคราม และ 3) ความ
แห้งแล้งภยัธรรมชาติหรือทพุภิกขภยั ซึ่งทัง้สามเหตผุลมีความแตกตา่งกนัอย่าง
สิน้เชิง โดยในข้อแรกถือเป็นการมาด้วยความสมัครใจแบบหนีร้อนมาพึ่งเย็น 
ขณะท่ีสองข้อหลังถือเป็นการหนีร้อนมาพึ่งเย็น อันเน่ืองมาจากการลุกขึน้
ต่อต้านฝร่ังเศสของขบวนการกู้ ชาติหรือขบวนการรักชาติเวียดนามได้ขยายวง
กว้างขึน้ทัว่ประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หลงัจากท่ีเวียดนามได้ลงนามในข้อตกลง
ปาเดอโนเดรอ (Patenotre) กับฝร่ังเศสในวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2427 มีผลให้
เวียดนามเหนือกลายเป็นรัฐในอารักขาของฝร่ังเศส และเวียดนามถูกแบ่งเป็น
สามส่วนโดยสิน้เชิง โดยภาคใต้มีสถานะเป็นอาณานิคมของฝร่ังเศส ส่วน
ภาคเหนือและภาคกลางมีฐานะเป็นรัฐอารักขา แม้ว่ายงัอยู่ภายใต้การดแูลของ
ราชวงศ์เหงวียน แตฝ่ร่ังเศสก็เข้าควบคมุกิจการการตา่งประเทศ การเงิน การคลงั
และการแตง่ตัง้จกัรพรรดิ ซึ่งการเข้าควบคมุดแูลของฝร่ังเศสเช่นนี ้จึงเป็นเสมือน
ว่าเวียดนามได้สูญเสียเอกราชให้แก่ฝร่ังเศสโดยสิน้เชิง (ธัญญาทิพย์  ศรีพนา, 
2548: 31) อนัเป็นเหตใุห้ชาวเวียดนามเร่ิมท่ีจะอพยพเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศ
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ไทย โดยเฉพาะพืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานเป็นหลัก เน่ืองจากมี
พืน้ท่ีติดกบัชายแดนประเทศลาว และไม่ไกลจากเวียดนามตอนกลาง มีผลท าให้
กลุ่มผู้ รักชาติจากเวียดนามเข้ามาเคล่ือนไหวในสยามช่วงต้นศตวรรษท่ี 20 คือ  
"ฟานโบ่ยเจิว" (Phan Bội Châu) และโดยเฉพาะ “ดัง่ทุกเหือ” (Đặng Thúc Hứa)  
ผู้ซึง่มีบทบาทส าคญัในการวางรากฐานขบวนการกู้ชาติของเวียดนามในประเทศ
ไทย โดยครัง้แรกเข้ามาพ านักท่ีบ้านถ า้ (พ.ศ.2453 - 2460) และบ้านดง (พ.ศ.
2457 - 2460) ครัง้ท่ีสองตัง้แตปี่ พ.ศ.2462 เป็นต้นไป ได้เคล่ือนไหวท่ีบ้านดงและ
จงัหวดัต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่สามประการคือ 1) รักษาไว้ซึ่ง
การติดต่อกับผู้ รักชาติในเวียดนาม 2) รักษาไว้ซึ่งการติดต่อกับนักปฏิวตัิในจีน 
และ 3) แสวงหาการสนับสนุนจากเจ้าหน้าท่ีไทยต่อชาวเวียดนามในสยาม 
(ธญัญาทิพย์  ศรีพนา, 2548: 41) 

ในต้นปี พ.ศ.2466 ดัง่ทุกเหือ เร่ิมออกพบปะครอบครัวชาวเวียดนาม
และชักชวนชาวเวียดนามสอนภาษาเวียดนามให้ลูกหลานในปี พ.ศ.2467 คน
ใกล้ชิด ดัง่ทุกเหือ ได้เร่ิมสร้างหมู่บ้านเวียดนามท่ีหนองบัว ตัง้อยู่นอกตัวเมือง
อดุรธานี พร้อมทัง้ได้รับอนญุาตจากทางการไทยให้ท าไร่บนผืนดินท่ีนัน่ได้ ท าให้
หลายๆ ครอบครัวย้ายเข้ามาอยู่อาศยัท่ีหนองบวัมากขึน้ จึงเป็นการง่ายในการ
เร่ิมให้การศึกษาทางการเมือง ทัง้ยงัได้รับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามมาก
ยิ่งขึน้ อีกทัง้จ านวนชาวเวียดนามท่ีย้ายเข้ามาอาศยัท่ีหนองบวัเพิ่มขึน้จาก 40 
ครอบครัวในปี พ.ศ.2468 เพิ่มขึน้เป็น 100 ครอบครัว ในปี พ.ศ.2472 และต่อมา 
ดัง่ทุกเหือ ได้ขยายงานสร้างฐานการเคล่ือนไหวไปยงับ้านหนองโอน ซึ่งอยู่ห่าง
จากตวัเมืองอดุรธานีไป 10 กิโลเมตร (ธญัญาทิพย์  ศรีพนา, 2548: 53) 
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จากการศึกษาภาพรวมชาวเวียดนามเร่ิมอพยพเข้ามาอาศยัในจังหวัด
อุดรธานีตัง้แต่ต้นศริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นต้นมา สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
อพยพของชาวเวียดนามเข้ามายงัจงัหวดัอดุรธานีออกได้เป็น 3 ชว่ง คือ  

1) ช่วงต้นศริสต์ศตวรรษท่ี 20 เร่ิมมีนกัปฏิวตัิชาวเวียดนามจ านวนหนึ่ง 
เดินทางเข้ามาอาศยัและเคล่ือนไหวเพ่ือกอบกู้ เอกราชจากประเทศฝร่ังเศส ใน
พืน้ท่ีของจงัหวดัอดุรธานี (พิสิฐ อ านวยเงินตรา, 2557: 622)  

2) ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 เป็นการอพยพลีภ้ัยสงครามครัง้ใหญ่
จากการโจมตีของฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2489 โดยชาวเวียดนามได้ท าการอพยพ
ในช่วงนีเ้ป็นสองระลอก คือ จากเมืองท่าแขก (แขวงค าม่วน) ข้ามมายงัจงัหวดั
นครพนมเป็นแหง่แรก และตอ่มาคอ่ยอพยพเป็นระลอกท่ีสองจากกรุงเวียงจนัทน์
ข้ามแม่น า้โขงมายังจังหวัดหนองคาย หลังจากนัน้ได้เดินทางต่อมายังจังหวัด
อดุรธานี  

3) ช่วงปี พ.ศ.2496 จนถึงปัจจุบัน (พงศ์ เรืองสุวัฒน์ , 2560) เป็น
ช่วงเวลาท่ีมีชาวเวียดนามจากจงัหวัดรอบข้างอพยพเข้ามาในจงัหวัดอุดรธานี
เพ่ือตัง้รกรากและท ามาหากิน เน่ืองจากจงัหวดัอุดรธานีมีฐานเศรษฐกิจท่ีดีกว่า
จงัหวดัอ่ืนๆ รอบข้าง อนึ่งรวมถึงจงัหวดัอดุรธานี ซึ่งนอกจากมีพิกดัเหมาะสมใน
แง่ท่ีอยูห่า่งจากการปราบปรามทางด้านชายแดนลาวของฝร่ังเศสแล้ว  

ขณะท่ีในอีกด้านหนึ่ง อาจกล่าวได้ว่าประชากรในภาคอีสานส่วนใหญ่
ยังมีส านึกความเป็นลาว ท่ียังไม่สยบยอมต่ออ านาจของสยามและฝร่ังเศส 
นอกจากนีจ้งัหวดัอุดรธานียงัถือได้ว่าเป็นศนูย์กลางทางด้านเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพราะมีท าเลภูมิศาสตร์อยู่ตรงกลางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ซึ่งมีพืน้ท่ีติดต่อกับ 6 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์  สกลนคร หนองบัวล าภู และเลย ช่วยเกือ้หนุนให้จังหวัด
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อดุรธานีมีเศรษฐกิจท่ีเติบโตอย่างรวดเร็วกว่าจงัหวัดอ่ืนๆ โดยรอบ และน่ีจึงเป็น
อีกหนึง่เหตผุลประการส าคญั ท่ีท าให้ชาวเวียดนามเลือกท่ีจะอพยพเข้ามาท ามา
หากินในจังหวัดอุดรธานี ท่ีมีจ านวนประชากรอาศยัอยู่กว่า 15,000 คน (พิสิฐ 
อ านวยเงินตรา, 2557: 622) 

หากกล่าวขบวนการเคล่ือนไหวกู้ ชาติชาวเวียดนามในจงัหวัดอุดรธานี 
คงหลีกไม่พ้นท่ีจะต้องกล่าวถึงขบวนการเคล่ือนไหวของอดีตผู้ น าประเทศ
เวียดนาม อย่างโฮจิมินห์หรือ “ลุงโฮ” ผู้ซึ่งได้เดินทางจากยุโรปมาเมืองไทยใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2471 เพ่ือท าการเคล่ือนไหว ปลุกกระแสรักชาติ ต่อต้าน 
นกัล่าอาณานิคมฝร่ังเศส ในระยะแรกได้เข้ามาท่ีบ้านดง จงัหวดัพิจิตร เพ่ือปลุก
ระดมชาวเวียดนามให้เข้าร่วมกบัสมาคมมิตรภาพ (Hội Thần Ái) อนัจะเป็นการ
สร้างความสามคัคีภายในกลุ่มชาวเวียดนามในสยาม ตอ่มาสมาคมแห่งนีใ้ช้ช่ือ
สมาคมเกือ้กูล (Hội Tương Thân) และสุดท้ายใช้ช่ือว่า สมาคมชาวเวียดนาม
โพ้นทะเลกู้ชาต ิ(Hội Việt kiều cứu quốc) (วิภา เรืองอ าไพสกลุ, 2560)  

หลงัจากนัน้โฮจิมินห์ได้เดินทางเข้าสู่อีสานโดยมุง่มายงัจงัหวดัอดุรธานี 
เป็นแหง่ท่ีสองเพ่ือด าเนินงานใน 3 ประเดน็หลกั คือ  

1) จัดตัง้คณะกรรมการศูนย์กลางการเคล่ือนไหวในอีสานท่ีจังหวัด
อดุรธานี (The Udon Provincial Committee) ให้เป็นองค์กรชีน้ าการเคล่ือนไหวกู้
ชาตเิวียดนามในอีสานและเช่ือมโยงเข้าสู่ลาวและเวียดนาม   

2) การปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม โดยโฮจิมินห์
ได้แนะน าชาวเวียดนามท่ีจงัหวัดอุดรธานี ให้ท าเร่ืองขออนุญาตทางการสยาม
ส าหรับการเปิดโรงเรียนสอนภาษาท่ีบ้านหนองบวั3 เม่ือปี พ.ศ.2525 โดยให้ช่ือว่า 

                                                   
3 ปัจจบุนัอยูใ่นเขตเทศบาลนครอดุรธานี 
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“โรงเรียนราษฎร์4” และได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันท่ี 25 พฤษภาคม 
พ.ศ.2472 มีจ านวนนักเรียนทัง้หมด 38 คน เป็นนกัเรียนชาวเวียดนาม 21 คน 
นกัเรียนชาวไทย 17 คน มีครู 2 คน คือ นายบวัจนั กิจขยนั ครูสอนภาษาไทยตาม
หลกัสตูรของกระทรวงการศกึษาของไทย และนายฮวงก ่า ครูสอนภาษาเวียดนาม
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาและอบรมเวียดนาม (ส านกัหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาต,ิ กต.39/12 [แผน่ท่ี 26] อ้างในเศรษฐศาสตร์  วตัรโศก, 2557: 130) 

 3) ขยายเครือข่ายการเคล่ือนไหวกู้ ชาติเวียดนามในอีสานเข้าไปยงัลาว
และเวียดนาม โดยการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม ด้วย
วิธีการเคล่ือนไหวท่ีหลากหลาย ทัง้การตัง้โรงเรียน การตัง้ค่ายฝึกอาวุธ การ
เผยแพร่ส่ือสิ่งพิมพ์ การแต่งบทเพลง บทกลอน บทละครและการเล่นกีฬาเพ่ือ
สร้างความสามคัคีในหมู่ชาวเวียดนาม เป็นต้น (เศรษฐศาสตร์ วตัรโศก, 2557: 
129 - 135)  

จากการท่ีมีขบวนการกู้ชาติเวียดนามเข้ามาเคล่ือนไหวในประเทศไทย จึง
สง่ผลให้นโยบายตอ่ต้านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลทหารไทยและสภาพความสมัพนัธ์
ไทย - เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตตลอดมา มีความเก่ียวพนัและส่งผล
กระทบโดยตรงสู่วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามอพยพ เน่ืองจาก
บทบาทของชาวญวนอพยพได้ส่งผลทัง้ด้านผลักดันและชะลอการพัฒนา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งไทย - เวียดนาม ในการสร้างความไว้วางใจระหวา่งกนั 
 
 
 

                                                   
4 โรงเรียนราษฎร์สอนภาษาเวียดนามที่มีพิธีเปิดอยา่งเป็นทางการแหง่แรกของสยาม 
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การรวมกลุ่มของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี  
จากการเคล่ือนไหวของขบวนการเก่ินเวืองต่อต้านฝร่ังเศส ได้ส่งผลให้มี

การสู้รบขยายวงกว้างจากพืน้ท่ีภาคเหนือของเวียดนามเร่ือยไปจนตอนกลางของ
เวียดนาม ส่งผลให้ประชากรชาวเวียดนามท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ทางภาคเหนือและ
ภาคกลางของประเทศ ต้องละทิง้บ้านเกิดเพ่ือลีภ้ัยสงครามจากการโจมตีอย่าง
หนักของฝร่ังเศสมายังประเทศลาวรวมทั ง้พืน้ท่ีบริเวณภาคอีสานของไทย 
โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี ท่ีส่วนใหญ่มีภูมิล าเนา
มาจากภาคเหนือและภาคกลางของเวียดนาม ได้แก่ จังหวัดนามดิ่ญ (Nam 
Định) ฮา่ติง๋ (Hà Tĩnh) และกวา่งบิง่ (Quảng Bình) ฯลฯ จ าต้องอพยพลีภ้ยัมายงั
ประเทศไทยในฐานะญวนอพยพ ยิ่งโดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2507 ท่ีไม่สามารถ
กลบัเวียดนามได้หลงัจากการส่งกลบัประเทศต้องยุติลง ซึ่งพวกเขาต้องประสบ
กบัความกดดนัและความยากล าบากในการท ามาหากินและด ารงชีวิต  

ตลอด 40 ปี นบัจากท่ีจอมพล ป. พิบลูสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี จวบ
จนต้นทศวรรษท่ี 1990 หลังจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้เปล่ียน
นโยบายต่างประเทศต่อประเทศในอินโดจีนซึ่งรวมถึงเวียดนาม นโยบายต่อชาว
ญวนอพยพจึงเร่ิมคลายความเข้มงวดลง แม้วา่มาตรการ กฎระเบียบท่ีใช้กับชาว
ญวนอพยพในอดีตยงัคงมีผลบงัคบัใช้อยู่จนถึงปัจจุบนัก็ตาม แต่การบงัคบัใช้
นัน้ไมเ่คร่งครัดดงัเช่นอดีต (ธญัญาทิพย์  ศรีพนา, 2548: 177) 

แรกเร่ิมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามท่ีเข้ามาตัง้รกรากในจงัหวดัอุดรธานี  
ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยอยู่ในฐานะ “ญวนอพยพ” (ไร้สัญชาติ) ซึ่งท าให้มี
ข้อจ ากดัในเร่ืองของสิทธิการเป็นพลเมืองไทยหลายอย่าง พวกเขาจึงได้มีการจบั
กลุ่มเพ่ือสร้างความเหนียวแน่นและความสามคัคี โดยได้ช่วยเหลือกนัและกนัทัง้
ในด้านความเป็นอยู่และการมองหาลู่ทางท ามาหากิน ตอ่มารัฐบาลไทยโดยมติ
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คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม พ.ศ.2533 ได้ให้สญัชาตไิทยแกบ่ตุรหลาน
ของชาวเวียดนามอพยพ เม่ือได้รับสัญชาติไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว กอปรกับ
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกบัเวียดนามคลายความตงึเครียด ทางการ
เวียดนามโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม 
ได้มีนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม มาตรา 36 เม่ือวนัท่ี 26 มีนาคม 
พ.ศ.2547 (36 - NQ/TW) จดัตัง้ “คณะกรรมการดแูลชาวเวียดนามในตา่งประเทศ”  
(ชาวเวียดนามโพ้นทะเล) เพ่ือท าหน้าท่ีประสานงานและติดต่อให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือกิจการต่างๆ ท่ีมีความเก่ียวข้องกับชาวเวียดนามโพ้นทะเล อีกทัง้
ยงัเป็นการเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลประเทศท่ีชาว
เวียดนามโพ้นทะเลพ านกัอาศยัอยู ่ 

โดยท่ี “คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ” ท่ีตัง้ขึน้นี ้มี
วตัถปุระสงค์หลกัอยู ่4 ข้อคือ  

1) การรวมกลุ่มชาวเวียดนามโพ้นทะเลให้มีความรักและสามคัคีกนั  
2) อนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมชนชาต ิ 
3) การร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึน้เพ่ือจะได้กลับมาร่วมกัน

สร้างสรรค์และพฒันาบ้านเกิด (ประเทศเวียดนาม) 
4) การเช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศท่ี

ชาวเวียดนามพ านกัอาศยั  
 
จากนโยบายดงักลา่วชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอดุรธานี จงึได้

ขานรับและผลักดันให้มีการก่อตัง้สมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม จังหวัด
อดุรธานีขึน้อย่างเป็นทางการ ในวนัท่ี 26 เมษายนในปี พ.ศ.2547 โดยมีนายวินยั 
เลวนั (ông Lê Văn Yên) เป็นนายกสมาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2554 ส่วน
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นายหว ูยวีจิ๋น (ông Vũ Duy Chính) พ.ศ. 2555 - 2558  และนายสรัุตน์ ศรีนฤวรรณ 
(ông Trần Minh Đức)  พ.ศ.2558 จนถึงปัจจบุนั ตามล าดบั (วินยั เล วนั, 2559)  

ส านกังานของสมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ในยุค
เร่ิมแรกได้รับการเอือ้เฟือ้สถานท่ี เพ่ือจดัตัง้เป็นส านกังานชั่วคราวจากเจ้าของ
กิจการร้านลกูชิน้เกียรติเทเลอร์ บริเวณถนนแจ่มนุสรณ์ ซึ่งตัง้อยู่บริเวณนัน้เป็น
เวลา 3 ปี ต่อมาชาวไทยเชือ้สายเวียดนามได้มีการระดมทุนบริจาค เพ่ือจัดหา
พืน้ท่ีส าหรับสร้างท่ีตัง้ส านักงานอย่างถาวร ซึ่งปัจจุบันตัง้อยู่เลขท่ี 135/101  
- 102 ซอยประชาสันติ ถนนนิตโย ได้ท าการเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 17 
พฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยมี นายอ านาจ ผการัตน์ ผู้ ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี 
เป็นประธานพิธีเปิด นอกจากนีย้ังมี นายเหงียน ยวี ฮึง (Nguyễn Duy Hưng) 
เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจ าราชอาณาไทย นายเจิ่น 
เงียน ตรึก (Trần Nguyên Trực) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
ประจ าจังหวัดขอนแก่น  นายเหงียน ตรอง เลียน (Nguyễn Trọng Liên) กงสุล
สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจ าจงัหวดัขอนแก่น  นายวินยั เลวนั นายก
สมาคมชาวเวียดนามจงัหวดัอดุรธานี  นายธีระ ตัง้หลกัมัน่คง ประธานหอการค้า
จงัหวดัอดุรธานีและคณะ   

โดยสมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ได้มีการแบ่งเขต
บริหารออกเป็น 5 คุ้ม ดงันี ้1) คุ้มบ้านจิก 2) คุ้มสร้างหลวง 3) คุ้มส่ีแยก 4) คุ้ม
ห้าแยก และ 5) คุ้มกมุภวาปี (อ าเภอกมุภวาปี) รวมกวา่ 2,500 ครัวเรือน (โชคชยั  
สิริทองจินดา, 2559) อีกทัง้ยงัมีการจดัตัง้กลุม่สตรีท่ีมีสมาชิกกว่า 180 ครัวเรือน
โดยมีการตัง้กองทุนกลาง ซึ่งสมาชิกแต่ละครัวเรือนจ่ายครัวเรือนละ 100 บาท/
เดือน เป็นการรวมกลุ่มสตรีชาวไทยเชือ้สายเวียดนามท่ีอยู่ในจังหวัดอุดรธานี 
เพ่ือการช่วยเหลือเกือ้กูลกันทัง้งานร่ืนเริงและงานศพ อนัเป็นการแสดงออกถึง
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ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนแสดงถึงการมีรากเหง้าในความเป็น
เวียดนามร่วมกนั นอกจากนีส้มาคมแห่งนีย้งัได้แบง่หน้าท่ีให้มีรองนายกสมาคม
ฯ เพ่ือดแูลด้านการติดตอ่ประสานงานระหว่างสมาคมชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม
กับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี อนัจะช่วยให้การด าเนินกิจกรรมใดๆ 
เป็นไปได้อย่างสะดวกและราบร่ืน 

นอกจากนีย้งัมีการก่อตัง้สมาคมนกัธุรกิจไทย - เวียดนาม ราวปี พ.ศ.
2553 โดยการรวมตวัของชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนาม เพ่ือเปิดโอกาสให้กับ
ตนเองในการติดต่อส่ือสารและแลกเปล่ียนทางธุรกิจ ซึ่งขณะนีมี้สมาชิกชมรม
รวมทัง้สิน้ 12 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ 
สกลนคร นครพนม ขอนแก่น อบุลราชธานี มกุดาหาร กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งมีแผนท่ีจะขยายสมาชิกและตัง้ชมรม
ไทย-เวียดนามเพิ่มอีก 4 จงัหวดั คือ เชียงใหม ่สระแก้ว ยโสธร และร้อยเอ็ด  

หากมองทางด้านเศรษฐกิจของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหัด
อุดรธานีและภาคอีสาน จะพบว่าส่วนใหญ่ยังไม่มีธุรกิจใหญ่มีเพียงวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาทิ ร้านอาหาร ร้านทอง ร้านเสือ้ผ้า ร้าน
ขายรถมอเตอร์ไซค์ รถยนต์ อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ สินค้าปัจจยัส่ี ฯลฯ ในการ
รวมกลุ่มกันนัน้ได้มีเป้าหมาย ด้านความร่วมมือทางธุรกิจและน าความเจริญ 
มาสู่จังหวัดของตน อีกทัง้การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศบ้านเกิดคือ
ประเทศเวียดนามและประเทศไทย ซึ่งเสมือนเป็นดินแดนแม่แห่งท่ีสอง หลัก
ส าคญัคือการเช่ือมความสมัพนัธ์ท่ีดีในการเสริมสร้างมิตรภาพอนัดีระหว่างทัง้
สองประเทศ ทัง้ยงัเป็นการแสดงศกัยภาพด้านฐานะทางเศรษฐกิจของชาวไทย
เชือ้สายเวียดนามจงัหวดัอุดรธานี ท่ีมีความสามารถในการสร้างความเจริญและ
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พฒันาตนเองตลอดจนแหล่งท่ีอยู่ในอาศยั ไม่ว่าจะในระดบัท้องถ่ินหรือประเทศ
ก็ตาม 

การรวมกลุม่ก่อตัง้ “ชมรมนกัธุรกิจไทย - เวียดนามอดุรธานี” โดยนายธีระ 
เธียรวาริช ประธานชมรมนกัธุรกิจไทย - เวียดนามอดุรธานี ได้มีการแบง่ประเภท
ของกลุ่มธุรกิจในชมรมออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) กลุ่มอาหาร 2) กลุ่ม
หลงัคาเหล็ก (metal sheet) 3) กลุม่อพาร์ตเมนท์ และ 4) กลุม่โรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ส่วนอ่ืนๆ จะเป็นการตดัเย็บเสือ้ผ้า ร้านค้าขายส่ง ร้านถ่ายภาพ
คละเคล้ากนัไป  

อนึ่งในการต่อตัง้ชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนามอุดรธานีนัน้ ยังเอือ้
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ใน
การติดต่อประสานงานภายในกลุ่มตลอดจนการเช่ือมโยงและสร้างเครือข่ายใน
หมูช่าวไทยและชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม เพ่ือกระชบัความสมัพนัธ์และประสาน
ความร่วมมือ ตลอดจนต้องการจะสร้างอัตลักษณ์ และมีพืน้ท่ีในการแสดง
บทบาทในฐานะพลเมืองชาวไทยเชือ้สายเวียดนามของตนเอง  

จากความเหน่ียวแน่นและสร้างเครือข่ายได้ในระดบัจังหวัด ส่งผลให้
จงัหวดัอดุรธานีสามารถยกระดบักรอบแนวทางความร่วมมือและแสดงศกัยภาพ
ทางด้านเศรษฐกิจ กอปรกับจังหวัดอุดรธานียังมีนายกสมาคมนักธุรกิจไทย 
- เวียดนาม (แห่งประเทศไทย) โดยปัจจุบนัคือ นายทอง กุลธัญวัฒน์ เจ้าของ 
วีทีแหนมเนือง ด ารงต าแหนง่นายกสมาคมนกัธุรกิจไทย - เวียดนาม แหง่ประเทศ
ไทย เป็นคนท่ี 3 ต่อจากนายณัฐพงษ์ พีระวรกสุล และนายก าธร ศิริวฒันาเลิศ 
ตามล าดบั (ทอง กุลธัญวฒัน์, 2560) ท่ีมีเป้าหมายในการจะปฏิบตัิภารกิจแรก
หลังจากเข้ารับต าแหน่ง คือ การประสานความร่วมมือกับสถานทูตเวียดนาม
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ประจ าประเทศไทย ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการท่ีต้องการไปลงทนุท่ีบ้านเกิด 
(ประเทศเวียดนาม) 

จากความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ความรักและสามคัคีของชาวไทยเชือ้สาย
เวียดนามจังหวัดอุดรธานี จึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยท่ีช่วยสนับสนุนกิจกรรมหรือ
โครงการต่างๆ ท่ีหากทางชมรมฯ หรือสมาคมฯ ต้องการให้จัดหรือก่อสร้างขึน้ 
มกัจะได้รับความร่วมมือและให้การช่วยเหลือจนส าเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้าง
แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอน (ซึ่งจะได้กล่าวโดยละเอียดใน
หวัข้อถดัไป) และผลกัดนัให้มีการจดัตัง้โรงเรียนสอนภาษาเวียดนามแห่งท่ีสอง 
ณ โรงเรียนสอนภาษาเวียดนาม วัดสุนทรประดิษฐ์ (Trường tiếng Việt Chùa 

Khánh An) จังหวัดอุดรธานี โดยท่ีมี ฯพณฯ เหงวียน เติด้ แถ่ง (Nguyễn Tất 

Thành) เอกอคัรราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจ าราชอาณาจักร
ไทย และนายชยาวธุ จนัทร ผู้วา่ราชการจงัหวดัอดุรธานี พร้อมแขกผู้ มีเกียรติของ
ทัง้สองประเทศอีกจ านวนมาก ร่วมเป็นสกัขีพยานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการใน
วนัท่ี 24 มกราคม พ.ศ.2560  

การเปิดโรงเรียนสอนภาษาเวียดนามท่ีจังหวัดอุดรธานีในข้างต้น ถือ
เป็นจุดเร่ิมต้นท่ีแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและจริงจังของชาวไทยเ ชือ้สาย
เวียดนาม ภายในจังหวัดอุดรธานี ท่ีต้องการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนามให้เป็นท่ีแพร่หลาย ทัง้แก่ลูกหลานคนเวียดนามเองและแก่คนไทยท่ี
สนใจศกึษาภาษาและวฒันธรรมของเวียดนาม อนัเป็นการยกระดบัความสมัพนัธ์
ระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเป็นเสมือนกุญแจดอกแรกท่ีเปิดให้เกิดการส่ือสารใน
การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน โดยปัจจุบนัมีผู้ เรียนทัง้สิน้ 94 คน แบ่งชัน้
เรียนออกเป็น 11 กลุ่ม ครูผู้ สอน 15 คน ซึ่งครูทัง้หมดล้วนแต่เป็นครูในยุคท่ี
เคล่ือนไหวร่วมกับขบวนการกู้ ชาติ (ยุคปฏิวัติท่ีมีการเรียนการสอนภาษา
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เวียดนามอย่างลบัๆ) ทัง้นีค้รูแต่ละคนล้วนมีจิตอาสาเข้ามาช่วยสอนให้กับทาง
นักเรียน และมีคุณครูวิภา เรืองอ าไพสกุล (Nguyễn Thị Xuân Oanh) เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน ซึ่งครูท่านนีไ้ด้รับการเชิดชูเกียรติเป็นครูเกียรติศกัดิ์จาก
ทางการเวียดนาม 

เม่ือสถานภาพคล่องทางนโยบายการเมืองผนวกกับฐานะความเป็นอยู่
ของชาวไทยเชือ้สายเวียดนามมีความมัน่คงมากขึน้ การจะจดักิจกรรมหรือเสนอ
โครงการท่ีจะสร้างภาพลักษณ์และความสมัพนัธ์ท่ีดีให้เกิดขึน้ระหว่างประเทศ
ไทยและเวียดนาม ทุกฝ่ายจึงพร้อมท่ีจะให้การสนบัสนุนและผลักดนัให้เกิดขึน้ 
ไมว่า่จะเป็นการขานรับนโยบายระดบัชมุชนหรือระดบัประเทศก็ตาม 
 
แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี: 
สัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเวียดนาม  

เดิมนโยบายของไทยถูกผลักให้เผชิญหน้ากับประเทศเพ่ือนบ้านอยู่
ตลอดเวลา เม่ือสถานการณ์โลกเร่ิมผ่อนคลาย ได้กลายเป็นโอกาสให้ยุครัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศนโยบาย “เปล่ียนสนามรบให้เป็นสนาม
การค้า” เพ่ือสร้างสนัติภาพท่ีถาวรให้เกิดขึน้ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
และร่วมมือกนัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม โดยไมมี่การปิดกัน้อนัเน่ืองจาก
การมีอดุมการณ์ทางการเมืองท่ีแตกตา่งกนั (อดศิร  หมวกพิมาย, 2559)  

ไทยมุง่เสริมสร้างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพ่ือนบ้าน
มาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอินโดจีน ซึ่งมีระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจท่ีต ่ากว่าไทย เร่ิมจากการจดัตัง้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดบั
อนภุูมิภาคในช่วงทศวรรษท่ี 2533 ภายใต้กรอบแนวคิดท่ีเช่ือว่าไทยจะสามารถ
เป็นศนูย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ หรือแม้แต่กรอบ
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แนวคิดยุทธศาสตร์กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Economic Cooperation 
Strategy) อนัเป็นการเช่ือมโยงการพฒันาเศรษฐกิจในระดบัภูมิภาคของประเทศ  
พร้อมกบัท่ีมีการเสริมสร้างกรอบความร่วมมือกบัประเทศเพ่ือนบ้าน (สกุรี คลองวิธ, 
2558: 1394)  

ตอ่มาในสมยัรัฐบาล พ.ต.ท.ทกัษิณ ชินวตัร ได้มีนโยบายตา่งประเทศว่า
ด้วยการฟืน้ฟูและกระชบัความสมัพนัธ์และความร่วมมือ กบัประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศในภูมิภาคอาเซียนอย่างเร่งด่วน ด้วยการสานต่อหรือริเร่ิม
ความสัมพันธ์และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในทุกด้าน ทัง้ในระดบัทวิภาคี
และพหุภาคี  เพ่ือน ามาซึ่งความเข้าใจอนัดีระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาและ
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกนัอยา่งสร้างสรรค์ จริงใจ และด้วยสนัตวิิธี  

เพ่ือสนองตอบต่อนโยบายของรัฐดงักล่าวมาในปี พ.ศ.2545 นายชยัพร 
รัตนนาคะ ในฐานะผู้ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี (พ.ศ.2544 - 2547) จึงมีแนวคิด
ในการฟื้นฟูพืน้ท่ีทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดอุดรธานี ท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านนัน้คือ พืน้ท่ีท่ีบ้านหนองโอน ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีโฮจิมินห์ได้ใช้
เป็นท่ีพกัในระหว่างท่ีเข้ามาเคล่ือนไหวในจงัหวดัอดุรธานี ในปี พ.ศ.2471 ต าบล
เชียงพิณ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี โดยในเบือ้งต้นมีหน่วยงาน 4 ส่วนร่วม
หารือกันคือ 1) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 3) ชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี (ปัจจุบนัคือสมาคมชาว
ไทยเชือ้สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี) และ 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
อดุรธานี  

ในท่ีประชุมร่วม 4 หน่วยงานได้เห็นชอบร่วมกัน ในการให้มีโครงการ
จดัสร้างและพฒันาศนูย์กลางวิจยัเรียนรู้ประวตัิศาสตร์เก่ียวกบัประธานโฮจิมินห์ 
วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยประชาชาติ ปชูนียบุคคลทางวัฒนธรรม อนัถือเป็น
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หนึง่ในการเสริมสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม ตอ่มาเม่ือ
วนัท่ี 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 นายพิสทุธ์ิ โฆษิต นายอ าเภอเมืองอดุรธานี ลงนาม
อนุมตัิ เลขท่ี 389/2546 เพ่ือแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงาน โดยมีนายพิสุทธ์ิ 
โฆษิต นายอ าเภอเมืองอดุรธานี เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ 
พิศชวนชม ประธานศูนย์ศึกษาประเทศเพ่ือนบ้าน (ปัจจุบนัต าแหน่งประธาน 
ท่ีปรึกษาคณะกรรมการแหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์) 
สถาบันราชภัฏอุดรธานี (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี)  นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ ก านนัต าบลเชียงพิณ ปลดั อบต. ข้าราชการ
ท้องถ่ินทุกระดับ และทุกแผนกท่ีเก่ียวข้องรวมถึงชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม
จงัหวดัอดุรธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัสร้างและพฒันาบ้านหนองโอน 

หลงัจากมตท่ีิประชมุจงึได้เร่ิมระดมทนุเพ่ือก่อสร้างแหลง่ประวตัิศาสตร์
โฮจิมินห์ฯ โดยมีการประชุมหารือด าเนินการหาซือ้ท่ีดินบริเวณท่ีโฮจิมินห์เคย
อาศยัอยู่ ซึ่งขณะนัน้ตามระเบียบราชการไม่สามารถน างบประมาณแผ่นดิน
จดัซือ้ท่ีดินได้ ทางชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี จึงได้จดัประชมุเพ่ือ
เปิดรับบริจาคในการระดมเงินทนุรวบรวมซือ้ท่ีดิน โดยมีผู้ รับผิดชอบหลกั 5 ทา่น 
คือ 1) นายโกมินทร์ วิสารทธนาพนัธ์ 2) นายธนชยั การัณย์สกลุ 3) นางสาวเทวิภา 
ลกัษณ์สิริเลิศ 4) นายประสิทธ์ิ เก่งเกษม และ 5) นายพงศ์ เรืองสุวฒัน์  โดยได้
จัดแบ่งหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์และจัดท าบญัชีรายรับ พร้อมทัง้ได้มีการ
ประสานงานกับทางผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพ่ือจัดท าเกียรติบัตรแสดง
ความขอบคณุแก่ผู้สนบัสนนุงบประมาณในการจดัซือ้ท่ีดิน รวมจ านวน 4 ไร่ เป็น
เงิน 575,000 บาท โดยได้รับความร่วมมืออยา่งดีจากชาวไทยเชือ้สายเวียดนามทัง้
ในจงัหวดัอดุรธานีและทัว่ประเทศ และได้ยกมอบท่ีดินให้กับทาง อบต.เชียงพิณ 
ในนามชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี แต่ก็ยังคงได้รับงบประมาณ
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สนับสนุนส่วนหนึ่งจาก อบต.เชียงพิณ ในด้านการสร้างสาธารณูปโภค (เทวิภา 
ลกัษณ์สิริเลิศ, 2560) 

ตอ่มาชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามอุดรธานี ได้มีการจดัประชุมเพ่ือ
ระดมทนุในการก่อสร้างบ้านจ าลองและอาคารเอนกประสงค์อีกครัง้ โดยได้เลือก
วนัชาตเิวียดนามในการจดัประชมุคือวนัท่ี 2 กนัยายน พ.ศ.2545 และมีนายชยัพร 
รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจงัหวดั เป็นประธานของการประชุม ซึ่งสาระส าคญัท่ีได้
จากการประชมุในครัง้นีมี้ 2 ประเด็นส าคญั คือ  1) มีการมอบหมายให้ นายฮาย 
ฟามวนั เป็นผู้ รับผิดชอบเร่ืองเงินบริจาค  และ 2) ให้หน่วยงานของรัฐรวมทัง้ชาว
ไทยเชือ้สายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีการประชาสมัพันธ์ถึงความเป็นมา
และเปา้หมายของโครงการฯ นี ้ออกไปอย่างกว้างขวาง  

และนบัเป็นจังหวะท่ีดีเพราะในขณะนัน้ เป็นช่วงท่ีประเทศไทยได้เป็น
เจ้าภาพ “การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้ น าเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก” (APEC) ใน
ระหวา่งวนัท่ี 21 - 22 ตลุาคม พ.ศ.2546  ซึง่ภายหลงัการประชมุ APEC แล้วเสร็จ 
คณะผู้ แทนการค้าของเวียดนาม ส่วนหนึ่งซึ่งน าโดยนายตือฮ่าย (ông Tư Hải) 
(เจ้าของกิจการอสงัหาริมทรัพย์อยู่ท่ีนิคมอตุสาหกรรมบิญเยือง) ได้เดินทางมาท่ี
จงัหวดัอดุรธานี เพ่ือเย่ียมเยียนชาวไทยเชือ้สายเวียดนามและมองหาลู่ทางการ
ลงทุน ทัง้นี ้หลังนายตือฮ่ายได้รับฟังค าชีแ้จงเก่ียวกับโครงการจัดสร้างแหล่ง
ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ จากนายชยัพร รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี 
(ในขณะนัน้) นายตือฮ่ายจึงได้ร่วมบริจาคเงิน 10,000 ดอลล่าร์ (410,000 บาท) 
ให้กบัโครงการฯ (โสรัจ  พิศชวนชม, 2560) 

ในขณะเดียวกัน จากการมาท่องเท่ียวและเย่ียมชมแหล่งประวตัิศาสตร์ 
โฮจิมินห์ฯ ของคณะทวัร์ นกัธุรกิจการเงินการธนาคาร ธนาคารพาณิชยการไซง่อน 
(Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) หลงัจากท่ี
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ได้รับการชีแ้จงแนะน าโครงการฯ จากฝ่ายประชาสมัพนัธ์โครงการฯ โดยนางสาว
เทวิภา ลกัษณ์ศิริเลิศ ทางคณะฯ จึงได้แสดงเจตจ านงเพ่ือสนบัสนนุเป็นจ านวน
เงิน 5,000,000 บาท เพ่ือก่อสร้างตวัอาคารของโครงการฯ ซึ่งการก่อสร้างครัง้นี ้
ทางชมรมชาวไทยเชือ้สายเวียดนามจงัหวัดอุดรธานี ได้มีการประสานงานผ่าน
สถานทูตเวียดนาม ประจ าประเทศไทย และพิพิธภณัฑ์โฮจิมินห์ ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือรับทราบและขอรับการสนับสนุนในเร่ือง
รูปแบบของอาคารและการตกแตง่ตวัอาคาร ฯลฯ  

และเพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์และบอกเล่าข่าวสารแก่ชาวเวียดนามใน
แผ่นดินแม่ ให้รับทราบถึงความเป็นมาและความคืบหน้าของโครงการก่อสร้าง
แหลง่ศกึษาประวตัศิาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอน ประเทศไทย สถานีโทรทศัน์
แห่งชาติเวียดนาม VTV โดยนายดิ่งกวางซุง (Đinh Quang Dũng) ซึ่งเป็นหวัหน้า
สถานีประจ าอยู่ท่ีเวียงจันทน์ สปป.ลาว จึงได้เผยแพร่กระจายข่าวเก่ียวกับ
โครงการนี ้พร้อมทัง้เปิดรับบริจาคเงินสมทบทนุ  

ตอ่มาทางบริษัทฮว่างอญัห์ยาลายกรุ๊ป (Hoàng Anh Gia Lai) ท่ีประเทศ
เวียดนามได้ร่วมบริจาคเงินในเบือ้งต้นผ่านทางนายโกมินทร์ วิสารทธนาพันธ์ 
(กรรมการแหล่งประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ) จ านวนเงิน 3,000,000 บาท พร้อมทัง้
ได้ช่วยประสานงานไปยังธนาคารการลงทุนและพฒันาเวียดนาม (Ngân Hàng 

TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi (BIDV)) ซึ่ งมี
ประธานกรรมการคือนายเตร่ินบั๊ก ห่า (Trần Bắc Hà) เพ่ือแจ้งถึงการมีอยู่ของ
โครงการดงักล่าว เหตนีุ ้ธนาคาร BIDV จึงได้ส่งนายเตร่ินฮว่ายนาม (Trần Hoài 

Nam) เป็นหวัหน้าทีมเพ่ือส ารวจดพืูน้ท่ีการก่อสร้างและมอบเงินบริจาคงวดแรก 
จ านวน 3,000,000 บาท พร้อมสมทบช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการอีก
ปีละ 5,000 ดอลลา่ร์ เป็นเวลา 2 ปี  ในขณะเดียวกนันายเตร่ินฮว่ายนาม รับมอบ
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เป็นตวัแทนของครอบครัวตระกูลเตร่ิน (họ Trần) ส าหรับการบริจาคชุดโต๊ะหมู่
บชูาโฮจิมินห์มีมลูคา่ 500,000 บาท ในส่วนของรูปภาพท่ีใช้จดัแสดงนิทรรศการ
นัน้ ได้รับความอนุเคราะห์คดัสรรไฟล์รูปภาพท่ีส่งมาจากพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์  
ณ กรุงฮานอย (อรรถพล เรืองสิริโชค, 2559)  

เม่ือกลุ่มนายทุนชาวเวียดนามได้มีการร่วมบริจาคมากขึน้ จึงเสมือน
เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ในการประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้มีผู้ ร่วมบริจาคเงิน
กว้างขวางมากยิ่งขึน้ และท าให้การด าเนินงานของโครงการฯ ดงักล่าวนี ้ส าเร็จ
ลลุ่วงไปด้วยดีพร้อมท่ีจะเป็นศนูย์แห่งการเรียนรู้เก่ียวกับประวตัิศาสตร์ประธาน
โฮจิมินห์ ในฐานะวีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยเวียดนาม ซึ่งงบประมาณในการ
จดัสร้างแหล่งประวตัิศาสตร์แห่งนี ้สรุปคือ ส่วนใหญ่ได้รับการสนบัสนุนเงินทุน
จากชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม ทัง้จากภาครัฐและเอกชนจากเวียดนามและ
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงพิณ โดยเฉพาะชาวหมูบ้่านหนองโอน - หนองฮาง  

จากการท าพิธีเปิดแหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ฯ อย่างเป็นทางการ
ตัง้แตปี่ พ.ศ.2544 จนกระทัง่ปัจจบุนั ยงัคงได้รับการสนบัสนนุจากทัง้ทางรัฐบาล
ไทยและเวียดนามอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะนักท่องเท่ียวท่ีมีจ านวนมากขึน้ใน
ทกุๆ ปี จากสถิติผู้ เย่ียมชมในปี พ.ศ.2559 มีจ านวน 12,250 คน และสถิติล่าสุด
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีจ านวน 10,984 คน (ข้อมลู ณ วนัท่ี 8 ธนัวาคน 
พ.ศ.2560) จะเห็นได้ว่ามีจ านวนมากขึน้อย่างต่อเน่ืองทุกปี  และมีความ
หลากหลายจากคณะนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทยและตา่งชาติ ท่ีได้ให้ความสนใจเข้า
มาเย่ียมชมสถานท่ีแหลง่นี ้อาทิ คณะอาจารย์และนกัเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ
อุดรธานี (Udonthani International School, UDIS) ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อดีต
เลขาธิการอาเซียน เจ้านางยอดแก้วมะนี สพุานวุง (พระธิดาในเสด็จเจ้าสพุานุวง 
ประธานประเทศ สปป.ลาว) รองรัฐมนตรีส านักงานศูนย์กลางพรรคประชาชน



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

116 

ปฏิวัติลาว รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ พร้อมเจ้านางน้อยพระ
นัดดา และคณะลาว - ไทย คณะพุทธศาสนิกชนจาริกแสวงบุญ จากจังหวัด
ภาคเหนือเวียดนาม คณะทหารผ่านศกึเวียดนามสงักดักองพนั 176 กองทพัภาค
ท่ี 4 คณะนักท่องเท่ียวชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน คณะนักท่องเท่ียว
ชาวอาหรับจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE เป็นต้น  

นอกจากนี ้ส านกังานการท่องเท่ียวและกีฬา จงัหวดัอดุรธานี ได้จดัพิมพ์
คู่มือแนะน าการท่องเท่ียวอุดรธานีเป็นภาคภาษาเวียดนาม เพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวชาวเวียดนาม เน่ืองจากปัจจุบนัมายงัจงัหวัดอุดรธานีเป็นจ านวน
มาก และเม่ือวันศุกร์ ท่ี  24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมาทางแหล่ง
ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ ได้จดัพิธีเปิดซุ้มประตแูละสระบวัใหม่ โดยได้รับเกียรติ
จากนายเหงียน ห่าย บัง่ (Nguyễn Hải Bằng) เอกอคัรราชทูตวิสามญัผู้ มีอ านาจ
เตม็แหง่ประเทศสาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนาม ประจ าประเทศไทย ประธานพิธี
ร่วมกับนายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการมอบ
เกียรตบิตัรให้ผู้ มีจิตศรัทธาสนบัสนนุการก่อสร้างซุ้มประตแูละสระบวั พร้อมเป็น
สักขีพยาน ในการรับมอบต าแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารแหล่ง
ประวตัศิาสตร์โฮจิมินห์ฯ รุ่นท่ี 4 (นายพงศ์ เรืองสวุฒัน์) 

เหตุนี  ้จึงอาจกล่าวได้ว่า ความส าเร็จของโครงการก่อสร้างแหล่ง
ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอนนี ้เกิดขึน้และเป็นรูปเป็นร่างขึน้มาได้ 
เพราะได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีจากทกุฝ่ายไม่ว่าจะทางการไทยหรือ
เวียดนามเอง ทัง้ยังมีการบริหารจัดการจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสานต่อ
เจตนารมณ์และอุดมการณ์ของยุคบุกเบิก อีกทัง้หน่วยงานภาครัฐในจังหวัด
อุดรธานี เช่น จังหวัด อ าเภอ อบต. ชาวบ้านหนองโอน รวมถึงภาคเอกชน
ทัง้หลายท่ีให้การสมทบทุนทัง้ในแง่ก าลงัทรัพย์ การติดต่อประสานงานและการ
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ให้ค าปรึกษาท่ีจ าเป็น ฯลฯ และท่ีงานไม่ได้ต้องเป็นบรรดาองค์กรภาครัฐและ
เอกชนท่ีมาจากประเทศเวียดนาม ในฐานะผู้ ท่ีให้การสนับสนุนด้านการเงิน
จ านวนมหาศาล จนท าให้การก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและวตัถุประสงค์ของ
โครงการฯ ซึ่งผลส าเร็จดงักล่าวมานี ้เปรียบเสมือนสายใยท่ีช่วยสานสัมพันธ์
ระหว่างกันให้แนบแน่นยิ่งขึน้ ทัง้ระหว่างคนไทยเวียดนามกับคนไทยในจังหวัด
อดุรธานี และในภาพใหญ่ท่ีเป็นระหว่างคนเวียดนามกบัคนไทยในระดบัชาติ 
 
สรุป  

ความส าเร็จในการก่อสร้างแหล่งศึกษาและท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์
โฮจิมินห์ บ้านหนองโอน จงัหวดัอุดรธานี เกิดขึน้จากความร่วมมือของหลายๆ 
ฝ่าย โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้สายเวียดนาม ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความรัก 
ความสามคัคีและความผูกพนัต่ออดีตประธานโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้น าขบวนการ
คอมมิวนิสต์เวียดนาม ท่ีเคยเข้ามาเคล่ือนไหวชีน้ าขบวนการกู้ ชาติเวียดนามใน
จงัหวดัอดุรธานี และในประเทศไทย เร่ิมจากนโยบายของพลเอกชาติชาย ชณุหวณั 
ท่ีมีแนวคิด “เปล่ียนสนามรบเป็นสนามการค้า” ส่งผลให้สถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทย ท่ีต้องการหนัไปสร้างความสมัพันธ์อันดีกับ
เพ่ือนบ้านอีกครัง้ ซึ่งก็รวมถึงเวียดนามและสถานการณ์โดยรวมขณะนัน้ระหว่าง
ไทยและเวียดนามได้คลายความตึงเครียด ทัง้ยังมีการเปิดโอกาสให้ชาว
เวียดนามอพยพ (ญวนอพยพ) ได้รับสิทธิความเป็นพลเมืองของไทย ยงัผลให้
คณุภาพชีวิต สงัคมและเศรษฐกิจของพวกเขาด้วยดีขึน้เป็นล าดบั  

เม่ือทางคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีนโยบายกระตุ้น
การคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นชาติ ผนวกกับรัฐบาลไทยต้องการเพิ่มระดับ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน จึงท าให้ชาวไทยเชือ้สาย
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เวียดนามในจงัหวดัอดุรธานี ไม่รีรอท่ีจะมีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเป็นพลเมือง
ชาวเวียดนามท่ีมีความรักชาติ โดยการรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นในการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนทรัพย์ส่วนตัว การติดต่อ
ประสานงานผ่านความสัมพันธ์บุคคลต่อบุคคลภายในชุมชน ตลอดจนการ
ประสานงานข้ามประเทศ บนพืน้ฐานบทบาทและหน้าท่ีของตนเองท่ีจะก่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่ตนเองและส่วนรวม ผา่นกระบวนการและระบบการกระท า (system 
action) อนัประกอบด้วยความต้องการพืน้ฐาน 4 อยา่ง คือ  

1) การปรับตวัให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อม (adaptation)  
2) การไปสู่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้โดยผ่านทางการจัดน าทรัพยากรมาใช้ 

(goal achievement)  
3) การบรูณาการหรือผสมผสานอย่างมีเสถียรภาพ (integration) 
4) การผดงุรักษาไว้ซึง่แบบแผนท่ีมีอยูเ่ดมิในระบบสงัคมนัน้ อนัเก่ียวข้อง

กบัการรักษาแบบแผนของคา่นิยมในสงัคม (latent-pattern maintenance)  
 
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น ได้ท าให้พบว่ากลุ่มชาวไทยเชือ้สาย

เวียดนาม ได้ขานรับนโยบายตา่งๆ ทัง้ของภาครัฐไทยและเวียดนาม อีกทัง้ยงัร่วม
ระดมก าลังกายและก าลังทรัพย์ท่ีจะสร้างแหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ฯ ให้
ส าเร็จ ดงัค ากล่าวของประธานโฮจิมินห์ “สามคัคีคือพลัง สามคัคีคือชัยชนะ” 
(đoàn kết là sức mạnh đoàn kết là thắng lợi) จากค าสอนของโฮจิมินห์ ได้น าไปสู่
การปฏิบตัิท่ีเป็นรูปธรรม เห็นได้ชดัว่าชาวเหวียดเก่ียวมีการกระท าท่ีสอดคล้อง
กับระบบทางวัฒนธรรม (Cultural System) พร้อมๆ กับท่ีมีการรักษาแบบแผน 
(The Pattern Maintenance) ท่ีสังคมก าหนดปรับเปล่ียนต่อยอดด้วยรูปแบบท่ี
เหมาะสม ผา่นแหลง่ประวตัศิาสตร์โฮจิมินห์เสมือนเป็นสญัลกัษณ์ของวฒันธรรม 
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วิถีชีวิต คา่นิยมสงัคม และบรรทดัฐานทางสงัคม ฯลฯ ท่ีพยายามสร้างแรงจูงใจ 
(motivation) อนัจะเป็นพลงัการเคล่ือนไหวท่ีเกิดแรงขบัดนัภายในจากสงัคมชาว
ไทยเชือ้สายเวียดนาม จงัหวดัอดุรธานี ของการกระท าด้วยการถ่ายทอดค่านิยม
ให้สมาชิกในสงัคมปฏิบตัไิปในทิศทางเดียวกนัอย่างตอ่เน่ือง  

ทัง้นี ้การด าเนินงานเพ่ือจดัตัง้แหลง่ประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ให้ส าเร็จนัน้ 
ทุกขัน้ตอนล้วนอยู่ภายใต้การด าเนินการตามกฎระเบียบและขัน้ตอนอย่าง
ถูกต้อง ทัง้ในส่วนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม อนึ่งทุกสิ่งท่ีปรากฏขึน้
ล้วนเกิดจากพลงัความสมัพนัธ์ในรูปแบบของระบบเครือญาติ และการส านึกรัก
ในบ้านเกิดเมืองนอน จะเห็นได้จากประธานโฮจิมินห์มกัใช้ค าว่า “ดง่บา่ว” (đồng 

bào) ในการเรียกประชาชนชาวเวียดนาม ซึ่งมีความหมายท่ีมากกว่าค าว่า 
“ประชาชน” ท่ีทัว่โลกใช้อยู ่ซึง่แปลเป็นภาษาไทยคือ “พี่น้องร่วมท้องเดียวกัน” 
จึงยิ่งเป็นการย า้ให้ชาวเวียดนามเกิดความรัก และหวงแหนครอบครัวและความ
เป็นชาติของชาวเวียดนาม อันถือเป็นการสร้างจิตส านึกในความเป็นชาติ
เวียดนามร่วมกัน ทัง้ยังด าเนินตามค าสอนของประธานโฮจิมินห์ท่ีได้กล่าวว่า 
“ปลูกตน้ไม้หวงัผลไดใ้น 10 ปี สัง่สอนอบรมลูกหลานหวงัผลต้องใช้เวลานบั 100 
ปี” (Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người ) อนัถือเป็นการ
ปลกูฝังความรักชาติให้หยัง่ลึกในจิตวิญญาณชาวเวียดนาม นอกจากนี ้ยงัมีค า
กล่าวท่ีฝ่ามวิ่ญ (Phạm Quỳnh)  ได้กล่าวย า้ถึงความเป็นอันหนึ่งเดียวกัน 
ท่ีกระชับและคุ้ นชินของชาวเวียดนามว่า “เก่ียวยังอยู่ ภาษาเราก็คงอยู่ 
คู่เวียดนาม ภาษาคงอยู่ประเทศชาติคงอยู่” (Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn, 

nước Việt còn)” (Quế Viên, 2009)  
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อาจกล่าวได้ว่า นอกจากแหล่งประวตัิศาสตร์โฮจิมินห์ฯ บ้านหนองโอน 
ถือเป็นสถานท่ีท่ีเกิดขึน้เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกบัวีรกรรมการตอ่สู้ เพ่ือเอกราช
ของโฮจิมินห์แล้ว สถานท่ีแห่งนีย้งัเป็นเสมือนสมัพนัธ์ท่ีแสดงออกถึง การมีความ
รักท่ีมีตอ่แผ่นดินแม่ของคนไทยเชือ้สายเวียดนามในจงัหวดัอุดรธานี อีกทัง้เป็น
เสมือนเคร่ืองยืนยนัถึงการมีสายสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่น และมัน่คงระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม 
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ศาสนากับการด ารงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่ 

Religion and Its Existence in Modernity  
 

เด่นพงษ์ แสนค า1 / Denpong Sankum 
 
บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือต้องการน าเสนอเก่ียวกบัการด ารงอยู่และ
การปรับตวัของศาสนาในกรอบแนวคิดสมัยใหม่ และอธิบายเหตผุลท่ีว่าท าไม
ศาสนาต้องปรับตวัและด ารงอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดสมยัใหม่ จากการวิเคราะห์
สามารถสรุปได้ว่า ศาสนาเป็นปรากฏการณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับสังคมอย่างแยก 
ไม่ออก ซึ่งปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจนในยุคกลางท่ีศาสนจกัรกับอาณาจกัรเป็น
ส่วนเดียวกัน แตภ่ายหลงัจากยุคกลางมาแล้วศาสนากับรัฐได้แยกจากกนัอย่าง
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม ศาสนาก็ไม่ได้ลดทอนบทบาทท่ีมีต่อสังคมลงเลย  
ในสงัคมสมยัใหม่ศาสนายงัมีบทบาทต่อสงัคมอยู่บ้างในแง่ของการเป็นสถาบนั
ท่ีให้ความรู้และอบรมศีลธรรมให้กับผู้ คนในรัฐ แต่ภายใต้กรอบแนวคิดของ
สมัยใหม่ศีลธรรมท่ีเอือ้ต่อความเป็นสมัยใหม่ต้องเป็นศีลธรรมสากล ไม่ใช่
ศีลธรรมท่ีวางอยู่บนพืน้ฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งศีลธรรมสากล 
ท่ีทุกศาสนามีร่วมกันคือ “ศีลธรรมแบบวิพากษ์” การหาจุดร่วมของการอธิบาย
ศีลธรรมทางศาสนาจึงเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะสร้างสังคมของศาสนาให้มีลักษณะ 
“พหศุาสนา” มากยิ่งขึน้ และการเป็นพหศุาสนาก็จะน าไปสู่การเข้าใจกนัมากขึน้ 

                                                   
1 นกัวิจยัศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์สงัคมลุม่น า้โขง  มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
   e - mail: denpong.sankhum@gmail.com 
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ผลท่ีตามมาคือความขัดแย้งทางศาสนาก็จะลดลง ศาสนาจึงต้องปรับเปล่ียน
รูปแบบและน าเสนอหลักคิดของศาสนาให้เข้ากับความเป็นสมัยใหม่และ
สอดคล้องกบัศีลธรรมสากลให้ได้จงึจะสามารถด ารงอยูไ่ด้ในสงัคมสมยัใหม่ 

 
ค าส าคัญ: ศาสนา,  การด ารงอยู,่ สมยัใหม,่ การปรับตวั 
 
Abstract 
 

The purpose of this article was to demonstrate religion’s existence 
and adjustment under modernity framework and also describe reasons why 
religion must adjust itself to modernity. My analysis results revealed that 
religion was a phenomenon inseparable from social, as evidenced in the 
Middle Ages when religious authority and kingdoms were unity. In the post-
Middle Ages, religion and kingdoms were obviously divided. However, 
religion had never diminished its role from the society. It still took some action 
in the way of educating and informing morals to kingdoms’ citizens, 
particularly in modern society where universal morals should be comprised. 
A universal moral was found as an appropriate moral able to coexist with 
modern society since it had not been based on just one religion’s morals. It 
was also shown that a universal moral called critical moral had already been 
employed by every region. In addition, to find common ground of moral 
discourse was an element to construct religious society to multi-religious 
society. Transformation of multi-religious society elevated ordinary people to 
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understand each other more, and this led to decrease of religious conflicts. 
Consequently, adjustment of religious patterns and ideas should be 
implemented in order to have religion existed, and it would be better if this 
would go hand in hand with universal morals.  

 
Keyword:  Religion, Existence, Modernity, Adjustment  
 
บทน า 

ศาสนาเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งและมีปฏิสมัพนัธ์กบัหน่วยย่อยทาง
สงัคมอ่ืนๆ ท่ีประกอบรวมกันขึน้เป็นสงัคม เร่ืองนีด้เูหมือนจะเห็นได้ชัดว่าเป็น
หลกัฐานท่ีวางรากฐานของสงัคมวิทยาศาสนา (Johnstone, 1997: 1) ในยคุโบราณ 
มนุษย์ด ารงตนอยู่ในโลกพร้อมด้วยเร่ืองราวและปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้
ค าอธิบายจากแนวความคิดของไสยศาสตร์ ความเช่ือเร่ืองภูตผี ปีศาจ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติตลอดจนความเช่ือทางศาสนา โดยทัง้หมดต่างให้ค าอธิบายและให้
ความสมเหตสุมผลของการด ารงอยู่ในโลกว่า ท าไมมนุษย์ถึงด ารงอยู่ในโลกนี ้
(ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 72) ในสังคมสมัยโบราณนัน้จึงไม่ใช่เร่ืองแปลก 
ท่ีศาสนาผนวกเข้าเป็นสว่นหนึง่ของสงัคม 

ในสงัคมสมยัใหมก่ารท่ีมนษุย์อาศยัศาสนาเป็นแหลง่พึง่พิงทางจิตใจไม่
เป็นเร่ืองท่ีผิด แต่ภาวะท่ีศาสนาผนึกตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับรัฐ ท าหน้าท่ี
เช่ือมโยงระหว่างพลเมืองกับศาสนาผลท่ีตามมาคือ สงัคมการเมืองเช่นนีไ้ม่เปิด
โอกาสให้กับการเกิดขึน้ของประชาสงัคม อาณาบริเวณสาธารณะ การรวมกลุ่ม
ทางการเมืองท่ีเป็นเอกเทศจากรัฐ และปัจเจกชนท่ีเป็นอิสระจากเหตผุลของศาสนา 
(Halliday, 1995: 153)  
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อย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืมว่าศาสนาของพลเมืองในรัฐประชาชาติไม่ได้มี
ศาสนาเดียว เพราะฉะนัน้ในกรอบคิดของเสรีนิยม รากฐานทางการเมืองต้องวาง
อยู่ในความเป็นกลางและยอมรับของการมีอยู่ของ “พหุศาสนา” มากกว่าให้
ศาสนาใดศาสนาหนึง่ครอบครองความเป็นเจ้าหรือเป็นศาสนาหลกั แม้วา่จะเป็น
ศาสนาหลักท่ีมีคนมากกว่าก็ตามก็ต้องจ าเป็นท่ีจะเคารพความเท่าเทียมกัน
มากกว่าการท่ีจะใช้เกณฑ์ของจ านวนเป็นตัวตัง้ พร้อมกันนัน้รัฐในกรอบคิด 
เสรีนิยมสมัยใหม่ รัฐต้องวางตัวเป็นกลางปฏิบัติต่อฝ่ายอ่ืนๆ ท่ีนับถือและมี
ความเช่ือท่ีแตกต่างออกไปอย่างเท่าเทียมกนั (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 134) 
ตัวอย่างเช่น การให้ความหมายของพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนไทยยัง
เป็นไปในทิศทางท่ีไม่ควรจะเป็นเทา่ใดนกั นัน่ก็คือ เราจะเห็นได้อย่างชดัเจนก็คือ
การท่ีรัฐไทยพยายามอ้างความเป็นศาสนาประจ าชาติของพุทธศาสนาภายใต้
ความคิดกระแสหลักท่ีว่ามีจ านวนผู้ นับถือมากท่ีสุด  จึงเห็นได้ตลอดว่า
พทุธศาสนิกชนเป็นเคร่ืองมือของรัฐท่ีพยายามผลกัดนัให้บญัญัติในรัฐธรรมนูญ
ว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไทย ซึ่งสภาวะเช่นนีเ้องน าไปสู่ความไม่
สมบรูณ์ของการเป็นสภาวะสมยัใหม่2  

                                                   
2 ความไม่สมบูรณ์ของสภาวะสมยัใหม่ เป็นแนวความคิดที่ตรงข้ามกับ ความเป็นสมยัใหม่ 
ความเป็นสมยัใหมใ่นที่นีก็้คือการพฒันาประเทศไปสูค่วามทนัสมยั ซึง่แนวคิดของการท าให้
เป็นสมยัใหมใ่นกระแสหลกัก็คือ การพฒันาประเทศให้ไปสูค่วามเป็นประชาธิปไตย ที่เน้นให้
ความส าคัญกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของปัจเจกบุคคลในสังคมการเมือง 
นอกจากนีย้งัมุ่งเน้นความส าคญัไปที่การปลกูฝังให้ประชาชนใช้ความคิดแบบวิทยาศาสตร์
นัน่ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผล ทัง้หมดนีก็้คือแนวคิดส าคญัของการท าให้เป็นสมยัใหม่มาก
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อย่างไรก็ตาม ความไม่สมบูรณ์ของการเป็นสภาวะสมัยใหม่นีป้รากฏ 
ให้เห็นได้ในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติท่ีนิยมกล่าวถึงกันมากคือศาสนา เพราะ
ถึงแม้ว่าในทางการเมืองของยุโรปและอเมริกาเหนือจะด าเนินไปตามหลักของ 
รัฐฆราวาส (secular state) แต่ศาสนาก็ไม่ได้หดหายหรือลดความส าคญัลงไป
แต่อย่างใด กล่าวคือศาสนาเป็นเร่ืองส่วนตัวมากกว่าท่ีจะเป็นกิจกรรมของ 
รัฐศาสนาจึงเป็นเร่ืองของทางเลือกมากกว่าท่ีจะเป็นเร่ืองของการบงัคบัด้วยกฏ
ของรัฐซึ่งทางเลือกท่ีว่านัน้จะเช่ือหรือไม่เช่ือก็ได้ แตใ่นดินแดนอ่ืนๆ แรงปารถนา
ท่ีจะแยกศาสนาออกจากการเมืองกลับไม่บรรลุเป้าหมาย ศรัทธาแห่งศาสนา
กลับกลายเป็นสิ่งท่ีทวีความส าคญัมากย่ิงขึน้ในโลกปลายศตวรรษท่ี 20 และ 
ต้นศตวรรษท่ี 21 (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 40)  

ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ราอาจจะเห็นได้อย่างชดัเจนในเมืองไทยเช่นกนั เม่ือ
เป็นเช่นนีค้วามพยายามท่ีจะแยกศาสนาออกจากการเมืองก็เป็นเร่ืองยาก 
ในขณะท่ีความพยายามท่ีจะผนวกเอาศาสนาเข้ากับการเมืองจึงเป็นเร่ืองท่ีง่าย
มากกว่า ค าถามส าคญัของรัฐไทยจึงมุ่งประเด็นไปท่ีการตัง้ค าถามสองลักษณะ
คือ ลกัษณะท่ีแรกว่าด้วยการปรับเปล่ียนรูปแบบของพทุธศาสนาให้เข้ากบับริบท
ทางการเมืองสมัยใหม่ และลักษณะท่ีสองคือการแยกพุทธศาสนาออกจากรัฐ
กล่าวคือให้ปัจเจกชนมีเสรีภาพทางศาสนามากกว่าท่ีจะท าให้รัฐเป็นรัฐศาสนา 
น่ีเป็นเพียงตวัอย่างของศาสนาในรัฐไทยท่ีมุ่งหวงัจะผนวกเอาศาสนาเข้ากับรัฐ 
ในบทความนีจ้ะพิจารณาปัญหาท่ีมีขอบเขตกว้างกว่าพุทธศาสนาคือมองถึง
ศาสนาอ่ืนๆ ในสงัคมโลกสมยัใหม่ด้วย 

                                                   
ยิ่งขึน้ของประเทศตา่งๆ อนัเป็นแนวคิดอยา่งหนึง่ที่อยูต่รงข้ามกบั ความไมเ่ป็นสมยัใหม ่หรือ 
ความไมส่มบรูณ์ของการเป็นสภาวะสมยัใหม ่
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รัฐกับศาสนาในยุคกลาง 
ในปรัชญาการเมืองเร่ืองความสมัพนัธ์ของรัฐกับศาสนานัน้ดจูะชัดเจน

ท่ีสุดในยุคกลางท่ีถือเอาศาสนจักรเป็นใหญ่ โดยในสมัยกลางนัน้เช่ือว่าทัง้
ศาสนาและสิ่งตา่ง  ๆเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัทัง้หมด คือ ความเป็นหนึง่ของพระเจ้า 
กฎหมายเทวและเหตุผลเป็นหลักควบคุมโลก สวรรค์ ธรรมชาติ และสังคม 
มนุษยชาติอยู่ในประชาคมเดียวกัน อยู่ใต้กฎหมายและรับบาลเดียวกัน ความ
แตกต่างและความหลากหลายมีอยู่ก็แต่ในโลกของข้อเท็จจริงแต่ในเหตุผล 
ในการมีอยู่ของข้อเท็จจริงนัน้เก่ียวข้องกับสิ่งท่ีอยู่เบือ้งบนและเป็นอันหนึ่ง 
อนัเดียวกนั การแบง่แยกท่ีส าคญัของข้อเท็จจริงนัน้ได้แก่การแบ่งวตัถกุับจิตใจ
ออกจากกนั การแบง่ร่างกายกับวิญญาณออกเป็นสองส่วนสะท้อนให้เห็นระบบ
อ านาจสองอ านาจ คือ อ านาจทางวิญญาณและอ านาจทางโลก ศาสนากับ
อาณาจักร ทัง้ศาสนาและอาณาจักรต่างก็อ้างความชอบธรรมสากลและไม่
ต้องการให้แยกเป็นสองฝักสองฝ่ายต่างให้คงอยู่เป็นเช่นนัน้ ทัง้สองฝ่ายต่าง
ยอมรับว่า การปกครองแบบสมบรูณาญาสิทธิราชย์ในศาสนาและอาณาจกัรนัน้ 
เป็นสิ่งจ าเป็นตามหลักการแห่งความเป็นหนึ่งซึ่งเน่ืองมาจากการปกครอง
จกัรวาลของพระเจ้า (ปรีชา ช้างขวญัยืน, 2533: 113 - 114) 

อะควีนสั นกัปรัชญาการเมืองยุคกลาง ได้มีทรรศนะต่อโลกในลักษณะ
ฐานานรูุป คือสิ่งท่ีอยู่ต ่ากว่าแม้มีจุดหมายในตวั แตเ่ม่ือพิจารณาเทียบกับสิ่งท่ี
สูงกว่าจุดหมายนัน้ก็ไม่ใช่จุดหมายท่ีแท้ แต่เป็นขัน้ตอนไปสู่จุดหมายท่ีสูงกว่า 
จุดหมายทางโลกของรัฐก็ถือว่าเป็นจุดหมายท่ีถูก แต่เม่ือพิจารณาจุดหมายท่ี 
สงูกวา่ คือ การได้ชีวิตพระเจ้าก็ยงันบัว่าต ่า ดงันัน้คนท่ีน าไปสูจ่ดุหมายท่ีสงูกว่า
ควรเป็นผู้ออกค าสัง่แก่ผู้บริหารกิจการธรรมดาๆ เพ่ือจะได้ไปสูจ่ดุหมายท่ีสงูกว่า 
รัฐบาลจึงจะต้องอยู่ในความปกครองของศาสนจกัร เพราะจุดหมายของรัฐบาล



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

129 ศาสนากับการด ารงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่ 
 
 
 

  
 
 
 
 

อยู่ในระดบักลาง ส่วนจุดหมายของศาสนจักรอยู่สูงสุดคือ ความหลุดพ้นของ
วิญญาณ (ปรีชา ช้างขวญัยืน, 2533: 118) 

อิทธิพลของศาสนาคริสต์ในยุคกลางได้ครอบง าวิถีชีวิตของผู้ คนใน 
ยุคกลางทัง้ทางสังคมและการเมืองการปกครองซึ่งยังผลให้อาณาจักรต่างๆ 
รวมทัง้แคว้นใหญ่น้อยมีสภาวะสากลภายใต้กฎข้อบงัคบัของสถาบนัสนัตะปาปา
ท่ีกรุงโรม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในคริสต์ศตวรรษท่ี 13  สนัตะปาปามีอ านาจเดด็ขาด
ทัง้ทางธรรมและทางโลกผู้ ท่ีท าผิดกฎของคริสต์ศาสนาไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์ 
ประมขุแห่งแว่นแคว้นหรือสามญัชนจะถกูขบัออกจากศาสนจกัรและไมอ่าจด ารง
ฐานะทางสังคมในยุคกลางได้ การลงโทษท่ีหนักกับผู้ ท่ีกระท าผิดต่อศาสนา
เรียกวา่ ปัพพาชนียกรรม (Excommunication) ก่อนคริสต์ศตวรรษท่ี 13  พวกนอกรีต
หรือกระท าผิดทางศาสนาจะถูกตดัสินความผิดและถูกตัดออกจากศาสนจักร  
ในสมยัสนัตะปาปาอินโนเซ็นต์ท่ี 3 (Innocent III, 1198 - 1216) ทรงมีอ านาจมาก
ถึงกบัประกาศว่า สนัตะปาปามีศกัดิ์ “ต ่ำกว่ำพระเจ้ำ แต่สูงกว่ำผู้คน...พิพำกษำ
คดีควำมไดท้ัง้หมดและตดัสินโดยไม่มีใครขดัพระองค์ได้” (the pope, “lower than 
God but higher than man … judges all and is judged by no one.”) (Marvin, 
1993: 173) 

ดังนัน้แล้ว ในสังคมยุคก่อนสมัยใหม่ หรือยุคกลางย้อนกลับลงไป 
ศาสนาไม่ได้แยกจากรัฐ เม่ือไม่ได้แยกจากรัฐ ศาสนาจึงเป็นเร่ืองของอ านาจ 
ท่ีซบัซ้อน ไม่ว่าจะเป็นอ านาจของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิของพระเจ้า พระศาสดา พระคมัภีร์ 
อ านาจนิยม ความจริง ความดี ท่ีเป็นกรอบก าหนดวิถีชีวิตของบุคคล จารีตทาง
สงัคม ตลอดจนการเมืองการปกครอง การด ารงอยู่ของค าสอนศาสนาย่อมอาศยั
อ านาจรัฐอปุถมัภ์ คุ้มครอง และมีมาตรการลงโทษท่ีรุนแรงดงัท่ีเราเห็นการลงโทษ
คนท่ีถกูกล่าวหาว่า “นอกรีต” ด้วยการเฆ่ียน ปาหิน แขวนคอ ถ่วงน า้ เผาทัง้เป็น 
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(สุรพศ ทวีศกัดิ์, 2560) จะเห็นว่าในยุคกลางหรือก่อนยุคกลางนัน้อ านาจของ
ศาสนาได้มีบทบาทในการก าหนดและควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างในรัฐเป็น
อยา่งมาก อาณาบริเวณของการควบคมุดงักล่าวเราจงึเรียกว่า รัฐศาสนา ซึง่เป็น
รูปแบบของรัฐท่ีปรากฏให้เห็นมากในยคุกลาง 
 
ศาสนากับสภาวะสมัยใหม่ 

ในราวปลายศตวรรษท่ี 15 สถานะของศาสนจกัรได้ตกต ่าลงอย่างมาก 
เหตุแห่งความเส่ือมอย่างหนึ่งนัน้ ก็เน่ืองมาจากความเส่ือมทางศีลธรรมของ 
คณะสงฆ์ ปรากฏว่ามีการช่วงชิงอ านาจและผลประโยชน์ระหว่างพระผู้ ใหญ่
ด้วยกันอย่างโจ่งแจ้ง มีการอ้างศาสนา พระเจ้า และการไถ่บาปเพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ จนน าไปสู่การเกิดกระบวนการท่ีเรียกว่า “การปฏิรูปศาสนา” 
(Reformation) และมีการตัง้นิกายใหม่เรียกว่าโปเตสแตนท์ (Protestant) อนัเป็น
การประกาศค าค้านและเลิกนับถืออ านาจของศาสนจักรและสันตปาปาอย่าง
เป็นทางการ แตก็่ยงันบัถือพระเจ้า นบัถือคมัภีร์ไบเบิล้อยู ่กลา่วคือเป็นการนบัถือ
โดยไมผ่า่นศาสนจกัรคาทอลิกอีกตอ่ไป  

ในขณะท่ีศาสนจักรตกต ่าลงทุกทีนัน้ ฝ่ายอาณาจักรกลับมีอ านาจ 
เติบใหญ่ขึน้ ประเทศท่ีกษัตริย์มีราชวงศ์ท่ีเข้มแข็งและตัง้มั่นอยู่ในชัยภูมิท่ีดีก็
สามารถตัง้ตวัเป็นใหญ่และรวบรวมเอาแคว้นเล็กแคว้นน้อยเข้ามาอยู่ใต้อ านาจ
เร่ือยๆ การมีอ านาจท่ีเป็นจริงและยิ่งใหญ่เช่นนีท้ าให้เกิดความคิดเห็นว่า 
อาณาจักรไม่จ าเป็นต้องอยู่ใต้อาณัติของศาสนจักร สถานะของฝ่ายอาณาจักร 
ได้ถูกยกให้มีคุณค่าในตัวเองอย่างเป็นเอกเทศโดยไม่ต้องอาศัยการพึ่งใบบุญ
ของศาสนจกัรในทกุ  ๆด้าน (พิพฒัน์ พสธุารชาติ, 2553: 96) รัฐสมยัใหม่ท่ีเกิดขึน้
จึงเป็นชุมชนทางการเมืองท่ีมีดินแดนท่ีแน่นอนและมีอ านาจปกครองตนเอง  
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โดยมีอ านาจของกษัตริย์ส่วนกลางเท่านัน้ท่ีเป็นใหญ่เหนือดินแดนของรัฐนัน้ 
รัฐสมยัใหม่ได้ปฏิเสธอ านาจของศาสนจกัร รวมทัง้ปฏิเสธอ านาจของขนุนางและ
เจ้าครองนครท่ีสืบทอดมาตามจารีตประเพณีระบบศกัดนิาสมยักลาง อนัเป็นการ
ยืนยันในการใช้อ านาจปกครองว่าเป็นของรัฐหรือกษัตริย์เพียงผู้ เดียว (พิพฒัน์  
พสธุารชาต,ิ 2553: 98) 

ความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่ การอธิบายหรือบรรยาย
โลกตามแนวทางศาสนาและเทพปกรณัมถือเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการ
บรรยายเร่ืองราวในโลก ในทางตรงกันข้ามความคิดของสภาวะสมัยใหม่กลับ
ชีใ้ห้เห็นว่า ความสุขต่างๆ ของมนุษย์เป็นสิ่งท่ีมีอยู่ในโลกนีไ้ม่จ าเป็นต้องรอ 
ไปถึงโลกหน้า นอกจากนัน้ความสุขดงักล่าวก็เป็นความสุขท่ีเกิดขึน้จากกิเลส 
ตณัหา และราคะของมนุษย์ อันเป็นสิ่งท่ีศาสนาทุกศาสนาปฏิเสธ ขณะท่ีการ
อธิบายปรากฏการณ์และการกระท าทางสงัคมไม่สามารถอธิบายภายใต้กรอบ
ความคดิท่ีมีจดุมุง่หมายอยูท่ี่เร่ืองการด ารงชีวิตอยูใ่นโลกนีห้รือโลกหน้าอีกต่อไป 
อีกทัง้การกระท าทางสงัคมต่างมีรูปแบบในการอธิบายความเป็นไปในลักษณะ 
ท่ีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการอธิบายด้วยกรอบคิดทางเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง สุนทรียะ ฯลฯ ลกัษณะท่ีหลากหลายของสงัคมสมัยใหม่แสดงให้เห็น
การจ าแนกแจกแจงทางสังคม (Social Differentiation) ท่ีในแต่ละอาณาเขต
ตอบสนองเป้าหมายกันไปคนละอย่าง การเมืองไม่สามารถพิจารณาจาก
มาตรฐานทางศาสนา เพราะเป้าหมายของการเมืองและศาสนานัน้แตกต่างกัน 
แนวความคิดดังกล่าวพบได้ในงานของ นิโคโล มาคิอาเวลลี และโทมัส ฮอบส์  
ท่ีท าให้การเมืองเป็นเร่ืองของธรรมชาติอันเป็นระเบียบของพระผู้ เป็นเจ้าตาม
กรอบคิดของคริสต์ศาสนา ครัน้ถ้าผนวกเข้ากับธรรมชาติแบบลัทธิดาร์วิน 
การเมืองเป็นเร่ืองของความจ าเป็นเพ่ือการมีชีวิตรอด ทัง้นี ้เป้าหมายทาง
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การเมืองเป็นเร่ืองของโลกนี ้แต่เป้าหมายของศาสนากลับเป็นสิ่งท่ีอยู่ในโลก
หน้าท่ียงัไมมี่ใครไปถึง และถึงแม้วา่จะไปถึงได้ แตก็่ไมมี่ใครท่ีจะเดินทางกลบัมา
บอกได้วา่โลกหน้ามีลกัษณะเป็นอย่างไร (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 74) 

ในสังคมยุคเก่าการอาศัยศาสนาเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปได้  นั่นเพราะว่า 
ศาสนามีอิทธิพลโดยตรงต่อสงัคมสมยัเก่าท่ีมนุษย์ยงัไม่ได้มีความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี ดงัท่ี คาร์ล มาร์กซ์ ได้ให้ทศันะไว้ว่า “ศำสนำเกิดจำกควำมกลวัและ
ควำมทุกข์อนัถูกปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติก่อกวน และยงัเป็นมำยำหรือภำพ
ลวงตำ ซ่ึงในทีส่ดุก็จะค่อย ๆ  เลือนหำยไป” (บญุลือ วนัทยายนต์, 2518: 41) ความ
เกรงกลวัและความไม่รู้ต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ท่ีมนษุย์ไม่สามารถอธิบายได้นัน้ 
การอาศยัศาสนาจึงเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสดุในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ดงัท่ีอธิบาย
ไปแล้วว่าในสังคมสมัยใหม่เราจะกระท าดังกล่าวไม่ได้  จริงอยู่ว่าศาสนาคือ
เสรีภาพท่ีเรามีสิทธิเลือกท่ีจะคิดจะเช่ือ แตก่ารกระท าดงักล่าวต้องเป็นการเต็มใจ
เช่ือและเป็นไปตามเสรีภาพของปัจเจกชนเท่านัน้ รัฐจะแทรกแซงหรือก าหนดเป็น
กฏกติกาในการควบคุมไม่ได้ เพราะถือว่าในสังคมเสรีประชาธิปไตยอันเป็น
รากฐานของความเป็นสมัยใหม่ต้องยอมรับเสรีภาพของปัจเจกชนและยอมรับ
ความหลากหลายทางความเช่ือและความหลากหลายทางวฒันธรรมด้วย 

รากฐานทางศาสนาท่ีแม้จะต้องการพิสจูน์และการปฏิบตัิก็ตาม แตก็่ใช่ว่า
เป็นการพิสูจน์ให้เป็นผิด ดงันัน้ ศาสนาจึงเป็นเร่ืองของความสมบูรณ์มากกว่า
เป็นเร่ืองของการพิสูจน์ และขณะเดียวกันก็ไม่ได้สอดคล้องกับความคิดของคน
นอกศาสนา นอกจากนัน้เม่ือมนษุย์ก าเนิดหรือเป็นทารกมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง 
ศาสนาไม่ได้เป็นเร่ืองของการเลือก แม้ว่าสภาวะสมัยใหม่ศาสนาเป็นหนึ่ง 
ในทางเลือกท่ีแตล่ะคนสามารถเลือกได้ แตส่ าหรับคนจ านวนมาก ศาสนาก็ใช่ว่า
จะเป็นเร่ืองทางเลือก เพราะเป็นเร่ืองของวิถีชีวิตและจารีตประเพณีท่ีรับเอามา
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จากบรรพบุรุษ ศาสนาคือความจ าเป็นของการด ารงชีวิตในฐานะท่ีเกิดมาเป็น
มนษุย์ (Taylor, 2007: 3 อ้างถึงใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 139)  

ในสงัคมสมยัใหมจ่งึไมไ่ด้จ ากดัเพียงเพราะวา่จะแยกศาสนาออกจากรัฐ
เท่านัน้ แตบ่ริบทหรือมมุมองท่ีส าคญัของศาสนาท่ีมีอิทธิพลหรือปฏิสมัพนัธ์กับ
มนษุย์ก็เป็นอีกเร่ืองหนึง่ท่ีต้องค านงึถึงด้วย ถ้ากลา่วถึงสภาวะสมยัใหม่หรือการ
ท าให้เป็นสมัยใหม่หรือการท าให้ทันสมัย (Modernization) จริงๆ แล้วมันก็คือ 
การท าให้เป็นประชาธิปไตยนัน่เอง (Democratization) ดงันัน้ ค าว่า “การท าให้
ทันสมัย” กับ “การท าให้เป็นประชาธิปไตย” ก็คือค าเดียวกัน (ศุภชัย ศุภผล, 
2560: 62) อย่างไรก็ตาม เม่ือมาถึงตรงนีเ้ราอาจจะกล่าวได้ว่าในภาวะสมัยใหม่ 
ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัศาสนานัน้ มีความต้องการสองอย่าง อยา่งแรก คือการแยกรัฐ
กบัศาสนาให้ชดัเจน และอย่างท่ีสองก็คือการด ารงอยู่ของศาสนาภายใต้ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย เม่ือเรากล่าวว่าการท าให้ทนัสมยัหรือความเป็น
สมยัใหม่คือสิ่งเดียวกนักบัประชาธิปไตยนัน้การวิเคราะห์ท่ีจะส่ือถึงการด ารงอยู่
ในสภาวะของสมยัใหมข่องศาสนาก็ต้องมุ่งประเด็นการวิเคราะห์ไปท่ีรูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกบัความสมัพนัธ์ของศาสนาอีกทางหนึง่ก็ได้ 

ดงันัน้ ในสภาวะของความเป็นสมยัใหมจ่ึงมีความพยายามท่ีจะแยกเอา
ศาสนากับรัฐออกจากกันนั่นก็คือไม่ให้มีรัฐท่ีอยู่ในรูปแบบของรัฐศาสนา 
ประชาชนหรือพลเมืองมีเสรีภาพในทางศาสนาอย่างมากท่ีสุด ถือว่าแนวคิด
เก่ียวกับศาสนากับสภาวะสมัยใหม่เป็นแนวคิดท่ีอาจจะน าไปสู่การลดความ
ขัดแย้งทางศาสนาได้ เพราะพลเมืองในรัฐไม่ได้ถูกควบคุมภายใต้บทบัญญัติ 
ท่ีเกิดขึน้จากแนวคิดพืน้ฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ แตอ่ย่างไรก็ตาม
หากเรามองว่าศาสนาสามารถท่ีจะควบคุมการด าเนินการของรัฐได้และให้
เสรีภาพกับประชาชนรัฐนัน้อาจจะเป็นรัฐศาสนาก็ได้ นอกจากนี  ้ในสภาวะ
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สมัยใหม่เรามักจะเห็นได้ว่าศาสนาได้ถูกมองว่าเป็นสิ่งท้าทายต่อความเป็น
สมัยใหม่อันเน่ืองมาจากความขัดแย้ง ดงันัน้แล้วการพิจารณาในมุมมองของ
ศาสนาจงึต้องพิจารณาในภาพกว้างมากกว่าการท่ีจะพิจารณาไปท่ีการชีไ้ปเพียง
จดุใดจดุหนึง่เทา่นัน้ 

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การวิเคราะห์ในมุมกว้างเก่ียวกับการคิดเร่ือง
ความสัมพันธ์ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมท่ีอยู่ในโลกรอบตัวเรานี ้มีรูปแบบ
ใหญ่ๆ อยู ่4 แบบ คือ 1) วฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป ศาสนาก็ปรับตวัไปตามวฒันธรรม
ท่ีเปล่ียน 2) ศาสนาและวฒันธรรมเปล่ียนไปตามโลกในลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลง
เข้าสู่กัน 3) ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นคู่แข่งกัน ชิงกันว่าใครจะอยู่เหนือใคร 
ในเร่ืองอิทธิพลตอ่วิถีชีวิตของศาสนิก 4) ศาสนากบัวฒันธรรมแยกกนัอยู่ ศาสนา
ก็ท างานของศาสนา ส่วนวฒันธรรมก็เดินต่อไปเร่ือยๆ ศาสนิกแตล่ะคนก็เลยอยู่
ในสองโลก บางวนัเป็นอย่างนี ้บางวนัเป็นอย่างนัน้ อยู่บ้านเป็นอย่างหนึ่ง พอออก 
ไปท างานก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง ความขดัแย้งและความตึงเครียดระหว่างศาสนากบั
วฒันธรรมนีมี้ให้เห็นอยู่รอบๆ ตวัเรา วิธีการท่ีเผชิญกบัสิ่งเหล่านีแ้ละลกัษณะของ
การท้าทายท่ีแตล่ะศาสนาเผชิญก็ตา่งกนัไป (มารค ตามไท, 2555: 22) 
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การปรับตัวและการด ารงอยู่ของศาสนาในสภาวะสมัยใหม่  
จากประวัติการณ์ท่ีผ่านมาศาสนามีอิทธิพลกับสังคมในแง่ของการมี

อ านาจเหนือรัฐ เม่ือเวลาต่อมาศาสนาท่ีเคยมีอ านาจกับถอยหลงัให้กับอ านาจ
รัฐสมัยใหม่ นักคิดกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าในความหมายนีก็้คือการท่ีรัฐกับศาสนา
แยกกันอย่างอิสระและศาสนาไม่มีอิทธิพลท่ีจะน าเอาค าสอนมาก าหนดการ
ปกครองรัฐได้ แตก่ารถอยลงมาอยู่ภายใต้อ านาจรัฐศาสนาเองก็ไม่ได้มีอิทธิพล
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์น้อยลงไปเลย ดงันัน้ในสภาวะสมยัใหม่ศาสนาจึงถูกแรง
บีบคัน้จากลทัธิอดุมการณ์ทางการเมืองและอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของศาสนิกชน
ตามไปด้วย เพ่ือความด ารงอยู่ของศาสนาในภาวะสมยัใหม่อนัเกิดจากแรงบีบคัน้
ทางการเมืองและแรงบีบคัน้อ่ืนๆ ศาสนาจึงหลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะมีทีท่าแบบใหม่
ในการน าเสนอแนวคิดทางศาสนาของตนเพ่ือท่ีจะให้ศาสนานัน้ด ารงอยู่ตอ่ไป  

อยา่งไรก็ตามยงัมีนกัคิดอีกกลุ่มหนึง่ท่ีปฏิเสธการแยกจากกนัของรัฐกับ
ศาสนากล่าวคือรัฐต้องให้การสนับสนุนศาสนาและมีกฎหมายรองรับและ
กฎหมายนัน้ต้องใช้ได้กับทุกคนในรัฐ นอกจากนีย้ังมีความเห็นต่ออีกว่ าการ
ด าเนินกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเมืองการปกครองในรัฐต้อง
พิจารณาว่ามีความเป็นไปได้กบัแนวความคิดหรือความเช่ือตลอดจนขนบประเพณี
และศาสนาของคนส่วนมากในรัฐ แนวคิดของกลุ่มหลงันีอ้าจจะดคูล้ายคลึงกับ
แนวคดิยคุกลางท่ีไมมี่การแยกกนัอยา่งชดัเจนระหวา่งอาณาจกัรกบัศาสนจกัร  

หากพิจารณาความสมัพนัธ์ของศาสนากับสงัคมจะเห็นว่า ศาสนาต่าง  ๆ
เข้าไปสมัพนัธ์กบับ้านเมืองหรือสงัคมในระยะท่ีแตกต่างกัน มีผู้กล่าวว่าศาสนา
อิสลามถือว่ารัฐกับศาสนจักรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังนัน้ สังคมท่ีนับถือ
ศาสนาอิสลามจึงจัดรูปแบบการบริหารตลอดจนมีกฏหมายท่ีมาจากศาสนา
โดยตรง ศาสนาคริสต์สมยัหนึ่งก็เคยถืออย่างเดียวกับศาสนาอิสลาม แต่ต่อมา 
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ก็ผ่อนคลายลงตามความเปล่ียนแปลงทางประวัติศาสตร์ จะอย่างไรก็ตาม
ศาสนาคริสต์ก็ยงัเห็นว่าสงัคมควรได้รับการดแูลโดยศาสนจกัร ในทางกฏหมาย
และการเมือง ศาสนาคริสต์อาจจะไม่สามารถเข้าไปมีอิทธิพลได้ตรงๆ แตใ่นทาง
สงัคมชมุชนคริสต์คอ่นข้างยึดถือกฏระเบียบทางศาสนา ชาวคริสต์จะต้องปฏิบตัิ
ตามกฏระเบียบนีใ้นระดบัท่ีแนน่อน ไมเ่ชน่นัน้จะไมไ่ด้รับความร่วมมือจากชมุชน 
(ปรีชา ช้างขวญัยืน และสมภาร พรมทา, 2547: 22) เพ่ือท่ีจะให้เห็นภาพชัดเจน
ของศาสนากบัสภาวะสมยัใหม่อาจอธิบายได้ดงันี ้

ความขดัแย้งท่ีน าไปสู่ความรุนแรงอนัมีสาเหตจุากศาสนานัน้มีจ านวน
สูงขึน้อย่างมากในทั่วโลก ไม่ว่าความขดัแย้งของศาสนาในยุโรป ความขัดแย้ง
ของขบวนการชาตินิยมของกลุ่มชาติพนัธุ์มสุลิมในปาเลสไตน์ไปจนถึงมาเลเซีย 
Steve Bruce (Ruane, 2011: 67) ประมาณว่า ความขัดแย้งท่ีน าสู่ความรุนแรง
ถึงสามในส่ีนับตัง้แต่ปี ค.ศ.1960 มานัน้ มีสาเหตุเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ
ทางด้านศาสนา เช่น ความรุนแรงและความกดดนัทางศาสนาได้ท าให้เกิดการ
อพยพลีภ้ัยครัง้ใหญ่ของชาวโรฮิงญาสองครัง้ในตอนปลายทศวรรษ 1970 และ
ตอนต้นทศวรรษ 1990 แม้บทบญัญัติในรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราบ่งถึงความ
เท่าเทียมกันของประชาชนเมียนมาร์ ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพนัธุ์หรือชนชัน้ใด และ
นบัถือศาสนาใด แตแ่นวคดิของมาตราเหลา่นีก็้ไมไ่ด้ถกูน ามาใช้กบัมสุลิมเมียนมาร์ 
เพราะขึน้อยู่กับการตีความค าว่า “ประชาชนเมียนมาร์” ในสายตาของสังคม
เมียนมาร์ส่วนใหญ่ มสุลิมเมียนมาร์คือผู้อพยพท่ีเพิ่งเข้ามาอยู่อาศยัในประเทศ
เมียนมาร์ในช่วงหลงัจากท่ีองักฤษยึดเมียนมาร์เป็นอาณานิคม หรืออีกนยัหนึ่ง 
ไม่เกิน 150 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาสัน้ๆ เม่ือเทียบกับพระพุทธศาสนาท่ีเข้ามาใน
เมียนมาร์กวา่ 2 พนัปี นบัตัง้แตท่ศวรรษ 1960 เป็นต้นมา การแสดงความคิดเห็น
โดยพระสงฆ์เมียนมาร์บางรูป (เช่น Sitagu Sayadaw) การกระท าของรัฐบาล
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เมียนมาร์และการต่อต้านจากสงัคมได้ท าให้มสุลิมเมียนมาร์เป็นคนชายขอบใน
ประเทศของตนเอง (อิศรา ศานตศิาสน์, 2556: 24) 

ชาวอาระกนัท่ีนบัถือศาสนาพทุธนัน้สามารถหลอมรวมเป็นเนือ้เดียวกัน
กบัชาวพม่าได้ไม่ยากนกั อาจเป็นเพราะมีศาสนาเป็นสิ่งเช่ือมโยง กล่าวคือการ
มีอัตลักษณ์ร่วมกัน ในขณะท่ีชาวมุสลิมโรฮิงญานอกจากความแตกต่างทาง
ศาสนาแล้ว การไม่ได้รับสิทธ์ิความเป็นพลเมืองย่ิงตอกย า้ให้เกิดการแบง่จ าพวก
ของคนในสังคมอย่างชัดเจน ความขัดแย้งระลอกล่าสุด ท่ีกลายเป็นชนวน
ก่อให้เกิดความบาดหมางร้าวลึกระหว่างชาวโรฮิงญาและชาวพม่า ได้พฒันาเป็น
ความขดัแย้งระหว่างผู้นับถือศาสนาพุทธและผู้นบัถือศาสนาอิสลาม กล่าวคือ  
มีรายงานข่าวว่าหญิงชาวพุทธถูกทารุณ ข่มขืน และฆาตกรรม โดยชายมุสลิม  
3 คน ในวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2012 เม่ือข่าวแพร่กระจายออกไป ได้สร้างความ
โกรธแค้นให้กบัชาวพม่าเป็นจ านวนมาก แม้เจ้าหน้าท่ีจะจบัตวัผู้ กระท าความผิด
ได้ก็ตาม ในวนัท่ี 3 มิถนุายน 2012 ชาวพมา่ในเมืองตองอพัได้บกุขึน้ไปบนรถบสั
ท่ีมีชาวมสุลิมร่วมเดินทาง น าตวัชาวมสุลิมบนรถบสั 10 คน ลงมาสงัหาร โดยทัง้
สิบคนไม่เก่ียวข้องใดๆ กบัเหตกุารณ์ข่มขืนท่ีเกิดขึน้ และเมืองท่ีเกิดเหตก็ุอยู่ห่าง
ออกไปนับร้อยกิโลเมตร หลงัจากนัน้เหตุการณ์ก็ลุกลามใหญ่โต ชาวพุทธและ
มุสลิมต่างโกรธแค้นซึ่งกันและกัน มีการท าร้ายร่างกาย ทรัพย์สิน มีผู้ เสียชีวิต
เป็นจ านวนมาก รัฐบาลไม่สามารถควบคมุสถานการณ์ไว้ได้ เกิดการเดินขบวน
ประท้วงตามบริเวณต่างๆ รวมทัง้ท่ีย่างกุ้ งด้วย แม้กระทั่งพระสงฆ์ก็ออกมา
เดนิขบวนเรียกร้องให้มีการขบัไล่ชาวโรฮิงญาออกไปจากประเทศเพราะไมใ่ช่ชาว
พมา่ (อรรคณฐั วนัทนะสมบตัิ, 2560) 

ตวัอยา่งของปัญหาดงักล่าวนีเ้ราอาจเรียกได้วา่ปัญหาท่ีเกิดขึน้ในสงัคม
ท่ีเป็นพหุศาสนา และแน่นอนว่าสังคมสมัยใหม่ล้วนเป็นสังคมพหุศาสนา
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มากกวา่สงัคมท่ีเป็นรัฐศาสนาแบบยคุกลาง กรณีของโรฮิงญาก็เกิดขึน้จากความ
ขัดแย้งของพหุศาสนาเช่นกัน การเกิดปัญหาเหล่านีเ้กิดจากการไม่ยอมรับใน
เสรีภาพทางศาสนาของศาสนิกชนเองหรืออาจเกิดจากการใช้อ านาจรัฐในการ
ควบคมุเสรีภาพทางความเช่ือในศาสนาด้วย ข้อส าคญัก็คือว่าสงัคมต้องยอมรับ
ในเสรีภาพทางความเช่ือของศาสนา และรัฐต้องเข้าใจความเป็นพหุศาสนา
มากกว่าการท่ีจะปลูกฝังให้ประชาชนสร้างความเป็นรัฐศาสนาขึน้มาในชาติ 
ตวัอย่างท่ีชดัเจนในสงัคมไทย เราอาจกล่าวได้ว่าเป็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่ง
ท่ีอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนา คือ ในกรณีท่ีมีการเรียกร้องให้บญัญัติ
พทุธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติไว้ในรัฐธรรมนูญ เพราะสงัคมไทยเองก็ไม่ได้ 
มีศาสนาเพียงศาสนาเดียว และการกระท าเช่นนีก็้อาจจะกระท าได้ในกรณีท่ีเป็น
รัฐศาสนา เช่น นครรัฐวาติกัน ดังนัน้การเรียกร้องให้รัฐออกกฏหมายรองรับ
ศาสนาเช่นนีจ้ึงอาจน าไปสู่ความขัดแย้งทางศาสนาก็เป็นได้ จึงเป็นท่ีมาให้
นกัวิชาการบางกลุ่มต้องการท่ีจะให้มีการแยกรัฐกบัศาสนาออกจากกนัให้ชดัเจน 
อย่างไรก็ตาม การท่ีรัฐไม่ต้องออกกฏหมายควบคุมศาสนาไม่ใช่ว่ารัฐจะไม่มี
สิทธิท่ีจะเข้าไปควบคมุศาสนาเลยในบางกรณีหากปัญหาท่ีศาสนาไม่สามารถ
แก้ไขได้เราอาจจะใช้กฎหมายทัว่ไปในการควบคมุปัญหาท่ีเกิดขึน้และกฏหมาย
ท่ีวา่นีต้้องใช้ได้กบัทกุคนโดยไมอิ่งหลกัศาสนาแตอิ่งอยูก่บัหลกัสากลทัว่ๆ ไป 

เม่ือความขัดแย้งระหว่างศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนชาติพันธุ์  ท่ีมี
รากเหง้ามาจากศาสนาของบรรพชนเป็นหลักคือปัญหาส าคัญของศาสนาใน
สภาวะสมยัใหม่ท่ีปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ เราจงึต้องเข้าใจว่าหลกัการพืน้ฐานของ
ความเป็นสมยัใหม่คืออะไร น่ีคือการท่ีศาสนาต้องยอมรับหลกัการบางอย่างให้
ได้และไม่มีการขัดต่อหลักเหตุผลด้วย ทัง้นีเ้พ่ือให้ศาสนาปรับตวัและยอมรับ
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หลักการดังกล่าวอันจะน าไปสู่การด ารงอยู่ของศาสนาและกระท าหน้าท่ีของ
ศาสนาให้สมบรูณ์พร้อมในทกุๆ ด้านในสงัคมสมยัใหม่ 

การท่ีแต่ละศาสนาจะยอมรับหลักการท่ีเป็นสากลและร่วมกันได้นัน้
ผู้ เขียนเห็นว่าน่ีเป็นเร่ืองท่ียากพอสมควร แตก็่ไม่ใช่ว่าสิ่งนีไ้ม่อาจเกิดขึน้ได้เลย
เพราะว่าการท่ีศาสนาไม่สามารถท่ีจะปรับตวัให้เข้ากับหลักการท่ีเป็นสากลได้
นัน้ผลท่ีตามมาคือศาสนาก็ไม่อาจด ารงอยู่ภายใต้สภาวะสมยัใหม่ท่ีผู้คนต่างมี
ความคิด ความเช่ือ และหลักการเป็นของตนเองและไม่กระทบกระเทือนผู้ อ่ืน 
กลา่วง่ายๆ คือสงัคมพหศุาสนาต้องปรับความเข้าใจและยอมรับหลกัการร่วมกัน
ให้ได้ การท่ีชาวมุสลิมโรฮิงญากับชาวพุทธในเมียร์มาเกิดการกระทบกระทั่งกัน
จนน าไปสู่การฆ่าล้างเผ่าพนัธุ์กันอย่างต่อเน่ืองนัน้ ก็เพราะผู้คนต่างศาสนาไม่
ยอมรับซึง่กบัและกนั ตา่งก็อ้างความเป็นตวัของตวัเองภายใต้สภาวะของศาสนา
ท่ีถือว่ามีมากสุดและเก่าแก่ในดินแดนนัน้ การไม่ยอมรับหรือไม่เปิดกว้างก็
เท่ากบัเป็นการผกูขาดทางศีลธรรมหรือจิตส านึกความเข้าใจกบัเพ่ือมนุษย์ น่ีคือ
ข้อบกพร่องของหลายๆ ศาสนาท่ีเกิดขึน้เสมอ นอกจากนีค้วามสมัพนัธ์ของรัฐกับ
ศาสนาจะต้องไม่เป็นความสัมพันธ์ท่ีรัฐคอยให้การสนับสนุนศาสนาใดศาสนา
หนึง่หรือรัฐต้องไม่ประกาศว่า ชนในชาติต้องนบัถือศาสนานัน้ๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศท่ีปกครองระบอบประชาธิปไตยการให้เสรีภาพทางความคิด ความเช่ือ 
ในการนบัถือศาสนานัน้เป็นเร่ืองท่ีรัฐต้องปล่อยให้ประชาชนมีเสรีภาพมากท่ีสุด 
แตเ่ม่ือการใช้เสรีภาพไปก้าวก่ายคนอ่ืนรัฐจงึจะเข้ามาจดัการได้ 

ศาสนาต่างๆ จะยอมรับหลักการนีร่้วมกันได้อย่างไรจึงเป็นค าถาม
ต่อมา ซึ่งการท่ีศาสนาต่างๆ จะยอมรับหลักการร่วมกันได้นัน้นับเป็นเร่ืองยาก 
เพราะการตดัสินคุณค่าทางศีลธรรมของแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไป แต่ต้อง 
ไม่ลืมว่ารัฐเป็นผู้ มีบทบาทมากในเร่ืองนี ้เพราะเรามกัพบได้เสมอว่าแต่ละประเทศ
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มกัมีวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั หลายประเทศรัฐจะอ้างว่าวฒันธรรม
ของประเทศก็มาจากการปลกูฝังรากฐานอย่างมัน่คงจากศาสนาในประเทศนัน้ๆ 
เม่ือรัฐกล่าวเช่นนี ้จึงท าให้ประชาชนก็ต้องยอมรับเพราะรัฐถืออ านาจสูงสุด 
อย่างไรก็ตามการท่ีจะให้แต่ละศาสนายอมรับหลกัการต่างๆ ร่วมกนัได้สิ่งท่ีควร
จะเป็นก็คือว่าประชาชนต้องเข้าใจรากฐานความเป็นมนษุย์และสร้างความเข้าใจ
ตามหลักการสากลก่อน ค าถามคือ แล้วเราจะท าได้อย่างไร เราอาจตอบได้ว่า 
ประกำรแรก รัฐต้องไมส่นบัสนนุการสอนศาสนาในระบบการศกึษา ประกำรทีส่อง
รัฐต้องไม่กล่าวอ้างหรืออ้างอิงศาสนามาเป็นหลกัการส าคญัในการปกครองผ่าน
การใช้อ านาจ และสามรัฐต้องเปล่ียนจากการสอนศาสนามาเป็นการสอน 
สิ่งท่ีส าคญักบัความเป็นมนษุย์ตามหลกัการสมยัใหม ่ 

การท่ีรัฐให้ระบบการศกึษามีการสอนศีลธรรมของศาสนาเป็นการตอกย า้
ให้ซมึซบัวา่ ศีลธรรมท่ีเราควรถืออย่างยิ่งคือศีลธรรมในศาสนาของเราการกระท า
ดงักล่าวจึงผิดหลกัการของความเป็นสงัคมพหุศาสนาในรัฐสมยัใหม่ แตก็่ไม่ใช่
เร่ืองผิดถ้าหากการสอนศาสนานัน้ลดทอนบทบาทของศาสนาแล้วปรับให้เข้ากับ
คณุค่าทางศีลธรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ตามก็อาจเกิดความขัดแย้งในระดับ
เล็กๆ ก็เป็นได้ แน่นอนว่าสงัคมท่ีเรียกว่าการศึกษาก็ย่อมมีความเป็นพหศุาสนา
ปรากฏอยู ่การสอนเน้นหนกัในศาสนาใดศาสนาหนึง่ก็อาจน าไปสู่ปัญหาท่ีใหญ่กว่า
ได้ ปัจจยัดงักล่าวปัจจยัแรกนีจ้ึงเป็นสิ่งท่ีรัฐควรแก้ไขเสียใหม่และพิจารณาให้
รอบคอบถึงปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ตามมามากกว่าผลลพัธ์ท่ีไม่ได้ค านึงถึงปัญหา 
ประการท่ีสองท่ีว่ารัฐต้องไม่กล่าวอ้างหรืออ้างอิงศาสนามาเป็นหลกัการส าคญั
ในการปกครองผ่านการใช้อ านาจ เชน่ การท่ีบอกว่าประชาชนควรปฏิบตัิตนตาม
หลกัธรรมของศาสนาพทุธ ประชาชนควรปฏิบตัิตนตามหลกัอิสลาม หรือประชาชน
ควรปฏิบตัิตนตามศาสนาฮินด ูศาสนาพราหมณ์ เป็นต้น เพราะรากฐานของชาติ
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เจริญมาเพราะศาสนา เราต้องให้ความส าคญัมากเป็นพิเศษ ลกัษณะดงักล่าวนี ้
จงึเป็นการมุง่มัน่ท่ีจะน าเอาหลกัของศาสนาใดศาสนาหนึง่มาเป็นตวัแบบเท่านัน้
ซึ่งน่ีเองก็อาจน ามาสู่ความขดัแย้งทางศาสนาอีกหนึ่งปัจจยั ส่วนประการท่ีสาม
สุดท้ายท่ีว่ารัฐต้องเปล่ียนจากการสอนศาสนามาเป็นการสอนสิ่งท่ีส าคัญกับ
ความเป็นมนษุย์ตามหลกัการสมยัใหม่ ประการสดุท้ายนีคื้อสิ่งส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
มาทดแทนสองประการแรกเม่ือทกุคนเข้าใจหลกัการพืน้ฐานของความเป็นมนุษย์
ตามหลกัเหตผุลและไมอิ่งกบัศาสนาแล้วสดุท้ายความเป็นพหศุาสนาก็จะไม่อาจ
น าไปสูค่วามขดัแย้งได้  

จากการอธิบายข้างต้นมีข้อสนบัสนุนจาก “ฮาร์ท” ผู้ เป็นศาสตราจารย์
ทางด้านวิชากฎหมายได้อธิบายไว้ว่า นักคิดสายศาสนามักจะไม่แยกความ
แตกต่างระหว่างศีลธรรมหรือจริยธรรมสองประเภท คือ ศีลธรรมแบบศรัทธำ 
(Positive Morality) และศีลธรรมแบบวิพำกษ์ (Critical Morality) ศีลธรรมแบบ
ศรัทธานัน้เป็นสิ่งท่ีศาสนิกชนท่ีนบัถือศาสนานัน้ๆ ยอมรับ โดยเป็นการยอมรับ
ภายใต้มิติของศาสนา หมายความว่าบางครัง้การยอมรับนัน้ไม่ต้องการเหตุผล
มาอธิบาย หรือถ้ามีการอธิบายก็จะเป็นการอธิบายด้วยภาษาทางศาสนานัน้ๆ 
ซึ่งคนท่ีนับถือศาสนาอ่ืนยากท่ีจะรู้สึกยอมรับได้ เช่น การอธิบายข้อห้ามทาง
ศาสนาคริสต์โดยใช้เหตผุลอ้างอิงกับพระเจ้าเก่ียวกับข้อห้ามไม่ให้คูส่ามีภรรยา
ใดๆ ท าการหย่าร้างหรือแตง่งานใหม่ได้ เพราะถือว่าเป็นการขดัต่อพระประสงค์
ของพระผู้ เป็นเจ้าท่ีบญัญัติให้คู่ชายหญิงทุกคนมีคู่ของตนได้เพียงคู่เดียว และ
คนท่ีนับถือศาสนาพุทธคงจะไม่สามารถยอมรับข้อห้ามข้อนีไ้ด้เพราะศาสนา
พุทธไม่ได้สอนให้เช่ือในเร่ืองพระเจ้า แต่ถ้าเราอธิบายข้อห้ามหรือกฏแห่งกรรม
ในศาสนาพุทธให้คนศาสนาคริสต์ฟังก็เป็นเร่ืองยากท่ีคนคริสต์จะยอมรับได้
เพราะศาสนาคริสต์ไม่ได้สอนให้เช่ือในเร่ืองดังกล่าว ศีลธรรมทางศาสนาท่ี
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แตกตา่งกนัของศาสนาตา่งๆ น่ีเองท่ีฮาร์ทเรียกว่า “ศีลธรรมแบบศรัทธา” (พิพฒัน์ 
พสธุารชาต,ิ 2553: 183 - 184)  

อย่างไรก็ตาม เพ่ือท่ีจะตอบโจทย์ท่ีว่า ศาสนาจะมีหลักการร่วมกันได้
อย่างไร ฮาร์ทจึงเสนอว่า ศีลธรรมของศาสนาต่างๆ มีเนือ้หาท่ีตรงกันท่ีเรียกว่า
ศีลธรรมแบบวิพากษ์ อนัเป็นศีลธรรมพืน้ฐานท่ีมาจากการใช้เหตผุลมากกว่าการ
โน้มน้าวใจด้วยศรัทธา เป็นศีลธรรมท่ีแม้แตค่นท่ีนบัถือศาสนาตา่งกนัก็สามารถ
ยอมรับฟังค าอธิบายของคนในศาสนาอ่ืนได้ ศีลธรรมแบบวิพากษ์นีเ้องท่ีฮาร์ท
ยอมรับว่าสามารถน ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการออกกฎหมายได้ การท่ีฮาร์ทเสนอ
เช่นนีไ้ม่ได้หมายความว่าเขาต้องการให้ศานิกชนล้มเลิกความเช่ือเร่ืองศีลธรรม
แบบศรัทธาไปจนหมดสิน้ไป เขาเช่ือว่าศาสนิกชนของแต่ละศาสนาสามารถ 
มีความเช่ือในเร่ืองตา่งๆ ของศาสนาของตนได้ เพียงแตว่า่ศาสนิกชนตา่งๆ เหลา่นี ้
ไม่ควรน าเอาศีลธรรมแบบศรัทธาของตน มาบังคับให้ผู้ นับถือศาสนาอ่ืนเช่ือ
เหมือนกับตน หรือใช้อิทธิพลให้รัฐน าศีลธรรมแบบศรัทธาเหล่านัน้ไปออกเป็น
กฎหมายบงัคบัคนทัง้ประเทศได้ (พิพฒัน์ พสธุารชาติ, 2553: 185) 

นอกจากเร่ืองดงักล่าวแล้ว การท่ีศาสนาจะสามารถด ารงอยู่ได้ในสงัคม
สมยัใหมศ่าสนาต้องยอมปรับรูปแบบค าสอนหรือแนวคิดบางประการให้สามารถ
เข้ากบัรูปแบบการปกครองของประเทศนัน้ๆ ได้ ลกัษณะเชน่นีป้รากฏให้เห็นน้อย
มากเม่ือเทียบกับปรากฏการณ์ท่ีว่า รูปแบบทางการเมืองปรับตวัเข้าหาศาสนา 
ซึ่งมีมากกว่า อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีศาสนาต้องยอมปรับ
รูปแบบค าสอนให้เข้ากับรูปแบบทางการเมืองของประเทศปรากฏในงานศึกษา
ของ หอมหวล บวัระภา ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนา ในสปป.ลาว 
ภายใต้อุดมการณ์สงัคมนิยม จาก พ.ศ.2518 - 2533 ผ่านบทบาทพระสงฆ์ 3 ด้าน 
คือ การปกครอง การเผยแผ่ศาสนา และการศกึษา  
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ผลการศึกษาพบว่า ภายหลงัการเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518 
รัฐบาล สปป.ลาว ได้ยกเลิกพระราชบญัญัติการปกครองสงฆ์ พ.ศ.2502 ท าให้
ต าแหนง่พระสงัฆราชและสมณศกัดิ์ตา่งๆ ของพระสงฆ์ถกูยกเลิกไปด้วย จากนัน้
รัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ ได้ประกาศใช้กฎหมายองค์การพทุธศาสนา
สมัพนัธ์ลาว ในการบริหารจดัการองค์กรสงฆ์ รัฐบาลเข้มงวดกบัพระสงฆ์ในการ
เผยแผ่พทุธศาสนา ก าหนดให้พระสงฆ์ประยกุต์หลกัค าสอนของพระพทุธศาสนา
ให้เข้ากับปรัชญามากซ์และห้ามเผยแผ่หลกัค าสอนท่ีล้าหลงั ในด้านการศึกษา
พระสงฆ์ได้รับการสนบัสนุนด้านการเงินงบประมาณบุคลากร และวสัดอุุปกรณ์ 
จากกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการเรียนการสอนเน้นหนักในด้านทฤษฎี
การเมืองการปกครองบนฐานนโยบายสงัคมนิยม (หอมหวล บวัระภา, 2555: 186  
- 216) 

จะเห็นได้ว่าสภาวะความขัดแย้งระหว่างศาสนาหรือปัญหาอ่ืนๆ ท่ีเกิด
กับศาสนาในสังคมสมัยใหม่เป็นแรงขับดนัส าคญัท่ีต้องท าให้ศาสนานัน้ต้อง
ปรับตวัให้เข้ากบัสภาวะความเป็นสมยัใหม่ด้วย ในกรณีตวัอยา่งท่ีผู้ เขียนอธิบาย
ไปจึงสรุปได้ง่ายๆ สองประการ ก็คือ ประกำรแรก ศาสนาต้องยอมรับหลักการ
สากลร่วมกันในสังคมพหุศาสนา นัน่คือ ต้องไม่เอาแนวคิดของศาสนาของตน
เป็นหลกั แตต้่องเอาศีลธรรมแบบวิพากษ์ซึ่งเป็นแนวคิดศีลธรรมแบบสากลเป็น
หลกั ซึง่เรามกัจะเห็นเสมอว่าในสงัคมสมยัใหม่ปัญหาความขดัแย้งก็มกัเกิดจาก
การท่ีศาสนิกชนของแตล่ะศาสนาอ้างศีลธรรมแบบศรัทธาในศาสนาของตนเอง
ว่ามีความแข็งแกร่งมัน่คงและเป็นธรรมท่ีสดุมาเป็นแกนหลกัส าหรับแนวคิดของ
คนในชาติ นอกจากนีป้มปัญหาของศาสนายงัอาจจะถกูแก้ด้วยแนวคิด ประกำร
ที่สอง คือ ศาสนาต้องปรับเปล่ียนรูปแบบค าสอนตลอดจนแนวคิดให้ลดทอนลง
มาสู่รูปแบบการปกครองทัว่ๆ ไปของประเทศ กล่าวคือ ศาสนาจะด ารงอยู่ได้นัน้
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ต้องอาศยัความศรัทธาจากประชาชนแต่ไม่ใช่ความศรัทธาท่ีปราศจากเหตุผล
หรือความศรัทธาแบบมนษุย์ยคุดัง้เดมิ ในสงัคมสมยัใหม่แนวความคิด ความเช่ือ 
ถูกส่งผ่านระบอบการปกครองเป็นหลกัดงันัน้ความเช่ือทางศาสนาเองก็จะต้อง
ผนวกเข้ากับความคิดของระบอบการปกครองด้วยแตไ่ม่ใช่ว่าจะต้องเหมือนกัน 
นัน่ก็คือ ศาสนาต้องลดทอนรูปแบบค าสอนให้สอดคล้องกับระบอบการปกครอง
และมีทีท่าท่ีส่งเสริมต่อระบอบการปกครองท่ีน าไปสู่ความเป็นสมัยใหม่ให้ได้
โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยท่ีมุ่งเน้นเสรีนิยมประชาธิปไตย
เพราะเปา้หมายของการเมืองไม่ใช่เปา้หมายเดียวกับศาสนาแตท่ัง้นีศ้าสนาต้อง
เข้าใจปรากฏการณ์ในระดบัสงัคมด้วย 
 
บทสรุป 

ศาสนาเองถือเป็นปรากฏการณ์หรือประดิษฐกรรมอย่างหนึ่งท่ีมนุษย์
สร้างขึน้ เม่ือสร้างขึน้แล้วศาสนากลบัมีอิทธิพลตอ่มนษุย์อย่างมากมาโดยตลอด 
ในสมยัโบราณมนษุย์อาศยัศาสนาเป็นท่ีพึง่พาอาศยัในการให้ค าตอบตอ่ค าถาม
ทัง้หลายว่าสิ่งตา่งๆ ท่ีด าเนินไปนัน้เกิดจากอะไร หน้าท่ีของศาสนาในยคุก่อนนัน้
จึงเป็นหน้าท่ีในแง่ของสิ่งท่ีเป็นสมบูรณ์คือทุกคนยอมรับร่วมกนับนพืน้ฐานของ
สิ่งเดียวกันในศาสนา และต่อมาในยุคกลางศาสนายังมีอิทธิพลต่อมนุษย์
เช่นเดิมแต่อาจเป็นการควบคมุสงัคมทัง้หมดเพราะอาณาจกัต้องตกอยู่ภายใต้
อาณตัขิองศาสนจกัรทัง้สิน้ แนวคดิของศาสนาในยคุกลางหรือก่อนหน้ายคุกลาง
ศาสนาจึงท าหน้าท่ีควบคมุศีลธรรมของอาณาจกัรแตก็่เป็นศีลธรรมแบบศรัทธา
คือศีลธรรมท่ีมาจากศาสนาและรัฐต้องเป็นรัฐศาสนา การตัง้ค าถาม การแสดง 
ออกอ่ืนใด ท่ีไมไ่ด้ส่ือความหรือส่งเสริมตอ่ศาสนาย่อมเป็นปฏิปักษ์ทัง้สิน้ 
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เม่ือสังคมก้าวหน้าขึน้รัฐต่างๆ ในโลกก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ 
ค าถามท่ีว่าศาสนาจะด ารงอยู่ได้อย่างไรในสังคมสมัยใหม่นัน้โดยสรุปแล้วใน
ภาพรวมก็คือ ศาสนาต้องเข้าใจก่อนว่าสังคมสมัยใหม่ต้องการอะไร ถึงแม้ว่า
ความต้องการของสงัคมสมยัใหม่จะขดัแย้งกบัหลกัการของศาสนาเอง แตก็่ไม่ใช่
การปฏิเสธว่าจะยอมรับไมไ่ด้เพราะเปา้หมายของสงัคมก็เพ่ือความสงบสขุหน้าท่ี
ของศาสนาตอ่สงัคมมนุษย์ก็ต้องด าเนินไป แตก่ารด าเนินไปนัน้ต้องเข้าใจความ
เป็นยคุสมยัด้วย  

ดงันัน้การเข้าใจความเป็นสมัยใหม่ก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นความเข้าใจ
รากฐานทางศีลธรรมแบบสมยัใหม ่ศีลธรรมท่ีว่านีจ้ะต้องปราศจากศีลธรรมแบบ
ศรัทธา ซึ่งการท่ีศาสนาจะด ารงอยู่ร่วมกนัได้ในสงัคมพหศุาสนานัน้ก็ไม่ใช่ว่าจะ
เป็นไปไม่ได้ เพราะในแง่ของความเป็นสากลแล้วศาสนาเองมีแนวความคิดท่ีเป็น
จดุร่วมกนัในศีลธรรมแบบสากลนัน่ก็คือศีลธรรมแบบวิพากษ์ หากรัฐสร้างความ
เข้าใจในศีลธรรมแบบวิพากษ์ในกบัปัจเจกชนแทนท่ีจะให้ความส าคญักบัศีลธรรม
แบบศรัทธาแล้วความขดัแย้งทางศาสนาก็จะลดลงได้  

นอกจากนีย้ังเป็นส่วนหนึ่งท่ีจะท าให้ศาสนาสามารถด ารงอยู่ได้ใน
สงัคมสมยัใหม่และท าหน้าท่ีของศาสนาตอ่ไป นอกจากนีศ้าสนาต้องปรับเปล่ียน
หรือลดทอนแนวคิดท่ีสดุโตง่อย่างใดอย่างหนึ่งให้สามารถเข้ากับแนวคิดทางการ
เมืองการปกครองของรัฐได้ โดยเฉพาะระบอบการปกครองท่ีเอือ้ต่อความเป็น
สมยัใหม่นัน่ก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การลดทอนแนวคิดท่ีว่านี ้
ไมใ่ชก่ารท่ีให้ศาสนิกชนเปล่ียนศาสนาหรือเลิกนบัถือศาสนา แตเ่พียงแคเ่ป็นการ
สร้างองค์ความรู้หรือถ่ายทอดหลกัการของศาสนาท่ีไม่ขดัแย้งกับหลกัการท่ีเป็น
สากลเพราะสังคมสมัยใหม่ในสังคมหนึ่งมีความเป็นพหุศาสนาการเข้าใจ
หลกัการร่วมกนัจงึเป็นสิ่งท่ีควรท าอย่างยิ่ง  
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อย่างไรก็ตาม ผู้ เขียนไม่ได้ต้องการท่ีจะส่ือให้รัฐกับศาสนาเอือ้สัมพนัธ์
หรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน เพียงแค่ต้องการให้ศาสนาสามารถรองรับกับ
อุดมการณ์บางอย่างกับการเมืองการปกครองได้ เพราะทัง้นีศ้าสนายังคงเป็น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์อยู่ แต่การท่ีศาสนาจะด ารงอยู่ได้ต้องปรับเปล่ียน
แนวคิดให้สอดคล้องกับความคิดบางอย่างของผู้ คนด้วย ซึ่งไม่ใช่ว่าศาสนา
จะต้องปรับเปล่ียนค าสอนไปอย่างสิน้เชิง แต่เป็นเพียงการปรับเปล่ียนรูปแบบ
เท่านัน้  นอกจากนี ้ในสังคมสมัยใหม่ความสัมพันธ์ของศาสนากับวัฒนธรรม
หรือความสมัพันธ์ของศาสนากับรัฐจึงเป็นความสมัพันธ์ในแง่ท่ีว่าศาสนาต้อง
ปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรมในรัฐนัน้ๆ ให้ได้ เพราะทัง้นีศ้าสนาไมไ่ด้มีอิทธิพลต่อ
มนษุย์ในแง่ทางอภิปรัชญามากเท่าใดนกัเพราะอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ได้เข้า
มาอธิบายในส่วนนัน้ไปแล้วแตห่น้าท่ีส าคญัของศาสนาคือการสร้างความเข้าใจ
ในศีลธรรมมากกว่า 
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สุทธิดา  จันทร์ดวง1 / Sutthida  Chanduang 
 
บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์
และเปรียบเทียบด้านรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไท 
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้หน่วย
อรรถจ านวน 600 หนว่ยอรรถในการเก็บรวบรวมข้อมลู จ านวน 9 หมวดศพัท์ โดย
สัมภาษณ์ผู้ บอกภาษาซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุท่ี 1 อายุ
ระหวา่ง 55 - 65 ปี ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง 35 - 45 ปี และระดบัอายท่ีุ 3 อายุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี ผลการวิจยัพบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จุดเก็บข้อมูลมีรูปแบบ
การใช้ศัพท์ท่ีเหมือนกันและแตกต่างคือ ในประเทศไทยพบการใช้ศัพท์ 3 
ประเภท 10 รูปแบบ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบการใช้ศพัท์ 2 

                                                   
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
e - mail: puyfeyhong@hotmail.com 
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ประเภท 9 รูปแบบ นอกจากนีจ้ากการเปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยงัพบลกัษณะการใช้ศพัท์อ่ืนใน
ภาษาผู้ไทกะป๋อง สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้1) การใช้ศพัท์ไทยกลางหรือศพัท์
ไทยกรุงเทพฯ และการใช้ศพัท์ลาว 2) การใช้ศพัท์ลาวกลุ่มอ่ืน และ 3) การใช้
ศพัท์สร้างใหม ่
 
ค าส าคัญ: การแปรการใช้ศพัท์, คนสามระดบัอาย,ุ ภาษาผู้ ไทกะป๋อง 
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Abstracts 

This article aims to compare the lexical variation and the 
comparison of the lexical patterns in the Phuthai Kapong languages of 
Thailand and the Lao PDR. 600 semantic units of words were used to 
collect 9 vocabulary items. The interviews were divided into 3 age groups:- 
1)  age 55 - 58 years, age 2 between 35 and 45 years old. And age 3, age 
15-25 years. The two linguists have the same vocabulary and are different. 
In Thailand, three types of 10 types of vocabulary have been used. In the 
Lao People's Democratic Republic here are 9 types of terms used in the 
Lao PDR. In addition, the use of terminology in Thailand and the Lao 
People's Democratic Republic The other lexical used in Phuthai kapong 
languang can be divided into 3 groups as follows: 1) Thai or central Thai 
and Lao-Esan vocabulary. 2) the use of other group Lao vocabulary and 3) 
the use of new vocabulary. 
 
Keywords:  Lexical variation, Three generations, Phuthai Kapong 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ชาวผู้ ไทท่ีอาศัยในประเทศไทยมีหลายกลุ่ม ท่ีน่าสนใจคือชาวผู้ ไท 

กะป๋องท่ีอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ชาวผู้ ไทกลุ่มนีอ้พยพมาจากเมือง 
กะป๋องหรือท่ีเรียกกันว่า ผู้ ไทสายน า้กะป๋องในลาวท่ีอยู่บริเวณเมืองตะโปนหรือ
เซโปน แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีเรียกตนเอง
แตกต่างไปจากผู้ ไทอ่ืนๆ เน่ืองจากเรียกช่ือกลุ่มของตนเองตามเมืองเดิมท่ีเคย
อาศยัอยู่ในเมืองกระปองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน่เอง เม่ือ
อยู่ในประเทศไทยจึงเรียกตนเองและออกเสียงแตกต่างไปจากเดิมเป็น “ผู้ ไท
กระป๋อง2” (ปาน แก้วค าแสน, 2510: 2 - 9) และจากการสัมภาษณ์ปราชญ์
ท้องถ่ินและผู้ สูงอายุ ในอ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้รับค าบอกเล่า
คล้ายคลึงกันคือ “บรรพบรุุษของตนเป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะป๋องซึ่ง
ตัง้อยูใ่นห้วยกะป๋อง เป็นบริเวณท่ีแยกจากล าน า้เซบัง้ไฟไหลลงสู่แม่น า้โขงอยู่ใน

                                                   
2 ค าเรียกกลุม่ผู้ไทที่มาจากเมอืงกระปองในลาวมีช่ือเรียกหลายช่ือ เช่น กะปอง กะป๋อง ก่าป๋อง 
จากการศกึษาเอกสารประวตัิผู้ ไทกะป๋องและเอกสารอื่นๆ ซึง่รวบรวมโดย อาจารย์ปาน แก้วค า
แสน ผู้ วิจัยพบว่าอาจารย์ปาน แก้วค าแสน ใช้ค าเรียกผู้ ไทกลุ่มนีท้ัง้หมด 3 ค า คือ 1) ค าว่า 
“กะปอง” ในความหมายถึงกลุ่มผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) ค าว่า  
“ก่าป๋อง” ในเอกสารประวตัิผู้ ไทกระป๋องฉบบัตรวจแก้ไข (2551) และ 3) ค าวา่ “กะป๋อง” พบใช้
ในเอกสาร 2 แหง่ คือเอกสารประวตัิผู้ ไทกะป๋อง (2510 - ปัจจบุนั) และเอกสาร เสีย้วหนึง่ของ...
ภาษาไทย ถึงความเป็นไทกะป๋อง (2549) ในงานวิจยันีผู้้ วิจยัใช้ค าว่า “กะป๋อง” ตามการรับรู้
และการออกเสียงของกลุ่มชาติพันธุ์ ในปัจจุบัน ทัง้ในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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แขวงสะหวนันะเขต ด้วยเหตนีุช้าวผู้ไทท่ีอ าเภอวาริชภมูิจึงมกัเรียกพวกตนเองว่า 
“ผู้ ไทกะป๋อง” ตามเมืองท่ีบรรพบรุุษได้อาศยัอยูเ่ดมิ 

ความเป็นมาของชาวผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
มีหลักฐานท่ีบันทึกความเป็นมาของชาวผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวไม่มากนกั ส่วนใหญ่เป็นเอกสารท่ีได้บนัทึกจากประเทศไทย ชาว 
ผู้ ไทในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน้ ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ (2531: 
104 - 121) ได้กล่าวไว้ว่า เดิมตัง้บ้านเรือนอยู่แถบสิบสองจุไท คือบริเวณลาว
ตอนเหนือ บางส่วนของเวียดนามตอนเหนือ และทางตอนใต้ของจีน โดยมีเมือง
ไล และเมืองแถงเป็นจุดศูนย์กลาง ซึ่งเมืองแถงปัจจุบนัคือเมืองเดียนเบียนฟู 
ประเทศเวียดนาม การอพยพของชาวผู้ ไทจากแคว้นสิบสองจุไทเข้าประเทศลาว
นัน้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้วน) (2468 อ้างถึงใน ถวิล ทองสว่างรัตน์, 
2527: 2) กล่าวว่า ชาวผู้ ไทนัน้เดิมมีภูมิล าเนาอยู่ท่ีเมืองน า้น้อยอ้อยหนู ซึ่ง
หมายถึง เมืองแถง ในแคว้นสิบสองจุไท ต่อมาเมืองน า้น้อยอ้อยหนูเกิดความ
อตัคดัอดอยาก ท าให้ชาวผู้ ไทอพยพไปตัง้ภูมิล าเนาท่ีเมืองวงัในอาณาเขตของ
เวียงจนัทน์ซึง่เป็นบริเวณท่ีชาวข่าอาศยัอยู่ 

ส่วนการอพยพของชาวผู้ ไทเข้าสู่ประเทศไทยนัน้ ปรากฏในประชุม
พงศาวดารภาคท่ี 33 (2510: 97 อ้างถึงใน พจณี ศรีธรราษฎร์, 2526: 16) ได้
กล่าวไว้ว่า “ผู้ ไท” ในประเทศไทยได้อพยพมาจากเมืองทางฝ่ังซ้ายของแม่น า้โขง 
เช่น เมืองวงั เมืองเซโปน เมืองพิณ เมืองนอง และเมืองมหาชยั การอพยพเข้ามา
นัน้มีอยูห่ลายครัง้ มีทัง้ท่ีถกูกวาดต้อนเข้ามาหลงัสงคราม และถกูเกลีย้กล่อมให้
อพยพเข้ามาหรือหนีศกึสงครามเข้ามาเอง 
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นอกจากนีใ้นหนงัสือสารานุกรมกลุ่มชาติพนัธุ์ผู้ ไทย (สมใจ ด ารงสกุล, 
2546: 6) ได้กล่าวถึง การอพยพของชาวผู้ ไทยเข้าสู่ประเทศไทยมี 3 ครัง้ด้วยกัน 
คือ 
  ครัง้ท่ี 1 สมยัธนบรีุ ระหว่าง พ.ศ.2321 - 2322 กองทพัไทยน า
โดยเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก (รัชกาลท่ี 1) กับเจ้าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) น า
ทหารสองหม่ืนคนเข้าไปตีหัวเมืองลาวตัง้แต่จ าปาศกัดิ์ถึงเวียงจนัทน์ หลงัจาก
เวียงจนัทน์แตกใน พ.ศ.2322 ฝ่ายไทยได้ให้กองทพัหลวงพระบางไปตีหัวเมือง
ทางตะวนัออกของหลวงพระบาง มีเมืองทนัต์ เมืองม่วย สองเมืองนีเ้ป็นลาวทรง
ด าหรือผู้ ไทด า ซึ่งอยู่ริมเขตแดนเวียดนาม สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงมี
รับสัง่ให้ลาวทรงด าเหล่านีไ้ปตัง้บ้านเรือนอยู่เพชรบรีุ ในช่วงของการกวาดต้อน
ลาวทรงด าเมืองทนัต์ (ปัจจบุนัอยู่ในเขตเวียดนามเหนือ) และเมืองม่วย (ปัจจบุนั
อยูใ่นเขตประเทศลาว) ผู้ ไทขาวส่วนใหญ่ยงัอยู่ท่ีเมืองแถง ไมไ่ด้ถกูกวาดต้อนมา
ด้วย ผู้ ไทด าสองเมืองนีน้บัเป็น ผู้ ไทกลุม่แรกท่ีได้อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย 
  ครัง้ท่ี 2 เกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ราว พ.ศ.2335 - 2338 เมือง
แถงและเมืองพวน แข็งข้อต่อเวียงจันทน์ กองทัพเวียงจันทน์ตีเมืองทัง้สองได้ 
กวาดต้อนลาวทรงด าหรือผู้ไทยด า ลาวพวน เป็นเชลยสง่มาท่ีกรุงเทพ รัชกาลท่ี 1 
ทรงมีรับสัง่ให้ผู้ ไทด าไปอยู่ท่ีเพชรบรีุเหมือนผู้ไทด าครัง้แรก 
  ครัง้ท่ี 3 เกิดขึน้ในสมัยรัชกาลท่ี 3 เป็นการอพยพเข้ามาครัง้
ใหญ่ท่ีสดุซึ่งมีทัง้ชาวผู้ ไทและกลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนๆ บริเวณฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงเข้ามา
ไว้ในภาคอีสาน และบางส่วนส่งมาอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย สาเหตุการ
อพยพเกิดจากรัฐบาลไทยสมัยรัชกาลท่ี 3 ขัดแย้งอย่างรุนแรงกับรัฐบาล
เวียดนาม เน่ืองจากเวียดนามพยายามขยายอ านาจเข้ามาในเขมรและลาว ซึ่ง
เป็นประเทศราชของไทย ความขดัแย้งครัง้นัน้น าไปสูส่งครามอนัยาวนานระหว่าง
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ไทยกบัญวน โดยรบกันตัง้แต ่พ.ศ.2376 และไปสิน้สุดใน พ.ศ.2390 การรบครัง้
นัน้ส่งผลตอ่ราษฎรในฝ่ังซ้ายของแม่น า้โขง คือ มีการกวาดต้อนเอาราษฎรไปอยู่
แตล่ะฝ่ายเป็นจ านวนมาก  

สุวิทย์ ธีรศาสวัต และณรงค์ อุปัญญ์ (2538: 155 - 156) กล่าวถึงการ
อพยพ ครัง้ท่ี 3 ของชาวผู้ ไทว่า เป็นการอพยพครัง้ใหญ่ท่ีสุดเน่ืองจากมีกลุ่มผู้ ไท
ท่ีอพยพมามากถึง 8 กลุม่ด้วยกนั โดย 5 กลุม่แรกนัน้อพยพมาจากเมืองวงั ดงันี ้
  กลุ่มท่ี 1 อพยพมาจากเมืองวัง มาตัง้เมืองท่ีอ าเภอสหัสขันธุ์ 
และอ าเภอค ามว่ง จงัหวดักาฬสินธุ์   
  กลุ่มท่ี 2 อพยพมาจากเมืองวัง มาตัง้เมืองกุฉินารายณ์ และ
เมืองภูแล่นช้าง ปัจจุบัน คือ อ าเภอกุฉินารายณ์ และอ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
  กลุม่ท่ี 3 อพยพมาจากเมืองวงั มาตัง้เมืองพรรณนานิคม ขึน้กบั
เมืองสกลนคร 
  กลุ่มท่ี 4 อพยพมาจากเมืองวัง และมีผู้ ไทจากเมืองค าอ้อ
รวมอยูด้่วย มาตัง้เมืองหนองสงู ปัจจบุนั คือ อ าเภอหนองสงู จงัหวดัมกุดาหาร 
  กลุ่มท่ี 5 อพยพมาจากเมืองวัง มาตัง้เมืองเรณูนคร จังหวัด
นครพนม 
  กลุ่มท่ี 6 และกลุ่มท่ี 7 อพยพมาจากเมืองเซโปน มาตัง้เมือง
เสนานิคม และเมืองค าเข่ือนแก้ว จงัหวดัอ านาจเจริญ ตามล าดบั 
  กลุ่มท่ี 8 อพยพมาจากเมืองกะปอง มาตัง้เมืองวาริชภูมิ  
ปัจจบุนั คือ อ าเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร 

เมืองวาริชภูมิ ตัง้ขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เม่ือ พ.ศ.2420 ผู้คนท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณนีเ้ป็นชาวผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกะปองใกล้เมืองตะโปนหรือเซโปน
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ซึ่งตัง้อยู่ในห้วยกะปอง แยกจากล าน า้เซบัง้ไฟไหลลงสู่แม่น า้โขง เมืองวาริชใน
ปัจจบุนัคือพืน้ท่ีอ าเภอวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร และชาวผู้ไทท่ีอ าเภอวาริชภูมินี ้
มีช่ือเรียกว่า ผู้ ไทกะป๋อง นอกจากนี  ้ถึงแม้ชาวผู้ ไทกะป๋องจะใช้ภาษาผู้ ไท
เช่นเดียวกันกับผู้ ไทกลุ่มอ่ืนในจังหวัดสกลนคร แต่จากการเก็บข้อมูลเบือ้งต้น
ของผู้วิจยัพบวา่ มีบางค าท่ีผู้ ไทกระป๋องใช้แตกตา่งจากผู้ ไทกลุ่มอ่ืน อาทิ ค าถาม
ว่า ‘ไปไหน’ ผู้ ไททัว่ไปใช้ว่า “ไปสิเลอ” ผู้ ไทกะป๋องใช้ว่า “ไปตะเลอ” หรือค าว่า 
‘หวัเขา่’ ผู้ ไททัว่ไปใช้วา่ “หวัโค้ย” แตผู่้ ไทกะป๋องใช้ว่า “โหเหา่” เป็นต้น  

จากการศกึษาเอกสารเก่ียวกบัผู้ ไทกลุม่ท่ี 3 นี ้ซึง่เป็นชาวผู้ไทกะป๋องยงั
ไม่เป็นท่ีรู้จกัและมีผู้ศึกษาภาษาผู้ ไทกลุ่มนีน้้อยมาก แม้จะมีงานของ จินตนา 
ศูนย์จันทร์ (2539) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาผู้ ไทย อ าเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร: ศึกษาเฉพาะกรณีเปรียบเทียบค าศพัท์ของบุคคลสาม
ระดบัอาย”ุ เพ่ือเปรียบเทียบการใช้ค าศพัท์ของบุคคลสามระดบัอายท่ีุพูดภาษา
ผู้ ไท อ าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร แต่กลุ่มผู้ ไทท่ีจินตนา ศูนย์จันทร์
(2539) ศกึษาในอ าเภอพรรณานิคมนัน้ เป็นกลุ่มชาวผู้ไทท่ีอพยพมาจากเมืองวงั 
ไมใ่ชก่ลุม่ผู้ ไทท่ีอพยพมาจากเมืองกระป๋อง ซึง่ชาวผู้ไทกลุ่มท่ีมาจากเมืองวงัได้มี
ผู้ศกึษาเป็นจ านวนมากแล้ว 

จากการใช้ศพัท์ของชาวผู้ ไทกะป๋องท่ีเป็นเอกลกัษณ์และมีประวตัิความ
เป็นมาน่าสนใจ อีกทัง้ผู้ ไทกะป๋องอ าเภอวาริชภูมิและผู้ ไทเมืองเซโปนมี
ความสัมพันธ์กันดงักล่าว ท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาภาษาของชาวผู้ ไทกะป๋อง
อ าเภอวาริชภูมิและภาษาผู้ ไทกะป๋องท่ีเมืองเซโปนด้วย ด้วยความส าคัญ
ดงักล่าว อีกทัง้มีภาษาท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาเปรียบเทียบ
ภาษาผู้ ไทกะป๋องท่ีมีความแตกต่างกันด้านพืน้ท่ีทั ง้ในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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อนึ่งธรรมชาติของภาษาย่อมมีการเปล่ียนแปลง ดงันัน้การแปรไปของ
ภาษาถ่ินตามถ่ินต่างๆ แม้กระทัง่ภาษาผู้ ไทกะป๋องย่อมมีความสมัพนัธ์กับการ
เปล่ียนแปลงภาษา ปัจจยัทางสงัคมท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ภาษา ได้แก่ อาย ุเพศ 
ชัน้สังคม ชาติพันธุ์  และถ่ินท่ีอยู่อาศัย ซึ่งถือเป็นตัวแปรภายในตัวผู้ ใช้ภาษา
เสมือนตราประทับหรือกระจกท่ีสะท้อนภูมิหลังหรือสภาพทางสังคมของผู้พูด 
การแปรตามปัจจยันีย้ากท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือลบออก จงึเรียกการแปรแบบนีว้่า 
การแปรแบบตีตรา (Emblematic variation) (อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2542: 101) 

การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์สังคมนัน้ “อายุ” ถือเป็นปัจจัยทาง
สงัคมท่ีส าคญัประการหนึ่งท่ีท าให้ผู้พูดภาษาเดียวกันใช้ภาษาแตกต่างกันได้ 
ดงัท่ี ปราณี กุลละวณิชย์ (2535: 21 - 23) ได้กล่าวไว้ว่า ปัจจยัส าคญัท่ีเป็นตัว
ก าหนดให้ผู้ ใช้ภาษามีสถานภาพทางสงัคมแตกต่างกันและอาจท าให้เกิดการ
แปรภาษานัน้ ได้แก่ เพศ อาย ุการศกึษา อาชีพ ชาติพนัธุ์ ชนชัน้ทางสงัคม และ
ถ่ินท่ีอยู่อาศัย การใช้ภาษาของคนอายุแตกต่างกันใช้ภาษาต่างกันซึ่งการใช้
ภาษาท่ีแปรไปตามอายุของผู้พูดนัน้ ท าให้มีภาษาของวัยรุ่น ภาษาของคนรุ่น
ใหม ่ภาษาของคนรุ่นเก่า 

หากเราศกึษาภาษาของคนรุ่นเก่าไปจนถึงภาษาของคนรุ่นใหม ่จะท าให้
เห็นภาพการแปรของภาษาจากอดีตไปถึงอนาคตได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ลาบอฟ (อ้างถึงใน อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ์, 2544: 39) ท่ีว่า เราสามารถมองเห็น
ความเปล่ียนแปลงของภาษาได้จากการแปรของภาษาในคนท่ีตา่งรุ่นตา่งอายกุัน 
ภาษาของผู้พูดท่ีมีอายุมากท่ีสุดเปรียบได้กับภาษาของอดีต ภาษาของผู้พูดรุ่น
กลางๆ ถือเป็นภาษาปัจจบุนั และภาษาของผู้พดูอายนุ้อยถือได้ว่าเป็นภาษาของ
อนาคต ความแตกต่างกันของภาษาเช่นนีเ้ปรียบเหมือนความแตกต่างของ
กาลเวลาจริง ซึ่งลาบอฟเรียกความแตกต่างกันของภาษาเช่นนีว้่า การ
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เปล่ียนแปลงในเวลาเสมือนจริง (Change in apparent time) สว่นภาวะท่ีน าไปสู่
ความเปล่ียนแปลง คือ การมีรูปของภาษาท่ีใช้ต่างกันตามรุ่นอายุนัน้ ลาบอฟ
เรียกวา่ การเปล่ียนแปลงท่ีก าลงัด าเนินอยู ่(Change in progress) 

การแปรภาษาของคนท่ีมีวยัแตกตา่งกนัเป็นเคร่ืองบง่ชีก้ารเปล่ียนแปลง
ของภาษาได้ คนตา่งวยักันย่อมมีพฤติกรรมแตกต่างกันรวมไปถึงพฤติกรรมการ
ใช้ภาษาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของคนอายมุากท่ีสดุกับภาษาของคนท่ีมี
อายนุ้อยท่ีสดุ กล่าวคือ เม่ือคนรุ่นก่อนหมดไปของภาษาของคนรุ่นก่อนก็จะเลิก
ใช้ไปด้วย จึงท าให้เหลือแตภ่าษาของคนรุ่นหลงั ดงันัน้การศกึษาภาษาแปรของ
ภาษาของคนท่ีมีอายแุตกตา่งกันในภาษาผู้ ไทกะป๋อง จะสามารถท าให้เราทราบ
ถึงการเปล่ียนแปลงของภาษาท่ีก าลงัด าเนินอยูไ่ด้ 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีผ่านมา พบว่า มีผู้ศึกษาการแปร
และการเปล่ียนแปลงภาษาตามระดบัอายขุองผู้พูด ส่วนใหญ่ศึกษาเพียงภาษา
ใดภาษาหนึ่งในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งเท่านัน้ อาทิ อัญชลี บูรณะสิงห์ (2531) ได้
ศึกษาเร่ือง “วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงการใช้ค าของคนสามระดับอายุใน
ภาษาไทยโซ่ง” อญัชลี การัยภูมิ (2540) ได้ศกึษาเร่ือง “การเปล่ียนแปลงการใช้
ค าในภาษาไทยถ่ินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระดบัอายุของผู้ ใช้ภาษา” 
รังสิตา สวุรรณมสุิก (2547) ได้ศกึษาเร่ือง “การแปรของค าศพัท์ภาษาไทยถ่ินใต้ 
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ในผู้พูดสามระดบัอายุ” นนัทพร ศรจิตติ 
(2550) ได้ศกึษาเร่ือง “การศกึษาเปรียบเทียบการใช้ค าของคนสามระดบัอายุใน
ภาษาไทยถ่ินใต้ จงัหวดัชมุพร 

สว่นงานท่ีศกึษาการแปรภาษาในหลายพืน้ท่ีพบงานของ สวุฒันา เล่ียม
ประวตัิ (2556) ท่ีได้ศึกษาเร่ือง “การแปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทด าของคนสาม
ระดบัอาย ุในโครงการวิจยัชาติพนัธุ์: กระบวนทศัน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและ
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วฒันธรรม” ถือเป็นงานวิจยัเร่ืองแรกท่ีได้ขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้
ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนหลายพืน้ท่ีอย่างชดัเจน โดยเก็บข้อมลูภาษาไทด า
ในพืน้ท่ีทัง้หมด 4 จงัหวดั แตเ่ป็นการศกึษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบั
อายภุายในพืน้ท่ีประเทศไทยเท่านัน้ ยงัไมพ่บงานวิจยัท่ีศกึษาเปรียบเทียบภาษา
เดียวกนัแตแ่ตกตา่งพืน้ท่ีกนัแบบข้ามประเทศ 

เพ่ือเป็นการขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้ศพัท์ของคนสาม
ระดบัอายใุห้กว้างขวางขึน้ ผู้วิจยัจงึสนใจศกึษาเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์
ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การศกึษาภาษาผู้ ไทกะป๋องในครัง้นีน้อกจากผู้พูด
หรือผู้ ใช้ภาษาจะมีความแตกต่างกันในเร่ืองระดบัอายุแล้วในงานวิจยันีย้ังเป็น
การศกึษาการใช้ภาษาของผู้พดูภาษาเดียวกนัท่ีมีความแตกตา่งกนัด้านถ่ินท่ีอยู่
อาศยั เพ่ือให้เห็นภาพการเปล่ียนแปลงในภาษาผู้ ไทกะป๋องภายใต้สังคมท่ีมี
ความแตกต่างกันทราบว่าภาษาผู้ ไทกะป๋องในแตล่ะพืน้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป
จากเดิมเม่ือเวลาผ่านไปมากน้อยเพียงใดและพื น้ท่ี ใดมีแนวโน้มท่ีจะ
เปล่ียนแปลงไปมากกว่ากนั  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์และเปรียบเทียบด้านรูปแบบการใช้
ศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 
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ขอบเขตในการศึกษา 
บทความนีเ้ปรียบเทียบเฉพาะด้านรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบั

อายุเท่านัน้ โดยใช้หน่วยอรรถจ านวน 600 หน่วยอรรถ ท่ีบ้านวาริชภูมิ ต าบล
วาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ท่ีเมืองเซโปนเก่าและเมืองเซโปนใหม ่แขวงสะหวนันะเขต 
 

วิธีด าเนินการศึกษา 
1) ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เก่ียวข้องเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท าวิจัยและสร้างรายการศพัท์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูจ านวน 600 หนว่ยอรรถ โดยรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยั  

เกณฑ์ในการคดัเลือกหน่วยอรรถ หน่วยอรรถท่ีใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัเกณฑ์ในการคดัเลือกหน่วยอรรถ ดงันี ้
  1. เป็นศพัท์ท่ีใช้ในชีวิตประจ าวัน มีความหมายแน่นอน เช่น 
ค าเรียกเครือญาติและสรรพนาม ค าเรียกอวยัวะ ค าเรียกกิริยาอาการ ค าเรียก
สตัว์ ค าเรียกพืช ผกั ผลไม้ ค าเรียกสิ่งของเคร่ืองใช้ ค าเรียกเคร่ืองแตง่กาย 
  2. เป็นหน่วยอรรถท่ีเอกสารและงานวิจยัเก่ียวกับภาษาผู้ ไทใช้
รูปศพัท์ต่างกับภาษาไทยกรุงเทพฯ หรือภาษาไทกลุ่มอ่ืน หรือเป็นศพัท์ท่ีแสดง
เอกลกัษณ์ทางเสียงในภาษาผู้ไท เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาไทยกรุงเทพฯ ภาษาลาว ภาษาผู้ไท 

ใคร /khaj2/ /phaj3 ~ phu:6  daj2/ /phə:1/ 
เมีย /mia1/ /me:2/  
ใจ /caj1/ /cə:1/  
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เปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ 

ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

  3. เป็นหน่วยอรรถท่ีไม่มีลกัษณะเป็นค าสันธาน ค าอุทาน ค า
ขานรับ ค าคะนอง ตลอดจนค าไม่สุภาพหรือค าหยาบ และไม่เป็นค ายืม
ภาษาตา่งประเทศ 
  4. เป็นหนว่ยอรรถท่ีผู้บอกภาษาเข้าใจทัง้สามระดบัอาย ุ

2) ขัน้ตอนการคัดเลือกชุมชนผู้บอกภาษา ผู้ วิจัยต้องการผู้ บอก
ภาษาท่ีเป็นตัวแทนของชาวผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยและสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดงันัน้ ผู้บอกต้องเป็นชาวผู้ไทกะป๋องเกิดและเติบโต
อยู่ในพืน้ท่ีท่ีวิจัยและพูดภาษาผู้ ไทในชีวิตประจ าวัน โดยประเทศไทยผู้ วิจัย
ก าหนดผู้ บอกภาษาในชุมชนบ้านวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิ  อ าเภอวาริชภูมิ 
จงัหวดัสกลนคร สว่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูท่ี่เมืองเซโปน
เก่าและเมืองเซโปนใหม ่แขวงสะหวนันะเขต 

3) ขัน้ตอนการคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจยัได้ก าหนดคณุสมบตัิของ
ผู้บอกภาษา ดงันี ้
  ระดับอายุ ผู้ วิจัยจึงก าหนดระดับอายุของผู้ บอกภาษาไว้ 3 
ระดบัอาย ุคือ ระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง 55 - 65 ปี ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง 
35 - 45 ปี และระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหวา่ง 15 - 25 ปี ระดบัอายลุะ 10 คน ทัง้เพศ
ชายและเพศหญิง รวมผู้บอกภาษาทัง้หมด 30 คน 
  การศึกษา ผู้ บอกภาษาจะมีการศึกษาไม่เกินการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 
  อาชีพ ผู้บอกภาษาต้องมีอาชีพคล้ายคลึงกันคือเกษตรกรรม 
รับจ้างทัว่ไปในชมุชน หรือไมไ่ด้ประกอบอาชีพ  
  ภูมิล าเนา เกิดและเติบโตท่ีบ้านวาริชภูมิ ต าบลวาริชภูมิ 
อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัดสกลนคร และท่ีเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต 
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สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ภาษาผู้ ไทในชีวิตประจ าวัน มี
ความสามารถในการใช้ภาษา และมีอวยัวะในการออกเสียงครบถ้วน 

4) ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
เม่ือรวบรวมข้อมูลรายการศพัท์ท่ีใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัย 

มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้
1) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นศพัท์ตา่งกนั พิจารณาจากเกณฑ์ ดงันี ้

  (1.1) ศพัท์ท่ีมีรูปตา่งกนัทัง้ค าท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกนั แม้
ค านัน้จะเป็นค าพยางค์เดียวหรือหลายพยางค์ และมีจ านวนพยางค์ไม่เท่ากัน 
หากความแตกต่างนัน้ไม่สามารถอธิบายด้วยเกณฑ์การแปรเสียง แม้มี
ความหมายเหมือนกนัผู้วิจยัถือว่าเป็นคนละศพัท์ เชน่ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘หม่ผ้า’ /tu:m5/ /hom3/ 
   

  (1.2) ศพัท์ท่ีเกิดจากการรวมหน่วยค าตัง้แต ่2 หนว่ยค าขึน้ไปมี
จ านวนพยางค์เท่ากนั อาจมีหนว่ยค าหนึ่งเหมือนกนัและมีหน่วยค าหนึง่แตกต่าง
กัน ผู้ วิจยัถือว่าเป็นศพัท์ต่างกัน หากไม่มีเอกสารระบุว่าเป็นค าภาษาใดเพราะ
เป็นศพัท์สร้างใหม่ในภาษาผู้ ไทท่ีปรากฏในพืน้ท่ีเก็บข้อมูล ผู้ วิจยัจะจดัว่าเป็น
คนละศพัท์ เชน่ 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ระดับอายุที่ 2,3 

‘ไม้สอย’ /may2 sa:w4/ /may2 mɛ:n4/ 
   

  (1.3) ศัพท์ท่ีเกิดจากเสียงท่ีแปรกัน เน่ืองจากค านัน้เป็น
ค าศพัท์พืน้ฐานและร่วมภาษาตระกลูไท (Tai) ซึง่แม้วา่จะสามารถอธิบายได้ด้วย
เกณฑ์ด้านการแปรเสียง แต่ถ้างานวิจยัหรือพจนานุกรมไม่ได้ระบุว่าภาษาผู้ ไท 
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เปรียบเทียบการแปรการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ 

ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

หรือแสดงลกัษณะทางเสียงของภาษาผู้ ไทและเป็นค ายืมจากภาษาอ่ืน ผู้ วิจยัก็
จดัให้เป็นคนละศพัท์ เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ศัพท์ลาว ระดับอายุที่ 3 
‘รักษา’ /po:1/ /pua1/ /pua1/ 

 

2) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั พิจารณาจาก
หลกัเกณฑ์ดงันี ้
  (2.1) ศัพท์ 2 ศัพท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีบาง
พยางค์ต่างกันและความต่างนัน้สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์การแปรเสียง ถือ
ว่าเป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกัน หรือแม้มีหน่วยเสียงพยญัชนะ หน่วยเสียงสระ 
หน่วยเสียงใดหน่วยเสียงหนึ่งแตกต่างกัน แตค่วามหมายของค าไม่แตกต่างกัน 
ผู้วิจยัจดัให้เป็นรูปแปรของค าศพัท์เดียวกนั ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
  (ก) ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกต่างกันท่ีเสียงพยญัชนะต้น ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ทางสทัศาสตร์ เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 
‘น า้กระฉอก’ /ka?5 phə:m2/ /ka?5 fə:m2/ 

 

(ข) ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกตา่งกนัท่ีเสียงพยญัชนะท้าย เชน่ 
หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 2,3 

‘เรอ’ /?ə:p3/ /?ə:p3/   ̴3/?ə:m2/ 
 

                                                   
3 สญัลกัษณ์  ̴  หมายถึง การแปรเสียง หรือรูปแปรของศพัท์เดียวกนัที่ผู้บอกภาษาบางระดบั
อายหุรือบางคนใช้ 
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(ค) ศพัท์ท่ีมีเสียงแตกตา่งกนัท่ีเสียงสระ เชน่ 
หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 2,3 

‘ฟันหลอ’ /hɛ:w5 wɔ:ŋ4/ /hɛ:w5 wo:4/

   
  2.2 ศพัท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกนั หากมีความแตกตา่งกัน
และความแตกต่างนัน้สามารถอธิบายได้ด้วยเกณฑ์ทางหน่วยค าว่าเป็นเร่ือง 
การละพยางค์หรือการเพิ่มพยางค์ ผู้วิจยัจะให้เป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ไมเ่ป็นอะไรหรอก’ /mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/ /mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/ 
  ̴ /mi?5 pen1 phə:1 / 

   
  2.3 ศพัท์ท่ีใช้แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีการสลบัพยางค์
ของศพัท์เดียวกนั ผู้วิจยัถือวา่เป็นรูปแปรของศพัท์เดียวกนั เชน่ 

หน่วยอรรถ ภาษาผู้ไท ระดับอายุที่ 1,2,3 

‘ลืน่หกล้ม’ /mɯ:n2 pha?5 la:t3/ /mɯ:n2 pha?5 la:t3/ 
  ̴  / pha?5 la:t3 mɯ:n2 / 
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ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
1) เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศัพท์ของคนสามระดับอายุ จากการ

ใช้ศพัท์4 จ านวน 600 หน่วยอรรถของผู้บอกภาษาผู้ ไทกะป๋องทัง้สามระดบัอายุ 
บริเวณจดุเก็บข้อมลูประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
รูปแบบการใช้ศพัท์เหมือนและแตกตา่งกนัดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
 

ตารางที่  1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
   รูปแบบ 

                   พืน้ที่ 
สกลนคร ไทย สะหวันนะเขต สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
AAA5 187 31.16 204 34 
AAA 
BBB6 158 26.33 183 30.5 

BBB 46 7.66 27 4.5 
AAB 18 3 31 5.16 
AAA7 
    B 14 2.33 35 5.83 

AAA 
    BB 63 10.5 58 9.66 

AA 
  BBB 53 8.83 38 6.33 

                                                   
4 ศพัท์ หมายถึง ค าหรือวลี ที่วิเคราะห์แล้ววา่เป็นสมาชิกของหนว่ยอรรถ แตล่ะศพัท์จะมีรูป
แปรหรือไมก็่ได้ 
5 สญัลกัษณ์ A หมายถึง ศพัท์ผู้ ไท 
6 สญัลกัษณ์ B หมายถึง ศพัท์อื่น 
7 สญัลกัษณ์ A

B
 หมายถึง ศพัท์ผู้ ไทกบัศพัท์อื่น 
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ตารางที่  1 เปรียบเทียบรูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ต่อ) 
   รูปแบบ 

                   พืน้ที่ 
สกลนคร ไทย สะหวันนะเขต สปป.ลาว 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 ABB 18 3 14 2.33 

                     A 
BBB 37 6.16 10 1.66 

                     AA 
    BB 

6 1 - - 

 
เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องของคนสามระดบัอาย ุจะเห็นได้ว่า

ผู้ บอกภาษาทัง้สามระดับอายุใช้ศัพท์ผู้ ไทรูปแบบ AAA ในอัตราความถ่ีท่ี
แตกต่างกัน ชุมชนท่ีรักษาศพัท์ผู้ ไทรูปแบบ AAA มากท่ีสุด คือ ชุมชนผู้ ไทใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้ศพัท์ผู้ ไทจ านวน 204 หนว่ยอรรถหรือ
ร้อยละ 34 ในขณะท่ีชุมชนชาวผู้ ไทกะป๋องในประเทศไทยใช้ศพัท์ผู้ ไทจ านวน 
187 หนว่ยอรรถ หรือร้อยละ 31.16 

จากการเก็บข้อมูลภาคสนามในบริเวณจุดเก็บข้อมูลในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีเมืองเซโปน แขวงสะหวนันะเขต พบว่าเป็นชุมชน
ชาวผู้ ไทกะป๋องท่ีมีความเข้มแข็งมีความโดดเด่น เน่ืองจากชาวบ้านรู้ภาษาและ
วฒันธรรมของตนเองอย่างดี และยงัมีโอกาสเผยแพร่ภาษาและวฒันธรรมผู้ ไท
ทางโทรทศัน์อย่างเป็นทางการของรายการผู้ ไทนิวส์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินท่ีแสดงถึงประวตัิความเป็นมาของ
คนในท้องถ่ิน บคุคลส าคญั วฒันธรรมประเพณี ผู้วิจยัเห็นวา่อาจเป็นสาเหตหุนึ่ง
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ท่ีท าให้ชาวผู้ ไทกะป๋องในเมืองเซโปน8 แขวงสะหวันนะเขตยังคงรักษาการใช้
ศพัท์ผู้ ไทไว้ได้คอ่นข้างมาก แม้วา่อาจรักษาศพัท์ผู้ ไทไมถ่ึงร้อยละ 50 ก็ตาม 

อย่างไรก็ตาม จากอดีตจนถึงปัจจุบันคนในชุมชนผู้ ไทกะป๋องทัง้ใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้องปรับตวัให้เท่าทนั
สภาวะการเปล่ียนแปลงของกระแสสงัคมในปัจจบุนัท่ีไมห่ยดุนิ่ง ซึง่อาจเป็นผลมา
จากนโยบายชาติ เช่น ด้านการเมืองการปกครอง การศึกษา ในฐานะท่ีเป็น
พลเมืองของประเทศท าให้ชาวผู้ ไทกะป๋องต้องรู้หลายภาษา มีการศึกษาสูงขึน้  
มีทศันคตแิละวิถีชีวิตท่ีแตกตา่งไปจากเดมิเพ่ือความอยูร่อด โดยเฉพาะด้านภาษา 
ผู้บอกภาษาจะมีโอกาสสัมผัสภาษา (Language contact) ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญั
ประการหนึง่ทีสง่ผลตอ่การใช้ศพัท์อยา่งหลีกเล่ียงไมไ่ด้ ทกุชมุชนจะมีการใช้ศพัท์
อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไท ถือเป็นกลไกทางภาษาท่ีเกิดขึน้เม่ือมีการสมัผสัภาษาเกิดขึน้ 
กล่าวคือ เป็นกลไกการยืมภาษา (Borrowing) ในการศึกษาครัง้นีป้รากฏการยืม
ศพัท์ (Lexical borrowing) ซึง่การยืมภาษาในระดบัค าศพัท์นีท้ าให้เกิดการเปล่ียน
ด้านแปลงเสียงได้ เช่น การเกิดหน่วยเสียงใหม่ในภาษาผู้ ไทกะป๋อง หรือเกิด 
การปนภาษา (Code mixing) ซึง่เป็นการใช้ 2 ภาษาในระดบัค า 

การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องจะเห็นได้จากรูปแบบการใช้ศพัท์
แบบ BBB หรือการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะป๋องร่วมกับศพัท์อ่ืนแบบ  A

B
A
B

A
B
  ซึ่งการใช้ศพัท์

อ่ืนนีพ้บเร่ิมใช้ตัง้แต่ผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 1 แล้วเพิ่มมากขึน้ในผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ตามล าดบั ซึง่ตรงกนัข้ามกบัอตัราการใช้ศพัท์ผู้ ไทกะ
ป๋องท่ีลดลงในผู้บอกภาษาระดบัอาย ุท่ี 3 ซึง่เป็นกลุม่ผู้บอกภาษาอายนุ้อย และ

                                                   
8 เมืองเซโปน หมายถึง เซโปนเมืองเก่าและเซโปนเมืองใหม่ แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พืน้ที่ท่ีผู้วิจยัได้เก็บข้อมลูหนว่ยอรรถจากผู้บอกภาษา  
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ในจุดเก็บข้อมูลเมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวมีการใช้ศพัท์อ่ืนแบบ  A

B
A
B

A
B
  มากกวา่ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า

ปัจจุบันภาษาผู้ ไทกะป๋องในลาวเร่ิมมีการใช้ศัพท์อ่ืนมากขึน้อันเป็นผล
เน่ืองมาจากการสมัผสัภาษากบัภาษาอ่ืนท่ีมีการติดตอ่ส่ือสารกนัในปัจจบุนัมาก
ขึน้ การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไทกะป๋องของคนทัง้สามระดบัอายุรูปแบบ BBB 
นัน้ จากตารางพบว่าชุมชนภาษา9 ในจุดเก็บข้อมูลประเทศไทยคือ ท่ีบ้านวาริช
ภูมิ ต าบลวาริชภูมิ จงัหวดัสกลนคร ประเทศไทยใช้ศพัท์อ่ืนมากกว่าท่ีเมืองเซ
โปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนการใช้
ศัพท์รูปแบบ  A

B
A
B

A
B

  ท่ีใช้แตกต่างกันของคนทัง้สามระดับอายุพบในแต่พืน้ท่ี
ประเทศไทยไม่ปรากฏใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

2) ลักษณะการใช้ศัพท์อ่ืนในภาษาผู้ไทกะป๋อง จากการศกึษาด้าน
รูปแบบการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋อง พบรูปแบบการใช้
ศพัท์อ่ืนในภาษาผู้ไทกะป๋อง สามารถแบง่ได้ 3 กลุม่ ดงันี ้
  (2.1) การใช้ศพัท์ไทยกลางหรือศพัท์ไทยกรุงเทพฯ และการใช้
ศพัท์ลาว  
  (ก) จุดเก็บข้อมูลประเทศไทย การใช้ศพัท์ไทยกลางหรือศพัท์
ไทยกรุงเทพฯ เป็นศพัท์ท่ีพบมากท่ีสุดในบริเวณจุดเก็บข้อมูลท่ีอ าเภอวาริชภูมิ 
จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย เน่ืองจากระดบัอายุของผู้ บอกภาษา การศึกษา 
การติดต่อส่ือสาร การพบปะคนต่างถ่ิน ส่ือมวลชน ตลอดจนทศันคติทางภาษา 

                                                   
9 ชมุชนภาษา หมายถึง กลุม่คนที่ใช้ภาษาเดียวกนั 
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ท าให้ผู้บอกภาษามีการปรับเสียงใช้ศัพท์ไทยกลางหรือศพัท์ไทยกรุงเทพฯ ดงั
ตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทยกรุงเทพฯ 

‘ของปลอม’ /khi:5 kaʔ3 la:j2/ /khɔ:ŋ1 pɔ:m2/ 

‘กลอ่ง’ /kaʔ3 lum3/ /kɔ:ŋ3/ 
‘ลบูคล า’ /swa:m3/  

 
  (ข) จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ
ใช้ศพัท์ลาว10 เป็นศพัท์ท่ีพบมากท่ีสดุในบริเวณจดุเก็บข้อมลูท่ีเมืองเซโปน แขวง
สะหวนันะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ลาว 

‘พดูคยุ’ /Ɂɛ:n2/ /lo:m2/ 

‘ขอนไม้’ /maj3 sum4/ /khɔ:ñ1 maj
5/ 

‘คอยก่อน/เดียวก่อน’ /ka:n3 kɔ:n3/ /ña:3 fa:w4/ 
 
  (2.2) การใช้ศพัท์ลาวกลุ่มอ่ืน ผู้บอกภาษาในทุกพืน้ท่ีบริเวณ
จดุเก็บข้อมลูส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืนๆ ดงันัน้การรับศพัท์ของกลุ่ม
ชาตพินัธุ์อ่ืน ตลอดจนการเรียนรู้ภาษาของกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีอยูใ่กล้เคียงหรือมีการ
ตดิตอ่กนัสามารถเกิดขึน้ได้ โรงเรียนบางแหง่ก็มีเด็กหลายกลุ่มชาตพินัธุ์เรียนอยู่
ร่วมกนั เชน่ ในจดุเก็บข้อมลูประเทศไทย มีหลายกลุม่ชาตพินัธุ์ อาทิ ลาวอีสาน11 

                                                   
10  เป็นศพัท์ในภาษาลาวที่ใช้สื่อสารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาวชนลาว  
11 เป็นศพัท์ในภาษาลาวอีสานที่ใช้สื่อสารในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือประเทศไทย 
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ญ้อ โย้ย กะเลิง ไทยกลาง หรือบริเวณจดุเก็บข้อมลูในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวก็มีกลุม่ชาตพินัธุ์อ่ืน อาทิ ลาว ผู้ ไท ไทด า กะตาง สว่ย ปาโกะ ละวา 
มงักอง จาลี และตะโอ้ย ซึง่มีทัง้กลุม่ชาตพินัธุ์ไทและกลุม่ชาตพินัธุ์ออสโตรเอเชีย
ติก แตจ่ากข้อมลูทางภาษาแสดงให้เห็นว่า ภาษาผู้ ไทกะป๋องในลาวมีการสมัผสั
ภาษากับกลุ่มภาษาตระกูลไทมากกว่ากลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก เพราะกลุ่ม
ภาษาออสโตรเอเชียติก คือ ภาษากะตาง สว่ย ปา ละวา มงักอง จาลี และตะโอ้ย 
ไมมี่อิทธิพลตอ่การใช้ศพัท์ของชาวผู้ไทกะป๋อง เพราะเป็นชนกลุม่น้อยในพืน้ท่ีไม่
มีบทบาทส าคญั ส่วนใหญ่ใช้ภาษาลาวติดต่อกับกลุ่มชนอ่ืน ดงัตวัอย่างการใช้
ศพัท์ลาวกลุม่อ่ืนตอ่ไปนี ้
  (ก) จดุเก็บข้อมลูประเทศไทย 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ลาวอีสาน 

‘นาน’ /hə:ŋ1/ /do:n2/ 

  ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวอีสาน เชน่ หนว่ยอรรถ ‘นาน’ ใช้ /do:n2/ 
แทนศพัท์ผู้ ไท /hə:ŋ1/ 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ลาวอีสาน 

‘สงสาร’ /?i:1 du:1/ /?it1 to:n1/   ̴ /lit1 to:n1/ 

  ตวัอยา่งการใช้ศพัท์ลาวอีสาน เชน่ หนว่ยอรรถ ‘สงสาร’ ใช้ /?it1 

to:n1/   ̴ /lit1 to:n1/ แทนศพัท์ผู้ ไท /?i:1 du/ 
 

(ข) จดุเก็บข้อมลูสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทด า ศัพท์ลาว 

‘นินทา’ /waw2 khwan1/ /waw2 ha:j1/ /waw2 phɯ:n2/ 
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ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

  ตวัอย่างการใช้ศพัท์ไทด าและลาว เช่น หน่วยอรรถ ‘นินทา’ ใช้ 
/waw2 ha:j1/ หรือ /waw2 phɯ:n2/ แทนศพัท์ผู้ ไท /waw2 khwan1/ 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทด า 

‘ใกล้’ /kә:5/ /kε:m3/  ̴ /khε:m3/ 

  ตวัอย่างการใช้ศัพท์ไทด า เช่น หน่วยอรรถ ‘ใกล้’ ใช้ /kε:m3/  ̴ 

/khε:m3/ แทนศพัท์ผู้ ไท /kә:5/ 
 

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์ไทด า ศัพท์ลาว 

‘ตะคอก’ /hε?2/ /waw2 daŋ1/ /hɔ:ŋ5/ 
  ตัวอย่างการใช้ศัพท์ไทด าและลาวอีสาน เช่น หน่วยอรรถ 
‘ตะคอก’ ใช้ /waw2 daŋ1/  /hɔ:ŋ5/ แทนศพัท์ผู้ ไท /hε?2/ 
 

3) การใช้ศัพท์สร้างใหม่ การใช้ศพัท์สร้างใหมนี่เ้ป็นกลไกทางภาษาท่ี
มกัเกิดกบัผู้ มีภาวะสองภาษา โดยการสร้างศพัท์ใหม่เกิดจากการน าค าในภาษา
ผู้ ไทรวมกับภาษาอ่ืน ภาษาอ่ืนรวมกับภาษาอ่ืน หรือการสร้างศพัท์ขึน้มาใหม่ 
กลายเป็นค าใหม่ในภาษา ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

หน่วยอรรถ ศัพท์ผู้ไท ศัพท์สร้างใหม่ 
‘ต้นจามจรีุ’ /ton4 sam2 saɁ3/ /ton4 pha:n3 taɁ5 ŋə:n2/ 

‘เลกิแล้วกนัไป’ /lε:w4 de:w1/ /saw2 de:w1/ 

‘ฟันเก’ /hɛ:w4 be:w3/ /hɛ:w4 cə:ŋ1/ 
   ̴/hɛ:w4 kaɁ5 cəɁ5 cə:ŋ1/ 
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การใช้ศพัท์อ่ืนแทนศพัท์ผู้ ไททัง้สามระดบัอายรูุปแบบ BBB สะท้อนให้
เห็นว่าทุกชุมชนภาษาในบริเวณจุดเก็บข้อมูลภาษาผู้ ไทกะป๋องไม่มี ความ
เข้มแข็งในการธ ารงภาษาของตน แม้ว่าการใช้ศพัท์รูปแบบดงักล่าวมีจ านวนไม่
มากถึงร้อยละ 30 ก็ตาม แตห่ากปล่อยให้เกิดภาวะเช่นนีไ้ปอย่างตอ่เน่ือง ผู้วิจยั
เห็นวา่อาจสง่ผลตอ่การสญูศพัท์ผู้ ไทกะป๋องในอนาคตได้ 

นอกจากนีผู้้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายใุนทกุชมุชนภาษาในบริเวณจดุ
เก็บข้อมลูภาษาผู้ไทกะป๋องยงัใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนรูปแบบ A

B
A
B

A
B
 ในกลุม่คน

อายเุดียวกนั กล่าวคือ ผู้บอกภาษาบางคนในวยัเดียวกนัใช้ทัง้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์
อ่ืนในการส่ือสาร ขึน้อยู่กบัสถานการณ์ว่าจะส่ือสารกบัคนวยัใด เช่น หากสนทนา
กบัผู้บอกภาษาท่ีสงูวยักว่าผู้บอกภาษาบางคนจะใช้ศพัท์ผู้ ไท แตห่ากสนทนากบั
ผู้ ท่ีอยู่ในระดบัอายเุดียวกนัโดยเฉพาะผู้บอกภาษาท่ีมีอายท่ีุ 2 และ 3 จะใช้ศพัท์
อ่ืน ท าให้ระดบัอายดุงักล่าวมีการใช้ผู้ ไทปะปนกบัศพัท์อ่ืน ชมุชนภาษาท่ีใช้ศพัท์
ผู้ ไทปะปนกับศพัท์อ่ืนมากท่ีสุดคือ เมืองเซโปน แขวงสะหวนันะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

จากรูปแบบการใช้ศพัท์ เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอตัราการใช้ศพัท์ของ
คนสามระดบัอายุในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สามารถแสดงรายละเอียดได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงอตัราการใช้ศพัท์ การใช้ศพัท์ผู้ ไท [A] การใช้ศพัท์ผู้ ไทกบัศพัท์
อ่ืน [A

B
] และการใช้ศัพท์อ่ืน [B] ของคนสามระดับอายุในประเทศไทยและใน

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

การ
ใช้
ศัพท์ 
 

A A
B

 B 
ไทย ลาว ไทย ลาว ไทย ลาว 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

จ า
นว
น 

ร้อ
ยล
ะ 

G1* 306 51 342 57 248 41.33 231 38.5 46 7.66 27 4.5 

G2** 219 36.5 284 47.33 280 46.66 279 46.5 101 16.89 51 8.5 

G3*** 187 31.16 204 34 235 39.16 276 46 178 29.66 120 20 

 * ระดบัอายทุี่ 1  ** ระดบัอายทุี่ 2  *** ระดบัอายทุี่ 3 
 
จากตารางแสดงอตัราการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนประเทศไทย

และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเห็นได้ว่าผู้ บอกภาษาทุก
ระดบัอายุในประเทศไทยใช้ศพัท์อ่ืน [B] มากกว่าในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เม่ือพิจารณาการใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืน [A

B
] จะเห็นได้ว่าผู้บอก

ภาษาระดบัอายุท่ี 3 ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีอตัราใช้ศพัท์ผู้ ไทและศพัท์อ่ืนสูงกว่าร้อยละ 30 ซึ่งเป็นใช้ศพัท์ผู้ ไทควบคู่
กบัศพัท์อ่ืนในอตัราท่ีค่อนข้างสูง ทัง้นีผู้้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ศพัท์ผู้ ไทร่วมกบัศพัท์อ่ืนจ านวน 279 หรือร้อยละ 
46 ส่วนการใช้ศพัท์ผู้ ไท [A] ของผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายทุัง้สองพืน้ท่ีใช้ใน
อัตราท่ีใกล้เคียงกันคือใช้ศัพท์ผู้ ไทมากกว่าร้อยละ 30 ขึน้ไป โดยผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 1 ทัง้สองพืน้ท่ีมีการใช้ศพัท์ผู้ ไทมากวา่ร้อยละ 50  
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สรุปผลการศึกษา 
จากการการศึกษาเร่ือง “เปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไท 

กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” เพ่ือศึกษา
เปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์เปรียบเทียบด้านรูปแบบการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไท
กะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้หน่วย
อรรถจ านวน 600 หน่วยอรรถในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 9 หมวดศัพท์ 
สมัภาษณ์ผู้บอกภาษาแบง่ออกเป็น 3 ระดบัอาย ุคือ ระดบัอายท่ีุ 1 อายรุะหว่าง 
55 - 65 ปี ระดบัอายท่ีุ 2 อายรุะหว่าง 35 - 45 ปี และระดบัอายท่ีุ 3 อายรุะหว่าง 
15 - 25 ปี ผลการวิจยัพบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จดุเก็บข้อมลูมีรูปแบบการใช้ศพัท์
ท่ีเหมือนกันและแตกต่าง คือ ในประเทศไทยพบการใช้ศัพท์ 3 ประเภท 10 
รูปแบบ ดงันี ้1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาทัง้สามระดบัอายุใช้เหมือนกัน มี 3 รูปแบบ 
ได้แก่ AAA  A

B
A
B

A
B
  และ BBB 2) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษาสองระดบัอายใุช้เหมือนกนั มี 6 

รูปแบบ ได้แก่  AAB  A
B

A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  ABB  A

B
A
B

A
B
 3) ศัพท์ท่ีผู้ บอกภาษาทัง้สาม

ระดบัอายใุช้แตกตา่งกนั มี 1 รูปแบบ ได้แก่ A
B

A
B
  ขณะท่ีสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวพบการใช้ศพัท์ 2 ประเภท 9 รูปแบบ ดงันี ้1) ศพัท์ท่ีผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดบัอายใุช้เหมือนกนั มี 3 รูปแบบ ได้แก่ AAA  A

B
A
B

A
B
  และ BBB 2) ศพัท์ท่ี

ผู้บอกภาษาสองระดบัอายุใช้เหมือนกัน มี 6 รูปแบบ ได้แก่ AAB  A
B

A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  A

B
A
B

A
B
  

ABB  A
B

A
B

A
B
 
จากการเปรียบเทียบการแปรการใช้ศพัท์ในภาษาผู้ ไทกะป๋องประเทศ

ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบประเด็นท่ีน่าสนใจ ดงันี ้
ประการที่  1 การแปรการใช้ศัพท์อันเน่ืองมาจากปัจจัยอายุ จาก

ผลการศึกษาทัง้ 2 จุดเก็บข้อมูล พบว่า ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ี 1 ซึ่งเป็นกลุ่ม 
ผู้ สูงวัยใช้ศัพท์ผู้ ไทมากท่ีสุดและลดลงในผู้ บอกภาษาระดับอายุท่ี 2 และ 3 
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ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 

  
 
 
 
 

ตามล าดบั ซึ่งผลการวิจยันีส้อดคล้องกับงานวิจยัท่ีใช้ตวัแปรอายุศกึษาศพัท์ใน
ภาษาตระกลูไทในพืน้ตา่งๆ อาทิ งานวิจยัของ สวุฒันา เล่ียมประวตัิ และกนัทิมา 
วฒันะประเสริฐ (2539) ศกึษาการแปรการใช้ค าของคนสามระดบัอายุในภาษา
ลาวลุ่มน า้ท่าจีน ได้แก่ ภาษาลาวโซ่ง ลาวพวน ลาวคร่ัง ลาวเวียงและลาวใต้ ใน
เขตลุ่มน า้ท่าจีน 4 จงัหวดั คือ จงัหวดัชยันาท สุพรรณบรีุ นครปฐม สมทุรสาคร 
พิณรัตน์ อคัรวฒันากลุ (2555) ได้ศกึษาการเปล่ียนแปลงด้านเสียงศพัท์ของคน
สามระดบัอายุในภาษาถ่ินไท 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาค าเมือง ภาษาลือ้ ภาษาขืน 
ภาษาพวน เฉพาะในจงัหวดัน่าน และ อญัชลี การัยภมูิ (2540) การเปล่ียนแปลง
การใช้ค าในภาษาไทยถ่ินใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามระดับอายุของผู้ ใช้
ภาษา 

ประการที่  2 การแปรการใช้ศัพท์เน่ืองมาจากถิ่นท่ีอยู่อาศัย ผล
การศึกษาในงานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า แม้การแปรการใช้ศัพท์จะแปรไปตาม
ระดบัอายขุองผู้พดู แตรู่ปแบบการใช้ภาษาในแตล่่ะจดุเก็บข้อมลูมีอตัราความถ่ี
ไม่เท่ากนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ สวุฒันา เล่ียมประวตัิ (2556) ได้ศกึษาการ
แปรการใช้ศพัท์ในภาษาไทยด าของคนสามระดบัอาย ุใน 4 จงัหวดั ได้แก่ จงัหวดั
สพุรรณบรีุ นครปฐม ราชบรีุ และจงัหวดัเพชรบรีุ ท่ีพบว่าการแปรการใช้ศพัท์จะ
แปรไปตามถ่ินท่ีอยู่ของผู้พดูด้วย 

ประการที่  3 การธ ารงภาษาผู้ไทกะป๋อง การธ ารงภาษา คือ การท่ี
ชมุชนภาษาใดภาษาหนึ่งมีภาวะสองภาษาหรือหลายภาษา ร่วมกนัรักษาภาษา
ท่ีใช้กนัมาเป็นเวลานานโดยพยายามใช้ภาษาของตนในแวดวงต่างๆ และมีการ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ภาษาของตนนัน้ตายไปกบัการเวลาด้วยวิธีตา่งๆ เชน่ ในพืน้ท่ีชมุชน
บ้านวาริชภมูิ อ าเภอบ้านวาริชภมูิ จงัหวดัสกลนคร มีการรณรงค์ให้แตง่กายและ
ใช้ภาษาผู้ ไท การจดังานประเพณีสกัการะปู่ เจ้ามเหศกัดิ์ของชาวผู้ ไท การจดังาน
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ประจ าปีงานผู้ ไทโลกและงานผู้ ไทสากลเพ่ือเป็นการพบปะพ่ีน้องของชาวผู้ ไท ซึ่ง
การรักษาภาษาผู้ ไทในลกัษณะดงักล่าวอย่างเข้มข้นนีจ้ะพบได้ในประเทศไทย
มากท่ีสุด ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้ไม่ได้มีการจัดงาน
เพ่ือรณรงค์เช่นเดียวกับประเทศไทย แตมี่สิ่งท่ีน่าสนใจซึ่งผู้วิจยัเห็นว่ามีส่วนใน
การช่วยธ ารงภาษา อาทิ มีช่องผู้ ไทนิวส์ท่ีน าเสนอข่าวโดยใช้ภาษาผู้ ไทในการ
ส่ือสาร มีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าท่ีแสดงประวัติความเป็นมาของชุมชนและบุคคล
ส าคญัของชุมชนในแขวงสะหวันนะเขต และมีการแสดงของชนพืน้เมืองในวัน
ชาตลิาว ซึง่กิจกรรมในประเทศลาวท่ีแตกตา่งไปจากไทยนีแ้ม้จะไมไ่ด้จดังานเป็น
ประจ าทกุปีหรือมีบอ่ยครัง้ แตผู่้วิจยัเห็นว่าเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยให้ชนเผ่าต่างๆ 
โดยเฉพาะชาวผู้ ไทมีพืน้ท่ีหรือมีตวัตนและสามารถใช้ภาษาของตนเองในการ
ส่ือสารอย่างมีศกัดิ์ศรี การธ ารงภาษานีเ้ราสามารถพิจารณาได้จากการใช้ศพัท์
แบบ AAA ของคนทัง้สามระดบัอายุในทัง้สองจุดเก็บข้อมูล พบว่าผู้บอกภาษา
ทัง้สามระดับอายุใช้ศัพท์ผู้ ไท [A] ในอัตราตัง้แต่ร้อยละขึน้ไป 30 ในผู้ บอก
ภาษาระดบัอายท่ีุ 2 และ 3 ส่วนผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 1 พยายามใช้ศพัท์ผู้ ไท 
[A] มากถึงร้อยละ 50 ซึ่งข้อมูลดงักล่าวนีท้ าให้ทราบว่าในชุมชุมภาษาทัง้สอง
พืน้ท่ีมีนกัปราชญ์ผู้ รู้ภาษาผู้ ไทเป็นอย่างดีและมีทศันคติท่ีดีต่อภาษาผู้ ไท ส่วน 
ผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะใช้ศพัท์
ผู้ ไทควบคูไ่ปกับศพัท์อ่ืน [A

B
] มากกว่าผู้บอกภาษาระดบัอายท่ีุ 3 ในประเทศไทย 

ซึ่งใช้ศพัท์อ่ืน [B] มากกว่า นอกจากนีจ้ากการใช้ศพัท์ศพัท์ผู้ ไท [A] ยงัแสดงให้
เห็นภมูิรู้ในภาษาผู้ไทของผู้บอกภาษาแตล่ะระดบัอายดุ้วย 

ข้อสงัเกตอีกประการหนึ่งจะเห็นได้ว่า ผลจากการแปรการใช้ศพัท์ของ
คนสามระดบัอายุทัง้สองพืน้ท่ีครัง้นีเ้ป็นเสมือนกระจกท่ีสะท้อนกันและกันของ
ทัง้สองพืน้ท่ี กลา่วคือ ผลการแปรการใช้ศพัท์ของคนสามระดบัอายใุนภาษาผู้ ไท
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กะป๋องประเทศไทยเป็นเหมือนภาพสะท้อนอนาคตของภาษาผู้ ไทกะป๋องใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะท่ีผลการแปรการใช้ศพัท์ของคน
สามระดบัอายุในภาษาผู้ ไทกะป๋องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็นเสมือนภาพสะท้อนอดีตภาษาผู้ไทกะป๋องในประเทศไทยนัน่เอง 
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 ผลการศกึษาพบว่า ปัจจบุนัพืน้ท่ีกึ่งชนบทในจงัหวดัอดุรธานี เป็นสงัคม
ท่ีมีวิถีชีวิตผสมผสานกันระหว่างการเป็นเกษตรกรกับการเป็นผู้ขายสินค้า 
กล่าวคือ ยงัคงไวซ้ึ่งความเป็นเกษตรกร แตส่วมอีกบทโดยการเป็นผูค้า้รายย่อย
ขายสินคา้ในตลาดชุมชน อย่างไรนัน้ กิจกรรมดงักล่าว เป็นแหล่งหารายไดท่ี้
ส าคญั และจดัอยู่ในประเภทของการคา้ปลีกแบบดัง้เดมิ มีความเรียบง่ายและไม่
ซับซ้อน ผู้คา้มีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนสูง ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม และการเมืองทอ้งถ่ิน 
 
ค าส าคัญ: ตลาดชมุชน, สงัคมกึ่งชนบท, การท ามาหากิน, ภาคอีสาน 
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Abstract 
 

Implementation of this study was to inspect how commercial formats 
and strategies included merchants’ livelihoods in present community markets 
were. A semi-urban area in Udon Thani Province was selected as study site. 
Documentary information and field survey was utilized to collect data. To 
acquire effective data, in-depth interviewing through semi-structured interview 
with 30 merchants of the community markets was utilized. All the data acquired 
were: 1) analyzed, 2) divided into categories, 3) interpreted to assess affiliation, 
4) summarized to construct conclusion, and 5) revealed through descriptive 
analysis. 
 Results indicated that people’s livelihoods in semi-urban area of Udon 
Thani Province was integrated by agriculture and distributors. In other words, 
the people still had a persistence of farmers, but they also earned their living 
as a retailer of the community markets. As a retailer, it made them earn a large 
income. This type of retailers was also categorized into traditional retails that: 
1) maintained simplicity, 2) was uncomplicated, and 3) the retailers had great 
relation with people in the community through economic, social, cultural, and 
local political aspects. 
 
Keywords: Community Markets, Semi-urban area, Livelihoods,  

     Northeastern Thailand 
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ความเป็นมาและความส าคัญ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ในอดีตเป็นดินแดนท่ีอยู่
ห่างไกลจากศูนยก์ลางการปกครองท าให้การดูแลจากรัฐบาลกลางไม่ทั่ วถึง 
ตลอดจนขอ้จ ากัดดา้นงบประมาณในการบริหารประเทศ ท าใหเ้ศรษฐกิจและ
การคา้ในภาคอีสานค่อนขา้งท่ีจะหยุดนิ่งหรือมีการเปล่ียนแปลงนอ้ยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอ่ืน โดยงานศึกษาชิน้ส าคญัเก่ียวกับความเป็นมาของ
ภาคอีสาน คือ สวุิทย ์ธีรศาสวตั (2557) และเติม วิภาคยพ์จนกิจ (2557) เป็นตน้ 
ส่วนอสัมภินพงศ ์ฉัตราคม (2538) ได้ชีใ้ห้เห็นว่า ในอดีตคนอีสานมีความ
ยากล าบากในท ามาหากินและการค้า เน่ืองจากภาคอีสาน มีทั้งปัญหาด้าน 
การคมนาคมท่ียากล าบาก ปัญหาเรื่องการเก็บภาษี และอนัตรายจากโจรผูร้า้ย
สูง ท าใหเ้ขตอีสานเกือบจะไม่มีการคา้กับภายนอกเขตเลยในช่วงก่อนท่ีจะมี  
การสรา้งทางรถไฟในปี พ.ศ.2436 

การศกึษาของประนชุ ทรพัยสาร ไดฉ้ายใหเ้ห็นภาพถึงความเปล่ียนแปลง
ทางเศรษฐกิจของอีสานท่ีส าคญั คือ หลังจากมีการปฏิรูประบบการคมนาคม 
โดยการสรา้งทางรถไฟ ท าใหก้ารขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึน้ ส่งผลใหก้ารคา้ขาย
ขยายตวัมากขึน้ โดยเฉพาะสินคา้ทางการเกษตรท่ีถูกผลิตขึน้จากคนในภูมิภาค 
(ประนุช ทรัพยสาร, 2551: 42) การคา้ในอีสานจึงขยายตัวอย่างต่อเน่ือง ทั้ง
การคา้ขายกับคนภายนอกและการคา้ระหว่างคนในภูมิภาคเดียวกัน เม่ือเวลา
ผ่านพน้มาจนถึงปัจจุบนั คงไม่สามารถปฏิเสธไดว้่าในปัจจุบนัสังคมไทยและ
สงัคมอีสาน สว่นใหญ่ไดเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปมาก ตามการพฒันากระแสหลกั
ของสงัคมโลก ซึ่งแทบจะไมเ่ห็นเคา้ของวิถีชีวิตในอดีตมากนกั  

กระนัน้ก็ตามบางส่วนของสงัคมอีสานโดยเฉพาะสงัคมเกษตรกึ่งชนบท 
ยงัสามารถตา้นทานกระแสการเปล่ียนแปลงในยคุโลกาภิวตันไ์ดใ้นระดบัหนึ่ง ซึ่ง
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ยงัมีวิถีการเกษตรแบบยงัชีพ ผนวกกับการคา้ขายแบบเรียบง่าย เพ่ือหารายได้
หล่อเลีย้งครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีขับเคล่ือนระบบเศรษฐกิจชุมชน เป็น
ฟันเฟืองส าคญัในการสรา้งรายไดแ้ละพัฒนาคุณภาพชีวิตใหก้ับคนในชุมชน 
เน่ืองจากปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีหมนุเวียนอยู่ในระบบการคา้ในชมุชน เป็นปัจจยั
ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาในดา้นตา่งๆ ตามมา ตลอดจนการคา้ในชมุชนยงัเป็น
สญัลกัษณข์องการด ารงชีวิตและวัฒนธรรมในการด ารงอยู่ของคนในสังคมกึ่ง
ชนบทอีกดว้ย 

อดุรธานี เป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคอีสาน ซึ่งค  าว่า “อดุรธานี” มีความหมาย
วา่ “เมืองทิศเหนือ” เดมิมีช่ือวา่ “บา้นเด่ือหมากแขง้” มีภมูิศาสตรเ์ป็นท่ีราบกวา้ง
ใหญ่ ก่อตัง้เม่ือปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) โดยพลตรีพระเจา้บรมวงศเ์ธอกรมหลวง - 
ประจกัษศ์ิลปาคม (สถาบนัราชภฏัอุดรธานี, 2546: 1 - 3) ในอดีตสงัคมของชาว
อดุรธานี เป็นสงัคมท่ีเนน้การท าการเกษตรแบบยงัชีพ ส่วนใหญ่แลว้จะนิยมท า
นา เน่ืองจากตอ้งเก็บขา้วไวบ้ริโภค โดยมีปัจจยัเกือ้หนนุท่ีส าคญั อาทิ เป็นท่ีราบ 
สภาพดิน และแหล่งน า้ อย่างไรนัน้เม่ือระยะเวลาเปล่ียนผ่านในช่วง 20 ปีท่ีผ่าน
มาจนถึงปัจจุบนัถึงแมว้่าจงัหวดัอุดรธานี จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิด
การขยายตวัของเมืองอย่างต่อเน่ือง เห็นไดจ้ากการเกิดขึน้ของหา้งสรรพสินคา้
ขนาดใหญ่ท่ีมีความเป็นสมัยใหม่ บริษัทหา้งรา้นและท่ีพักอาศยัก็เกิดขึน้เป็น
จ านวนมาก การจราจรท่ีติดขัด เป็นตน้ ซึ่งภาพท่ีเห็นดงักล่าวก็เป็นภาพเฉพาะ
ในตวัเมืองหรือศนูยก์ลางของเมืองท่ีมีความเจรญิมากกว่าพืน้ท่ีท่ีห่างออกไป 

แต่บริเวณท่ีห่างออกไปในอ าเภอรอบนอกท่ีผูเ้ขียนใช้ค  าว่า สังคมกึ่ง
ชนบท ผูค้นยงัมีวิถีชีวิตคงไวซ้ึ่งการท าการเกษตรแบบกึ่งยงัชีพ พืชท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั พืชผกัตา่งๆ ท่ีเห็นเป็นหลกั คือ การปลูกขา้ว เน่ืองจาก
เป็นอาชีพท่ียึดถือกันมาจากคนรุ่นก่อนและเพ่ือตอ้งการมีขา้วไวส้  าหรบับริโภค
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ในครวัเรือน นอกจากนัน้ก็มีอีกกิจกรรมท่ีเป็นแหล่งสรา้งรายไดแ้ละเป็นท่ีนิยม 
คือ การคา้ขายสินคา้ในตลาดท่ีอยู่ใกลก้ับชุมชนของตน ซึ่งสองประเด็นถือว่า
เป็นยทุธศาสตรใ์นการท ามาหากินท่ีส าคญั การคา้ขายสินคา้ในตลาดชมุชน ถือ
ไดว้่าเป็นระบบเศรษฐกิจชุมชนท่ีสามารถเห็นไดใ้นหลายรูปแบบและเห็นได้
โดยทั่วไป เป็นอาชีพท่ีอิสระและสรา้งรายไดท้างเลือกใหก้ับผูค้นท่ีตอ้งท ามาหา
กินและต่อสู้กับปัญหาท่ีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว เพ่ือให้
ตนเองและครอบครวัมีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ในสงัคม 
 จากความส าคญัดงักล่าว จงึน ามาสูก่ารศกึษาของบทความชิน้นี ้ท่ีผูเ้ขียน
ตอ้งการศึกษาประเด็นเก่ียวกับผูข้ายสินคา้ในตลาดชุมชน บริเวณอ าเภอรอบ
นอกเขตพืน้ท่ีจงัหวดัอดุรธานี โดยศกึษารูปแบบ ยทุธศาสตรก์ารคา้ และวิถีชีวิต
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการท ามาหากินว่าในปัจจุบันเป็นอย่างไร เพ่ือท่ีจะไดท้ราบถึง
สถานการณข์องวิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมกึ่งชนบท และสามารถน าผลการศึกษา
ไปใชเ้ป็นขอ้เสนอในการพฒันาและสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจในกิจกรรมการคา้
ของผูข้ายสินคา้ในชุมชนใหต้รงกับสภาพความเป็นจริง เพ่ือใหเ้กิดการพัฒนา
ชมุชนอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงคข์องการศึกษา 
 เพ่ือศกึษารูปแบบ ยทุธศาสตรก์ารคา้ และวิถีการท ามาหากินของผูข้าย
สินคา้ในตลาดชมุชน พืน้ท่ีสงัคมกึ่งชนบท จงัหวดัอดุรธานี 
  
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 ผูข้ายแบบดัง้เดิม หมายถึง บคุคลท่ีเป็นผูข้ายสินคา้ ในตลาดชมุชนท่ีมี
รา้นคา้ขนาดเล็ก หรือแผงวางสินคา้ มีการจดัตกแต่งรา้นและการวางสินคา้ไม่
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เป็นระเบียบ ระบบการบริหารจัดการไม่มีความซับซ้อน และมีการพึ่งพา
เทคโนโลยีนอ้ย สินคา้บางสว่นเป็นสินคา้ท่ีตนเองหาไดห้รือผลิตขึน้มาเอง 
 ตลาดชมุชน หมายถึง สถานท่ีส าหรบัขายสินคา้ และพบปะกนัระหว่าง
ผูซื้อ้และผูข้ายสินคา้ ตัง้อยู่ภายในชุมชน มีผูข้ายสินคา้แบบดัง้เดิมเป็นคนใน
ชมุชนหรือละแวกใกลเ้คียง น าสินคา้เขา้มาขายใหก้ับลูกคา้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคน
ในชมุชนเดียวกนั 
 สงัคมกึ่งชนบท หมายถึง เป็นพืน้ท่ีและสงัคมท่ีผสมผสานระหว่างความ
เป็นเมืองกับความเป็นชนบท และเป็นพืน้ท่ีบริเวณอ าเภอรอบนอก หรือพืน้ท่ีท่ี
ไมไ่ดอ้ยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี  
 
ขอบเขตการศึกษา 
 1) ขอบเขตด้านเนือ้หา ใชก้รอบเนือ้หาตามแนวคิดปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ท่ีมีอิทธิพลตอ่การพฒันาชนบท ซึ่งใหค้วามส าคญัในแนวทางการพฒันาเพ่ือการ
พึ่งพาตนเอง (วิเชียร ตนัศิริคงคล, 2550) และแนวคิดการคา้ขา้งถนน การคา้ขาย
และการตัง้กิจการขนาดเล็กแบบเรียบง่าย (พัชรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสุพรรณ, 
2555) มาเป็นขอบเขตในการศกึษา ซึ่งจะกลา่วถึงรายละเอียดในประเดน็ตอ่ไป 
 2) ขอบเขตด้านพื้นที่และกลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขอบเขตจากผู้ขาย
สินคา้ในตลาดชุมชนสังคมกึ่งชนบท (พืน้ท่ีท่ีไม่ไดอ้ยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัด
อดุรธานี) รวมจ านวน 5 ตลาด ไดแ้ก่ 1) ตลาดสดบา้นดงุ อ าเภอบา้นดงุ 2) ตลาดผา้
บา้นดงุ อ าเภอบา้นดงุ 3) ตลาดรว่มศรทัธาพอ่ปู่ ศรีสทุโธ อ าเภอบา้นดงุ 4) ตลาดสด
บา้นทบักงุ อ าเภอหนองแสง และ 5) ตลาดสดบา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ  
 ทัง้นี ้ในจ านวน 5 ตลาดดงักลา่ว ผูเ้ขียนไดก้ าหนดพืน้ท่ีและกลุม่ตวัอยา่ง
แหง่ละ 6 คน รวมจ านวน 30 คน โดยใชว้ิธีแบบไมเ่จาะจง  
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กรอบแนวคิด 
 แนวคิดในการศึกษาครัง้นีมี้อยู่ 2 แนวคิดส าคญั คือ แนวคิดปัจจัยทาง
เศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท (วิเชียร ตันศิริคงคล , 2550) และ
การคา้ขา้งถนน (พชัรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสพุรรณ, 2555)  
 แนวคิดปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท เป็นการ
เสนอแนวทางการพฒันาเพ่ือการพึ่งพาตนเอง ท่ีเนน้การพฒันาชนบทเป็นส าคญั 
โดยใหป้ระชาชนในชนบทสามารถพึ่งพาตนเอง หลดุจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
จากสงัคมเมือง และใหป้ระชาชนในชนบทมีส่วนรว่มในการพฒันาชนบท โดยรฐั
สนบัสนุนใหเ้กษตรกรในชนบทมีปัจจยัการผลิตท่ีส าคญัเป็นของตนเอง และใช้
ปัจจยัการผลิตนัน้หารายไดใ้หก้ับครอบครวัได ้โดยไม่ตอ้งพึ่งพาการพฒันาท่ีมา
จากกลไกของรฐัในส่วนกลาง หรือไม่ตอ้งพึ่งพาเงินทนุของนายทนุในสงัคมเมือง 
(วิเชียร ตนัศริิคงคล, 2550) อยา่งไรนัน้การพฒันาในแนวทางดงักล่าว อาจท าใน
รูปของสหกรณ ์การรวมกลุ่มหรือกระบวนการตลาด ท่ีเปิดพืน้ท่ีใหค้นในชนบท
สามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครวัได ้
 แนวคิดการค้าข้างถนน สะท้อนว่าการค้าข้างถนนเป็นกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประชาชนท่ีต้องดิน้รนเพ่ือเอาตัวรอด ซึ่งเป็นกิจกรรมการค้าท่ี
สามารถเขา้มาท าไดง้่าย ไม่มีอปุสรรคกีดขวาง ไม่ว่าจะเป็นทกัษะ เงินทนุ และ
ทรพัยากร จงึสามารถตัง้กิจการไดง้่าย (พชัรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสพุรรณ, 2555) 
ซึ่งจากทั้งสองแนวคิดดังกล่าว หากวิเคราะห์ในภาพกว้างจะเห็นได้ว่าเป็น
แนวคิดท่ีเสนอใหช้าวบา้นตามชนบท หรือในสังคมกึ่งชนบททั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นเกษตรกรรูจ้กัท ามาหากินมากขึน้หรือคิดมากกว่าการท าเกษตร ขยนั ดิน้รน 
และหารายไดเ้พิ่มขึน้ เพ่ือใหต้นเองและครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ และ
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เพ่ือใหส้ังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผูเ้ขียนจึงน าประเด็นดงักล่าวมาเป็น
กรอบแนวคิดในการศกึษาครัง้นี ้
 
วรรณกรรมทีเ่กี่ยวข้อง 
 เพ่ือใหก้ารศกึษาเป็นไปตามวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบไุวก้่อนหนา้ ผูเ้ขียนได้
แบง่ประเดน็ในการทบทวนวรรณกรรม ออกเป็น 2 ประเดน็ กลา่วคือ ประเด็นแรก 
คือ สงัคมอีสาน: ความแตกตา่งในการนิยามความเป็นเมืองกบัชนบท ประเด็นท่ี
สอง คือ การคา้ปลีกแบบดัง้เดมิในตลาดชมุชน โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 ประเดน็แรก สงัคมอีสาน: ความแตกตา่งในการนิยามความเป็นเมืองกับ
ชนบท 
 ปัจจุบนันี ้อาจกล่าวไดว้่าประเทศไทย ในการท่ีจะแยกว่าสงัคมใดเป็น
สังคมเมือง สังคมใดเป็นสังคมชนบท เป็นสิ่งท่ียากพอควร เน่ืองจากไม่ได้มี
แนวคิดหรือขอ้ทฤษฎีใดตายตวัท่ีเป็นท่ียอมรบัโดยไม่มีขอ้โตแ้ยง้ แต่ตามหลัก
วิชาการแลว้ พอท่ีจะสามารถกล่าวถึงไดด้งันี ้
 ในพจนานกุรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หน้ิยมว่า “เมือง” 
คือ เขตซึ่งเป็นท่ีชมุนมุและเป็นท่ีตัง้ของศาลากลางจงัหวดั ซึ่งในครัง้ก่อน ถา้เป็น
เมืองใหญ่ หมายถึง เขตในก าแพงเมือง (2546: 875) สว่น “ชนบท” คือ บา้นนอก, 
เขตแดนท่ีพน้จากเมืองหลวงออกไป (2546: 344) ซึ่งเป็นค านิยามท่ีสั้น ท าให้
ความหมายไมช่ดัเจนมากนกั สว่นงานของทศันา พฤตกิารกิจ (2558) ไดชี้ใ้หเ้ห็น
ถึงความแตกตา่งของสงัคมเมืองกบัสงัคมชนบท คือ 1) สงัคมเมือง เป็นบริเวณท่ี
มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นจ านวนมาก เป็นศูนยก์ลางความเจริญต่างๆ 
ปัญหาของสงัคมเมืองมักจะเป็นเรื่องของความเส่ือมโทรมดา้นจิตใจของคนใน
สังคม 2) สังคมชนบท เป็นเขตท่ีมีผู้คนอาศัยต่อหน่วยพืน้ท่ีน้อย มีชีวิตความ
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เป็นอยู่อย่างง่ายๆ ใกล้ชิดกับธรรมชาติ กิจกรรมทางเศรษฐกิจขึน้อยู่กับ
การเกษตรเป็นส าคัญ ปัญหาของสังคมเป็นเรื่องของรายได ้สุขอนามัย และ
การศึกษา นอกจากนีท้ศันา ยงัไดก้ล่าวเพิ่มเติมว่าดว้ยกระบวนการพฒันาทาง
เศรษฐกิจในหว้งเวลาปัจจบุนั ท าใหเ้กิดภาพเลือนรางถึงความแตกตา่ง เน่ืองจาก
เกิด “สงัคมกึ่งชนบท” เป็นการผสมผสานกนัระหว่างความเป็นเมืองกบัชนบทเขา้
ดว้ยกนั ท าใหไ้มใ่ชท่ัง้เมืองและไมใ่ช่ชนบท 
 จากนิยามดงักล่าว ซึ่งในมุมของผูเ้ขียนขอใหน้ิยาม “สงัคมกึ่งชนบท”  
ไวว้่า เป็นบริเวณท่ีไม่ใช่ศูนยก์ลางความเจริญ ไม่ใช่เมืองหลวง และไม่ใช่เขต
เมืองท่ีเป็นท่ีตัง้ศาลากลางของแต่ละจงัหวดั แต่ก็มีความเจริญอยู่บา้งในระดบั
หนึ่ง ความเป็นสมยัใหม่บางอย่างสามารถเขา้ไปถึง เช่น เทคโนโลยีการส่ือสาร 
สินคา้และบริการ ผูค้นสว่นใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งหากชีช้ดัตามบทความชิน้นี ้
คือ พืน้ท่ีท่ีไมไ่ดอ้ยู่ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี เน่ืองจากมองว่าเป็นพืน้ท่ี
ท่ีเกิดการผสมผสานกนัของการเปล่ียนแปลงท่ีน าไปสู่ความเป็นเมืองตามกระแส
พฒันา แตย่งัคงหลงเหลือกลิ่นอายของความเป็นสงัคมเกษตรกรรมแบบเลีย้งชีพ
อยูด่ว้ยในหว้งเวลาเดียวกนั 
 ประเด็นท่ีสอง การคา้ปลีก หรือการคา้รายย่อยแบบดัง้เดิมในตลาด
ชมุชน 
 “ตลาดชุมชน” เป็นสถานท่ีส าหรบัขายสินคา้ ท่ีตัง้อยู่ในชุมชน เพ่ือใช้
ส  าหรบัท ากิจกรรมพบปะกันระหว่างผูข้ายสินคา้ หรือพ่อคา้ - แม่คา้ กับผูซื้อ้
สินคา้ โดยส่วนใหญ่นิยมท าการแลกเปล่ียนระหว่างสินคา้ กับเงินตรา ทัง้สอง
กลุ่มส่วนใหญ่จะมีภูมิล  าเนาในชุมชนเดียวกันหรือในละแวกใกลเ้คียง โดยผูซื้อ้
สินคา้ จะน าสินคา้ไปใช้เพ่ือประโยชนต์่อตนเองและสมาชิกในครัวเรือน ซึ่ง
กิจกรรมในลกัษณะนีเ้รียกไดว้า่เป็นกิจกรรมการคา้ปลีกแบบดัง้เดมิ 
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โดยนิยาม “การคา้ปลีก หรือการคา้รายย่อย” วารุณี ตนัติวงศว์าณิช 
(2558: 2) และค านาย อภิปรชัญาสกลุ (2557: 2) ไดใ้หน้ิยามไวส้อดคลอ้งกนั คือ 
กิจกรรมใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการขายสินคา้และ/หรือบริการ เพ่ือส่งมอบให้กับ
ผูบ้ริโภคคนสุดทา้ย (final consumer) เพ่ือใชส้่วนตวั โดยผูค้า้ปลีกจะซือ้สินคา้
จากคนอ่ืนหรือท าขึน้มาเองก็ได ้แต่ตอ้งขายสินคา้ใหก้ับผู้บริโภคคนสุดท้าย
เทา่นัน้ สว่นการคา้ปลีกแบบดัง้เดิม กฤษณ ์ทพัจฬุา (2558: 111) ไดใ้หน้ิยามว่า 
หมายถึง รา้นโชวห์่วย หรือรา้นขายของช า มีลกัษณะเป็นหอ้งแถว หรือเป็นรา้น
ขนาดเล็กท่ีมีพืน้ท่ีไม่มากนกั การตกแตง่รา้นไม่ทนัสมยั การจดัวางสินคา้ไม่เป็น
หมวดหมู่ การด าเนินงานเป็นลักษณะแบบครอบครัว มีความคล่องตัวในการ
ตดัสินใจ ไม่มีการน าเทคโนโลยีขัน้สงูมาใช ้ทัง้นีเ้ม่ือเช่ือมโยงทัง้ 2 ส่วน ผูเ้ขียน
สรุปว่า “การคา้ของผูข้ายสินคา้รายย่อยแบบดัง้เดิม หรือการคา้ปลีกในตลาด
ชุมชน” หมายถึง เป็นกิจกรรมท่ีมีผู้ขายสินค้าให้กับผู้ซือ้สินค้า ท่ีผู้ซือ้จะน า
สินคา้ไปใช้ประโยชนส์  าหรับตนเองและครัวเรือน โดยมีสถานท่ีท ากิจกรรม
ดงักล่าว เป็นตลาดในชุมชนท่ีมีการจดัรา้นและสินคา้แบบเรียบง่าย และสินคา้
บางสว่นนัน้เป็นสินคา้ท่ีถกูผลิตขึน้มาจากผูข้ายเอง 

ประเด็นงานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิในงานของพัชรี พิจิตร และป่ินวดี  
ศรีพรรณ (2555) เรื่องเศรษฐกิจขา้งทาง: ยทุธศาสตรก์ารด ารงชีพของคนคา้ขาย
รมิถนน ซึ่งมุง่เนน้ศกึษารูปแบบการคา้นอกระบบหรือเศรษฐกิจนอกระบบ ท่ีเป็น
รา้นคา้ขนาดเล็ก ผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็นว่า การค้าข้างถนนถือเป็น
ยุทธศาสตรก์ารด ารงชีพของผูค้า้ท่ีมีฐานะในระดบัยากจนและเลือกใชก้ารคา้
เพ่ือหารายไดเ้พิ่ม เพ่ือเลีย้งตนเองและครอบครวั ซึ่งทัง้ 2 ยงัชีใ้หเ้ห็นว่า “การคา้
ข้างถนน” เป็นปฏิกิริยาเชิงสร้างสรรคข์องประชาชนท่ีเกิดขึน้ตามธรรมชาติ 
รวมถึงเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประชาชนท่ีต้องดิน้รนเพ่ือเอาตัวรอด  
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จากวิกฤตการณใ์นรูปแบบต่างๆ เช่น ราคาพืชผลตกต ่า ภัยแลง้และความอด
อยาก และงานอีกชิน้ท่ีมีความนา่สนใจ คือ งานของพรชยั นาคสีทอง และอภิเชษฐ 
กาญจนดฐิ (2557) ศกึษาเรื่องปฏิสมัพนัธท์างสงัคมและวฒันธรรมของชมุชนลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาในระบบเศรษฐกิจชุมชน: มองผ่าน “ตลาดนดั” ผลการศึกษาชี ้
ว่า ตลาดนดัท่ีเกิดขึน้ท าใหท้ัง้ผูผ้ลิต ผูข้าย ผูบ้ริโภค และผูร้บับริการ โดยผูค้น
เหล่านีใ้ชพื้น้ท่ีตลาดนดัเป็นศนูยก์ลางของการพบปะสงัสรรค ์โดยใชกิ้จกรรมซือ้
ขายแลกเปล่ียนสินคา้และวัฒนธรรมการบริโภคเป็นตวัเช่ือมประสาน กระทั่ง
กลายเป็นเครือข่ายระบบเศรษฐกิจชมุชน 

ส่วนงานศึกษาของนกัวิชาการต่างประเทศ อย่างกรณีของ Petrescu & 
Bhatli (2013) มองความส าคญัของตลาดชุมชนว่า เป็นการคา้ท่ีเป็นชัน้ล่างสุด
ของพีรามิด (Bottom of the Pyramid) ซึ่งตลาดชุมชนมักถูกมองว่าเป็นสถานท่ี
เก่าแก่ เป็นร่องรอยของการคา้สมัยเก่า เป็นสถานท่ีชุมนุมทางสังคม และเป็น
ตลาดส าหรบัเกษตรกรในยุคปัจจบุนั นอกจากนีต้ลาดชุมชนยงัเป็นสถานท่ีท่ีใช้
ท  าประโยชนไ์ดห้ลากหลายจึงก่อใหเ้กิดการพบปะเพ่ือกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม
การซือ้สินคา้ท่ีตลาดชุมชนก็เป็นสิ่งท่ีส  าคญั ผูซื้อ้มีความต่ืนเตน้ในการมองหา
สิ่งของท่ีนา่สนใจเปรียบเสมือนการลา่สมบตั ิและการเขา้สงัคม การมีปฏิสมัพนัธ์
กัน ซึ่งประสบการณท่ี์สนุกสนานนีไ้ม่สามารถหาไดต้ามหา้งสรรพสินคา้ทั่วไป 
ดา้น Hansson & Brembeck (2015) ชีใ้หเ้ห็นถึงจุดเด่นของตลาดชุมชนว่า ตลาด
ชมุชนเป็นสถานท่ีท่ีมีเสน่หน์่าหลงใหล ทัง้การจดัวางสินคา้มีรูปแบบท่ีแปลกตา
ไมต่ายตวัและมีสินคา้ท่ีสามารถตอ่รองราคาไดร้ะหว่างผูซื้อ้กบัผูข้าย นอกจากนี้
งานของทัง้สองยงัใหน้  า้หนกัเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มของเมืองและท่ีตัง้ของตลาด
ชุมชนจะมีผลต่อการตัดสินใจของผู้คนท่ีมาตลาดในการเลือกซือ้สินค้าและ
บรกิาร 
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ดงันัน้ จากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งจากทัง้นกัวิชาการไทยและ
ตา่งประเทศ สรุปไดว้า่ กิจกรรมการคา้ในตลาดชมุชนเป็นกิจกรรมท่ีไม่เพียงแตมี่
ส่วนส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนและเป็นแหล่งหารายไดเ้ท่านัน้ แต่ตลาด
ชมุชนยงัเป็นพืน้ท่ีท่ีสรา้งปฏิสมัพนัธด์า้นสงัคมและวฒันธรรมร่วมดว้ย ท่ีถือว่า
เป็นปัจจัยกระตุน้และดึงผู้คนในชุมชนให้เข้าสู่วิถีของการเป็นผูค้า้ขายสินค้า 
เป็นเสน้ทางหนึ่งของการด ารงชีวิต ซึ่งก็ส าคญัไมน่อ้ยกวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 ในบทความนี ้ผูเ้ขียนไดแ้บง่ผลการศกึษา เรื่อง “ตลาดชมุชนในสงัคมกึ่ง
ชนบท: วิถีการท ามาหากินของคนอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี ” สรุป
ประเดน็ไดด้งันี ้
 1) ภาพเชิงกว้างของคนอีสานกับการท ามาหากิน 
 ในงานศึกษาของสุวิทย ์ธีรศาศวตั (2560) เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนอีสาน
เหนือ: พฒันาการจากสมยัเก่าถึงสมยัปัจจบุนั ไดร้ะบวุา่จดุเปล่ียนของเศรษฐกิจ
ไทย ระหว่างสมยัเก่ากับสมยัใหม่ คือ การประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 นบัจากนัน้มาเศรษฐกิจไทยรวมทัง้ภาคอีสานก็
เปล่ียนจากเดิมไปอย่างสิน้เชิง อย่างชนิดหนา้มือเป็นหลงัมือ จากเพ่ือยงัชีพมา
เป็นมุง่เนน้การผลิตเพ่ือตอบสนองตอ่อิทธิพลของทนุนิยมและบริโภคนิยม 
 กลา่วไดว้า่ ตัง้แตไ่ทยประกาศใชแ้ผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 1 ในปี พ.ศ.2504 เป็นตน้มา เศรษฐกิจไทยมีการพฒันาในหลายๆ ดา้น 
โดยเฉพาะดา้นเศรษฐกิจและอตุสาหกรรม ท าใหค้นไทยมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึน้ 
ยากจนนอ้ยลง (สมชย จิตสุชน, 2557: 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจระบุชัดเจนถึง
ความพยายามท่ีจะเปล่ียนการผลิตในภาคเกษตรกรรมของไทยเขา้สู่การผลิตเชิง
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พาณิชยอ์ย่างเต็มตวั มีการสรา้งเข่ือนชลประทานอเนกประสงคท์ าใหมี้ระบบกัก
เก็บน า้ท าใหส้ามารถท าการเกษตรไดใ้นฤดแูลง้ (จามะรี เชียงทอง, 2560: 56) จาก
การพฒันาดงักล่าวส่งผลใหใ้นภาพรวมของประเทศเกิดการขยายตวัของชุมชน
เมืองอย่างรวดเร็ว และพื ้นท่ีของชนบทลดลง แน่นอนว่าภาคอีสานก็ได้รับ
ผลกระทบจากการพฒันาไมแ่ตกตา่งกนั จึงตอ้งปรบัตวัเขา้กบันวตักรรมใหมข่อง
การพฒันาท่ีเกิดขึน้ในขณะนัน้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพหรือการท ามาหากิน 
 ชาวอีสานในปัจจุบนัหากจะระบุอย่างแน่ชัดว่าคนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพอะไรนั้น คงเป็นเรื่องยากแก่การส ารวจศึกษาและท าความเข้าใจ แต่
อย่างไรนัน้หากจะอธิบายใหส้อดรบักับวตัถุประสงคข์องการศึกษาในบทความ
ชิน้นี ้ผู้เขียนก็ขอสรุปว่า อาชีพของคนอีสาน โดยเฉพาะท่ีมีภูมิล  าเนาในเขต
ชนบทหรือกึ่งชนบทก็พบว่า ส่วนใหญ่นัน้ยงัยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็น
หลกั เช่น การท านา การปลูกออ้ย มนัส าปะหลัง ปลูกผกัและผลไมน้านาชนิด 
อย่างไรนัน้การเป็นเกษตรกรหรือการท่ีปลกูอะไรก็ตาม ก็จะไม่ทิง้หรือละเลยการ 
ปลกูขา้วเป็นส่วนหลกั ท่ียดึถือและปฏิบตัสืิบตอ่กนัมา  

อย่างไรนั้นอาจฟังดูเป็นเรื่องแปลกว่า อาชีพหลักกลับไม่ใช่งานหรือ
กิจกรรมท่ีสรา้งรายไดห้ลกัใหก้ับตนเองและครอบครวั เน่ืองจากผลผลิตทางการ
เกษตรท่ีเรียกว่าขา้วนัน้ ท่ีไดร้บัในแต่ละรอบปีการผลิต มีราคาท่ีไม่สูงมากนัก 
สรา้งรายไดท่ี้ไม่แน่นอน มีการเปล่ียนแปลงและผนัผวนไปกบักลไกตลาดท่ีตนไม่
สามารถควบคมุได ้ดงันัน้เกษตรกรชาวอีสานบางส่วน จึงผนัตวัมาเป็นพ่อคา้ - 
แม่คา้ ในช่วงท่ีว่างเวน้จากการท าการเกษตร โดยการหาสินคา้ท่ีตนเองผลิตขึน้
เองบา้งบางส่วน อีกบางส่วนอาจซือ้มาจากท่ีอ่ืน แลว้น ามาขายต่อใหก้ับคนใน
ชมุชน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนั่งขายสินคา้ในพืน้ท่ีท่ีเป็นตลาดในละแวกท่ีไม่ห่างจาก
ชุมชนท่ีอาศยัของตน เพราะสะดวกในการเดินทาง เพ่ือหารายไดใ้หก้ับตนเอง



 

ปีที ่4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

195 ตลาดชุมชนในสังคมกึง่ชนบท: วิถกีารท ามาหากินของคนอีสาน 
กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

และครอบครวั ซึ่งกิจกรรมเสริมท่ีเกิดขึน้ กลบัพบว่าเป็นงานท่ีสรา้งรายไดห้ลัก
ใหก้บัครอบครวั 
 
 2) ชาวนา - ผู้ค้าขายในตลาดชุมชน: วิถกีารท ามาหากินแบบยังชีพ 
 ปัจจุบนั ผูค้นในจังหวัดอุดรธานีท่ีอาศัยในพืน้ท่ีสังคมกึ่งชนบท จาก
การศกึษาพบว่า การท ามาหากินมีความผสมผสานกนัระหว่างการเป็นเกษตรกร
ชาวนา ผนวกกับการสวมบทผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชน ลักษณะนีผู้้เขียน
เรียกว่า “ชาวนา - ผูค้า้ขาย” สืบเน่ืองจากเม่ือรายไดจ้ากการเกษตร ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชีพของตนเองและครอบครัว จึงหันเหและผันตัวมาเป็นพ่อคา้ - 
แมค่า้ หาสินคา้มาขายเพ่ือเป็นแหลง่รายไดอี้กสว่น  

ดงัเช่นในกรณีของนางส าราญ นนัทิตา (2560: สมัภาษณ)์ ผูข้ายสินคา้
ในตลาดสดบา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอดุรธานี ไดเ้ล่าใหฟั้งว่า “ก่อน
หนา้นีต้นเองมีอาชีพท านาเป็นหลกั แตห่ากหมดหนา้นา หรือช่วงเวลารอการเก็บ
เก่ียว ตนเองก็จะหาสินคา้มาขายในตลาด ท าไปท ามารายไดจ้ากการคา้ขาย
ค่อนขา้งดี ซึ่งหากจะรอแต่รายไดจ้ากการขายขา้วท่ีไดจ้ากการท านาเพียงอย่าง
เดียวคงไมเ่พียงพอตอ่การใชจ้่ายในครวัเรือน ทัง้การสง่ลกูเรียนหนงัสือ คา่น า้ คา่
ไฟฟ้า และอ่ืนๆ อีก โดยสินคา้ท่ีขาย อาทิ หมยูอ น า้พรกิ กะปิ แจว๋บอ่ง ไขไ่ก่ ปลา
รา้ ปลาเค็ม ปลาแหง้” สอดคลอ้งกับนางกฤษณา ศรีเรืองสา (2560: สมัภาษณ)์ 
ผูข้ายพานบายศรีในพืน้ท่ีละแวกป่าค าชะโนด หรือชาวบา้นในพืน้ท่ีเรียกวา่ “เมือง
ค าชะโนด” ไดเ้ปิดเผยขอ้มลูวา่ “ตนเองมีอาชีพท านา ท าสวน ซึ่งท าเป็นประจ าทกุ
ปี แต่รายได้หลักของตนเองนั้นมาจากการค้าขาย คือ การท าพานบายศรี
พญานาคขาย เน่ืองจากตนเองอาศยัใกลเ้มืองค าชะโนด ซึ่งเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
ส าคญั จึงมองเห็นโอกาสในการหารายไดใ้หก้บัครอบครวั โดยการท าพานบายศรี
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พญานาคขายใหก้บัผูค้นท่ีมาสกัการะบชูาพญานาคท่ีมีความโดดเดน่กว่าดอกไม้
ธูปเทียน ซึ่งตนเองสามารถขายไดโ้ดยเฉล่ียในวันปกติประมาณ 1,000 - 2,000 
บาท หกัตน้ทนุคา่วสัดแุลว้น่าจะเหลืออยู่ประมาณวนัละ 400 - 500 บาท/วนั ถือ
วา่ก าไรสว่นนีเ้ป็นรายไดห้ลกัของครอบครวั”  

ซึ่งขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นว่า ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ
ของผูข้ายสินคา้ในตลาดชุมชนนัน้ ยงัประกอบอาชีพเกษตรกรชาวนา เน่ืองจาก
เป็นอาชีพท่ีส าคญัตอ่วิถีชีวิต บรรพบรุุษ พอ่ - แม ่ไดส้ง่ตอ่มาและตนเองก็ยึดถือ
ปฏิบตัิตาม แต่ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถสรา้งรายไดท่ี้เพียงพอต่อการ
น ามาเป็นค่าใชจ้่ายในครวัเรือน ดงันัน้ในช่วงท่ีว่างเวน้หรือช่วงเวลาท่ีไม่ไดท้  า
การเกษตร จึงผันตวัมาเป็นพ่อคา้ - แม่คา้ โดยการน าสินค้ามาขายในตลาด
ละแวกชุมชน อย่างไรนัน้การคา้ขายแบบนี ้อาจกล่าวไดว้่าเป็น “พ่อคา้ - แม่คา้ 
แบบชั่วคราว” เน่ืองจากไมไ่ดท้  าการคา้ขายเป็นประจ าตลอดทัง้ปี 
 ในการเป็นชาวนากับผูค้า้ขายลกัษณะนี ้ยศ สนัตสมบตัิ (2539 อา้งใน 
จามะรี เชียงทอง, 2560: 165) เขาเรียกว่า “ชาวนาผูยื้ดหยุ่น” และไดแ้สดงใหเ้ห็น
ว่า ชาวนามิไดมี้การปลูกขา้วเพียงอย่างเดียวหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อย่างเดียวอีกตอ่ไป หากแตย่งัตอ้งรบัจา้งในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร 
หรือกระทั่งท าการคา้เล็กๆ นอ้ยๆ ตระเวนเดินทางคา้ขายตามหมู่บา้นหรือตาม
ตลาดนดั เพ่ือเดินทางไปประกอบอาชีพคา้ขาย ซึ่งเป็นแหล่งรายไดท่ี้ส าคญัอีก
แหลง่หนึ่งส าหรบัเกษตรกร 
 
 3) การก่อตัว และการคงอยู่ของตลาดชุมชน 
 ภายใตว้ิถีชีวิตของผูค้นในสงัคมหนึ่งๆ ย่อมไม่สามารถผลิตสิ่งของท่ีมี
ความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิตดว้ยตนเองไดท้ัง้หมด ดงันัน้กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
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การซือ้ - ขาย การแลกเปล่ียน จึงเกิดขึน้ ท าใหต้ลาดเป็นพืน้ท่ีพบปะกันระหว่าง
ฝ่ายผูข้ายท่ีมีสินคา้มาเสนอใหก้บัฝ่ายผูซื้อ้ท่ีมีเงินมาแลกเปล่ียนกนั 
 ดา้นการก่อตวัของตลาดชุมชนในจงัหวดัอุดรธานี ทัง้ 5 แห่ง พบว่าส่วน
ใหญ่เป็นตลาดท่ีถูกจัดตั้งขึน้จากหน่วยงานภาครัฐ คือ องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ซึ่งหน่วยงานดงักล่าวไดก้่อตัง้ตลาดชุมชนขึน้มา เพ่ือเป็นแหล่ง
สรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชุมชน ตวัอย่างท่ีส าคญัไดแ้ก่ 1) ตลาดสดบา้นดงุ เป็น
ตลาดท่ีไดร้บัการขบัเคล่ือนการก่อตัง้ในช่วงแรกโดยผูน้  าในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน เน่ืองจากทอ้งถ่ินตอ้งการใหช้าวบา้นมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้เป็นหลัก
แหล่ง เป็นแหล่งรายได ้ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในพืน้ท่ี และมองว่าเป็นการพัฒนา
ชุมชนไปในตวั 2) ตลาดสดบา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ จังหวัดอุดรธานี เป็น
ตลาดท่ีก่อตัง้ขึน้โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี เน่ืองจากก่อนหนา้นีใ้น
ชมุชนยงัไมมี่ตลาด ชาวบา้นนิยมน าสินคา้มาขายตามพืน้ท่ีรมิทาง ซึ่งเป็นอนัตราย
ตอ่พ่อคา้ - แม่คา้ ลกูคา้ และผูค้นท่ีสญัจรไปมา ทางหน่วยงานทอ้งถ่ินจงึไดก้่อตัง้
ตลาดขึน้ เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยและปลอดภัย และ 3) ตลาดสด
บา้นทบักุง อ าเภอหนองแสง จงัหวดัอุดรธานี การก่อตวัก็ไม่ไดแ้ตกต่างจากสอง
ตลาดขา้งตน้ ซึ่งจดุเดน่ของตลาดแหง่นี ้คือ มีท าเลท่ีตัง้ท่ีดี เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ี
มีผูค้นสญัจรไปมาค่อนขา้งมาก ใกลส้ถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ อาทิ น า้ตกธารงาม 
น า้ตกคอยนาง และแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศภูฝอยลม ซึ่งเป็นสถานท่ีพักผ่อนท่ี
ส าคญัของชาวอดุรธานี 
 กระนัน้ก็ตามตลาดชุมชน ท่ีเราเห็นอยู่ในปัจจุบนั ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ินในพืน้ท่ีเท่านั้นท่ีเป็นฝ่าย
ผลกัดนัและก่อตัง้ตลาดชุมชนขึน้มา เพราะมีตลาดบางแห่งถูกสรา้งขึน้มาโดย
คนทั่วไปท่ีไม่ไดม้าจากหน่วยงานของรฐั อาทิ ตลาดร่วมศรทัธาพ่อปู่ ศรีสุทโธ 
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อ าเภอบา้นดงุ จงัหวดัอดุรธานี ซึ่งตลาดตัง้อยูใ่กลบ้ริเวณพืน้ท่ีค  าชะโนด สถานท่ี
ศกัดิส์ิทธส์  าคญัของจงัหวดัอดุรธานี “วงัพญานาค” และ “เรื่องเลา่ผีจา้งหนงั” ซึ่ง
ตลาดแห่งนีมี้นายศกัดิ์ชยั ฉัตรสกุลเพ็ญ เป็นผูก่้อตัง้ เป็นนกัธุรกิจทอ้งถ่ิน แต่
ในชว่งหลงั หนว่ยงานทอ้งถ่ินก็ไดเ้ขา้ไปดแูล สนบัสนนุ กิจกรรมของผูข้ายสินคา้
ในตลาดอยู่บา้ง เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย 
 เห็นไดว้่า การก่อตวัของตลาดชุมชน มีทัง้เหมือนและแตกต่างกัน แต่
จากการลงพื ้นท่ีศึกษาพบว่า สิ่งท่ีเห็นกันมากท่ีสุด คือ ตลาดแต่ละแห่ง มี
นโยบายมุ่งเนน้และสนับสนุนใหค้นในชุมชนน าสินคา้ ผลิตภัณฑท่ี์ผลิตไดใ้น
ชุมชนออกมาจ าหน่าย ซึ่งหากส าเร็จนโยบายดงักล่าว จะสามารถสรา้งรายได้
ใหก้บัคนในชมุชน ทัง้ผูผ้ลิตสินคา้ปฐมภมูิในชมุชนกบัพ่อคา้ - แมค่า้ท่ีเป็นคนใน
ชมุชนดว้ย 
 ทัง้นี ้ตลาดชุมชนท่ีถูกสรา้งขึน้มา นอกจากจะเป็นแหล่งสรา้งรายไดท่ี้
ส าคญัใหก้บัคนในชมุชนแลว้ ในงานศกึษาของจิรวฒุิ หลอมประโคน (2560: 19) 
ยังชีใ้หเ้ห็นว่า ตลาดชุมชนยังท าใหเ้กิดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เป็น
พืน้ท่ีในการแลกเปล่ียนข่าวสารระหว่างคนในชมุชน ตัง้แตเ่รื่องการเมืองไปจนถึง
เรื่องชาวบา้น จะเห็นไดว้่าบทบาทของตลาดชุมชน เป็นมากกว่าสถานท่ีขาย
สินคา้และมีความส าคญักับผูค้นไม่ว่าจะยุคสมัยใด ท าใหต้ลาดไม่เคยหายไป
จากสงัคม 
 

4) รูปแบบ และยุทธศาสตรก์ารค้าในตลาดชุมชน 
 งานศึกษาของพัชรี  พิจิตร และป่ินวดี ศรีสุพรรณ (2555) ได้ศึกษา
เศรษฐกิจข้างทาง: ยุทธศาสตร์การด ารงชีพของคนค้าขายริมถนน นั้น ซึ่งใน
ภาพรวมของงานแลว้เป็นการศึกษาท่ีมุ่งเนน้การคา้ขายท่ีเรียบง่าย รา้นคา้ขนาด
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เล็ก ใชพื้น้ท่ีนอ้ยในการตัง้รา้น ลงทุนต ่า ใชแ้รงงานของตนเองและครอบครวัเป็น
หลกั งานชิน้ดงักลา่วทัง้สองคน ไดว้ิเคราะหแ์ละจดัรูปแบบการคา้ขา้งทาง ออกเป็น 
4 ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทท่ีหนึ่ง การเรข่ายของตามส่ีแยกไฟแดง ใชย้ทุธศาสตร์
การเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ผู้ซือ้ไม่ต้องเสียเวลาจอดรถเพ่ือเลือกซื ้อสินค้า 
ประเภทท่ีสอง การตัง้แผงลอยหรือรถเข็นในริมทางหรือบนบาทวิถีในพืน้ท่ีเมือง 
ประเภทท่ีสาม การตัง้แผงลอยชั่วคราวในพืน้ท่ีสาธารณะนอกชุมชนมีลักษณะ
เป็นตลาดย่อย และประเภทท่ีส่ี การตัง้แผงลอยชั่วคราวในพืน้ท่ีไหล่ทาง จากการ
จ าแนกรูปแบบการคา้ในขา้งตน้ เม่ือดใูนภาพรวมแลว้ การเขา้สูว่ิถีการเป็นผูข้าย
สินคา้มีบางส่วนท่ีใกลเ้คียงกับงานของผูเ้ขียนในชิน้นี ้แต่ในอีกดา้นเน่ืองจาก
การคา้ขา้งทางกบัการคา้ในตลาดชมุชน ดว้ยสภาพสถานท่ีและการเขา้ใชพื้น้ท่ีท่ี
แตกตา่งกนั ผูเ้ขียนจงึของแบง่รูปแบบการคา้ในตลาดชมุชน ดงัตารางท่ี 1 ดงันี ้
 
ตารางที ่1 รูปแบบการคา้ในตลาดชมุชน 
ล าดับ รูปแบบการค้า ลักษณะโดยสังเขป 

1 ร้านค้าขนาดเล็ก เป็นห้องแถว ส่วน
ใหญ่ผูข้ายสินคา้จะเป็นฝ่ายขายสนิคา้
เทา่นัน้ ไมไ่ดผ้ลติสนิคา้เอง 

เป็นรา้นคา้ที่ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีโดยรอบ
ตลาดชุมชน แยกออกจากโครงสรา้ง
หลกัของตลาด ส่วนใหญ่ขายสินคา้
เบ็ดเตลด็ 

2 แผงลอยถาวร สว่นใหญ่ผูข้ายสินคา้จะ
เป็นฝ่ายที่ผลิตสินค้าและขายด้วย
ตนเอง 

เป็นร้านค้าที่มีการสร้างแผงลอย
ขึน้มาอยา่งถาวร และมีความแข็งแรง 
ด้านล่างของแผงลอยสามารถเก็บ
สินค้าได้ อยู่ในโครงสรา้งหลักของ
ตลาด 
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ตารางที ่1 รูปแบบการคา้ในตลาดชมุชน (ตอ่) 
3 แผงลอยชั่วคราว สว่นใหญ่ผูข้ายสินคา้

จะเป็นฝ่ายที่ผลิตสินคา้และขายด้วย
ตนเอง 

แยกเป็น 2 สว่น คือ มีแผงลอยแต่ไม่
ถาวร แผงลอยไม่มีความแข็งแรง  
ท าแบบเรียบง่ายจากไมท้ี่หาไดท้ั่วไป 
และแบบไมม่ีแผงลอย 

  
จากตารางดงักล่าวจะเห็นไดว้่า รูปแบบการคา้ในตลาดชุมชน สามารถ

จ าแนกได ้3 ประเภท ไดแ้ก่  
1) รา้นคา้ขนาดเล็ก เป็นหอ้งแถว ซึ่งรูปแบบนีส้ว่นใหญ่ รา้นคา้

จะมีลกัษณะเหมือนกับรา้นขายของช าทั่วไป รา้นจะตัง้อยู่ภายนอก หรือพืน้ท่ี
โดยรอบของโครงสรา้งหลกัของตลาดชมุชน หมายความว่า รา้นคา้ท่ีเป็นหอ้งแถว 
จะถูกแยกออกจากพืน้ท่ีจ  าหน่ายสินค้าภายในตลาด แต่อยู่ไม่ห่างจากตัว
โครงสรา้งหลกัของตลาดมากนกั ซึ่งอาจมีเพียงถนนหรือบาทวิถีกัน้เท่านัน้ โดย
สว่นใหญ่จะจ าหน่ายสินคา้เบ็ดเตล็ดท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนัทั่วไป  

2) แผงลอยถาวร รูปแบบนีจ้ะเป็นรา้นคา้ท่ีถูกจัดสรรพืน้ท่ีให้
จ  าหน่ายสินคา้ภายในโครงสรา้งหลักของตลาด มีพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีจ าหน่าย
สินคา้แน่นอน ซึ่งจากการศกึษาในครัง้นี ้พบว่า แผงลอย ส่วนใหญ่สรา้งดว้ยปนู 
ก่ออิฐ มีโครงสรา้งอย่างมั่นคง ดา้นล่างถกูออกแบบมาไวส้  าหรบัใหผู้ข้ายสินคา้ 
สามารถเก็บสินคา้หรือทรพัยส์ินไดด้ว้ย และ 3) แผงลอยชั่วคราว รูปแบบนีท่ี้พบ
จะมีอยู่ 2 ส่วน ไดแ้ก่ (1) “มีแผงลอย” ผูข้ายสินคา้จะนิยมวางสินคา้ไวต้ามแผง
ลอยท่ีสรา้งขึน้มาแบบไม่ถาวร ซึ่งอาจท าดว้ยไมไ้ผ่ หรือตน้ไมข้นาดเล็ก ท าเป็น
ชัน้วาง เป็นแคร่ไม ้มีโครงสรา้งท่ีไม่แข็งแรงมากนัก รวมถึงอาจมีแผงลอยท่ีท า
จากเหล็กสามารถถอดประกอบได ้เคล่ือนยา้ยไดอ้ย่างสะดวก (2) “ไมมี่แผงลอย” 
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รูปแบบนีผู้ข้ายสินคา้จะวางสินคา้ เพ่ือใหลู้กคา้เลือกซือ้ โดยไม่มีแผงลอย ซึ่ง
อาจมีเส่ือ กระสอบปุ๋ ย หรือผา้ใบปรูอง เพ่ือวางสินคา้ 
 ซึ่งจากการส ารวจและจดัเก็บขอ้มลูในกลุ่มตวัอย่าง ในประเด็นรูปแบบ
การคา้ของผูข้ายสินคา้ในตลาดชมุชนดงักล่าว จากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 ราย 
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนกลุ่มตวัอย่างอยู่ในประเภทท่ีสอง คือ ผูข้าย
สินคา้จะมีแผงลอยถาวร ส าหรับเป็นพืน้ท่ีในการจ าหน่ายและจัดเก็บสินค้า 
รองลงมาจะเป็นการมีรา้นคา้ขนาดเล็ก และแผงลอยชั่วคราวนอ้ยท่ีสดุ ประมาณ
รอ้ยละ 60, 25 และ 15 ตามล าดบั การพิจารณาขอ้มูลตวัเลขแบบรวดเร็วนี ้ท า
ใหพ้อเห็นภาพถึงความแตกต่างถึงรูปแบบการคา้ท่ีผูข้ายสินคา้ส่วนใหญ่เลือก
นิยมท ากิจกรรมทางการคา้อยู่ในประเภทท่ีสอง ซึ่งเป็นแผงลอยถาวรนัน้ มีเหตุ
ปัจจัยท่ีส าคัญมาจากสองส่วนดว้ยกัน คือ 1) ดา้นผู้ขายสินคา้ เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ความเหมาะสมและสะดวกในการจ าหน่ายสินค้า และจัดเก็บสินคา้ 2) ดา้น
ลูกคา้ ลูกคา้สามารถเดินดูและเลือกซือ้สินคา้ได้อย่างสะดวก มีหลังคาจาก
โครงสรา้งหลกัของตลาดช่วยปอ้งกนัไดท้ัง้แดด และฝน จากสองสว่นประกอบกัน 
จึงกล่าวในเชิงเปรียบเทียบไดว้่ารูปแบบนีมี้ความเหมาะสมมากกว่ารูปแบบอ่ืน 
ทั้งนี ้จากรูปแบบการค้าข้างต้น สามารถจ าแนกประเภทของสินค้าในการ
จ าหนา่ย ออกเป็น 2 ประเภทกวา้งๆ ดงันี ้ 
 ประเภทท่ีหนึ่ง “ประเภทอาหาร” อาทิ อาหารปรุงส าเร็จรูปพร้อม
รบัประทาน ขนมครก ขา้วตม้มดั หมูป้ิ่ง ไขป้ิ่ง ไก่ยา่ง ไก่ทอด แมลงทอด ปลาหมกึ
ยา่ง น า้ป่ัน อาหารสด ผกัและผลไมน้านาชนิด อาหารป่า ขา้วสาร ฯลฯ ยทุธศาสตร์
การขายของเหลา่นีจ้ะเนน้ความสด ใหม ่และสะอาดเป็นหลกั เม่ือลกูคา้ซือ้ไปแลว้
สามารถรับประทานได้เลย โดยไม่ต้องมีความกังวลใจเรื่องความปลอดภัย  
และประเภทท่ีสอง “ประเภทไม่ใช่อาหาร” อาทิ พานบายศรีพญานาค พวงกญุแจ 
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ของท่ีระลึก เสือ้ผา้ กิ๊ฟช็อป จกัสาน เครื่องมือและอุปกรณท์างการเกษตรขนาด
เล็ก อาทิ เสียม จอบ มีด ฯลฯ ซึ่งในตลาดแต่ละแห่งอาจมีสินคา้เฉพาะท่ีคนใน
ชมุชนผลิตขึน้มาขายเอง โดยสะทอ้นใหเ้ห็นถึงอตัลกัษณเ์ดน่ในพืน้ท่ี ซึ่งไม่มีขาย
โดยทั่วไป นอกจากนัน้ ยทุธศาสตรก์ารคา้ขายของผูข้ายสินคา้ จะด าเนินกิจกรรม
ทุกกระบวนการในการคา้ขายอย่างเอกเทศ ท าใหก้ารแข่งกนัในตลาดชมุชนแห่ง
เดียวกนัมีคอ่นขา้งสงู ซึ่งจากการศกึษาพบว่า ในบางครัง้พ่อคา้ - แม่คา้ ท่ีมีการ
จ าหน่ายสินคา้อย่างเดียวกนั ไดมี้การตดัราคาสินคา้ ลดราคาสินคา้ของตนใหถู้ก
กวา่คูแ่ขง่ เพ่ือแยง่ลกูคา้กนัดว้ย  
 อย่างไรนัน้ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายทัง้สองประเภทขา้งตน้ นอกเหนือจากเป็น
กิจกรรมแลกเปล่ียนระหว่างผู้ซื ้อกับผู้ขายแล้ว ยังได้เห็นภาพถึงกิจกรรม
ความสมัพนัธ์ในชุมชน โดยเห็นถึงรูปแบบการสรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชุมชนท่ี
ไม่ใช่เฉพาะพ่อคา้ - แม่คา้ในตลาดเท่านัน้ กล่าวคือ สินคา้ท่ีจ  าหน่ายในตลาด
ชุมชน ผูข้ายสินคา้ท่ีจ  าหน่ายนัน้ ไม่ไดผ้ลิตเองทัง้หมด บางส่วนอาจรบัมาหรือ
มอบหมายว่าจา้งใหญ้าติพ่ีนอ้งหรือคนอ่ืนในชุมชนเป็นผูผ้ลิต ส่วนตนเองเป็นผู้
จ  าหน่าย ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนีจ้ะเป็นสิ่งหนุนเสริมใหร้ายไดก้ระจายตัวใน
ชมุชนมากยิ่งขึน้ เป็นการพฒันาเศรษฐกิจในชมุชน ซึ่งสอดคลอ้งตามแนวคิดการ
พัฒนาเพ่ือการพึ่ งตนเองอย่างยั่ งยืนของวิเชียร ตันศิริคงคล (2550) ท่ีให้
ความส าคญักับการหารายไดใ้หก้ับครอบครวั ท่ีสามารถพึ่งตนเองได ้และใหค้น
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทัง้ทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ตอ้ง
พึ่งพาการพฒันาท่ีมาจากกลไกของรฐัในส่วนกลางเพียงอย่างเดียว 
 ทัง้นีก้ารจากศึกษาในประเด็นนีเ้ห็นไดว้่า ผูข้ายสินคา้ในตลาดชุมชน  
มีรูปแบบในการขายสินคา้ จะเป็นการคา้ขายสินคา้ในตลาดชมุชนท่ีเป็นรา้นแบบ
เล็กๆ มีสินคา้ไม่หลากหลายมากนกั การจดัวางและจดัเรียงสินคา้ไม่เป็นระเบียบ



 

ปีที ่4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

203 ตลาดชุมชนในสังคมกึง่ชนบท: วิถกีารท ามาหากินของคนอีสาน 
กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

เรียบรอ้ย อาจมีการตัง้เป็นกองๆ หรือมัดๆ ไวเ้ป็นกลุ่มๆ ส่วนการตัง้ราคาขาย
สินค้าขึน้อยู่กับดุลพินิจของผู้ขายเอง ด้านการบริหารจัดการไม่มีการน า
เทคโนโลยีเขา้มาช่วยในการจดัจ าหน่าย อาจมีเพียงเครื่องคิดเลขเป็นเครื่องช่วย
ในการค านวณเท่านั้น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะนิยมมารวมกลุ่มกันหลายๆ คน 
กลายเป็นตลาดในระดบัชมุชนดงัท่ีกลา่วก่อนหนา้ สว่นการซือ้ขายสินคา้ท่ีพบนัน้ 
จะซือ้ขายกนัเป็นเงินสด ไม่มีการคา้งช าระ บางรา้นมีขอ้ความแปะว่า “หา้มเซ็น” 
(ค้างช าระ) เน่ืองจากเป็นการค้าในระดับปลีกย่อย พ่อค้า - แม่ค้ามีเงินทุน
หมุนเวียนไม่มากนกั รวมถึงสินคา้ท่ีน ามาขายก็มีราคาท่ีไม่สูง ท าใหมี้ก าไรต่อ
หน่วยท่ีค่อนขา้งนอ้ย จึงไม่เหมาะท่ีลูกคา้จะคา้งช าระ ซึ่งก็จะเป็นท่ีทราบกันดี 
กระนัน้ก็ตามหากเป็นลูกคา้ท่ีเป็นญาติพ่ีนอ้งท่ีมีความสนิทสนมกัน อาจใหค้า้ง
ช าระไดใ้นชว่งระยะเวลาท่ีไมน่านมากนกั เน่ืองจากโดยพืน้ฐานแลว้ผูค้นในสงัคม
กึ่งชนบท จะมีความใกลช้ิด มีความผกูพนั และเกรงอกเกรงใจกนัสงู 
 รายไดท่ี้ผูข้ายสินคา้ หรือพ่อคา้ - แม่คา้ ไดร้บัจากการคา้ขายถือไดว้่า
เป็นรายไดห้ลกัของครอบครวั เม่ือเปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากส่วนอ่ืน ซึ่งถือว่าสงู
มาก ดงัเช่นกรณีของนางบวัทอง นามบญุ และนางภาวิณี คนัธี ผูค้า้ในตลาดสด
บา้นกลางใหญ่ อ าเภอบา้นผือ จงัหวดัอดุรธานี ไดใ้หข้อ้มลูท่ีตรงกนัว่า ก่อนท่ีจะ
มาขายสินคา้ในตลาดชุมชนแห่งนี ้ทัง้สองเคยประกอบอาชีพท านามาก่อน แต่
ราคาขา้วสารตกต ่า ขายไดร้าคาไมดี่ สวนทางกบัคา่ใชจ้่ายท่ีตอ้งลงทนุไปกบัการ
ท านา ท าให้ตนเองตอ้งหันมาประกอบอาชีพค้าขายในตลาด ซึ่งท าไปท ามา
รายไดจ้ากการคา้ขายค่อนขา้งมาก อย่างไรนัน้ก็ยังท านาอยู่ แต่ไม่ไดท้  ามาก
เหมือนเดมิ ซึ่งจะท านาเพียงเพ่ือใหมี้ขา้วไวบ้ริโภคเท่านัน้ (บวัทอง นามบญุ และ
ภาวิณี คนัธี, 2560: สมัภาษณ)์ ซึ่งขอ้มลูในประเด็นดงักล่าวนี ้ก็ไม่แตกตา่งจาก
พ่อคา้ - แม่คา้ส่วนใหญ่รายอ่ืนๆ มากนกั ดงันัน้กล่าวไดว้่าเกษตรกรชาวนา ยงั
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ท านาอยู่ในทกุๆ ปี แตก็่นิยมท ามาหากินดว้ยการคา้ขายดว้ย แตจ่ะขายอะไรนัน้ 
ขึน้อยูก่บัสภาพแวดลอ้ม ความช านาญ ทกัษะ และแหลง่วตัถดุิบท่ีตนเองมี 
 ดงันัน้ การเปิดพืน้ท่ีใหค้นในชุมชนสามารถน าสินคา้มาขาย เป็นการ
สรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชุมชน และเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในระดบัชุมชนได้
เป็นอย่างดี ตลอดจนงานคา้ขาย ซึ่งเป็นอาชีพอิสระท่ีสามารถท าไดง้่าย และ
สินคา้/วตัถุดิบบางส่วนยงัสามารถผลิตเองได ้จึงไม่ตอ้งมีการลงทุนมากนกั แต่
ส  าหรบัเกษตรกรชาวนาอาชีพนี ้สามารถสรา้งรายไดท่ี้ดีใหก้บัครอบครวั และถือ
เป็นยทุธศาสตรก์ารด ารงชีวิตอย่างหนึ่งในการต่อสูก้บัความอยากจน และดิน้รน
เพ่ือใหต้นเองและครอบครวัมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ 
 
 5) ความสัมพันธร์ะหว่างผู้ขายสินค้ากับคนในชุมชน 
 ในมิตดิา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูค้า้ขายสินคา้กบัคนในพืน้ท่ีชมุชนนัน้ 
จากการศึกษาพบว่า ผู้ขายสินค้ามีความสัมพันธ์กับคนในชุมชนสูงมาก 
เน่ืองจากสว่นใหญ่ก็เป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนท่ีตัง้ของตลาด ซึ่งคนในชมุชนก็มี
ลักษณะการเป็นเครือญาติกันสูง รวมถึงในบางครั้งชุมชนกับตลาดก็ได้จัด
กิจกรรมร่วมกัน เพ่ือประโยชน์ของผู้คนในชุมชน จึงสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธท่ี์ดีของพ่อคา้ - แม่คา้ กับคนในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี อาทิ ในกรณี
ของตลาดสดบ้านทับกุง ซึ่งนายสาคร ก่ิงมิ่งแห พ่อค้าขายยาสมุนไพรและ
เครื่องส าอาง ไดก้ล่าวว่า ตนเองเป็นคนท่ีอาศยัอยู่ในหมู่บา้นท่ีตัง้ของตลาด และ
ขายของอยู่ท่ีตลาดนีม้าแลว้ 5 ปี เห็นทางตลาดไดร้่วมกันจดักิจกรรมเป็นประจ า
กับชุมชน และส่วนราชการอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล เช่น โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภยั มั่นใจสู่ผูบ้ริโภค เป็นตน้ ท าให้
พ่อคา้ - แม่คา้กบัคนในชมุชนมีความรูส้ึกผกูพนักนั แม่คา้ก็อยากหาสินคา้ดีๆ มา
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ขายใหก้บัลกูคา้ ลกูคา้ก็อยากมาซือ้ของดีๆ กบัแม่คา้ในตลาด (สาคร ก่ิงมิ่งแห, 
2560: สัมภาษณ)์ ซึ่งคลา้ยกับกรณีตลาดสดบา้นดุง ซึ่งนางสาธิต โคตรชมภู 
แม่คา้ขายน า้เตา้หู ้ไดก้ล่าวถึงความผกูพนัระหว่างตลาดกบัชมุชนว่า ตลาดแห่ง
นีเ้ป็นตลาดท่ีอยู่คู่กับชุมชนมานาน เป็นแหล่งสรา้งรายไดท่ี้สุจริตใหก้ับพ่อคา้ - 
แม่คา้ และเป็นสถานท่ีในการสรา้งความสมัพันธแ์ละมิตรภาพท่ีดีใหก้ับคนใน
ชุมชน (สาธิต โคตรชมพู, 2560: สัมภาษณ์) ซึ่งข้อมูลท่ีสะท้อนดังกล่าวอาจ
สืบเน่ืองมากจาก ภูมิหลงัของการก่อตวัและการด ารงอยู่ของตลาดท่ีตอ้งอาศัย
กลไกในการขับเคล่ือนท่ีส าคัญจากคนในชุมชน หรือแม้แต่นโยบายของ
หนว่ยงานทอ้งถ่ินในการจดัตัง้ตลาดชมุชนในพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึ่งตา่งตอ้งไดร้บัการ
สนับสนุนจากคนในชุมชนอยู่ดี เน่ืองเพราะหากคนในชุมชนต่อต้านหรือไม่
สนบัสนนุ นโยบายการพฒันาก็ไม่บรรลผุล ในมมุกลบัหากเกิดการยอมรบัตลาด
ท่ีถกูสรา้งขึน้มา จะกลายเป็น “ตลาดของคนในชมุชน โดยคนในชมุชน เพ่ือคนใน
ชมุชน” อยา่งแทจ้รงิ 
 กล่าวไดว้่า ผู้ขายสินคา้ในตลาดชุมชนมีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคนใน
ชมุชน เน่ืองจากตลาดท่ีเป็นพืน้ท่ีส าหรบัการตัง้รา้นคา้และพืน้ท่ีในการท ามาหา
กินของตนเอง เป็นกลไกในการเสรมิสรา้งระบบเศรษฐกิจในชมุชนดว้ย ก่อใหเ้กิด
กระบวนการทางเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็นระบบ ระหว่างผู้ขาย
สินคา้กับผู้ซือ้สินคา้ นอกจากนั้นตลาดกับชุมชนยังมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน
อยา่งสม ่าเสมอ ท าใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัอย่างแน่นแฟ้น 
 

6) ผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น 
 ตามท่ีกล่าวก่อนหนา้ ผูข้ายสินคา้ในตลาดชมุชนมีปฏิสมัพนัธก์บัคนใน
ชมุชนในทุกระดบัค่อนขา้งสูง และเป็นไปในทิศทางท่ีดี แตถ่ึงกระนัน้ก็ตามจาก
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การศึกษาพบว่า เม่ือกลุ่มผู้ขายสินค้าในตลาดได้รับประโยชน์จากการได้
กรรมสิทธ์ิในการเขา้มาขายสินคา้ในตลาดชมุชน ท่ีเป็นพืน้ท่ีสาธารณะประโยชน ์
รวมถึงรายไดจ้ากการคา้ขาย ก็ไดร้บัในสดัส่วนท่ีสูง เม่ือเปรียบเทียบกับรายได้
จากแหล่งอ่ืน ท าใหผู้ข้ายสินคา้ตอ้งรกัษาสิทธ์ิการขายสินคา้ในตลาดไว ้ไม่ให้
บคุคลอ่ืนไดเ้ขา้มาขายสินคา้ในพืน้ท่ีของตน หรือมาเป็นคูแ่ข่งในการขายสินคา้
ในพืน้ท่ีเดียวกนั  
 ดงันัน้ เม่ือมีผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง “อ านาจ การตอ่รอง และการ
จดัสรรผลประโยชน”์ ก็ปรากฏขึน้เหมือนเงาสะทอ้นตามตวั โดยเฉพาะอ านาจ
ของกลุ่มหรือฝ่ายการเมืองท้องถ่ิน ท่ีถือกรรมสิทธ์ิในการบริหารจัดการตลาด
ชุมชน ผ่านกฎและกติกาท่ีตนเป็นฝ่ายสรา้งขึน้ เน่ืองจากตลาดชุมชนส่วนใหญ่
แลว้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีเป็นหน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้มา และเป็น
หน่วยงานท่ีเขา้ไปก ากับดแูล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกมากนกั หากการเมืองในตลาด
ชมุชนจะเกิดขึน้ 
 ดงัในงานของปธาน สวุรรณมงคล ท่ีไดศ้กึษาการเมืองทอ้งถ่ิน: การเมือง
ของใคร โดยใคร และเพ่ือใคร ซึ่งงานชิน้นีไ้ดชี้ใ้หเ้ห็นอย่างชัดเจนว่า การเมือง
เป็นสิ่งท่ีด  ารงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมมนุษย ์โดยเฉพาะการเมืองทอ้งถ่ิน 
สว่นสาเหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากมีผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ทัง้ผลประโยชนข์อง
ส่วนรวม ของกลุ่ม และของปัจเจกบุคคล (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 16 - 17) 
ดังนั้นในประเด็นนี ้ผู้เขียนขอตีความว่า ในเม่ือการค้าขายในตลาดชุมชนมี
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง จงึท าใหเ้กิดความเก่ียวพนัในรูปแบบ
ระบบอปุถมัภร์ะหว่างฝ่ายผูข้ายสินคา้ กบักลุม่การเมืองทอ้งถ่ินหรือนกัการเมือง
ในทอ้งถ่ิน ซึ่งรวมถึงผูมี้อิทธิพลในทอ้งถ่ิน ท่ีมีบทบาทต่อการจัดสรรกรรมสิทธ์ิ
พืน้ท่ีในตลาดชมุชน 
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 ทัง้นีใ้นเชิงกวา้งเห็นว่า ตลาดในชมุชนหากมองตามระบบ กลไกท่ีก าลงั
ด าเนินอยู่นัน้ มีการบรหิารคอ่นขา้งดี มีการจดัตัง้คณะกรรมการด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบ มีประกาศหลกัเกณฑท่ี์โปรง่ใสในการใหส้ิทธ์ิผูค้นทั่วไปใหส้ามารถเขา้
มาขายสินคา้ในตลาดได ้โดยเป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานทอ้งถ่ิน และกฎ
ของกระทรวงมหาดไทย ในการใชพื้น้ท่ีสาธารณะประโยชน ์เพ่ือใหค้นในพืน้ท่ีได้
ประโยชนม์ากท่ีสดุ  

แต่อย่างไรนัน้เหรียญย่อมมีสองดา้น กล่าวคือ การศึกษาในอีกแง่มุม
หนึ่งพบว่า ตลาดบางแห่งมีผลประโยชนเ์ขา้มาเก่ียวขอ้ง ท าใหเ้กิดความคิดเห็น
ท่ียอ้นแยง้ในรูปแบบของการบริหารจัดการ ระหว่างผูข้ายสินคา้ท่ีไดส้ิทธ์ิ และ
ฝ่ายคนทั่วไปท่ีอยากไดส้ิทธ์ิในการเขา้มาขายสินคา้ในตลาดชุมชน กบัผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน ท่ีมีอ านาจในการชีน้  าและก าหนดแนวทางในการบริหารจดัการ ไม่ว่าจะ
เป็นการขึน้ราคาค่าเช่าพืน้ท่ี กฎเกณฑใ์นการคดัเลือกผู้ท่ีจะใหส้ิทธ์ิในการน า
สินคา้เขา้มาขายสินคา้ในตลาด ประเภทและสดัส่วนของสินคา้ การพิจารณาต่อ
สญัญาท าใหเ้กิดการเล่นพรรคเล่นพวก เอนเอียงช่วยเหลือญาติพ่ีนอ้ง ตลอดจน
การมีผลประโยชนท์บัซอ้น  

ส่งผลใหต้ลาดชุมชนกลายเป็น “พืน้ท่ีทางการเมืองทอ้งถ่ิน” และเป็น
ฐานเสียงส าคญัของนกัการเมืองทอ้งถ่ินดว้ย เกิดความไม่โปรง่ใสในการบริหาร
จัดการดา้นงบประมาณของตลาด เน่ืองจากดังท่ีกล่าวก่อนหน้าว่าตลาดใน
ชุมชนส่วนใหญ่นัน้ เกิดจากการก่อตัง้ การบริหารจัดการและการควบคุมดูแล
โดยองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน ท าใหเ้กิดกลุ่มผลประโยชนข์ึน้ภายในตลาด 
สร้างระบบอุปถัมภ์ระหว่างผู้ขายสินค้ากับนักการเมืองท้องถ่ิน และหาก
ผลประโยชนไ์ม่ลงตวั ก็เป็นเชือ้ไฟน าไปสู่ความขัดแยง้กัน เกิดความแตกแยก 
ส่วนการบริหารอาจถึงขัน้ยกเลิกสิทธ์ิในการเขา้ขาย เปล่ียนประเภทตลาด อาทิ 
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จากตลาดสดท่ีจ าหน่ายสินค้าบริโภคเป็นหลัก มาเป็นตลาดขายเสือ้ผ้า ซึ่ง
แน่นอนว่าผูข้ายสินคา้ย่อมเกิดความไม่พอใจ จนกลายเป็นปัญหาความขัดแยง้
ในระดบัทอ้งถ่ินตามมา เพราะจากความเห็นแก่ตวัของคนบางกลุ่ม (ค  าบอกเล่า
ของผูข้ายสินคา้ในตลาดชมุชนแหง่หนึ่ง) 
 
อภปิรายผลการศึกษา 
 จากผลการศกึษา “ตลาดชมุชนในสงัคมกึ่งชนบท: วิถีการท ามาหากินของ
คนอีสาน กรณีศกึษาจงัหวดัอดุรธานี” ท่ีพบว่า ชาวอดุรธานีท่ีอาศยัอยู่ในสงัคมกึ่ง
ชนบท มีการประกอบอาชีพเกษตรกรท านา แต่การท านานั้นสร้างรายได้ท่ีไม่
แน่นอน และไม่เพียงพอต่อการใชจ้่าย ท าใหต้อ้งต่อสูแ้ละดิน้รน เพ่ือหารายได้
ใหก้บัครอบครวัผ่านกิจกรรมอ่ืนดว้ย บางส่วนตอ้งผนัตวัมาเป็นพ่อคา้ - แม่คา้ หา
สินคา้มาในตลาดชมุชน สินคา้บางสว่นเป็นผลผลิตทางการเกษตรท่ีตนเองสามารถ
ผลิตเองได ้ท าใหมี้ตน้ทนุสินคา้ท่ีต  ่า และสามารถสรา้งรายไดท่ี้รวดเร็วกว่าอาชีพ
ดา้นการเกษตร การคา้ขายในชุมชนจึงขยายวงกวา้งออกไป ซึ่งสอดคลอ้งกับงาน
ศึกษาของนภาพร อติวานิชยพงศ ์(2557) ท่ีไดร้ะบุว่า ไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือ
ปัจจบุนั คนอีสานยงัคงดิน้รนท ามาหากินในทกุรูปแบบ และไปในทกุท่ีซึ่งมีงานให้
ท า คนชนบทอีสานเป็นผูท้  าการผลิตท่ีผสมสานกันระหว่างการผลิตเพ่ือเอาไวกิ้น
เหมือนในอดีตกับการผลิตเพ่ือขายอย่างเขม้ขน้ และพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตของพวกเขา  

ส่วนดา้นการก่อตวัของตลาดในชมุชนนัน้ สืบเน่ืองมาจากการคา้ขายเพ่ือ
หารายไดใ้หก้บัครอบครวั เม่ือมีผูข้ายสินคา้เพิ่มจ านวนมากขึน้ เพ่ือใหกิ้จกรรมการ
คา้ขายมีความเป็นระเบียบและปลอดภยั ส่วนราชการในพืน้ท่ีจึงใหก้ารสนบัสนุน
การก่อตัง้ตลาดภายในชุมชนขึน้ เพ่ือเป็นแหล่งสรา้งรายไดใ้หก้ับคนในชมุชน ซึ่ง
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ลกัษณะของการก่อตวัของตลาดในชุมชนท่ีกล่าวมานัน้ สอดรบักับขอ้เสนอของ 
สนุิตย ์เหมนิล (2560) ท่ีไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงพลวตัการก่อตวัของตลาดแหง่หนึ่งในจงัหวดั
อุดรธานี โดยระบุว่าการก่อตวัของตลาดในชุมชน นอกเหนือจากมีจุดเริ่มตน้จาก
คนในชมุชนแลว้ ตอ้งไดร้บัแรงผลกัดนัท่ีส าคญัจากหน่วยงานภาครฐั ท่ีมีแนวคิด
ใหก้ารสนบัสนนุและส่งเสริมใหช้าวบา้นมีรายไดอ้ย่างมั่นคง ซึ่งในช่วงแรกอาจใช้
ศาลากลางหมู่บา้นและต่อมาจึงมีการสรา้งอาคารท่ีมีโครงสรา้งท่ีแข็งแรงป้องกนั
แดดและฝนได ้การคา้ขายและเศรษฐกิจในชมุชนจงึขยายตวัมากยิ่งขึน้ 
 ถัดมาเป็นเรื่องของรูปแบบและยุทธศาสตรก์ารคา้ รูปแบบในการขาย
สินค้าของผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชน จะมีร้านค้าแบบเล็กๆ มีสินค้าไม่
หลากหลาย การจัดวางสินคา้ไม่เป็นระเบียบเรียบรอ้ย อาจตัง้เป็นกองๆ หรือ
มดัๆ และมีการขายแบบไม่ตอ้งพึ่งเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมการคา้ขายเป็นแหล่ง
รายไดท่ี้มีสภาพคล่องสงู ในท่ีน่ีหมายความว่าเป็นงานท่ีสามารถหาเงินไดร้วดเร็ว
กว่าอาชีพอ่ืน ส่วนดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างผูข้ายสินคา้กับคนในชมุชน พบว่า
มีความสมัพนัธก์บัคนในชมุชนในระดบัท่ีสงูมาก เน่ืองจากผูข้ายสินคา้ส่วนใหญ่
ตา่งก็เป็นคนในชมุชนและมีความเป็นเครือญาตกิันสงู ซึ่งแตล่ะชมุชนท่ีเป็นท่ีตัง้
ของตลาดลว้นมีอตัลกัษณเ์ป็นของตนเอง จนบางครัง้สามารถน าอตัลกัษณท่ี์มี
มาประดิษฐ์สรา้งเป็นสินคา้ทางวัฒนธรรมของชุมชนได ้โดยในประเด็นนีส้่วน
หนึ่งคลา้ยกับขอ้เสนอของสพุรรณี อินทรแ์กว้ (2558) ท่ีไดก้ล่าวเก่ียวกับการคา้
ในตลาดแบบดัง้เดิมว่า มีรูปแบบการคา้ขายท่ีเรียบง่าย มีลกัษณะเป็นหอ้งแถว
และตลาดสด ซึ่งมีอิทธิพลต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนและสังคม และมักจะเป็น
สถานท่ีท่ีผูซื้อ้ผูข้ายตกลงซือ้ขายสินคา้และบริการโดยตรง จงึเป็นกิจกรรมท่ีสรา้ง
รายไดใ้หก้ับคนในสังคมไดอ้ย่างรวดเร็ว ซึ่งสุพรรณี ยังชีใ้หเ้ห็นว่า กิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคา้จะเห็นถึงความเป็นมิตร ความเห็นอกเห็นใจ ความสนิทสนม 
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ทกัทายซกัถามสารทุกขส์ขุดิบกันในหมู่ผูค้นในชมุชน ตลอดจนการด าเนินธุรกิจ
เป็นไปแบบยืดหยุ่น สอดรบักับขอ้คิดเห็นของค านาย อภิปรชัญาสกุล (2557) 
ท่ีวา่ ผูค้า้หรือตลาดในชมุชน จะเป็นสว่นหนึ่งของชมุชน/สงัคม มีความคุน้เคยกัน
ระหวา่งผูค้า้กบัลกูคา้ และมีความเป็นกนัเองในการสนทนา 
 ประเด็นสุดทา้ยตลาดชุมชนกับการเมืองในท้องถ่ิน หากพิจารณาใน
ดา้นท่ีว่า “ท่ีใดมีผลประโยชน ์ท่ีนัน้ย่อมมีการเมือง” ดงันัน้การคา้ขายในตลาด
ชุมชน คงหนีไม่พน้เรื่องผลประโยชนท์างเศรษฐกิจและการเมืองในทอ้งถ่ินดว้ย 
จากการท่ีตลาดชมุชนส่วนใหญ่อยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ซึ่งองคก์รดงักล่าวสามารถออกกฎ กติกาในการบริหารจัดการ 
ตลอดจนใชด้ลุพินิจในการพิจารณาใหพ้ระเดช พระคณุกบัผูข้ายสินคา้คนใดคน
หนึ่งได้ และบางส่วนยังเป็นท่ีแสวงหาผลประโยชน์และเป็นฐานเสียงของ
นกัการเมืองในพืน้ท่ี อย่างไรนัน้อีกมุมหนึ่งผูข้ายสินคา้ก็หวงัใชร้ะบบอุปถัมภ์
จากนักการเมืองท้องถ่ิน เพ่ือใหต้นเองไดร้บัประโยชนด์ว้ย สอดคลอ้งกับงาน
ศึกษาของอรรถจักร สัตยานุรกัษ์ (2558) ท่ีระบุว่าระบบอุปถัมภใ์นอ านาจรัฐ
ทอ้งถ่ิน กลายเป็นการสรา้งโอกาสในการท ามาหากิน ดว้ยการปรับตวัเพ่ือให้
ประกอบการตา่งๆ ไดอ้ยา่งสะดวก ถึงแมว้า่ผลประโยชนท่ี์ชาวบา้นไดจ้ากองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะนอ้ยกว่าก็ตาม นอกจากนี ้ยงัชีใ้หเ้ห็นว่าระบบอุปถัมภ์
จะยงัคงมีส่วนในการก าหนดการเมืองในชนบทดว้ย ซึ่งในมุมนีผู้เ้ขียนเห็นดว้ย
อย่างยิ่ง เน่ืองจากตลาดชุมชนกับการเมืองในท้องถ่ินเป็นเรื่องการใช้พื ้นท่ี
สาธารณะในการแสวงหา “ผลประโยชนร์่วม” หรือ “ก าไร” เป็นหลกั ซึ่งจะแยก
ผลประโยชนอ์อกจากการเมืองคงเป็นเรื่องท่ีล าบากยิ่ง 
 จากการท่ีกล่าวมาทัง้หมดนัน้ สรุปวิเคราะหไ์ดว้่า แมว้่าการท านาจะ
ยงัคงอยู่คู่สงัคมกึ่งชนบท ในพืน้ท่ีจงัหวัดอุดรธานี แต่วิถีชีวิตท่ีตอ้งดิน้รนและ
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ต่อสูก้ับการท ามาหากิน เพ่ือปากทอ้งของตนเองและครอบครวันัน้ ท าใหผู้ค้น
บางส่วนไดเ้ลือกท่ีจะมีกิจกรรมการคา้ขายสินคา้แบบเรียบง่ายในตลาดชมุชน ท่ี
ผูค้า้ไมต่อ้งใชท้กัษะในการบริหารจดัการท่ีสงูมากนกั ท าใหมี้ผูค้นเลือกท าอาชีพ
นีค้่อนขา้งมาก เพ่ือหารายไดม้าจุนเจือครอบครวั ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดการคา้
ขา้งถนนของพชัรี พิจิตร และป่ินวดี ศรีสพุรรณ (2555) ท่ีเห็นวา่การท ากิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกับการคา้ขายท่ีมีความไม่ซบัซอ้น เป็นยุทธศาสตรท์างเศรษฐกิจของ
ประชาชนท่ีต้องดิน้รนเพ่ือเอาตัวรอด ซึ่งสามารถเข้ามาท าได้ง่ายโดยไม่มี
อปุสรรคกีดขวางโดยเฉพาะทกัษะดา้นเงินทนุ และทรพัยากร  

อย่างไรนั้นกิจกรรมทางการค้ากลับเป็นแหล่งรายได้หลักให้กับ
ครอบครวั การคา้ขายในตลาดชุมชน จึงเป็นกิจกรรมท่ีสรา้งรายไดใ้หก้ับคนใน
ชมุชนและเป็นการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากใหค้นในชมุชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได ้ซึ่งเป็นกลไกท่ีส าคญัในการพฒันาประเทศ สอดคลอ้งแนวคิดการพฒันาเพ่ือ
การพึ่งพาตนเอง ท่ีเสนอโดยวิเชียร ตนัศริคิงคล (2550) ไดร้ะบวุา่การพฒันาท่ีให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ้และหลุดพน้จากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจจาก
สงัคมเมือง ตลอดจนการใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันานัน้ จะเป็นส่วน
ส าคัญให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากขึน้ โดยในประเด็นนีผู้้เ ขียนเห็นด้วยกับ
ขอ้เสนอขา้งตน้ เน่ืองจากผูค้า้ในตลาดชุมชน อาทิ กฤษณา ศรีเรืองสา บวัทอง 
นามบญุ และภาวิณี คนัธี ตา่งก็มองว่าการคา้ขายในตลาดชมุชน เป็นกิจกรรมท่ี
ท าง่ายและเป็นแหลง่รายไดท่ี้ส าคญัใหก้บัตนเองและครอบครวั  
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การค้าขายในตลาดชุมชนมาจากเหตุผล 
เรื่องปากทอ้ง เพ่ือหารายไดใ้หก้ับครอบครัว ดงันัน้หน่วยงานภาครฐัในระดับ
สว่นกลาง หรือส่วนภมูิภาค ท่ีมีพลงัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจชมุชน ควรเขา้มา
ประสานความรว่มมือกบัชาวบา้นและหนว่ยงานในระดบัทอ้งถ่ิน เพ่ือพฒันาองค์
ความรู ้ทักษะทางการค้า รวมถึงสรา้งพืน้ท่ี สรา้งตลาดชุมชน สรา้งแหล่งหา
รายไดใ้หก้บัชาวบา้น ซึ่งสิ่งนีจ้ะท าใหส้งัคมทอ้งถ่ิน มีการพฒันาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบไป 
 ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาครัง้ต่อไป การศึกษาครัง้นี ้เป็นการเลือก
ศึกษาเฉพาะการคา้รายย่อยในตลาดระดบัชุมชน พืน้ท่ีสงัคมกึ่งชนบท จงัหวัด
อดุรธานีเท่านัน้ ดัง้นัน้เพ่ือใหเ้ห็นภาพกวา้งมากยิ่งขึน้ ควรมีการศกึษาการท ามา
หากินในรูปแบบอ่ืน ส่วนด้านการค้ารายย่อยแบบดั้งเดิม ควรศึกษาในทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็นการคา้ในตลาดนดั ตลาดถนนคนเดิน หาบเร่/แผงลอย รถ
ตลาด/รถเข็น โชวห์่วย/รา้นขายของช า เป็นตน้ ว่าแต่ละส่วนผูค้นมีวิถีชีวิตและ
การด ารงอยู่อย่างไรในยุคปัจจุบนั ซึ่งจะท าใหเ้ห็นภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ
ชมุชนและการท ามาหากินไดอ้ย่างรอบดา้นมากยิ่งขึน้ 
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บทคัดย่อ  
 

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นโครงการวิจัยเพ่ือ
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ในพืน้ท่ีวัดโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีวตัถุประสงค์ 1) 
เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนพะยืน และความศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อ
พระพทุธรูปส าคญัของเมืองกนัทรวิชยั 2) เพ่ือสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคท่ีแสดง
ความศรัทธาของชมุชนท่ีมีตอ่พระพทุธมงคล และ 3) เพ่ือให้ชมุชนพระยืนมีส่วน
ร่วมในการใช้ศลิปะเป็นส่ือน าเสนอประวตัิศาสตร์ของตนเอง  

ผลการศกึษาพบว่า บริเวณท่ีตัง้วดัพทุธมงคลเป็นท่ีตัง้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิและ
เป็นศูนย์กลางเมืองโบราณกันทรวิชัย มีพระพุทธส าคญัท่ีรู้จักกันในนามพระ
พุทธมงคลหรือหลวงพ่อพระยืนเป็นหลกัฐานยืนยันความศรัทธาของชุมชนท่ีมี

                                                   

บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการวิจยัเชิงสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคร่วมกบัชมุชนพระยืน 
อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม e – mail: prateep_mom@hotmail.com 
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Art and Community: Phra Buddhamongkol Photography Installation  

in Phra-Yuen Community of Maha Sarakham Province 
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ต่อพระพุทธศาสนาในบริเวณนีม้าแต่โบราณ น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน
ภาพถ่ายท่ีแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อพระพุทธมงคล โดยชมุชนพระยืน
ได้มีส่วนร่วมในขัน้ตอนการศึกษาและการวางกรอบแนวคิดในการสร้างแบบร่าง 
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสมทบค่าใช้จ่ายผลิตผลงานสร้างสรรค์ “การ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล” ด้วยการใช้เอกลักษณ์ของนาฏศิลป์และวัฒนธรรม
ท้องถ่ินอีสาน กบัการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพลงบนแผ่นกระเบือ้งเซรามิคเพ่ือให้
ผลงานมีความคงทนถาวร ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จ านวน 150 แผ่น ติดตัง้ใน
พืน้ท่ีกลางแจ้งคือบนผนังด้านนอกศาลาวรวิเศษ เป็นผลงานภาพถ่ายท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะเจาะจงกบัพืน้ท่ี (Site Specific Photography) ท าให้ผู้ชมสามารถ
เช่ือมโยงเนือ้หาในภาพถ่ายไปสู่ต าแหน่งท่ีประดิษฐานองค์พระพุทธมงคล และ
เป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชุมชนท่ีสอดคล้องกับความ
เปล่ียนแปลงด้านบทบาทหน้าท่ีของวัดในปัจจุบันท่ีเป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วฒันธรรม และสร้างจุดสนใจแก่ผู้แวะเวียนมากราบไหว้พระพุทธมงคล เข้ามา
ชมผลงานศิลปะท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวประวตัิศาสตร์เมืองโบราณกันทรวิชัย ท่ีจะ
เป็นสาธารณะสมบตัขิองชมุชนพระยืนสืบไป 
 
ค าส าคัญ: ศลิปะกบัชมุชน, ศลิปะภาพถ่าย 
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Abstract 
 

Creation of Phra Buddhamongkol photography installation in Phra - 
Yuen community of Kanthararat Sub - district in Kantharawichai District of Maha 
Sarakham Province was a community - based art project for visual art creation in 
temple boundary. Its purposes were: 1) to study history of Phra - Yuen community 
and their religious fervor to important Buddha images in Kantharawichai District, 2) 
to create photo - printed ceramic tiles as a representative of the community’s 
religious fervor to the Standing Buddha or Phra Buddha Mongkhol, and 3) to 
collaborate the community on contemporary art creation as media for their history 
demonstration.      

The findings found that the boundary of Buddha Mongkol Temple 
housed sanctity and was also a heart of ancient Kantharawichai City. A well - 
known Buddha image named Phra Buddha Mongkol or the Standing Buddha 
enshrining within this temple for a long time apprised that the community had 
religious fervor in Buddhism since antiquity. Based on this fervor, it led to creation 
of Phra Buddha Mongkhol photographic murals through the community’s 
collaboration. To achieve this purpose, the community participated in the study 
through researching and drafting stages involved with financial support for 
fabrication of “Dancing for Paying Homage to Phra Buddha Mongkhol”. This site 
specific installation was combined with unique local Northeastern Thai dance 
and modern techniques of custom-printed ceramic tiles. A complete mural 
consisted of 150 custom printed ceramic tiles (20 x 20 centimeters per each tile) 
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was installed on the facade of Worrawiset hall specifying that this mural was a 
site specific photography. Photo-stories evident in this mural also brought 
viewers to comprehend the enshrining of Phra Buddha Mongkhol. More 
importantly, this project revitalized relation between art and the community. 
Besides, it also altered temple’s roles to a cultural learning center as well as a 
new tourism site for visitors eager to learn and comprehend history of Phra - Yuen 
community through art. At last, this new art piece would be a part of this 
community from this time on.  
   
Keywords:  Art and Community, Photography Installation 
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บทน า 
ความสมัพนัธ์ระหว่างศิลปะกบัชมุชนในอดีตท่ีปรากฏในสงัคมไทยและ

สังคมในโลกตะวันตกล้วนมีความเก่ียวข้องกับศาสนา ศิลปะกับชุมชนจึง
สามารถสะท้อนความสัมพันธ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ตามบริบทของเวลาและ
การเมืองท่ีด ารงอยู่ในแต่ละช่วงเวลา (อรรฆย์ ฟองสมทุร, 2544: 10) โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาท่ีเข้ามาในดินแดนไทยตัง้แต่สมัยทวารวดี ท่ีมีการสร้างสถูปเจดีย์ 
ประติมากรรมแกะสลักตามถ า้ และการสร้างพระพิมพ์เพ่ือเป็นการสืบทอด 
พระศาสนา สว่นจิตรกรรมท่ียงัหลงเหลือจากสมยัอยธุยามีการเขียนภาพภายในพืน้ท่ี
เฉพาะ เช่น จิตรกรรมฝาผนงัภายในเจดีย์ หรือจิตรกรรมบนผนงัโบสถ์และวิหาร
อาจมีการสร้างตามลกัษณะเฉพาะของวฒันธรรมในแต่ละพืน้ท่ี เช่น จิตรกรรม
ฝาผนงัอีสาน นิยมเขียนบนผนงัโบสถ์ด้านนอก ด้วยชาวบ้านถือว่าภายในโบสถ์
เป็นพืน้ท่ีของสงฆ์ การวาดรูปไว้บนผนงัด้านนอกท าให้คนท่ีไม่มีโอกาสเข้าไปใน
โบสถ์ เช่น สตรีเพศ สามารถชมจิตรกรรมฝาผนงัจากด้านนอกได้ จิตรกรรมฝา
ผนงัอีสานจึงสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างพุทธศาสนากับชุมชน และบทบาท
ของศิลปะในฐานะสมบตัิร่วมของชมุชน เป็นเหมือนหนงัสือการ์ตนูเล่มใหญ่ของ
ชมุชนส าหรับใช้สอนเร่ืองศีลธรรมตามหลกัค าสอนในพทุธศาสนท่ีแตกต่างจาก
การฟังหรือชมการแสดง (สุมาลี เอกชนนิยม, 2548: 9) ซึ่งสร้างขึน้โดยพระสงฆ์
และกลุ่มช่างท่ีล้วนเป็นคนในชุมชน แต่หลังจากท่ีมีการปฏิรูปคณะสงฆ์ เกิด
ระบบการศกึษาสมยัใหม่ในสมยัรัชกาลท่ี 5 วดัได้ถกูลดบทบาทในฐานะสถาบนั
ท่ีให้การศกึษาแก่ชมุชน ระยะห่างระหว่างวดักับชมุชนท่ีเกิดขึน้ ก่อให้เกิดความ
เปล่ียนแปลงในจดุประสงค์การสร้างศิลปะในชมุชน เชน่ อดุมคติการสร้างศิลปะ
เร่ิมสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับรัฐมากขึน้ หรือบทบาทของกลุ่ม
ผู้ สร้างท่ีเปล่ียนจากช่างในชุมชนไปเป็นกลุ่มช่างอาชีพในระบบการว่าจ้าง 
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รวมถึงศิลปินท่ีเกิดจากระบบการศึกษาในสถาบนัศิลปะหลงัการเปล่ียนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 ท าให้พุทธศิลป์ท้องถ่ินสูญเสียอิสระในการแสดงออก 
จากการถกูควบคมุและการได้รับอิทธิพลทางรูปแบบและอดุมการณ์การปกครอง
ของรัฐไทย ท่ีเข้ามาเปล่ียนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชุมชนในเชิง
ต าแหน่งท่ีมีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้สร้างกับผู้ ใช้ เช่น ผู้สร้างศิลปะไม่ได้
เป็นคนในชมุชนแตเ่ป็นคนนอกหรือตวัแทนของรัฐเป็น “ผู้สร้างให้” และผู้ ใช้หรือ
ชมุชนท่ีกลายเป็น “ผู้ รับ” ก็มิอาจปฏิเสธการให้ในสิ่งท่ีชมุชนไม่ต้องการนัน้ได้  

แม้ว่ารัฐจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับชุมชนท่ีเปล่ียนไป 
และพยายามฟื้นฟูบทบาทของวัดท่ีมีต่อชุมชนผ่านโครงการต่างๆ เช่น  
กรมศาสนาได้เร่ิมโครงการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมท้องถ่ิน
เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชมุชน ตัง้แตปี่ พ.ศ.2525 หรือการใช้วดัเป็นท่ีตัง้ของ
พิพิธภณัฑ์ท้องถ่ินท่ีริเร่ิมโดยนกัวิชาการและชาวบ้าน อนัเป็นการเปิดพืน้ท่ีและ
สร้างความมีตวัตนของท้องถ่ินให้แตกต่างจากภาพของประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน
ฉบบัทางการท่ีผลิตมาจากศนูย์กลาง และยงัเป็นการตอบโต้กระแสโลกาภิวฒัน์ 
(ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนนัตกลู, 2549: 133) เหตผุลดงักล่าวท าให้สถาบนัการศึกษา
ในสว่นภมูิภาคท่ีผลิตบณัฑิตผู้ มีความรู้ทางศลิปะตระหนกัถึงบทบาทและวิธีการ
น าความรู้จากในชัน้เรียนไปใช้ได้ในสถานการณ์จริง ตลอดจนการท าหน้าท่ี
สะท้อนสิ่งท่ีเป็นมรดกทางวฒันธรรมของชมุชนโดยใช้ศาสตร์ความรู้ของตนเอง 
จึงเป็นท่ีมาของโครงการสร้างสรรค์ศิลปกรรมร่วมกับชุมชนท่ีตัง้อยู่ใกล้พืน้ท่ี
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม เพ่ือฟืน้ฟูบทบาทของวดัในฐานะศนูย์รวมชมุชนด้วย
การท าให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์และมรดกของชุมชนผ่านส่ือศิลปะ 
ร่วมกบัชมุชนพระยืน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีเร่ิมด าเนินการโดย
หลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัง้แต่ปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายของสถาบันท่ี
ต้องการเป็นมหาวิทยาลยัเพ่ือชมุชน 
 
ความเป็นมาของการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

ชุมชนพระยืน ต าบลคันธารราษฎร์ อ า เภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เป็นชุมชนท่ีมีประวัติศาสตร์ และต านานความเป็นมาของเมือง
โบราณท่ีคนในชมุชนยงัสืบทอดมาจนปัจจบุนั เช่น ต านานท้าวลินทองแห่งเมือง
คนัธาธิราช ผู้สร้างพระพทุธรูปยืน 2 องค์ เป็นการอทุิศส่วนกศุลทดแทนคณุบิดา
มารดา ด้วยการสร้างพระพทุธมิ่งเมือง เพ่ือทดแทนคณุมารดา ปัจจบุนัประดิษฐาน
อยู่ท่ีวัดสุวรรณาวาส และ สร้างพระพุทธมงคล เพ่ือทดแทนคุณบิดา ปัจจุบนั
ประดิษฐานอยู่ท่ีวัดพุทธมงคล เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิส าคญัท่ีผู้ เดินทางผ่านอ าเภอ
กันทรวิชยั ด้วยถนนถีนานนท์เช่ือมต่อเส้นทางระหว่างจงัหวัดมหาสารคามกับ
จงัหวดักาฬสินธุ์ได้แวะเวียนเข้ากราบสกัการะ สว่นในทางโบราณคดีมีการขุดพบ
โบราณวตัถุท่ีแสดงถึงการเป็นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี คือ พระพิมพ์ดินเผา  
ในบริเวณเนินดินของวดัพทุธมงคล และแผน่โลหะเงินดนุ จากอุม่ญาค ูในบริเวณ
วัดพระนอน ท่ีสะท้อนให้เห็นว่าอ าเภอกันทรวิชัยในปัจจุบันเคยเป็นท่ีตัง้ของ
เมืองโบราณสมัยทวารวดีร่วมสมัยกับเมืองฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย 
จงัหวดักาฬสินธุ์ 

ด้วยชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัยบางส่วนในปัจจุบันถูกพัฒนาให้
กลายเป็นชุมชนเมืองจากการขยายเส้นทางถนน ส่งผลต่อวิ ถี ชีวิตและ
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนในพืน้ท่ี ท าให้ประเพณีในรอบปี (ฮีตสิบสอง) 
บางอย่างท่ีเคยปฏิบตัิกันมาหายไปหรือชาวบ้านเลิกปฏิบตัิไป แม้ว่าโดยแท้จริง
แล้วชาวบ้านยงัคงมีความภูมิใจในประเพณีและวฒันธรรมของตนอยู่ ท าให้เกิด
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การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน อย่างมีส่วนร่วมเพ่ือการจัดการพิพิธภัณฑ์
พืน้บ้านวดัพทุธมงคล (พิเนตร ดาวเรือง, 2552) ท่ีจดัตัง้ขึน้เม่ือปี พ.ศ.2540 โดย
ได้รับการสนบัสนนุของหน่วยงานท้องถ่ิน แตพ่ิพิธภณัฑ์พืน้บ้านวดัพทุธมงคลใน
ปัจจบุนัอยู่ในสภาพเป็นห้องเก็บของมากกว่าพิพิธภณัฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการ
จดัการพิพิธภณัฑ์ท่ีมีรายละเอียดมากและไม่มีผู้ รับผิดชอบในการดแูลท่ีชัดเจน
และตอ่เน่ือง ท าให้พิพิธภณัฑ์ไม่สามารถด าเนินการตามแนวทางท่ีวางไว้ การท่ี
สถาบนัการศึกษาจัดโครงการท่ีต้องอาศยัความร่วมกับชุมชน จึงต้องค านึงถึง
ความเป็นไปได้ท่ีชุมชนจะสามารถดูแลหรือด าเนินกิจกรรมต่อได้เม่ือโครงการ
เสร็จสิน้ลง 

ภาควิชาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ตระหนกัถึงการสร้างกลไกท่ีจะท าให้ชาวบ้านเกิดจิตส านึกการอนุรักษ์สืบสาน
ต านานความเป็นมาของชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัยด้วยการใช้ผลงานศิลปะ
เป็นส่ือ ท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและประตมิากรรมเป็นส่ือเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์ชมุชนตัง้แตปี่ พ.ศ.2557 โดยได้รับความร่วมมือจากชมุชนพระยืน 
ต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม แล้วตดิตัง้ภายในวดั
พุทธมงคลเพ่ือเป็นพืน้ท่ีเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมท้องถ่ินแก่ชุมชนและ
สาธารณชน (ภาพท่ี 1) ทัง้นี ้เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์เป็นส่ือเรียนรู้ประวตัิศาสตร์
ชุมชนในวัดพุทธมงคลมีความหลากหลาย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนในหลกัสูตรศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ท่ีมีกลุ่มวิชาเอก
จ านวน 5 วิชาเอก ประกอบด้วย จิตรกรรม ประตมิากรรม ศลิปะภาพพิมพ์ ศลิปะ
ไทย และศลิปะส่ือประสม ภาควิชาทศันศิลป์ จึงมอบหมายให้กลุม่วิชาเอกศิลปะ
ส่ือประสมเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการบริการวิชาการ หนึ่ง
หลกัสตูรหนึ่งชมุชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด้วยการสร้างสรรค์ผลงาน
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ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาท่ีชุมชนพระยืนมีต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคู่เมืองกันทรวิชัย 
ด้วยเทคนิคการพิมพ์ภาพลงแผ่นกระเบือ้งเซรามิค เพ่ือเป็นสมบตัิของชุมชนท่ี
สามารถดูแลรักษาต่อไปได้และยังเป็นการเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท่ีน่า
ภาคภูมิใจของสาธารณชนผู้ มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธ์ิของชุมชนพระยืน 
จงัหวดัมหาสารคาม 
 
วัตถุประสงค์โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ 

1. เพ่ือศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนพระยืน และความความศรัทธาของ
ชมุชนท่ีมีตอ่พระพทุธรูปส าคญัของเมืองกนัทรวิชยั 

2. เพ่ือสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคท่ีแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อ
พระพทุธมงคล  

3. เพ่ือให้ชุมชนพระยืนมีส่วนร่วมในการใช้ศิลปะเป็นส่ือน าเสนอ
ประวตัศิาสตร์ของตนเอง  
 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. ภาควิชาทศันศลิป์ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ประชุมวางแผนคณะผู้ รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการคือ กลุ่มวิชาเอก
ศิลปะส่ือประสม ก าหนดรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการเนือ้หาร่วมกับโครงการนี ้
คือ รายวิชาประวตัิศาสตร์ศิลป์ไทย วางแผนประสานงานลงพืน้ท่ีส ารวจและเก็บ
ข้อมลูร่วมกบัชมุชนและวดัพทุธมงคล โดยได้รับความร่วมมือในการประสานงาน
จาก องค์การบริหารส่วนต าบลคนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั 

2. ศกึษาและเก็บข้อมลูภาคเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน 
เมืองโบราณกันทรวิชัย วัดพุทธมงคล และชุมชนในพืน้ท่ี รวมถึงทบทวน
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เอกสารรายงานโครงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมกบัชมุชนพระยืน ต าบล
คนัธารราษฎร์ อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม ระหวา่งปี พ.ศ.2557 - 2559 

3. ศึกษาพืน้ท่ีติดตัง้ผลงานศิลปกรรมในวัดพุทธมงคลให้มีความ
เหมาะสม สามารถเป็นจดุสนใจแก่ผู้คนท่ีแวะเวียนมาเย่ียมชมผลงานศิลปกรรม 
และศึกษาข้อมูลศิปกรรมภาคสนามในรายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย บริเวณ 
จงัหวดัมหาสารคาม และ จงัหวดักาฬสินธุ์ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ในการวางกรอบ
แนวคดิการสร้างสรรค์ โดยผู้ รับผิดชอบโครงการเห็นวา่ผนงัด้านนอกศาลาวรวิเศษ
ท่ีถูกใช้เป็นบริเวณพักสิ่งของท่ีวัดไม่ใช้แล้วนัน้ สามารถเป็นบริเวณน าเสนอ
ผลงานศิลปะท่ีสร้างจดุสนใจให้ผู้ ท่ีแวะเวียนมาสกัการะพระพทุธมงคลเข้ามาชม
ผลงานศลิปกรรมภายในศาลาได้  

4. การสร้างแบบร่างผลงานสร้างสรรค์ จากการศกึษาข้อมลูภาคเอกสาร 
ภาคสนาม และลักษณะส าคญัของพืน้ท่ีติดตัง้ผลงาน เพ่ือให้ผลงานสามารถ
สร้างความเช่ือมโยงไปสู่บริเวณท่ีตัง้สิ่งศกัดิส์ิทธ์ในพืน้ท่ีได้ ผู้ รับผิดชอบโครงการ
ได้ประยุกต์ใช้วิธีการสร้างสรรค์ภาพถ่ายบนกระเบือ้งจากแนวคิดในการสร้าง
ผลลัพธ์ทางทัศนศิลป์จากการประกอบภาพถ่ายสถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน 
(Singapore Art Museum, 2013) ซึ่งท าให้ผลงานภาพถ่ายสามารถน าเสนอใน
พืน้ท่ีกลางแจ้งด้วยการใช้ส่ือวัสดุท่ีมีความคงทนต่อสภาพอากาศ (ภาพท่ี 2) 
ภายใต้สองแนวคิด คือ  
  4.1 แนวคิดการใช้นาฏลกัษณ์จากศิลปวตัถุสมยัทวารวดี จาก
การศกึษาศิลปวตัถปุระเภทประติมากรรมแสดงภาพการฟ้อนร าบนใบเสมาสมยั
ทวารวดีท่ีปรากฏในภาคอีสาน เช่น ประติมากรรมสลกัหินบนใบเสมา เมืองฟ้า
แดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ ท่ีเช่ือว่ามีอายุร่วมสมยักับเมือง
โบราณกนัทรวิชยั (ภาพท่ี 3) 
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  4.2 แนวคิดการใช้ศิลปะพื น้บ้านเป็นภาพตัวแทนของ
วฒันธรรมชมุชนอีสาน คือ การฟ้อนเชิงพิธีกรรมเพ่ือบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอนัท่ีคนใน
ชุมชนมีความคุ้นเคยและปฏิบตัิร่วมกันมา เพ่ือสะท้อนบทบาทและตวัตนของ
ชมุชนพระยืนผ่านการฟ้อนท่ีในทางคติชน (ผ่องพนัธุ์ มณีรัตน์, 2525) ถือว่าการ
เคล่ือนไหวร่างกายนัน้เป็นลักษณะหนึ่งในวิธีการถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มชน 
(ภาพท่ี 4) 

5. น าร่างผลงานภาพท่ีสร้างขึน้จากทัง้สองแนวคิดท่ีสัมพันธ์กับพืน้ท่ี
ติดตัง้ผลงาน จัดกิจกรรมประชาคมร่วมกับชุมชน หมู่ 2 และหมู่ 11 ต าบล
คนัธารราษฎร์ เพ่ือแลกเปล่ียนและน าไปปรับปรุงแก้ไขผลงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของชุมชน ในวนัท่ี 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวรวิเศษ วดัพุทธ
มงคล โดยชุมชนมีความเห็นชอบร่วมกันเลือกแบบร่างผลงานภายใต้แนวคิดท่ี
สอง (ข้อ 4.2) คือ ภาพการฟ้อนสกัการะบูชาพระพทุธมงคล เพราะเป็นผลงานท่ี
สะท้อนบทบาทและตวัตนของชุมชนพระยืน และสามารถเช่ือมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้หลวงพ่อพระยืนภายในวดั (ภาพท่ี 5) 

6. สร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย แสดงภาพการฟ้อนสกัการะบชูาพระพุทธ
มงคล สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีส าคญัของชมุชน โดยให้นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาทศันศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ตามองค์ประกอบภาพการฟ้อนท่ีปรากฏในแบบร่าง 

7. น าภาพถ่ายต้นฉบับท่ีผ่านการปรับแต่งให้สัมพันธ์กับสัดส่วน
กระเบือ้งจ านวน 150 ภาพ เข้าสู่กระบวนการผลิตชิน้งานด้วยเทคนิคการพิมพ์
ภาพลงแผ่นกระเบือ้งเซรามิค แล้วอบด้วยความร้อนสงู 800 องศา เพ่ือให้ผลงาน
มีความคงทนตอ่สภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตัง้ภาพผลงานในบริเวณพืน้ท่ี
กลางแจ้งได้ 
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8. ติดตัง้ผลงานขนาด 200 x 300 เซนติเมตร ซึ่งประกอบขึน้จาก
กระเบือ้งขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จ านวน 150 แผ่น โดยช่างติดกระเบือ้งของ
ชุมชนพระยืน บนผนงัด้านนอกศาลาวรวิเศษ วดัพุทธมงคล (ภาพท่ี 6) และจดั
พิธีมอบผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิค การฟ้อนบชูาพระพทุธมงคล แก่ชมุชน
ในวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ณ วดัพทุธมงคล อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม  

9. ประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้หลงัจากการส่งมอบผลงานให้เป็นสมบตัิ
ของวดัพทุธมงคลและชุมชนพระยืน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม เป็น
เวลาสามเดือน 
 
สรุปผลการวิจัยเพื่อการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบชูาพระพทุธมงคล ชมุชนพระยืน อ าเภอกนัทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นโครงการวิจัยเพ่ือสร้างกรอบความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ ในพืน้ท่ีสาธารณะท่ีเน้นการมีส่วนร่วมของชมุชนท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ีวดัพุทธมงคล สามารถสรุปผลการวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์
ตามวตัถปุระสงค์ของโครงการได้เป็น 3 สว่น ดงันี ้

1. จากการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชนพระยืน และความความศรัทธา
ของชุมชนท่ีมีต่อพระพุทธรูปส าคญัของเมืองกันทรวิชัย พบว่า ชุมชนพระยืน 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพืน้ท่ีท่ีมี
ประวัติศาสตร์และต านานท่ีคนในชุมชนยังคงสืบทอดและยึดถือมาอย่าง
ยาวนาน ผลการศึกษาของ สมชาติ มณีโชติ (2550) แสดงให้เห็นว่าพืน้ท่ีในเขต 
ต าบลคนัธารราษฎร์ เป็นเมืองโบราณท่ีมีอายุย้อนกลับไปได้ถึงสมัยทวารวดี 
เน่ืองจากมีระบบการสร้างคนู า้คนัดินเป็นแนวเขตเมือง และพบแท่งศิลาหรือใบ
เสมา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการสร้างเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี ตามท่ี
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ปรากฏโดยทัว่ไปในภาคอีสาน มีการขดุพบโบราณวตัถท่ีุแสดงถึงการเป็นเมืองใน
วฒันธรรมทวารวดีท่ีส าคญั คือ พระพิมพ์ดินเผา ในบริเวณเนินดินของวัดพุทธ
มงคล และแผ่นโลหะเงินดุน จากอุ่มญาค ูในบริเวณวัดพระนอน และท่ีส าคญั
ท่ีสุด คือ การพบพระพุทธรูปขนาดใหญ่สององค์ ท่ีได้รับการซ่อมบูรณะโดย
ชาวบ้านท่ีเข้ามาอยู่อาศยัในบริเวณเมืองโบราณเม่ือประมาณ 100 ปี ท่ีผ่านมา 
คือ พระพทุธมิ่งเมือง ปัจจบุนัประดิษฐานท่ีวดัสวุรรณาวาส และ พระพุทธมงคล 
ปัจจบุนัประดิษฐานท่ีเนินดินภายในวดัพทุธมงคล ซึ่งเช่ือว่าเคยเป็นบริเวณท่ีตัง้
ของสถูปเจดีย์ ตามลกัษณะการก าหนดพืน้ท่ีและต าแหน่งท่ีตัง้สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิใน
วัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดียวกับ พระธาตุยาคู ในเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง 
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสินธุ์ และเมืองโบราณนครจ าปาศรี อ าเภอนาดูน 
จงัหวดัมหาสารคาม 

การศึกษาและเก็บข้อมูลการวิจยัเพ่ือการสร้างสรรค์โครงการนี ้ยงัเป็น
การบูรณาการกับการเรียนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ไทย หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาทศันศิลป์ ให้ผู้ เรียนลงพืน้ท่ีศกึษาข้อมลูของ
ชมุชนท่ีเก่ียวกบัศิลปะท้องถ่ินท่ีปรากฏใน อ าเภอกนัทรวิชยั จงัหวดัมหาสารคาม 
เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ภาคสนามควบคูก่ับการเรียนรู้ประวตัิศาสตร์ชุมชน
จากภาคเอกสาร และเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนตระหนกัถึงการคิดเชิงสร้างสรรค์บน
โจทย์ของปัญหาท่ีเป็นข้อมูลจากชุมชน พร้อมกับการทบทวนแนวทางการ
สร้างสรรค์ผลงานร่วมกับชุมชนพระยืนตัง้แต่ปี 2557 ท าให้ได้ข้อสรุปท่ีเป็น
จดุเน้นการสร้างสรรค์ผลงาน 2 ข้อท่ีส าคญั คือ 
  1.1 การสะท้อนบทบาทและความส าคญัของชุมชนพระยืนใน
ปัจจบุนั ท่ีเป็นผู้ท านบุ ารุงและสืบสานศิลปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกของชมุชนให้
อยู่สืบไป เน่ืองจากการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับชุมชนครัง้ท่ีผ่านมาทุกชิน้จะ
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สะท้อนการให้ความส าคญักับประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณตามเร่ืองเล่าท่ี
เป็นต านานของเมืองคันธาธิราช ในผลงานประติมากรรมรูปนูน เล่าเร่ือง
ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองกันทรวิชัย (พ.ศ.2557) ผลงานจิตรกรรมสีน า้มัน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชุมชนบ้านพระยืน (พ.ศ.2558) ท่ีแสดงภาพ
ประวตัศิาสตร์การสร้างพระพทุธมงคล และพระพทุธมิ่งเมือง ในอดีต สว่นผลงาน
ประติมากรรมรูปนูน เล่าเร่ืองประวัติศาสตร์ชุมชนพระยืน (พ.ศ.2559) ได้
เปล่ียนไปเน้นภาพพืน้ท่ีโบราณสถาน อุ่มญาคู คูน า้คนัดิน การสร้างพระธาตุ 
และศิลปวตัถท่ีุส าคญัของเมืองกนัทรวิชยัคือพระพิมพ์ของท่ีมีการขุดพบ ท่ีล้วน
เป็นเร่ืองราวของชมุชนโบราณท่ีเกิดขึน้ก่อนชมุชนในปัจจบุนัจะอพยพเข้ามาอยู่ 
  1.2 การท าให้บริเวณท่ีติดตัง้ผลงานเป็นจุดดึงดูดความสนใจ
แก่ผู้ ท่ีได้แวะเวียนมาสกัการะพระพุทธมงคลเข้ามาเย่ียมชมผลงานศิลปกรรมท่ี
ติดตัง้อยู่ภายในศาลาวรวิเศษท่ีใช้เป็นสถานท่ีน าเสนอผลงานสร้างสรรค์ทัง้หมด 
ซึ่งตัง้อยู่บริเวณด้านหลังท่ีประดิษฐานพระพุทธมงคล ท าให้ผู้ ท่ีแวะเวียนมา
สกัการะพระพทุธมงคลไม่เห็นผลงานท่ีติดตัง้อยู่ภายในศาลาหากไม่เดินอ้อมมา
ด้านหลงั (สมัฤทธ์ิ เหลา่ต้น, 2560: สมัภาษณ์) 

2. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อพระพุทธ
มงคล เป็นภาพการฟ้อนท่ีสามารถสะท้อนเอกลักษณ์ของศิลปะการแสดง
พืน้บ้านของอีสาน และบทบาทของชมุชนพระยืนในปัจจบุนั สามารถพิจารณาได้
เป็นประเดน็ดงันี ้
  2.1 สนุทรียภาพทางทศันศิลป์ ผลงานสร้างสรรค์ภาพถ่ายการ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล แสดงภาพกลุ่มชายหญิงก าลังฟ้อนร าในท่วงท่าท่ี
แตกต่างกันจ านวน 8 คน แต่งกายด้วยชุดพืน้เมืองอีสาน พิมพ์ลงกระเบือ้ง
ส่ีเหล่ียมขนาด 20 x 20 เซนตเิมตร จ านวน 150 ภาพ ปเูรียงกนัอย่างเป็นระเบียบ
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รวมกันเป็นผลงานขนาด 200 x 300 เซนติเมตร พืน้หลังของแต่ละภาพ 
(background) เป็นลายซุ้มประตใูนรูปแบบศิลปะท้องถ่ินอีสานในโทนสีครีมส้ม
ตดัด้วยเส้นสีฟ้าแบบเดียวกนัทกุภาพ เม่ือพิจารณาตามหลกัองค์ประกอบศิลปะ
ของ ชลูด นิ่มเสมอ (2559) ผู้ฟ้อนในภาพจะถูกพิจารณาว่าเป็นรูปทรงท่ีแสดง
ความเหมือนจริงตามธรรมชาติ และมีค่าน า้หนกัโดยเฉล่ียเข้มกว่าพืน้หลังของ
ภาพ ความเป็นเอกภาพทางศิลปะในผลงานเกิดจากการใช้กฎเกณฑ์ของการ
ประสาน (Transition) ระหว่างรูปกับพืน้ท่ีมีความแตกต่างกัน ด้วยการซ า้ 
(Repetition) ของรูปทรงคนท่ีก าลังฟ้อน ระยะห่างระหว่างคนฟ้อนท าให้เกิด
ชอ่งไฟหรือพืน้ท่ีวา่งท่ีท าให้รูปทรงคนมีความเป็นเดน่ (Dominance) ลอยออกมา
จากพืน้หลงัของภาพท่ีมีน า้หนกัสีอ่อนกว่า การซ า้ของรูปทรงท่ีมีน า้หนกัขัดแย้ง
กบัพืน้ภาพอย่างมีจงัหวะท าให้เกิดการเปล่ียนแปร (Variation) และเกิดดลุยภาพ
แบบเคล่ือนไหว (Informal Balance) จากการประสานกันของเส้นรอบนอกของ
รูปทรงคนท่ีก าลงัฟ้อนในท่าตา่งๆ (ภาพท่ี 7) 
  การสร้างจุดเช่ือมโยงระหว่างเนือ้หาในภาพถ่ายไปสู่ต าแหน่ง
ของสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีไม่ได้อยู่ในภาพ เกิดจากเอกภาพแบบเคล่ือนไหว (Dynamic 
Unity) ท่ีมาจากเส้นรอบนอกของการฟ้อนในท่าตา่งๆ เป็นจงัหวะท่ีเล่ือนไหลของ
เส้นและรูปทรงเป็นล าดบัขัน้ท่ีต่อเน่ือง (Continuous Gradation) ท าให้ทิศทาง
ของผู้ฟ้อนทัง้หมดในภาพเกิดเป็นเส้นโครงสร้าง (Structural Line) แบบทแยงท่ี
น าสายตาให้มองออกจากภาพไปทางขวาเพ่ือเช่ือมโยงกับต าแหนง่ท่ีประดิษฐาน
พระพทุธมงคล (ภาพท่ี 8) ซึง่เป็นเส้นในจินตนาการท่ีผู้ดจูะรู้สึกหรือปะติดปะต่อ
เช่ือมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2559: 53) สังเกตได้จาก
ใบหน้าของผู้ฟ้อนทัง้หมดจะหนัไปด้านขวาของภาพทัง้ในลักษณะเงยหน้ามอง
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สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิในต าแหนง่ท่ีอยูส่งูกวา่ กบัการก้มหน้าในลกัษณะก าลงัอธิษฐานและ
กราบสกัการะสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิท่ีมิได้ปรากฏอยูใ่นภาพ (ภาพท่ี 9) 
  2.2 สุนทรียภาพจากเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถ่ินใน
ผลงานสร้างสรรค์การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล เป็นการใช้เอกลักษณ์การฟ้อน
ของภาคอีสานในความหมายของการฟ้อนเชิงพิธีกรรมแบบชาวบ้านท่ีมิได้มี
ลกัษณะเป็นนาฏลกัษณ์ท่ีสืบทอดกนัมาอย่างเป็นแบบแผน ท าให้การฟ้อนอีสาน
มีความเป็นอิสระสงู ไมมี่กฎเกณฑ์ในการแสดงความพร้อมเพรียงในการฟ้อนหมู่
และเป็นภาษาประเภทหนึ่งท่ีใช้แสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตาม
พิธีกรรมเพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิได้รับผลท่ีดี (ชชัวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2532) ซึ่งแบ่งได้
เป็นสองกลุม่ คือ ฟ้อนเพ่ือการบชูาสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิ หรือบชูาวิญญาณบรรพบรุุษ กบั
อีกกลุ่ม คือ ฟ้อนเพ่ือเส่ียงทาย หรือการขอฟ้าฝน เม่ือเกิดความแปรปรวนทาง
ธรรมชาติ การฟ้อนจึงเป็นสมบตัิส่วนรวมของชมุชนเช่นเดียวกับรูปแบบการแต่ง
กายของชาวบ้านในโอกาสตา่งๆ โดยเฉพาะการแตง่กายเพ่ือการเข้าวดัท าบุญท่ี
ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ ฝ่ายหญิงแต่งกายด้วยผ้าไทยพืน้ถ่ิน ไว้ผมมวยสูง
และเกล้ามวย มีการสวมเสือ้อิง้ เสือ้คอกระเช้า เสือ้แขนกระบอก แล้วห่มสไบขิด 
ด้วยการนุง่ซิ่นตอ่หวัตอ่ตีนแบบจารีตของชาวอีสาน อยูใ่นทา่นัง่ประนมมือถือธูป
เทียนและดอกไม้สกัการะ อยู่ในท่าก าลงัยกมือทัง้สองข้างจรดศีรษะประคองผ้า
กาสาและขนัธ์ห้าเพ่ือเป็นเคร่ืองสกัการะบูชา และอยู่ในท่าก าลงัหมอบกราบใน
ลกัษณะแบมือทัง้สองข้างลงบนหมอนขิด ส่วนฝ่ายชายแต่งกายด้วยการนุ่งผ้า
โสร่ง หรือนุง่เต่ียวผ้าไหมหางกระรอก มีการใช้ผ้าขาวม้าคาดเอว และมีการน าผ้า
ขาวมาคล้องไหล่หรือพาดบ่าด้านซ้าย อยู่ในท่าก าลงัฟ้อน และอยู่ในท่าคกุเข่า
ประนมมือส่วนอีกคนก าลังประคองช่อดอกบัว ซึ่งล้วนสะท้อนความงามและ
วฒันธรรมท่ีแสดงออกผ่านสิ่งทอของอีสาน  
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3. การสร้างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชมุชนท่ีมีต่อพระพุทธ
มงคลโดยชมุชนมีสว่นร่วม สามารถสรุปได้เป็น 2 ประเดน็ดงันี ้ 
  3.1 การมีส่วนร่วมในการวางกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน หลังจากผู้ รับผิดชอบโครงการได้ทบทวนเนือ้หาและรูปแบบผลงาน
สร้างสรรค์ รวมถึงลักษณะพืน้ท่ีติดตัง้ผลงานของโครงการในครัง้ก่อนร่วมกับ
ชุมชนตามท่ีได้กล่าวไว้ในข้อท่ี 1 ท าให้การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธ
มงคล ชมุชนพระยืนฯ ให้ความส าคญักับขัน้ตอนการหาพืน้ท่ีติดตัง้ผลงาน เพ่ือ
แก้ปัญหาเร่ืองจดุดงึดดูความสนใจแก่ผู้ ท่ีเข้ามาสกัการะพระพทุธมงคลให้เข้ามา
เย่ียมชมผลงาน คือการใช้ผนงัด้านนอกของศาลาวรวิเศษเป็นพืน้ท่ีติดตัง้ผลงาน
ภาพถ่ายเซรามิคด้วยเหตผุลส าคญัสองประการคือ 1) อยู่ในต าแหน่งท่ีสามารถ
มองเห็นผลงานได้จากระยะไกล 2) สามารถสร้างความเช่ือมโยงไปสู่ต าแหน่งท่ี
ประดิษฐานพระพุทธมงคลจากการก าหนดเนือ้หาภายในภาพได้ ผู้ รับผิดชอบ
โครงการจึงได้เสนอแนวคิดในการสร้างแบบร่างผลงานภาพถ่าย การฟ้อนบูชา
พระพุทธมงคล จ านวน 2 แบบ เพ่ือให้ชุมชนพิจารณาและมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจผ่านการจัดประชาคม ซึ่งชุมชนได้มีมติเลือกภาพร่างท่ีเป็นการใช้
ศิลปะการแสดงพืน้บ้านของอีสานในการบูชาพระพุทธมงคล ด้วยเป็นผลงานท่ี
สะท้อนบทบาทและตวัตนของชุมชนพระยืน และสามารถเช่ือมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้หลวงพ่อพระยืนภายในวดั  
  3.2 การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนงบประมาณการผลิตผลงาน
ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคลจากชุมชน เน่ืองจากงบประมาณของโครงการ
สร้างสรรค์ฯ ท่ีได้รับทนุอดุหนนุโครงการหนึ่งหลกัสตูรหนึ่งชมุชน จากงบประมาณ
เงินแผ่นดิน ประจ าปี 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นเงิน 50,000 บาท  
ไม่เพียงพอตอ่คา่ใช้จ่ายในการผลิตผลงาน ผู้ รับผิดชอบโครงการจึงได้ขออนุญาต



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

234 

จดัหางบประมาณสบทบเพิ่มเตมิจากผู้ ให้ทนุ รวมเป็นเงินอีก 50,400 บาท โดยเป็น
เงินบริจาคสมทบโครงการฯ จากชมุชนพระยืนเป็นเงินจ านวน 14,000 บาท และเป็น
เงินบริจาคสมทบจากหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกเป็นเงินจ านวน 36,400 บาท 
เพ่ือให้ได้งบประมาณเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาพิมพ์ภาพลงแผ่น
เซรามิค โดยผู้ รับผิดชอบโครงการได้ใส่นามผู้บริจาคงบประมาณสมทบโครงการฯ 
ลงในกระเบือ้งผลงาน  
 
อภปิราย 

การสร้างสรรค์ภาพถ่าย การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน 
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นโครงการ
สร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์จากการศึกษาประวตัิศาสตร์ชมุชนท่ีมีความศรัทธา
ต่อสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิแห่งเมืองโบราณกันทรวิชัย ท่ีมีความเป็นมาย้อนไปได้ถึงสมัย
ทวารวดีเช่นเดียวกับเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์  โดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนพระยืน และมีส่วนร่วมในขัน้ตอน
การศกึษาเก็บข้อมลู รวมถึงการร่วมก าหนดพืน้ท่ีติดตัง้ผลงานสร้างสรรค์ภายใน
วดัพทุธมงคล เพ่ือให้ผลงานสร้างสรรค์ชิน้นีส้ามารถสะท้อนบทบาทของชุมชนผู้
มีส่วนส าคญัในการท านุบ ารุงวดัพุทธมงคล สถานท่ีประดิษฐานพระพุทธมงคล 
พระพุทธรูปโบราณสมัยทวารวดี ผ่านภาพตัวแทนของพิธีกรรมท่ีชุมชนใน 
ภาคอีสานปฏิบตัิร่วมกนัมา คือ การฟ้อนบชูาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ เช่นเดียวกบัการฟ้อน
ร่วมกนัของชาวบ้านในงานบญุตา่งๆ เพ่ือความเป็นมิตรท่ีส่งผลให้เกิดความสงบ
สขุในชมุชน และกล่อมเกลาให้ชาวบ้านท่ีมีความเช่ือร่วมกนั เกิดแนวปฏิบตัิท่ีอยู่
ในกรอบของสงัคม (ชชัวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2532: 12)  
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การสร้างสรรค์ผลงานทศันศิลป์ในลกัษณะท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็นโครงการศิลปะในพืน้ท่ีสาธารณะท่ีสะท้อนความสมัพันธ์ของศิลปะ
กบัสาธารณะเชิงวตัถ ุ(art object) กบัพืน้ท่ี (space) ซึ่งมุ่งให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากชมุชนและสาธารณชนท่ีก าลงัเผชิญหน้ากบัความเปล่ียนแปลงและ
การกลายเป็นเมืองยงัรู้สึกมีความเสมอดุล (dynamic balance) ระหว่างความ
เป็นสาธารณะและความเป็นส่วนตวัท่ีเป็นเอกภาพในแต่ละวฒันธรรม (อรรฆย์ 
ฟองสมทุร, 2544: 32) ภาพพิธีกรรมท่ีคนในชมุชนยงัคงมีส่วนร่วมในการสืบทอด
จากบรรพบุรุษท่ีถูกท าให้อยู่ในภาพถ่ายติดตัง้ในพืน้ท่ีสาธารณะ กลายเป็นส่ือ
ท าหน้าท่ีย า้เตือนความทรงจ าระดบัชมุชนในอดีตท่ีเคยถกูถ่ายทอดผ่านพิธีกรรม
ก่อนท่ี “ความทรงจ า” ของรัฐสมยัใหม่เข้ามาเบียดขบัการอธิบายอดีตในอดีตของ
ชุมชนท่ีผูกติดกับโลกทัศน์ของพุทธศาสนา และปลูกฝังให้ชุมชนท้องถ่ินทั่ว
ประเทศเกิดการมีส านึกในความเป็นชาติร่วมกันตัง้แต่กลางพุทธศตวรรษท่ี 25 
(อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์, 2548: 9) ภาพถ่ายการฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล จึงเป็น
การฟืน้ฟูวฒันธรรมความเช่ือของสงัคมท้องถ่ินและตวัตนของชุมชนร่วมสมัยท่ี
ยงัคงผูกพนักับพุทธศาสนา และสอดคล้องกับแนวคิดการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถ่ินของท่ีเน้นเป็นความจริงโดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ีชาวบ้าน แตกต่างจาก
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินท่ีเป็นมุมมองของรัฐหรือผู้ปกครองท่ีไม่มีชาวบ้านเป็นตวั
ละครส าคญั (ยงยทุธ ชแูว่น, 2554) ซึ่งจะท าให้ชมุชนมีความภาคภูมิใจมากกว่า
ต านานของบรรพบุรุษสมัยโบราณ แต่ยงัภูมิใจต่อวิถีชีวิตของตนในปัจจุบนั ท่ี
ตระหนกัถึงทนุทางวฒันธรรมท่ีมี 

นอกจากผลงานสร้างสรรค์จะได้ฟื้นฟูความทรงจ าร่วมของชุมชนแล้ว 
ภาพถ่ายการฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล ยังเป็นการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่าง
ศิลปะกับชุมชนโดยใช้วัดเป็นพืน้ท่ีสร้างสรรค์ศิลปะท่ีสอดคล้องกับความ
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ต้องการของชมุชนอย่างท่ีเคยเป็นมาในอดีต และความเปล่ียนแปลงด้านบทบาท
หน้าท่ีของวดัในปัจจบุนัท่ีถกูให้ความส าคญัในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางวฒันธรรม
และเป็นพืน้ท่ีสืบทอดประวตัศาสตร์ของชมุชน  

จากการประเมินผลกระทบท่ีเกิดขึน้หลังจากการส่งมอบผลงาน
สร้างสรรค์ให้กับวัดและชุมชนเป็นผู้ ดูแลในช่วงสามเดือนแรก พบว่าวัดและ
ชุมชนได้เสริมสร้างภูมิทศัน์ ดแูลความสะอาดโดยรอบศาลาวรวิเศษให้มีความ
สวยงามด้วยการน าต้นไม้มาประดบับริเวณหน้าศาลา กลายเป็นบริเวณท่ีผู้ แวะ
เวียนมากราบสกัการะพระพทุธมงคลให้ความสนใจและถ่ายภาพร่วมกับผลงาน 
ท าให้สาธารณชนได้มีโอกาสช่ืนชมผลงานศิลปะร่วมสมยัในรูปแบบภาพถ่าย ท่ี
ขยายข้อจ ากดัในการน าเสนอภาพถ่ายในพืน้ท่ีกลางแจ้ง และสร้างประสบการณ์
รับรู้ทางศิลปะแก่ผู้ ชมให้เกิดการเช่ือมโยงผลงานสร้างสรรค์ไปสู่ต าแหน่งท่ี
ประดิษฐานองค์พระพุทธมงคล เป็นผลงานท่ีส่ือความหมายในลักษณะ
เฉพาะเจาะจงกับพืน้ท่ี (Site Specific Photography) กล่าวคือ ผลงานได้สร้าง
ความสมัพนัธ์กับพืน้ท่ีทัง้ในเชิงเนือ้หาและในเชิงต าแหน่งติดตัง้ผลงาน เพราะ
ต าแหน่งติดตัง้ผลงานสามารถท าให้ผู้ ชมเช่ือมโยงสิ่งท่ีเป็นเนือ้หาภายในภาพ
ไปสู่สิ่งท่ีอยู่ภายนอกภาพได้คือ องค์พระพุทธมงคลในความเป็นจริง แตกต่าง
จากผลงานสร้างสรรค์ในรูปแบบประติมากรรมและจิตรกรรมจากโครงการ
สร้างสรรค์ท่ีผ่านมา ท่ีมีการใช้ภาพพระพุทธมงคลเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัในการ
ส่ือสารเนือ้หาเก่ียวกับประวตัิศาสตร์ชุมชนและเมืองโบราณกันทรวิชัย ซึ่งเป็น
การสร้างความหลากหลายทางเนือ้หาและรูปแบบผลงานสร้างสรรค์ทาง
ทัศนศิลป์ท่ีจะเป็นส่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนผ่านงานศิลปกรรมแก่
สาธารณชนตอ่ไป  
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ภาพที่  1  ผลงานสร้างสรรค์ติดตัง้ภายในศาลาวรวิเศษ วดัพทุธมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  ผลงานสร้างสรรค์ Stillness of Reflection 2013 
เทคนิคภาพถ่ายบนกระเบื้อง ติดตัง้ภายในพืน้ที ่Singapore Art Museum ประเทศสิงคโปร์ 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

238 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  3  แบบร่างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  4  แบบร่างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่2 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

239 ศลิปะกับชุมชน: การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล  
ชุมชนพระยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่  5  กิจกรรมประชาคมร่วมกบัชมุชนพระยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6  ผลงานสร้างสรรค์ การฟอ้นบูชาพระพทุธมงคล 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  7  การประสานเสน้รอบนอกของรูปทรงในผลงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8  เสน้โครงสร้างภายในผลงานสร้างสรรค์ 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

241 ศลิปะกับชุมชน: การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล  
ชุมชนพระยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  9  การเชื่อมโยงเนือ้หาในภาพถ่ายไปสู่ต าแหน่งพระพทุธมงคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

242 

เอกสารอ้างอิง 
 
ชชัวาลย์  วงษ์ประเสริฐ. (2532). ศิลปะการฟ้อนอีสาน. มหาสารคาม: ส านกั

วิทยบริการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม. 
ชลดู  นิ่มเสมอ. (2559). องค์ประกอบของศิลปะ. (พิมพ์ครัง้ท่ี 10). นนทบรีุ: 

อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์. 
ผอ่งพนัธุ์  มณีรัตน์. (2525). มานุษยวิทยากับการศึกษาคตชิาวบ้าน. กรุงเทพฯ: 

แผนกอิสระสงัคมวิทยาและมานษุยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. 
ปริตตา  เฉลิมเผ่า  กออนนัตกลู. (2549). “มานษุยวิทยา พิพิธภณัฑ์และความ

หลากหลายทางวฒันธรรม”. ใน รวมบทความทางสังคมวิทยาและ
มานุษยวิทยา ปี 2549. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พิเนตร  ดาวเรือง. (2552). กระบวนการศกึษาประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อการจัดการพพิธิภัณฑ์พืน้บ้านวัดพุทธมงคล ต าบล
คันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบณัฑิต สาขาไทยคดีศกึษา มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

สมชาต ิ มณีโชต.ิ (2550). “เมืองโบราณกนัทรวิชยักบัสญัลกัษณ์ของความเป็นพืน้ท่ี
ศกัดิส์ิทธ์ิ” ใน มุฑิตาวิชชาการ #2. ขอนแก่น: คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

สมุาลี  เอกชนนิยม. (2548). ฮูบแต้มในสิมอีสาน: งานศิลป์สองฝ่ังโขง. 
กรุงเทพฯ: งานดี. 

ยงยทุธ  ชแูว่น. (2554). “ความนา่เช่ือถือของหลกัฐาน กบัการศกึษา “ความจริง” 
ในประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินไทย”. สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์
และมนุษย์ศาสตร์, 17(5), (กนัยายน - ตลุาคม 2554). 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

243 ศลิปะกับชุมชน: การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล  
ชุมชนพระยืน จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 

  
 
 
 
 

อรรฆย์ ฟองสมทุร. (2544). “คณุคา่ของพืน้ท่ีสาธารณะในภาคอีสาน” ใน รายงาน
การสัมมนาวิวัฒนาการและวิสัยทัศน์ในงานศิลปะร่วมสมัย ของ
ศิลปินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ขอนแก่น: คณะศลิปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น.  

อรรถจกัร์ สตัยานรัุกษ์. (2548). ประวัตศิาสตร์เพื่อชุมชน : ทศิทางใหม่ของ
การศึกษาประวัตศิาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านกังานกองทนุสนบัสนนุ
งานวิจยั (สกว.). 

Singapore Art Museum. (2013). Singapore Biennale 2013. Singapore: 
Singapore Art Museum. 

 
สมัภาษณ์ 
สมัฤทธ์ิ เหลา่ต้น. (20 มิถนุายน 2560). สัมภาษณ์.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

244 

 
 
 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

245 การศกึษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศกึษาต่างประเทศ  
ช้ันปีท่ี 2 มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

 

การศกึษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทย 

ของนักศึกษาต่างประเทศ  

ชั้นปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

An Error Analysis of Thai Language Writing Skill of  

Second-Year Foreign Students at Udon Thani Rajabhat University 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

วัฒนาพร นนลือชา1 / พรจรัส สร้อยศรีฉาย2 
    Wattanapon Nonluecha / Pornjarat Soisrichay 

 

บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียน
ภาษาไทย และเป็นแนวทางแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี จ านวน 15 คน ซึ่งเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีได้มาโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) 
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ผลการวิจัยพบว่าข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นกัศกึษาตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี มีทัง้ระดบัพยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ค า ประโยค และข้อความ ในระดบัพยัญชนะพบว่ามีการเขียน
พยญัชนะผิดอกัขรวิธีด้านรูปสระ เขียนรูปสระผิด เขียนค าโดยขาดหรือเพิ่มรูปสระ 
ด้านวรรณยกุต์พบว่ามีการเขียนค าโดยขาดและเพิ่มวรรณยกุต์ การขาดหรือเพิ่ม
เคร่ืองหมายวรรคตอนในด้านการใช้ค า มีการใช้ค าผิดความหมาย ใช้ค าฟุ่ มเฟือย 
ใช้ค าไมเ่หมาะแก่ความ ใช้ค าไมเ่หมาะกบับริบท ใช้ค าท่ีมีความหมายขดัแย้ง และ
เขียนค า ไม่ครบหรือเขียนบางค าไมไ่ด้ ในด้านประโยคมีการเรียงประโยคไมเ่ป็นไป
ตามไวยากรณ์ ขาดค าจ าเป็นหรือมีค าเกินในประโยค ขาดค าเช่ือมประโยคและ 
ใช้ค าเช่ือมประโยคผิด ด้านการเขียนย่อหน้ามีการเขียนย่อหน้าไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบเขียน เขียนอธิบายไมช่ดัเจน เขียนไมส่อดคล้องกบัประเด็นท่ีให้แสดงความ
คิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขัดแย้งกัน เขียนโดยไม่ล าดบัความคิดก่อนหลงั เขียนเล่าเร่ืองไม่ชดัเจน 
เขียนสว่นน าเร่ืองและสรุปไมเ่หมาะสมและไมน่า่สนใจ เขียนค าท่ีไมส่ื่อความหมาย 

ข้อบกพร่องเหล่านีเ้ป็นแนวทางส าคญัในการจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
แก้ข้อบกพร่องด้านการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษาต่างประเทศ มี 4 ประเด็น 
คือ แนวทางข้อบกพร่องเร่ืองการเขียนสะกดค า การใช้ค า การเขียนประโยค และ
การเขียนย่อหน้า วิธีการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การใช้แบบฝึกหัดการเขียน การ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม การใช้กระบวนการแผนผัง
ความคิด เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการเขียน มากขึน้ น าไปสู่การเขียนท่ีถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ 

 
ค าส าคัญ: ข้อบกพร่อง, ทกัษะการเขียนภาษาไทย, นกัศกึษาตา่งประเทศ 
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Abstract 
 

This study was implemented to: 1) examine errors of Thai language 
writing skill, and 2) recommend guidelines for error correction of Thai language 
writing skill. Participants of this study selected from purposive sampling 
technique were 15 second-year foreign students of Udon Thani Rajabhat 
University in the 2016 academic year.    

Results revealed that the second-year foreign students of Udon Thani 
Rajabhat University had some errors in their Thai language writing skill through 
consonants, vowels, tone marks, words, sentences, and paragraphs. These 
could be explained that: 1) their consonant writing were not in accordance with 
Thai orthography, 2) their vowels were used in wrong terms explicit in essential 
vowel leaving and unessential vowel adding, 3) their tone marks were left or 
added in wrong terms, 4) their punctuation marks were left or added in wrong 
terms, 5) their wording was redundant, inappropriate, contradictory, omitted, 
incomplete, and not in accordance with sentence or content expression, 6) 
their sentences were not in accordance with grammars and structures as 
shown in essential word leaving, unessential word adding, conjunction or 
coordinator leaving, and wrong conjunction or coordinator usage, 7) their 
paragraph writing was not in accordance with writing forms especially in their: a) 
explanation found as unclear and inconsistent with stated topics, b) deficiency 
of creativity and ideas in opinion and contrast writing, c) complicated sequences 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

248 

in descriptive writing, d) unclear description, e) uninteresting and inappropriate 
introduction and conclusion, and f) non-interpretive wording.                          

Results of these errors were important guidelines for educational 
management in error correction of foreign student writing skill in four aspects, 
i.e. spelling, wording, sentence writing and paragraph writing. To correct these 
errors, applying: 1) writing tasks and exercises, 2) team-based learning 
collaborative approach, and 3) mind mapping approach should be involved 
for inspiring students to practice writing more fluently, which later led them to 
write properly and effectively.   
 
Keywords: Errors, Thai Language Writing Skill, Foreign Students 
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1. บทน า 
ทักษะการเขียนภาษาไทยเป็นทักษะท่ีมีความละเอียดและซับซ้อน 

เน่ืองจากการท่ีจะเขียนภาษาไทยออกมาได้นัน้ จะต้องสามารถฟัง พดู และอ่าน
ภาษาไทยให้ได้เป็นพืน้ฐานก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดภาษาไทยออกมาด้วย
การเขียนได้ นอกจากนีก้ารเขียนส่ือสารภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพนัน้
จ าเป็นต้องมีความรู้ในด้านหลักภาษาไทยทัง้ในระดบัค าและระดบัประโยค มี
ความรู้และประสบการณ์มากพอท่ีจะเรียบเรียงความคิดร้อยเรียงเป็นเร่ืองเดียว
ได้อยา่งมีล าดบัขัน้ตอน และเข้าใจได้ 

เน่ืองด้วยทักษะการเขียนภาษาไทยเป็นทักษะท่ีละเอียดและซับซ้อน
ดงักล่าวนี ้นกัศกึษาตา่งประเทศท่ีเพิ่งเร่ิมศกึษาภาษาไทยจึงมีปัญหาด้านทกัษะ
การเขียนภาษาไทยมาก ทัง้ในระดบัค า ประโยค และข้อความ ดงัรายงานการวิจยั
ของ เกรียงศกัดิ์ พลอยแสง (2554) เร่ือง การศึกษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของ
นิสิตชาวตา่งประเทศโดยใช้แบบสอบถาม พบวา่ นกัศกึษามีปัญหาไม่เข้าใจและ
เบื่อหน่ายทกัษะการเขียนภาษาไทยในระดบัปานกลาง การท่ีนกัศึกษาต่างชาติ
ไมเ่ข้าใจและเบื่อหน่ายการเขียนภาษาไทยนี ้เน่ืองจากภาษาไทย มีการออกเสียง 
อกัขรวิธี โครงสร้างของประโยคท่ีแตกต่างจากภาษาต่างชาติ จนไม่สามารถใช้
การเทียบเคียงได้ และภาษาไทยยงัมีลักษณะทางภาษาบางประการท่ีมีความ
ซบัซ้อน เช่น สระลดรูป สระเปล่ียนรูป การมีตวัสะกดไม่ตรงมาตรา ค าพ้องรูป 
พ้องเสียง ค าควบกล า้ ค าลักษณนาม มีการแยกค าท่ีเป็นภาษาทางการ และ
ภาษาปาก หากไม่ท าความเข้าใจ ฝึกฝนหรือทบทวนการใช้ภาษาไทยอย่าง
สม ่าเสมอ ส่งผลให้นักศึกษาต่างชาติเกิดความสับสนและส่ือสารได้ไม่มี
ประสิทธิภาพ 
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ปัญหาด้านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศท่ีกล่าวมานี ้
ท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะศกึษาปัญหาการใช้ภาษาไทยของนกัศกึษาตา่งประเทศใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซึ่งประกอบไปด้วยนกัศึกษาเวียดนามจ านวน 14 
คน และนกัศึกษาอิตาลีจ านวน 1 คน รวมทัง้หมด 15 คน นกัศึกษาเหล่านีเ้ป็น
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยส าหรับ 
ชาวต่างประเทศจากสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน 
ปีการศกึษา 2557 สามารถส่ือสารภาษาไทยในขัน้พืน้ฐาน และก าลงัศกึษาศกึษา
อยู่ในชัน้ปีท่ี 2 หลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ในคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

ผลการวิจยัเร่ืองปัญหาทกัษะการเขียนท่ีได้นี ้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผู้ วิจยัในด้านการทราบประเด็นข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นกัศกึษาต่างประเทศ อีกทัง้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ข้อบกพร่องด้านการเขียน
ส าหรับนกัศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรภาษาไทยส าหรับชาวตา่งประเทศในปี
การศกึษา 2559 ของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี การวิจยั
ในครัง้นีจ้งึเป็นส่วนหนึง่ในการพฒันาหลกัสตูรประกาศนียบตัรภาษาไทยส าหรับ
ชาวตา่งประเทศให้มีประสิทธิภาพตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

2) เพ่ือเป็นแนวแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  
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3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
3.1 ประชากร ประชากรท่ีใช้ศึกษา คือ นกัศึกษาต่างประเทศท่ีก าลัง

ศกึษาหลกัสตูรปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ประกอบไปด้วยนกัศึกษา
เวียดนามจ านวน 14 คน และนกัศึกษาอิตาลีจ านวน 1 คน รวม 15 คน ซึ่งเป็น
กลุม่ตวัอยา่งท่ีได้มาโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

  เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทย แบ่งเป็น
ประเด็นได้ดงันี ้1) ข้อบกพร่องด้านการสะกดค า 2) ข้อบกพร่องด้านการใช้ค า 3) 
ข้อบกพร่องด้านการเรียงประโยคและผูกประโยค 4) ข้อบกพร่องด้านการเขียน 
ยอ่หน้าเพ่ือแสดงความคิดเห็น 5) ข้อบกพร่องด้านการเขียนย่อหน้าเพ่ือเลา่เร่ือง 6) 
ข้อบกพร่องด้านการเขียนเรียงความ และ 7) ข้อบกพร่องด้านเคร่ืองหมายวรรคตอน 
  งานเขียน 5 หวัข้อใช้เวลาท าแบบทดสอบ คนละ 3 ชัว่โมง ดงันี ้1) 
แบบทดสอบเร่ืองการเขียนค าและประโยคจากรูป (15 ข้อ) ใช้เวลา 20 นาที  
2) แบบทดสอบเร่ืองการเรียงล าดบัข้อความ (15 ข้อ) ใช้เวลา 20 นาที 3) แบบทดสอบ
เร่ืองการเขียนแสดงความคิดเห็น (5 ข้อ) ใช้เวลา 40 นาที 4) แบบทดสอบเร่ือง 
การเขียนเร่ืองจากภาพ (1 เร่ือง) ใช้เวลา 40 นาที และ 5) แบบทดสอบเร่ืองการเขียน
เรียงความ (1 เร่ือง) ใช้เวลา 60 นาที 
 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด คือ ชุดการเขียนค าและประโยค ชุดการเรียงล าดบั
ข้อความ ชุดการเขียนแสดงความคิดเห็น ชุดการเขียนเล่าเร่ืองจากภาพชุด  
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การเขียนเรียงความ จากนกัศกึษาตา่งประเทศชัน้ปีท่ี 1 ปีการศกึษา 2558 จ านวน 
15 คน ใช้เวลาในการท าแบบทดสอบทัง้หมด 3 ชัว่โมง รวมงานเขียนทัง้สิน้ 75 ฉบบั  

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยัตรวจงานเขียนทัง้ 75 ฉบบั และแบ่ง

ประเด็นปัญหาโดยใช้แบบวิ เคราะห์การเขียนผิดในลักษณะต่างๆ เพ่ือให้
ครอบคลุมปัญหาด้านการเขียนของนักศึกษาต่างชาติทัง้ในด้านการสะกดค า 
การใช้ค า การเรียงล าดบัและการผกูประโยค การเขียนย่อหน้าแสดงความคิดเห็น 
การเขียนย่อหน้าเพ่ือเล่าเร่ืองจากภาพ และการเขียนเรียงความ ดังต่อไปนี  ้ 
1) ข้อบกพร่องด้านการสะกดค า 2) ข้อบกพร่องในการใช้ค า 3) ข้อบกพร่องใน
การเรียงประโยคและผูกประโยค 4) ข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้าเพ่ือแสดง
ความคิดเห็น 5) ข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้าเพ่ือเล่าเร่ืองจากภาพ และ 6) 
ข้อบกพร่องในการเขียนเรียงความ 
 
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา
ตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2559 ของมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ผู้วิจยั
ได้ใช้กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี ้ผู้ วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลให้สอดคล้องกับ
เนือ้หาวิชาตามแนวคิดของภาควิชาภาษาไทย (2544) ประยูร ทรงศิลป์ (2553) 
และดวงใจ ไทยอุบล (2556) เก่ียวกับหลักการใช้ภาษาไทย ในด้านการใช้ค า  
การเขียนประโยค ย่อหน้า แสดงความคิด และเรียงความ และศึกษาความรู้
เก่ียวกบัปัญหาทกัษะการเขียนภาษาไทย ด้านค า และด้านประโยคตามแนวคิด
ของ ประยรู ทรงศลิป์ (2553) ดวงใจ ไทยอบุล (2556) และนิตยา กาญจนะวรรณ 
(2544) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบการส ารวจ และเป็น
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เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทยเพ่ือให้ครอบคลมุข้อบกพร่อง
ทกัษะการเขียนภาษาไทยในลกัษณะตา่งๆ 

 
5. ผลการศึกษา 

ข้อบกพร่องด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาตา่งประเทศ ชัน้
ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบทัง้ในระดบัพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ 
ด้านเคร่ืองหมายวรรคตอน ระดบัค า ประโยค และระดบัข้อความ ดงันี ้

 
5.1 ด้านพยัญชนะ การใช้ภาษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศ มี

ข้อบกพร่องเก่ียวกบัการใช้พยญัชนะหลายประการ ได้แก่ การเขียนพยญัชนะผิด
อกัขรวิธี การเขียนพยญัชนะต้นผิด การเขียนตวัสะกดผิด การเขียนตวัการันต์ผิด 
มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
  5.1.1) การเขียนพยัญชนะผิดอักขรวิธี คือ การเขียนพยญัชนะ
ท่ีไม่ตรงตามแบบท่ีถูกต้อง เห็นได้จากการเขียนพยัญชนะ /ต/ แบบ ไม่มีหัว
พยญัชนะเขียน /ฬ/ แบบหวัเข้าด้านใน เขียน /ฎ/ เป็น /ฏ/ เขียน /ญ/ แบบไม่มีเชิง 
เขียน /บ/ คล้าย /ห/  
  5.1.2) การเขียนพยัญชนะต้นผิด คือ การเขียนพยญัชนะตวั
แรกของค าผิด แบง่ออกเป็นประเด็น ดงัตอ่ไปนี ้
   การเขียนพยัญชนะต้นผิดทัง้ท่ี เป็นพยัญชนะต้นเด่ียว 
พยญัชนะต้นคูแ่บบอกัษรน า และพยญัชนะคูแ่บบควบกล า้ เชน่  
  - เขียน /พ/ เป็น /ผ/ ค าวา่ พอ่ คอมพิวเตอร์ 
  - เขียน /ค/ เป็น /ศ/ ค าวา่ ส าคญั 
  - เขียน /ป/ เป็น /ต/ ค าวา่ ปลอดภยั 
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  - เขียน /ซ/ เป็น /ช/ /ส/ ค าวา่ ซือ้ 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตวัอย่างการเขียนพยญัชนะตน้ผิด 
 
   การเขียนพยัญชนะต้นผิดแบบสลับต าแหน่งกัน เช่น การ
สลบัต าแหนง่ระหว่างคูข่อง /ก/ และ /ฬ/ เป็นคูข่อง /ฬ/ กบั /ล/ และ /ก/ กบั /ล/ ท า
ให้เขียนค าว่า กีฬา เป็น ฬิลา หรือ กิลา นอกจากนีย้งัเขียนโดยเพิ่มพยญัชนะต้น 
คือ /ร/ เพิ่มเป็น /ตร/ จงึเขียนค าวา่ ต ารวจ เป็น ต าตรวจ 
   การเขียนพยัญชนะต้นไม่ครบ คือ ค าว่า อัจฉริยภาพ เป็น 
อจัริยภาพ ขาดพยญัชนะต้น /ฉ/ ค าว่า มากกว่า เป็น มากว่า ขาดพยญัชนะ /ก/ 
ค าวา่ ของขวญั เป็น ขอวญ ขาดพยญัชนะ /ข/ 
   การเขียนพยญัชนะต้นคู่แบบอกัษรน าผิด คือ เขียนโดยขาด
พยัญชนะ ห ได้แก่ ส าหรับ เป็น ส ารับวันหยุด เป็น วันยุด เหลว เป็น เล็ว 
ความหมาย เป็น ความหาย เหมือน เป็น เมือน หยิบ เป็น ยีบ หรือเขียนโดยเพิ่ม
พยญัชนะ ห คือ ล้านนา เขียนเป็น ลา้นหนา้ 
   การเขียนพยญัชนะควบกล า้ /กว/ /กล/ /พร/ /ขว/ /กร/ ผิด เห็น
ได้จากการเขียน ค าว่า กว่า เป็น ว่า เขียนค าว่า กลบั เป็น กบั เขียนค าว่า เพราะ 
เป็น เพาะ เขียนค าวา่ สงกรานต์ เป็น สงการต์ หรือ สงกานต์ เขียนค าวา่ มะพร้าว 
เป็น มะพา้ว 



 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561 

255 การศกึษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศกึษาต่างประเทศ  
ช้ันปีท่ี 2 มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

 
 
 

  
 
 
 
 

  5.1.3) การเขียนตัวสะกดผิด  หมายถึง การเขียนจาก
พยญัชนะตวัสะกดจากตวัหนึง่เป็นอีก ตวัหนึง่ ดงันี ้
   การเขียนตวัตวัสะกดผิดโดยเขียนจากอักษรตวัหนึ่งเป็นอีก
ตวัหนึ่ง มีทัง้ท่ีเขียนตวัสะกดค าท่ีตรงมาตราผิด ได้แก่ ค าว่า เดิน เป็น เดิม / นัง่ 
เป็น นัน่ / ช่วง เป็น ช่วน / เห็น เป็น เห็ว / กหุลาบ เป็น กุหลาย / สนกุสนาน เป็น 
สนกุสนาม  
   การเขียนตวัสะกดท่ีไม่ตรงมาตราผิด เชน่ 
  - ค าวา่ กาลเวลา เขียนพยญัชนะสะกด /ล/ เป็น /ร/ 

- ค าวา่ โอกาส   เขียนพยญัชนะสะกด /ส/ เป็น /ศ/ 
- ค าวา่ จกัรยาน  เขียนพยญัชนะสะกด /ก/ เป็น /ด/ 
- ค าวา่ ราชภฏั เขียนพยญัชนะสะกด /ฏ/ เป็น /ฎ/ 

  - ค าวา่ บนัดาล   เขียนพยญัชนะสะกด /ล/ เป็น /น/   
   การเขียนโดยขาดพยญัชนะสะกด ได้แก่ค าว่า สงกรานต์ เป็น 
สงกราต์ / อิทธิพล เป็น อิธิพล / วฒันธรรม เป็น วฒันธรร / ของขวญั เป็น ขอวขญ 
และมีการเขียนโดยล าดบัพยญัชนะและสระผิดท าให้ขาดตวัสะกด ค าว่า ศาสนา 
เป็นค าวา่ ศสานา ค าวา่ พทุธ เขียนโดยขาด /ท/ อีกทัง้มีการเขียนโดยเพิ่ม 
  ตวัสะกด /น/ ได้แก่ค าว่า ไม้บรรทดั เขียนเป็น ไม้บรรนทดั ทัง้นี ้
ค าว่า ไม้บรรทัด ยังพบการเขียนเขียนตัวสะกดแทน ร หัน และเขียนตวัสะกด 
เขียนเป็น ไม้บนัทศั 
  5.1.4) การเขียนตัวการันต์ผิด พบการเขียนตัวพยัญชนะ
การันต์จากตวัหนึ่งเป็นอีกตวัหนึง่ ได้แก่ค าว่า สวรรค์ เขียนพยญัชนะการันต์เป็น 
สวรรณ์ / โทรศพัท์ เป็น โทรศพัน์ และเขียนโดยเพิ่มตวัสะกดพยัญชนะการันต์
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โดยเขียนค าว่า สมัพนัธ์ เป็น สมัพนัธน์ ค าว่า จกัรวาล เป็น จักระวรรณ์ ค าว่า 
รถจกัรยาน เป็น รถจกัรยานต์ หรือ จกัรยานยนตร์ ค าวา่ รถยนต์ เป็น รถยนตร์ 
  นอกจากนีย้ังมีการเขียนแบบขาดตวัพยัญชนะการันต์ ได้แต่
ค าวา่ มนษุย์ เขียนเป็น มนษุ ค าวา่ ค าศพัท์ เขียนเป็น ค าศพั ค าวา่ คอมพิวเตอร์ 
เขียนเป็น คอมพิวเตอ / อินเทอร์เน็ต เขียนเป็น อินเทอเน็ต / สุขสนัต์ เขียนเป็น 
สุขสนั ค าว่า ไปรษณีย์ เขียนเป็น ค าว่า ไปรษณี หรือ ปะรสณี / สมัพนัธ์ เขียน
เป็นค าวา่ สมัพนั ค าวา่ กษัตริย์ เป็น กษัก ทัง้ยงัมีการสลบัต าแหนง่ตวัพยญัชนะ
การันต์ ได้แก่ค าวา่ คอมพิวเตอร์ เป็น คอมผิวเตรอ์ 
 

5.2 ด้านรูปสระ 
ความบกพร่องด้านการเขียนรูปสระ คือ การเขียนรูปสระผิด การเขียน

ค าโดยขาดรูปสระ การเขียนค าโดยเพิ่มรูปสระ ดงัจะกลา่วรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  5.2.1) การเขียนรูปสระผิด คือ เขียนรูปสระจากตวัหนึ่งเป็น
อีกตวัหนึง่ มีทัง้เปล่ียนจากสระเสียงสัน้เป็นยาว เชน่ สระอ ุเป็นสระอ ูเชน่  

- ค าวา่ มนษุย์   เขียนเป็น มนษูย์ 
- ค าวา่ สขุ   เขียนเป็น สขู 
- ค าวา่ หยิบ  เขียนเป็น ยีบ 
- ค าวา่ ผู้หญิง เขียนเป็น ผเูญิง 
- ค าวา่ ไปรษณีย์ เขียนเป็น ปะรสณี 
- ค าวา่ ห้องเชา่ เขียนเป็น ห้องเชว่ 

  ในทางตรงกันข้ามมีการเปล่ียนเสียงสระเสียงยาวเป็นสัน้ เช่น 
ค าว่า ปัญญาธิคณุ เป็น บญัญธิคุณ / มี เป็น มิ / กีฬา เป็น กิลา / ฬิลา / ปกติ 
เขียนเป็น ปกตี หรือเปล่ียนเป็นสระคนละเสียง ได้แก่ค าว่า มือ เป็น เมือ / เม่ือ
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วานนี ้เป็น เมื่อวนันี ้/ เปลง่ เป็น แปล่ง / เพิ่ง เป็น พ่ึง / อา่น เป็น อ่อน / นกัศกึษา 
เป็น นกัศีกษา / เตะ เป็น แตะ 
  อีกทัง้มีการเขียนสระลดรูปผิดอักขรวิธี คือ เขียนไม้ไต่คู้  ไม่มี
หัว เขียนไม้หันอากาศเป็นการันต์ หรือเสียงสระถูก แต่รูปสระผิด เช่น ค าว่า 
ร้องไห้ เป็น ร้องให้  และยังมีการเขียนเสียงสระและรูปสระแบบท่ีไม่มีใน
ภาษาไทย เช่น ค าว่า เวิยดนาม / เริยน / แพราะ / และมีการเขียนรูปสระผิด
ต าแหนง่ เชน่เขียนค าวา่ ของขวญั เป็น ของขวัญ 
  5.2.2) การเขียนค าโดยขาดรูปสระ พบวา่ มีการเขียนค าโดย
ขาดรูปสระ ได้แก่ ค าว่า ยานพาหนะ เขียนเป็น ยานพหนะ / เพราะ เขียนเป็นค า
ว่า เพระ / จักยาน เป็น จักรยน / อิทธิพล เป็น อทธิพล / บริษัท เป็น บริษท / 
แข็งแรง เป็น แขงแรง / ของขวญั เป็น ของขวญ / พลาสติก เป็น พลสต / สะดวก 
เขียน สดวก / ก๋วยเต๋ียว เป็น ก๋วยเต๋ยว / อาจจะ เป็น อจจ / เดิน เป็น เดน / 
เหมือน เป็น หมือน  
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2 ตวัอย่างการเขียนค าโดยขาดรูปสระ 

 
5.2.3) การเขียนค าผิดโดยเพิ่มรูปสระ ได้แก่ ค าว่า สบู่ 

เขียนเป็น สะบู่ / จักรยาน เขียนเป็น จักระยาน / จิตรกร เขียนเป็น จิตระกร / 
เมตตา เขียนเป็น เม็ตตา / จักรวาล เขียนเป็น จักระวรรณ์ / เฉพาะ เขียนเป็น 
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ฉะเพาะ / พาหนะ เขียนเป็น พาหะนะ / ประเทศไทย เป็น เประเทศไทย / 
วฒันธรรม เป็น วฒันาธรรม 
 

5.3 ด้านรูปวรรณยุกต์ 
ข้อบกพร่องด้านรูปวรรณยุกต์ คือ เขียนรูปวรรณยุกต์ผิด เขียนค าโดย

ขาดวรรณยกุต์ เขียนค าโดยเพิ่มวรรณยกุต์ดงัจะกล่าวตอ่ไปนี ้
  5.3.1) การเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด คือ เปล่ียนจากวรรณยุกต์
อีกรูปหนึ่งเป็นอีกรูปหนึ่ง ได้แก่ ค าว่า ไล่ เป็น ไล้ / ตืน้ตนั เป็น ตื่นตนั / นัน่ เป็น 
นัน้ / น้าชาย เป็น น่าชาย / เข้าใจ เป็น เข่าใจ / ขนมเค้ก เป็น ขนมเค็ก / ท่ีน่ี เป็น 
ที่นี้ / เช่น เป็น เช้น / ช่วย เป็น ช้วย / ล็อก เป็น ล๊อก การเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด 
คือ แล้ว เป็น แลว (มีไม้หันอากาศข้างบน) อุบตัิเหตุ เป็น อุบ์ติเหตุ (เขียนไม้
อากาศเป็นการันต์) ทัง้นีย้งัพบข้อบกพร่องด้านการวางต าแหน่งวรรณยุกต์ผิด 
ได้แก่ค าว่า ใกล้ เป็น ใก้ล / ด้วย เป็น ดว้ย / กว่า เป็น ก่วา / กล่อง เป็น ก่ลอง / 
เพ่ือ เป็น เพือ่ 
  5.3.2) การเขียนค าโดยขาดวรรณยุกต์ คือ การเขียนค าโดย
ตดัรูปวรรณยกุต์ออก ได้แก่ 

- ค าวา่ เสือ้ เขียนเป็น เสือ   
- ค าวา่ สบู ่ เขียนเป็น สบู 
- ค าวา่ ตัง้ใจ เขียนเป็น ตงัใจ 
- ค าวา่ บะหม่ี เขียนเป็น บะหมี 
- ค าวา่ เสือ้ เขียนเป็น เสือ 
- ค าวา่ ง่าย เขียนเป็น งาย 
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ภาพที่ 3 ตวัอย่างการเขียนค าโดยขาดวรรณยกุต์ 
 
  5.3.3) การเขียนค าโดยเพิ่ มวรรณยุกต์  คือ การเติม
วรรณยกุต์ในค าท่ีไมมี่วรรณยกุต์ ท าให้เสียงผิดเสียงหรือผิดความหมาย ได้แก่  

- ค าวา่ สิ่งแวดล้อม เขียนเป็น ส่ิงแวด้ลอ้ม 
- ค าวา่ สะพาน  เขียนเป็น สะพ่าน   
- ค าวา่ ดอยตงุ  เขียนเป็น ด่อยตุ่ง 
- ค าวา่ น้องชาย  เขียนเป็น นอ้งช่ายหรือ นอ้งช้าย 

 
5.4 ด้านการใช้ค า 
ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าประกอบด้วย ใช้ค าผิดความหมายใช้ค า

ฟุ่ มเฟือยใช้ค าไม่เหมาะแก่ความใช้ค าไม่เหมาะกับบริบทใช้ค าท่ีมีความหมาย
ขดัแย้งและเขียนค าไม่ครบหรือเขียนบางค าไมไ่ด้ จากการวิจยัพบข้อบกพร่องใน
ลกัษณะตา่งๆ ดงันี ้ 
  5.4.1) การใช้ค าผิดความหมาย คือ การใช้ค าท่ีส่ือความหมาย
ไม่ตรงกบัท่ีต้องการ ได้แก่ ค าว่า วงเล็ก ใช้เป็นค าว่า กลมเล็ก / ค าว่า คืนกญุแจ 
เขียนเป็น ข้ึนกุญแจ / อาหารประจ าชาติ เป็น อาหารชาติ / ค าว่า รู้จกั เขียนเป็น 
รู้กนั 
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  นอกจากนีย้ังพบว่ามีความสับสนในการจดจ าค าจึงท าให้ใช้
ค าผิดความหมาย ได้แก่ เห็นภาพจกัรยาน แตเ่ขียนค าว่า จกัรยานยนตร์ หรือใช้
ค าวา่ อิทธิพลในความหมายของค าว่าผลกระทบ ในประโยคท่ีว่า ก็ท าอิธิพลไม่ดี
ให้ส่ิงแวดล้อม หรือ ใช้ค าว่า แข็งแรง ในความหมายของค าว่าเคร่งครัด ใช้ค าว่า
ไปรษณียากร ในความหมายของท่ีท าการไปรษณีย์ ในประโยคท่ีว่า ฉันไปรับ
จดหมายของคุณแม่ที่ไปรษณียากร ใช้ค าว่า ของฝาก ในความหมายของ 
ของขวญั ในประโยคท่ีวา่ วนัเกิดของฉนัมีของฝากเยอะมาก 
  5.4.2) การใช้ค าฟุ่มเฟือย คือ การใช้ค าท่ีมากเกินกว่าความ
จ าเป็นหรือใช้ค าท่ีซ า้ซ้อนกนัสง่ผลให้ประโยคเยิ่นเย้อ ได้แก่  

- การใช้ค าว่า คู่แฟนกนั  แทนค าวา่ แฟนกนั 
- การใช้ค าว่า ดอกไม้กหุลาบ แทนค าวา่ ดอกกหุลาบ 
- การใช้ค าว่า ลงเข้าร่วม  แทนค าวา่ เข้าร่วม 
- การใช้ค าว่า เห็นดว้ยดี  แทนค าวา่ เห็นด้วย 

  ทัง้นีย้งัพบลกัษณะการใช้ค าฟุ่ มเฟือยจากการใช้บุพบทผิดท า
ให้ส่งผลต่อความหมาย ได้แก่ ค าว่า ในมือ เป็น บนมือ หรือใช้ค าว่า การและ
ความผิด เห็นได้จากค าว่า การอาหาร ใช้ค าว่า รถจกัรยานยนต์ ในความหมาย
ของรถยนต์ หรือมีการเขียนโดยสลบัต าแหนง่ ได้แก่สลบัค าวา่ วิธีการ เป็น การวิธี 
  หรือท่ีวา่ “ทกุคนเตรียมของท่าน ของดืม่” เม่ือสงัเกตจากบริบท
แล้วค าว่า ของท่าน ของดื่ม ท่ีนกัศกึษาต้องการส่ือความหมายคือ ของท่าน คือ 
ของกิน สว่นของด่ืม คือ เคร่ืองด่ืม  
  นอกจากนีย้งัพบการใช้ค าฟุ่ มเฟือยในลกัษณะวลี ได้แก่ ใช้ค า
ว่า มีความ โดยไม่จ าเป็น เห็นได้จากวลีท่ีว่า มีความชอบกบัประเพณีสงกรานต์
ของไทยมาก ควรใช้ว่า ชอบประเพณีสงกรานต์ของไทยมาก และยงัมีตวัอย่าง
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การใช้ค าฟุ่ มเฟือยในลักษณะวลีอีกหลายประการ ดังนี  ้ส่งเสริมการพัฒนา
ประเพณีสงกรานต์ ควรใช้วา่ สง่เสริมประเพณีสงกรานต์ 
  - วนันี้ Jame คิดว่าวนันี้จะเป็นวันที่ส าคัญมาก ควรใช้เพียง 
Jame คิดว่าวนันีจ้ะเป็นวนัท่ีส าคญัมาก / ที่เมืองไทยวดัไทยอยู่ไทยก็เยอะ ควร
ใช้เพียง ท่ีเมืองไทยมีวดัเยอะ  
  5.4.3) การใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ คือ การใช้ค าท่ี ส่ือ
ความหมายได้ใกล้เคียงกับท่ีต้องการจะส่ือ แต่เป็นค าท่ีไม่สละสลวยหรือไม่
เหมาะสมนกัเห็นได้จากค า ประโยค หรือวลี เชน่  
  - แล้วเวลาได้ไปเที่ยวก็ถึงแล้ว ควรเปล่ียนเป็น แล้วเวลาได้ไป
เท่ียวก็มาถึง 
  - ลูกของแม่ก าลงัโตตามเวลา ควรเปล่ียนเป็น ลกูของแม่โตขึน้
ทกุวนั 

- อนาคตสวย ควรเปล่ียนเป็น อนาคตท่ีดี 
- ส่งครอบครัวไปเที่ยว ควรเปล่ียนเป็น พาครอบครัวไปเท่ียว  
- จะไม่ดีใหชี้วิตของคน ควรเปล่ียนเป็น สง่ผลเสียตอ่ชีวิตของคน 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ตวัอย่างการใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ 
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  5.4.4) การใช้ค าไม่เหมาะกับบริบท คือ การน าค าท่ีควรใช้
กับบริบทหนึ่งมาใช้กับอีกบริบทหนึ่ง คือการน าภาษาพูดมาใช้ในภาษาเขียน 
ได้แก่ค าวา่ / มหาลยับอ่ยๆ / นะคะมากๆ / เลยเยอะ / ตวัเอง / อร่อยๆ / ทานง่ายๆ 
/ สนกุๆ มากๆ / ทกุๆ คน / อะไรก็มีเหตผุลของมนั / อร่อยจงัเลย / ตลอดเวลาเลย
แล้วนะ / แฟน / อลงัการงานสร้าง นอกจากในระดบัค าแล้วยังพบการใช้ค าไม่
เหมาะสมในประโยค เชน่  
  - รถยนต์เป็นพาหนะอย่างรวดเร็ว ควรเปล่ียนเป็น รถยนต์เป็น
พาหนะท่ีมีความรวดเร็ว 
  - ถ้านกัท่องเที่ยวต้องการไปที่ภาคกลางและภาคใต้ต้องข้ึนบน
เรือและเคร่ืองบิน ควรเปล่ียนเป็น ถ้านักท่องเท่ียวต้องการไปท่ีภาคกลางหรือ
ภาคใต้ต้องนัง่เรือหรือนัง่เคร่ืองบนิ 
  - ครอบครัวของฉันใครก็มีโทรศพัท์ ควรเปล่ียนเป็น ทุกคนใน
ครอบครัวของฉนัมีโทรศพัท์ 
  5.4.5) การใช้ค าผิดในด้านอ่ืนๆ นอกจากประเด็นการใช้ค า
ท่ีกล่าวมาข้างต้น การวิจยัครัง้นีย้งัพบว่า นกัศึกษาส่วนมากใช้ค าผิดอีกหลาย
ด้าน ได้แก่  
  การใช้ค าท่ีความหมายขัดแย้ง เห็นได้จาก ฉันเห็นส่วนใหญ่ 
ทกุคน ไมรู้่วา่เป็นสว่นใหญ่หรือทกุคน 
  การเขียนค าไม่ครบหรือเขียนบางค าไม่ได้ คือการละพยางค์
หรือค าส่วนหนึ่งไปท าให้ไม่เข้าใจ ความหมาย หรือเขียนค าบางค าไม่ได้ จึงเว้น
ว่างไว้ การเขียนค าไม่ครบ ได้แก่ ค าว่า นบัถือ เขียนว่า ถือ / สถานท่ี เขียนเป็น 
สถาน / ร้องเพลง เขียนเป็น เพลง / ความประทบัใจ เขียนเป็น ความทบัใจ และ
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พบข้อบกพร่องด้านการเขียนค าไมไ่ด้ เชน่ ค าวา่ท่ีท าการไปรษณีย์ ปฏิทิน ชกัโครก 
เค้ก ของขวญั 
  การเขียนค าภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย คือ การเขียนค าใน
ภาษาไทยไม่ได้จึงมีการเขียนภาษาองักฤษแทน เช่น ไปรษณีย์ เป็น Postoffice 
ปฏิทิน เขียนเป็น calenda ร้านขายของ เขียนเป็น Supermaket ห้องน า้ เขียน
เป็น Toilet 
 

5.5 ด้านประโยค  
ข้อบกพร่องด้านประโยคมีทัง้เรียงประโยคไม่เป็นไปตามไวยากรณ์

ขาดค าจ าเป็นหรือใช้ค าเกินในประโยคขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือม
ประโยคผิด ดงัตอ่ไปนี ้
  5.5.1) การเรียงประโยคไม่เป็นไปตามไวยากรณ์ คือ การ
เรียงสว่นประกอบสลบักนัท าให้ไม่เข้าใจความหมาย การใช้ค ากริยาซ้อนกนั หรือ
ขาดสว่นใดสว่นหนึง่ในประโยค ท าให้ประโยคไมส่มบรูณ์ เชน่  
  - ท าประหลาดใจใหค้ณุแม่ ควรเรียงเป็น ท าให้คณุแมป่ระหลาดใจ  
  - บางนกัศึกษาไทย ควรเรียงเป็น นกัศกึษาไทยบางคน 
  - ชวนไปทะเลเล่น ควรเรียงเป็น ชวนไปเลน่ท่ีทะเล 
  - หลายอย่างอาหาร ควรเรียงเป็น อาหารหลายอยา่ง 
  - ถงุพลาสติกไม่มีความสามารถท าใหม่ ควรเรียงเป็น ไมส่ามารถ
น าถงุพลาสตกิกลบัมาใช้ใหม ่
  - การนบัถือศาสนาพุทธในความเชื่อของทุกคน ควรเรียงเป็น 
ทกุคนนบัถือศาสนาพทุธ 
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  นอกจากนีย้งัมีการใช้ค ากริยาซ้อนกัน เห็นได้จากข้อความนี ้
“สิ่งท่ีอ านวยความสะดวกคือเป็นรถอย่างรวดเร็ว” และยงัพบการเรียงประโยคท่ี
สลับกันท าให้ไม่ประโยคสละสลวย แม้จะเข้าใจความหมายได้ เช่น เม่ือเวลา
ท างานท่ีโต๊ะคณุควรมีปฏิทินตัง้โต๊ะเพ่ือรู้จกัเวลาได้ง่าย ควรเรียบเรียงใหม่เป็น 
คณุควรมีปฏิทินท่ีโต๊ะท างานเพ่ือความสะดวกในการดูวันเดือนปี หรือ ต ารวจ
จราจรเป็นอาชีพท่ีจะช่วยทกุคนในการเดินทางได้ง่ายกว่า ควรเรียบเรียงใหม่เป็น 
ต ารวจจราจรเป็นอาชีพท่ีช่วยอ านวยความสะดวกการเดนิทางให้แก่ทกุคน 
  5.5.2) การขาดค าจ าเป็นในประโยคหรือมีค าเกินในประโยค 
ขาดค าจ าเป็นในประโยค เห็นได้จากตวัอย่างข้อความตอ่ไปนี ้
  - Jame ว่าเป็นวนัมีความหมายมาก  
  - ส่ิงทีอ านวยความสะดวกคือเป็นรถ อย่างรวดเร็ว 
  - การติดต่อสื่อสารของทกุคนสะดวกข้ึน  
  - ช่วยใหม้นษุย์ทราบ เวลาคืออะไร  
  ข้อความดังกล่าวขาดค าท่ีจ าเป็นในประโยค โดยประโยคท่ี
สมบรูณ์ควรมีค าตอ่ไปนี ้
  - Jame (คดิ) วา่เป็นวนัมีความหมายมาก  
  - สิ่งทีอ านวยความสะดวกคือเป็นรถ (ท่ีช่วยให้เดินทาง) อย่าง
รวดเร็ว 

- (ชว่ยให้) การตดิตอ่ส่ือสารของทกุคนสะดวกขึน้  
- ชว่ยให้มนษุย์ทราบ (วา่) เวลาคืออะไร  

  ทัง้นีย้ังพบว่า นักศึกษาใช้ค าท่ีค าเกินในประโยค เช่น จังหวัด 
เชี่ยงรายที่ได้ตัง้วดัร่องขุ่นอยู่ เปล่ียนเป็น จงัหวดัเชียงรายเป็นท่ีตัง้ของวดัร่องขุ่น 
/ ฉนัประทบัใจการสงัคมไทยของไทย เปล่ียนเป็น ฉันประทบัใจสงัคมไทย และ
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พบประโยคท่ีจ าเป็นต้องเพิ่มค า เมื่อเราที่เจอล าบาก เปล่ียนเป็น เม่ือเราเจอเร่ือง
ท่ีล าบาก 
  5.5.3) ขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือมประโยคผิด  
  ขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือมประโยคผิด คือ การขาดค า
ท่ีแสดงความเช่ือมโยงของค าในประโยคหรือมีค าเช่ือมแตใ่ช้ผิดการขาดค าเช่ือม
ประโยค เห็นได้ดงันี ้ 
   การขาดค าเช่ือมประโยค 

- เป็นยานพาหนะ (ท่ี) สะดวก   
- ออกก าลงักายบ่อยๆ เพือ่ (ให้) แขงแรง 

  - ประเทศไทยเป็นประเทศ (ท่ี) มีคนนบัถือศาสนาพทุธ   
  - แพราะฉะนัน้อยู่ (ท่ี) บ้าน (จึง) เหลือ คุณแม่ พี่สาว และผม
เท่านัน้ 
   การใช้ค าเช่ือมประโยคผิด การใช้ค าเช่ือมประโยคผิด เห็นได้
ดงันี ้ 
  - เที่ยวทะเลไม่ได้แล้วที่ขาดเพือ่นสนิท ควรเปล่ียนค าว่า ที่ เป็น 
เพราะ  
  - รับความรัก ความดีของคนอื่นให้ในวนันัน้ ควรเปล่ียนค าว่า 
ของ เป็น ท่ี  
  - กตญัญูกตเวทีของบรรพบรุุษ ควรเปล่ียนเป็น กตญัญกูตเวที
ตอ่บรรพบรุุษ 
  - แล้วก็พ่อของฉนัก็ไปท างานอีก ควรเปล่ียนเป็น แล้วพ่อของ
ฉนัก็กลบัไปท างาน 
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  - จะไม่ดีให้ชีวิตของคน ควรเปล่ียนเป็น จะส่งผลเสียต่อชีวิต
ของคน 
 

5.6 ด้านการเขียนย่อหน้า 
ข้อบกพร่องด้านการเขียนย่อหน้า ไม่ถูกต้องตามรูปแบบ เขียนอธิบาย

ไม่ชัดเจน เขียนไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดงความคิดเห็น แสดงความ
คิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน ไม่ล าดับ
ความคิดก่อนหลัง เล่าเร่ืองไม่ชัดเจน ส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและ 
ไมน่า่สนใจ การเขียนท่ีไมส่ื่อความหมาย 
  5.6.1) เขียนย่อหน้าไม่ถูกต้องตามรูปแบบ คือ ไม่ย่อหน้า 
จึงท าให้แยกส่วนน า ส่วนเนือ้เร่ือง หรือส่วนสรุปออกจากกันไม่ได้ ย่อหน้าย่อย
เกินไป และยอ่หน้าไม่ตรงกนั นอกจากนีย้งัขาดส่วนน าเร่ือง เห็นได้จากการเขียน
เรียงความเร่ือง เมืองไทยท่ีฉันประทบัใจ มีการเร่ิมส่วนเนือ้เร่ืองเป็นส่วนแรก โดย
เร่ิมด้วยข้อความท่ีว่าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีฉันประทบัใจคือ วดัร่องขุน่ 
  5.6.2) การเขียนอธิบายไม่ชัดเจน เห็นได้จากการเขียน
จ านวนบรรทัดน้อยไป ไม่ขยายประเด็น และไม่อธิบาย เห็นได้จาก เม่ือถามว่า
เห็นด้วยหรือไม่ท่ี รัฐบาลก าหนดให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก เพราะอะไร 
นกัศึกษาตอบเพียงว่า “ได้ค่ะ เพราะจะสะดวกกว่า” หรือถามว่านักศึกษาเห็น
ด้วยหรือไม่ท่ีจะน าประเพณีสงกรานต์แบบไทยไปจัดท่ีประเทศเวียดนามทุกปี 
เพราะอะไร จงบอกเหตผุล นกัศกึษาเขียนตอบเพียงว่า “ฉนัคิดว่าควรค่ะ เพราะ 
สงการต์สนกุมาก” 
  หรือเม่ือถามว่านกัศึกษาคิดว่าประเพณีหรือวฒันธรรมใดของ
ประเทศไทยท่ีท าให้ชาวเวียดนามประทบัใจมากท่ีสดุ เพราะอะไร จงบอกเหตผุล 
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นกัศกึษาตอบว่า “วฒันธรรมคือส่ิงทีท่ าใหช้าวเวียดนามประทบัใจทีส่ดุ เพราะว่า
แต่ละประเทศจะมีวฒันธรรมไม่เหมือนกนัคนเวียดนามเป็นคนชอบการเรียนรู้จึง
ประทบัใจกบัวฒันธรรมทีส่ดุ” 
  นอกจากนีย้งัพบการเขียนอธิบายไม่ชดัเจน ในลกัษณะท่ีเขียน
หลายบรรทดัแตไ่ม่สามารถส่ือความหมายท่ีชดัเจนได้ เชน่ถามวา่เห็นด้วยหรือไม่
ท่ีรัฐบาลก าหนดให้ใช้ถงุผ้าแทนถงุพลาสติก เพราะอะไร นกัศกึษาตอบว่า การท่ี
รัฐบาลก าหนดให้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก คือ การท่ีดีมาก เพราะถ้าท าแบบนีจ้ะ
ชว่ยเหลือทกุคนปอ้งกนัท่ีอยู่อาศยัให้ปลอดภยั เพ่ือทกุคนตลอดเวลา 
  5.6.3) การเขียนที่ไม่สอดคล้องกับประเดน็ที่ให้แสดงความ
คิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็นท่ีไม่ตรงตามประเด็นท่ีก าหนดให้ เห็นได้จาก 
ค าถามท่ีว่า นกัศึกษาเห็นด้วยกับการแลกเปล่ียนวฒันธรรมด้านอาหารระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามหรือไม่ เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษา
เข้าใจค าว่า แลกเปล่ียน เป็น เปล่ียน ท าให้แสดงความคิดเห็นว่า “การเปลี่ยน
วัฒนธรรมไม่ดี” ดังค าตอบท่ีว่า “ไม่ดี เพาะแต่ละประเทศมีอาหาร ประเพณี
ต่างกนั อย่าเปลี่ยน ควรเรียนรู้ การวิธิท าอาหาร ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม” 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 ตวัอย่างการเขียนที่ไม่สอดคลอ้งกบัประเด็นทีใ่หแ้สดงความคิดเห็น 
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  ในประเดน็นีย้งัพบข้อบกพร่องด้านการตอบค าถามไม่ครบ เห็น
ได้จาก ถามวา่หรือไม ่เพราะอะไร นกัศกึษาจะไม่ตอบค าถามว่าใช่หรือไม ่ก่อนท่ี
จะอธิบาย นอกจากนีเ้ม่ือถามว่า เห็นด้วยกับการก าหนดให้นักศึกษาไทยเรียน
ภาษาเวียดนามหรือไม่ เพราะอะไร นกัศกึษาไม่ตอบว่า เห็นด้วยหรือไม่ แตต่อบ
ว่า “ดี” และบอกในเชิงขดัแย้งว่า แต่นกัศึกษาบางคนเพิ่งเรียนรู้การเรียนภาษา
เวียดนาม และบอกประโยชน์จากการเรียนภาษาเวียดนาม จึงท าให้ไม่เข้าใจว่า
เห็นด้วยกบัการก าหนดให้นกัศกึษาไทยเรียนภาษาเวียดนามหรือไม่ 
  ทัง้นีย้ังพบว่านักศึกษาตอบค าถามวกวน ไม่แสดงเหตุผล
ตามท่ีโจทย์ก าหนด เช่น เม่ือถามว่านกัศกึษาเห็นด้วยหรือไม่กบัการแลกเปล่ียน
วัฒนธรรมด้านอาหารระหว่าประเทศไทยและประเทศเวียดนาม เพราะอะไร  
จงบอกเหตผุล นกัศกึษาตอบวา่ “ฉนัไม่เห็นด้วยกบัการแลกเป่ียนวฒันธรรมด้าน
อาหารระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามเพราะว่าแต่ละประเทศมีลาย
อาหารอร่อยและวฒันธรรมของประเทศนัน้ด้วย”“ฉันคิดว่าไม่ เพราะการวฒั -  
ธรรด้านอาหารระหว่างไทยกบัเวียดนามเป็นประเพณีที่ส าคญัของสองประเทศ” 
หรือท่ีถามว่า นกัศกึษาคิดว่าประเพณีหรือวฒันธรรมใดของประเทศไทยท่ีท าให้
ชาวเวียดนามประทับใจมากท่ีสุด เพราะอะไร จงบอกเหตผุล นกัศึกษาตอบว่า 
“ฉนัคิดว่าสองอย่างเป็นประเพณีกับวฒันธรรมใดของประเทศไทยที่ท าให้ชาว
เวียดนามประทกัใจ เพราะว่าทัง้สองอย่างไหนก็สวย หนา้สนใจ” 
  5.6.4) การแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ 
คือ การแสดงความคิดเห็นโดยขาดแนวคิดเชิงบวกท่ีท าให้เกิดประเด็นหรือ
ความคิดใหม่ หรือเป็นแนวคิดท่ีติดอยู่ในกรอบแนวคิดแบบเดิม เห็นได้จาก เม่ือ
ถามว่า นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่ท่ีจะน าประเพณีสงกรานต์แบบไทยไปจัดท่ี
ประเทศเวียดนามทกุปี เพราะอะไร นกัศกึษาตอบ วา่  
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  - “คนเวียดนามสาดน ้าไม่เป็น เพราะนิสยัไม่สมคัรใจท าอะไร” 
  - “วนัสงกรานต์เป็นวนัปีใหม่ของไทย” 
  - “ประเพณีสงกรานต์คือวฒันธรรมของประเทศไทย ไม่ใช่ของ
เวียดนาม” 
  - “อยู่ประเทศเวียดนามดา้นสงัคมไม่เหมือนประเทศไทย ถา้จดั
สงกรานต์อยู่เวียดนามจะเกิด อบุติัเหต ุเพราะไม่ใช่ประเพณีเวียดนาม” 
  - “ไม่ดี เพราะว่าประเพณีว่าประเพณีของต่างประเทศไม่ได้
เหมือนกนั” 
  5.6.5) การแสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน คือ ตอบอีก
ประเด็นหนึ่งแตค่ าอธิบายกลบัตรงกนัข้าม เห็นได้จาก เม่ือถามว่า นกัศกึษาเห็น
ด้วยกับการท่ีรัฐบาลก าหนดให้ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกหรือไม่ เพราะอะไร  
จงบอกเหตผุล นกัศึกษาตอบว่า “ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกไม่ดี” แต่ค าอธิบาย
กลับกล่าวถึงโทษของถุงพลาสติก เห็นได้จากค าตอบท่ีว่า “ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติกไม่ดี เพราะ ส่วนประกอบของถุงพลาสติกเป็นสารเคนีอทธิพลต่อ
สุขภาพไม่ดี แล้วไม่สะอาด” นอกจากนีเ้ม่ือถามค าถามว่า เห็นด้วยกับการ
ก าหนดให้นกัศึกษาไทยเรียนภาษาเวียดนามหรือไม่ เพราะอะไร นกัศึกษาตอบ
แบบขัดแย้งกันว่า “ไม่เห็นด้วยที่ให้เรียนภาษาเวียดนามแบบบังคับ แต่ถ้า
ก าหนดใหเ้รียนก็ดี” 
  5.6.6) การไม่ล าดับความคิดก่อนหลัง คือ การไม่จดัล าดบั
ความคิดตามขัน้ตอนจึงท าให้เขียนวกวน เห็นได้จาก การเขียนเรียงความเร่ือง
เมืองไทย ท่ีฉันประทบัใจ พบการเขียนเร่ืองแบบย่อหน้าเดียว ไม่แบ่งเป็นหลาย
ย่อหน้า ย่อหน้าละ 1 ประเด็น ท าให้มีหลายประเด็นรวมอยู่ในนัน้ ท าให้อ่าน
เข้าใจยาก 
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  นอกจากนีจ้ากการทดสอบการล าดบัความคิด จ านวน 15 ข้อ 
โดยผู้ วิจัยออกแบบแบบฝึกหัดการเรียงประโยค ให้นักศึกษาเรียงประโยคให้
ถกูต้อง พบข้อความท่ีนกัศกึษาเรียงผิด ดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้

ตัวอย่างที่ 1 
  ประโยคท่ีก าหนด แต่ก็ดูแลเธอเป็นอย่างดี ไม่ว่าแม่เธอจะมี
งานเยอะ ท่ีมีแมแ่บบนี ้เธอโชคดีมาก 
  ประโยคท่ีถูกต้องไม่ว่าแม่เธอจะมีงานเยอะ แต่ก็ดแูลเธอเป็น
อยา่งดี เธอโชคดีมากท่ีมีแม่แบบนี ้
  ประโยคท่ีนกัศกึษาเรียงผิด เชน่ 
  - ที่มีแม่แบบนี้ เธอโชคดีมาก ไม่ว่าแม่เธอจะ มีงานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็นอย่างดี 
  - เธอโชคดีมากที่มีแม่แบบนี้ ไม่ว่าแม่เธอจะมีงานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็นอย่างดี 
  ตัวอย่างที่ 2 
  ประโยคท่ีก าหนด น า้ตาลในน า้อดัลมยงัท าให้มีน า้หนกัเกินอีก
ด้วย แต่ละอย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย น า้อัดลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง 
กลา่วคือ สีในน า้อดัลมเป็นอนัตรายตอ่ตบั  
  ประโยคท่ีถูกต้อง น า้อดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละ
อย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย กล่าวคือ สีในน า้อดัลมเป็นอนัตรายต่อตบั น า้ตาล
ในน า้อดัลมยงัท าให้มีน า้หนกัเกินอีกด้วย 
  ประโยคท่ีนกัศกึษาเรียงผิด เชน่ 
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  - น ้าอดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนให้โทษ
แก่ร่างกาย น ้าตาลในน ้าอัดลมยงัท าให้มีน ้าหนักเกินอีกด้วย กล่าวคือ สีใน
น ้าอดัลมเป็นอนัตรายต่อตบั 
  - น ้าอดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง น ้าตาลในน ้าอดัลมยงั
ท าให้มีน ้าหนกัเกินอีกด้วย กล่าวคือ สีในน ้าอดัลมเป็นอนัตรายต่อตบั แต่ละ
อย่างลว้นใหโ้ทษแก่ร่างกาย 
  - น ้าอดัลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง กล่าวคือ สีในน ้าอดัลม
เป็นอนัตรายต่อตับ น ้าตาลในน ้าอัดลมยังท าให้มีน ้าหนักเกินอีกด้วย แต่ละ
อย่างลว้นใหโ้ทษแก่ร่างกาย 
  จากการวิ เคราะห์แบบฝึกหัดดังกล่าว พบว่านักศึกษา
ต่างประเทศมีข้อบกพร่องด้านการเขียนคือ เร่ิมต้นข้อความด้วยส่วนขยาย น า
สว่นขยายขึน้ก่อนใจความหลกั เรียงล าดบัการขยายไมถ่กูต้อง ไมน่ าสว่นสรุปไว้
ท้าย แตน่ ามาแทรกในเนือ้เร่ือง น าส่วนสรุปขึน้ก่อน ไม่เรียงล าดบัความ ไม่เร่ิม
ด้วยประโยคเชิญชวนเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความน่าสนใจ เรียงล าดบัข้อความไม่
เช่ือมโยงกนั  
  5.6.7) การเล่าเร่ืองไม่ชัดเจน คือ การตัง้ช่ือเร่ืองเป็นอย่าง
หนึ่ง แต่เม่ือเล่าเร่ืองกลบัไม่เน้นความส าคญัของสิ่งนัน้ เห็นได้จาก เร่ือง Cake 
อร้อย อร่อย แต่เนือ้เร่ืองไม่เน้นความส าคญัของเค้ก มีส่วนท่ีกล่าวถึงเค้กเพียง
ส่วนเดียว คือ กลบัถึงบ้าน เธอยีบขนม Cake ให้ทกุคนรับประทานด้วย นอกนัน้
เร่ืองทัง้หมดเก่ียวกบักิจกรรมตา่งๆ ในวนัหยดุท่ีไม่เก่ียวกบัขนมเค้ก หรือเร่ืองวนั
เกิดของแม่ พบข้อความว่า ครอบครัว Jame มี 4 คน คือ พ่อกับแม่ Jame มี
น้องสาว 1 คน คือ Mary และ Jame ข้อความนีเ้ป็น การเล่าเร่ืองท่ีเข้าใจยาก 
ควรเปล่ียนเป็น ครอบครัว Jame มี 4 คน คือ พ่อ แม่ Jame และน้องสาวของ 
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Jame คือ Mary นอกจากนีใ้นการเขียนเรียงความ เมืองไทยท่ีฉันประทับใจ  
พบการเขียนความประทบัใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งเพียงอย่างเดียว ท าให้มีประเด็นใน
การขยายความน้อย และยังพบว่านักศึกษาไม่ตัง้ช่ือในหัวข้อการเขียนเร่ืองจาก
ภาพชดุท่ีก าหนดให้ท าให้เขียนเลา่เร่ืองไปเร่ือย  ๆไมส่ามารถจบัประเดน็ท่ีชดัเจนได้ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ตวัอย่างการเล่าเร่ืองไม่ชดัเจน 

 
  5.6.8) ส่วนน าเร่ืองมีน้อยและไม่น่าสนใจ  เห็นได้จาก 
เรียงความเร่ือง เมืองไทยที่ฉนัประทบัใจ พบการเขียนค าน าเพียง ฉนัก าลงัเรียน
ภาษาไทยอยู่เมืองอุดรธานี ฉันมีหลายความทบัใจ นอกจากนีย้งัพบการเขียน
สรุปเพียงบรรทดัเดียวทัง้ท่ีในเนือ้ความมีหลายประเด็น เห็นได้จากการเขียนสรุป
เมืองไทยท่ีฉันประทบัใจว่า ฉนัขอบคณุอาจารย์ทุกคนมากค่ะ ฉนัรักอาจารย์ทุก
คนมาก 
  5.6.9) การเขียนที่ไม่ส่ือความหมาย คือ การเขียนท่ีอ่านแล้ว
ไม่ทราบว่าผู้ เขียนต้องการจะหมายถึงสิ่งใด เห็นได้จากเม่ือให้นักศึกษาเขียน
เรียงความเร่ือง เมืองไทยที่ฉนัประทบัใจ พบข้อความว่า “เมืองไทยเป็นเมืองที่ 2 
ของศาสนา” ท าให้ไม่ทราบแน่ชัดว่าต้องการหมายถึงสิ่งใด หรือในการเขียน  
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แล้วก็ทุกคนจะไปรอบภูเขาอยู่ทะเล เม่ืออ่านแล้วท าให้ไม่ทราบว่านักศึกษา
ต้องการท ากิจกรรมใด 
 

5.7 แนวทางการแก้ไข 
การศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษา 

ชาวตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี พบว่ามี 4 ประเด็นหลกั 
ดงันี ้ข้อบกพร่องเร่ืองการเขียนสะกดค า การใช้ค า การเขียนประโยค และการเขียน
ย่อหน้า ซึ่งข้อบกพร่องดงักล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องด้าน
ทกัษะการเรียนภาษาไทยของนกัศกึษาตอ่ไป ดงันี ้

5.7.1) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเร่ืองการสะกดค า
นกัศึกษาควรฝึกเขียนการสะกดค าโดยเร่ิมตัง้แต่พยญัชนะ สระ และวรรณยุกต์ 
จนสามารถจดจ าได้ และสามารถเขียนได้อย่างถูกต้องและคล่องแคล่ว ใน 
การเรียนการสอนภาษาส าหรับชาวต่างประเทศควรมีการออกแบบฝึกหดัท่ีช่วย
การจดจ าการสะกดค า รวมไปถึงการจดัท าแบบฝึกหดัค าศพัท์โดยเร่ิมจากง่ายไป
หายาก และควรเป็นค าศพัท์ท่ีนกัศึกษาได้ใช้จริง ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของนิรานันท์ วิไลรัตนกุล (2553: 109) ท่ีกล่าวไว้ในข้อเสนอแนะส าหรับการ
พัฒนาแบบฝึกเพ่ือน าไปแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดค าว่า พืน้ฐาน
ค าศัพท์ของนักเรียนชาวต่างประเทศมีความต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อการท า
แบบฝึกหดัเพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียนสะกดค า ดงันัน้ ครูผู้สอนควรเพิ่ม
ค าศพัท์ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการเรียนมากขึน้ 
  5.7.2) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องเร่ืองการใช้ค า จาก
ผลการศึกษาท่ีพบว่า นักศึกษาใช้ค าในหลายๆ ลักษณะ เช่น การใช้ค าผิด
ความหมาย การใช้ค าฟุ่ มเฟือย การใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ การใช้ค าไม่เหมาะ
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กับบริบท ข้อบกพร่องดงักล่าวเกิดจากความสบัสนในการใช้ค าผิดความหมาย 
เน่ืองจากค าในภาษาไทยหลายค ามีความหมายท่ีใกล้เคียงกนั หรือเกิดจากใช้ค า
ท่ีสามารถส่ือความหมายได้ แต่ค านัน้ไม่ใช่ค าท่ีสละสลวย และมกัใช้ค าท่ีมาก
เกินความจ าเป็น ลักษณะดังกล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไข
ข้อบกพร่อง โดยการจัดท าเป็นแบบฝึกเก่ียวกับการใช้ค าในลักษณะต่างๆ  
ทัง้นีผู้้สอนยงัควรค านงึบริบทในการใช้ค า ซึ่งมกัขึน้อยู่กบัวฒันธรรมการใช้ภาษา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจความหมายและบริบทในการใช้ค าได้ดีขึน้ ทัง้นี ้
แนวทางดงักลา่วสอดคล้องกบัข้อเสนอแนะของสรีุย์รัตน์ บ ารุงสขุ (2554: 125) วา่
ผู้สอนควรถ่ายทอดความรู้ด้านวฒันธรรม และวิธีการเลือกใช้ค าท่ีเหมาะสมด้วย 
เน่ืองด้วยค าภาษาไทยมี หลายรูป หลากความหมาย มีทัง้ความหมายตรงประจ า
รูปค า ความหมายแฝง ความหมายท่ีแตกตา่งกนัตามบริบทกนัใช้ภาษา 
  5.7.3) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนประโยค 
ข้อบกพร่องในการเขียนประโยคของนักศึกษาพบว่า นกัศึกษาเรียงประโยคไม่
เป็นไปตามไวยากรณ์ การเขียนประโยคท่ีขาดค าจ าเป็นหรือใช้ค าเกินในประโยค
ขาดค าเช่ือมประโยค และใช้ค าเช่ือมประโยคผิด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าเกิดจาก
ข้อบกพร่องด้านการใช้ค าเช่ือมประโยค ข้อบกพร่องดงักล่าวเป็นแนวทางใน 
การพัฒนาทักษะการใช้ค าเช่ือม โดยท าเป็นแบบฝึกการใช้ค าเช่ือม เพ่ือให้
นักศึกษาจดจ าค าเช่ือมแต่ละชนิดและใช้ได้อย่างถูกต้อง ส าหรับข้อบกพร่อง
เร่ืองไวยากรณ์ นกัศึกษามักสับสนเร่ืองการเรียงค าศพัท์ แนวทางแก้ไขปัญหา 
คือ ควรท าแบบฝึกหดัการเรียงประโยคตามหลักไวยากรณ์ เพิ่มตวัอย่างการใช้
ประโยค เพราะนกัศกึษามกัจดจ าตวัอย่างประโยคได้ดีกว่าการอธิบายโครงสร้าง 
ทัง้นีค้วรจดักิจกรรมให้นักศึกษาฝึกใช้ประโยคให้มากขึน้ เช่น การจดัการเรียน
การสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม (Group Based Instruction) การด าเนินการ
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เรียนการสอนโดยท่ีผู้ สอนให้ผู้ เรียนท างาน/กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม พร้อมทัง้
สอน/ฝึก/แนะน าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการท างานกลุ่มท่ีดี
ควบคู่ไปกับการช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้เนือ้หาสาระตามวัตถุประสงค์  
(ทิศนา แขมมณี, 2552: 143 - 144) เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกใช้ประโยคร่วมกับ
นกัศกึษาคนอ่ืนๆ 
  5.7.4) แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องในการเขียนย่อหน้า 
การเขียนย่อหน้าไม่ถูกต้องตามรูปแบบ เขียนอธิบายไม่ชัดเจน เขียนไม่
สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดงความคิดเห็น แสดงความคิดเห็นโดยขาด
ความคิดสร้างสรรค์แสดงความคิดเห็นขัดแย้งกัน ไม่ล าดบัความคิดก่อนหลัง 
เล่าเร่ืองไม่ชดัเจน ส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ การเขียนท่ี
ไม่ส่ือความหมาย ข้อบกพร่องดงักล่าวมกัเกิดจากการท่ีนกัศึกษาขาดข้อมูลใน
การน าเสนอ ท าให้ไม่สามารถเขียนอธิบายและต่อยอดความคิดได้ดี ซึ่งทกัษะ
การเขียนนัน้ต้องเกิดจากการมีทกัษะการใช้ภาษาท่ีดี มีความรู้ประสบการณ์มาก
พอท่ีจะเรียบเรียงข้อมลู และจดัระบบความคิดอย่างมีล าดบัขัน้ตอนจนสามารถ
ส่ือให้เข้าใจได้ สอดคล้องกับแนวคิดของแสงระวี ประจวบวัน และมีชัย เอ่ียม
จินดา (2553: 88) ท่ีกล่าวถึง การเขียนทุกรูปแบบ จึงเร่ิมต้นจากการจัดระบบ
ความคิดการถ่ายทอด ความคิดตลอดจนการสร้างกระบวนการคิด เห็นได้ว่า
ความสมัพนัธ์ของการคิดและการเขียนเป็นกระบวนการท่ีเอือ้ตอ่กนั  
  จากข้อมูลดังกล่าวสามารถน ามาเป็นแนวทางการแก้ไข
ข้อบกพร่องโดยการจดัระบบความคิดในการเขียน คือ การใช้กระบวนการแผนผงั
ความคดิ (Mind Mapping) โดยอาจเร่ิมจากการตัง้ประเดน็ง่ายๆ ไว้ท่ีแก่นแกนของ
แผนผงัความคดิ แล้วให้นกัศกึษาคิดประเดน็รองลงจากแก่นแก้วมาหรือท่ีเรียกว่า 
ก่ิงแก้ว และน าไปสู่ประเด็นย่อยๆ หรือท่ีเรียกว่า ก่ิงก้อย แล้วจึงน าข้อมูลนัน้มา
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เขียนเป็นย่อยหน้า เพ่ือให้นกัศกึษามีการจดัระบบความคิดก่อนเขียน เพ่ือให้ได้
ข้อมูลในการเขียนเร่ืองราวได้ดีขึน้ สามารถเขียนได้ตรงประเด็นชดัเจน ทัง้นีอ้าจ
น าความเรียงเป็นย่อหน้าแล้วมาให้นักศึกษาเขียนเป็นแผนผงัความคิดได้ เพ่ือ
ทดสอบความเข้าใจ ซึ่งธัญญา ผลอนนัต์ และขวญัฤดี ผลอนนัต์ (2550: 65 - 66) 
กล่าวถึงข้อดีของการใช้ Mind map ในการช่วยสอน คือ ท าให้ผู้ เรียนสนใจ
บทเรียน ให้ความรู้ร่วมมือในการเรียนการสอน ช่วยจดบันทึกประเด็นส าคญั 
แสดงความสัมพันธ์ของข้อมูลความคิดอย่างชัดเจน รวมไปถึงสามารถช่วยให้
ผู้ เรียนท่ีมีปัญหาในทกัษะการพดูและการเขียน สามารถน าเสนอความคดิได้ดีขึน้ 
 
6. บทสรุป 

ผลการศึกษาพบว่าข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นกัศกึษาตา่งประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี มีทัง้ระดบัพยญัชนะ 
สระ วรรณยุกต์ ด้านเคร่ืองหมายวรรคตอน ระดบัค า ระดบัประโยค และระดบั
ข้อความ โดยข้อบกพร่องด้านทกัษะการเขียนภาษาไทยท่ีพบมากท่ีสุด คือ ด้าน
การสะกดค า ในระดบัพยญัชนะพบว่ามีการเขียนพยญัชนะผิดอกัขรวิธี การเขียน
พยญัชนะต้นผิด การเขียนตวัสะกดผิด และการเขียนพยญัชนะการันต์ผิด ในด้าน
รูปสระ พบว่ามีการเขียนรูปสระผิด เขียนค าโดยขาดรูปสระหรือเพิ่มรูปสระ ด้าน
วรรณยกุต์พบว่ามีการเขียนรูปวรรณยกุต์ผิด เขียนค าโดยขาดวรรณยกุต์และเพิ่ม
วรรณยกุต์ รองลงมา คือ ด้านการเขียนย่อหน้ามีการเขียนย่อหน้าไม่ถกูต้องตาม
รูปแบบ เขียนอธิบาย ไม่ชดัเจน เขียนไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดงความ
คิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขดัแย้งกัน เขียนโดยไม่ล าดบัความคิดก่อนหลงั เขียนเล่าเร่ืองไม่ชดัเจน 
เขียนส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ เขียนค าท่ีไม่ ส่ือ
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ความหมาย ล าดบัต่อมา คือ ด้านการใช้ค า มีการใช้ค าผิดความหมาย ใช้ค า
ฟุ่ มเฟือย ใช้ค าไม่เหมาะแก่ความ ใช้ค าไม่เหมาะกบับริบท ใช้ค าท่ีมีความหมาย
ขัดแย้ง และเขียนค าไม่ครบหรือเขียนบางค าไม่ได้ และล าดบัสุดท้าย คือ ด้าน
ประโยคมีการเรียงประโยคไมเ่ป็นไปตามไวยากรณ์ ขาดค าจ าเป็นหรือมีค าเกินใน
ประโยค ขาดค าเช่ือมประโยคและใช้ค าเช่ือมประโยคผิด 

ส าหรับแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่อง พบว่ามี 4 ประเด็นหลัก คือ 
แนวทางข้อบกพร่องเร่ืองการเขียนสะกดค า การใช้ค า การเขียนประโยค และการ
เขียนย่อหน้า ซึ่งข้อบกพร่องดังกล่าวสามารถน ามาเป็น แนวทางแก้ไข
ข้อบกพร่องด้านทักษะการเรียนภาษาไทยของนักศึกษา โดยผู้ วิจัยได้ศึกษา
แนวคิดและข้อเสนอแนะของนักวิจัยและนักคิดในด้านศึกษา เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง ได้แก่ การใช้แบบฝึกหัดการเขียน การจัดการ
เรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม การใช้กระบวนการแผนผังความคิด 
(Mind Mapping) เพ่ือให้นกัศกึษาฝึกทกัษะการเขียนมากขึน้ น าไปสู่การเขียนท่ี
ถกูต้องและมีประสิทธิภาพ 
 
7. การอภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจยัท่ีได้น าเสนอในบทความนี ้ผู้วิจยัเห็นว่ามีประเด็นท่ีควร
แก่การอภิปราย ดงันี ้

1. ผลการศึกษาเร่ืองข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้องกับ
งานวิจัยเร่ืองนักศึกษาจีนกับข้อผิดพลาดในการเขียนภาษาไทย ของปณิธาน 
บรรณาธรรม (2550) เร่ืองการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนกัศึกษาท่ี
เรียนภาษาไทยเป็นภาษาท่ีสอง: กรณีศกึษานกัศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัร
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ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 1 ปี จากวิทยาลยัอาชีวศกึษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา 
ณ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น ของสิระ สมนาม (2550) งานวิจยัเร่ืองปัญหาการ
เขียนค าผิดอักขรวิธีของนักศึกษาจีน ของกุลกาญจน์ เอ่ียมธาดานัย (2553) 
งานวิจัยเร่ืองข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ชัน้ปีท่ี 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันออก มหาวิทยาลัยภาษาและการค้าต่างประเทศ กวางตุ้ ง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552 ของจินตนา พุทธเมตะ (2554) และงานวิจยั
เร่ืองข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนกัศึกษามหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์: 
กรณีศึกษานักศึกษาชาวเกาหลี ของสุรีย์รัตน์ บ ารุงสุข (2554) ประเด็นท่ี
สอดคล้องคือนักศึกษาต่างชาติมีข้อบกพร่องด้านการเขียนทัง้ในระดบัค าและ
ระดบัประโยคท่ีผิดไปจากมาตรฐานทางภาษาไทย เขียนไม่ครบความ หรือไม่ส่ือ
ความ โดยพบข้อบกพร่องด้านประโยคมากกว่าระดบัค า ส าหรับประเด็นท่ีพบ
เพิ่มเติมจากงานวิจยัเหล่านีคื้อ ข้อบกพร่องด้านการเขียนย่อหน้าท่ีไม่ตรงตาม
รูปแบบ เขียนอธิบายไม่ชัดเจน เขียนไม่สอดคล้องกับประเด็นท่ีให้แสดง 
ความคิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้างสรรค์ เขียนแสดง
ความคิดเห็นขัดแย้งกัน เขียนโดยไม่ล าดบัความคิดก่อนหลงั เขียนเล่าเร่ืองไม่
ชดัเจน เขียนส่วนน าเร่ืองและสรุปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ เขียนค าท่ี ไม่ส่ือ
ความหมาย 

2. ข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนกัศกึษาชาวตา่งประเทศ ทัง้ใน
ระดบัค า ประโยคและข้อความท่ีพบนีส้ามารถน าไปสู่การออกแบบวิธีการสอน
หรือแบบฝึกหดัเพ่ือแก้ข้อบกพร่องได้ กล่าวคือ ในระดบัค าควรเร่ิมจากการสอน
หรือท าแบบฝึกหัดจากส่วนประกอบท่ีเล็กท่ีสุดของค าก่อน คือ พยัญชนะ  
ต่อด้วยสระ และวรรณยุกต์ โดยฝึกหัดเขียนส่วนประกอบต่างๆ เหล่านีใ้ห้เกิด
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ความช านาญ ต่อจากนัน้จึงใช้บัตรค าหรือแถบประโยคสอนให้ รู้จักและ 
ใช้เคร่ืองหมายวรรคตอนประกอบค าหรือข้อความตา่งๆ ให้ถกูต้อง แล้วจึงสอนใน
ระดบัค าและความหมายของค า โดยออกแบบการสอนให้นกัศึกษาอ่านประโยค
ขนาดสัน้ท่ีมีการใช้ค าท่ีผิดในลักษณะต่างๆ เปรียบเทียบกับประโยคท่ีถูกต้อง
เพ่ือให้เห็นความทัง้นีผู้้ สอนควรให้นักศึกษาต่างชาติฝึกเขียน อย่างสม ่าเสมอ 
โดยเปล่ียนหวัข้อหรือภาพประกอบการเขียนให้น่าสนใจ แตกต่างเม่ือนกัศึกษา
ชาวตา่งประเทศใช้ค าได้คล่องแล้ว จึงเร่ิมให้นกัศกึษาอ่านแถบประโยคขนาดสัน้
ในรูปแบบต่างๆ เช่น ประโยคคล้อยตาม ประโยคเง่ือนไข ประโยคแสดงเหตผุล 
ประโยคปฏิเสธ เป็นต้น โดยให้สงัเกตและฝึกการเรียงค าเข้าประโยค หลงัจากนัน้
จงึเขียนในระดบัข้อความในรูปแบบของยอ่หน้าขนาดสัน้ โดยออกแบบการสอนให้
นกัศกึษาตา่งชาติดภูาพท่ีครูก าหนดหรือวาดรูปเอง หลงัจากนัน้ให้คิดค าท่ีจะใช้
ส่ือภาพเหล่านัน้ หลงัจากนัน้เขียนให้เป็นประโยค และร้อยเรียงประโยคเหล่านัน้
ให้เป็นข้อความ  
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                                                        หลักเกณฑ์การส่งบทความ  

1. เป็นบทความวิจยั/ บทความวิชาการ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพืน้ถ่ิน
ลุ่มน า้โขง ชี มลู ในประเด็นตา่งๆ ดงันี ้ศิลปะและวฒันธรรม สงัคมวิทยาและ
มานษุยวิทยา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประวตัิศาสตร์และโบราณคดี 
ภาษาและวรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ซึ่งเป็นผลงานท่ีไม่เคยตีพิมพ์
เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และ
บทความวิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไมเ่กิน 20 หน้ากระดาษเอส่ี (A4) 
รวมภาพประกอบและเอกสารอ้างอิง รูปแบบตวัอกัษร Cordia New ขนาด 16 
 3. ผู้ เขียนต้องระบปุระวตัิของตน ได้แก่ ระบช่ืุอ - นามสกลุ ต าแหน่ง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยท่ีสังกัด พร้อมระบุ
สถานท่ีตดิตอ่ โทรศพัท์ หรือ e - mail เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความยาวรวมกนัไมเ่กิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ  ตาราง หรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหากจากเนือ้หาบทความและระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการแทรกสว่นใดในบทความ 
 6. ต้นฉบบัจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 
ท่าน  ในรูปแบบ  double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีพิจารณาไม่
ทราบช่ือผู้แตง่และผู้แตง่ไมท่ราบช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ) ทัง้นี ้กองบรรณาธิการอาจ
ขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ และ
ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั โดยการประเมิน
ของกองบรรณาธิการ 
 7. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี 
มลู เป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
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 8. ล าดับการตีพิมพ์เป็นไปตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการและ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัทกุกรณี 

9. ผู้ เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพ่ือ
ตีพิมพ์ในวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู 
 10. ส่งต้นฉบบัพร้อมแผ่นบนัทึกข้อมูลทัง้ในรูปแบบไฟล์  Microsoft 
Word และรูปแบบไฟล์ PDF มาท่ี 
 
  

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

e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th  
โดยสง่มาทัง้แบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF 
ทางเว็บไซต์: mcmac.udru.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1. รูปแบบเอกสารอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  
 

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

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

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

การอ้างอิง 

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

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

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

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

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

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

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

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

• ช่ือของหน่วยงานที่มีความยาว ให้ใช้ช่ือเต็มในการอ้างครัง้แรก และในการ
อ้างอิงครัง้ตอ่ไป ให้ตดัสัน้ลงโดยใช้เคร่ืองหมายจดุ 3 ตวั หน้าปีท่ีพิมพ์   เชน่ 
 

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

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

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

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

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

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

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

• การอ้างเอกสารท่ีถูกอ้างไว้ในเอกสารอ่ืน มี 2 แบบ คือ  
 

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

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

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

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

• การอ้างอิงรูปภาพท่ีสืบค้นมาจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้ดงันี ้ภาพล าดบั
ท่ี ค าบรรยายภาพ ท่ีมา: Website หรือ URL ท่ีใช้เข้าถึงภาพ (ค้นเม่ือ วนั เดือน 
ปี)   เชน่   
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ภาพที ่1 อาคารหอประวติัมหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
ทีม่า: http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-data/udru-history.html 

(คน้เมื่อ 1 มกราคม 2561) 

 
2. รูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 

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

  เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเทา่กบัจ านวนท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หา  
  เป็นการแสดงรายการเอกสารท่ีถกูใช้อ้างอิงในเนือ้หาบทความเทา่นัน้ 
  รายการอ้างอิงท่ีมีมากกว่า 1 บรรทดั ตัง้แตบ่รรทดัท่ี 2 เป็นต้นไป 

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

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

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

•  หนังสือแปล 

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

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

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

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

• บทความในหนังสือรวมบทความ 

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

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

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

ไกรฤกษ์ ศลิาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 
            ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวธิาน.  
               ดษุฎีนิพนธ์ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา  
                มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น. 
 

• ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

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

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2554). ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทาง 

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

• การสัมภาษณ์ 

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

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

 
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………………………………………………………… 
วฒุิการศกึษาขัน้สงูสดุ…………………………………………………………………….
ต าแหนง่ทางวิชาการ (ถ้าม)ี....................................................................................... 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

 



 294 

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

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี ้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดยีว 

         เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน 
             ตามช่ือที่ระบใุนบทความจริง 

 

บทความนีไ้มเ่คยลงตีพมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไมน่ าสง่ไปเพื่อพิจารณาตีพมิพ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

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

 วนัท่ี………..…………………..……… 
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                                                        หลักเกณฑ์การส่งบทความ  

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

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

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

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

       ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

[  ] สมคัร เป็นสมาชิก  1  ปี  200  บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก  2  ปี  400  บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก  3  ปี  600  บาท 

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

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอดุรดษุฎี   

 

กรุณาสง่ หลกัฐานการโอนเงินและใบสมคัรมาที่ 

ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี 

ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 

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

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

mailto:ntbac@udru.ac.th


สิ่งตีพมิพ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลปถ์ิ่นอีสาน 
ส านักวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

             
   
                                                        วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2558 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     162 หนา้  

                      

 

   

  

 

  

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2558 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     185 หนา้  

                      

 

  

 



 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2559 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     239 หนา้  

                      

 

  

 

 

 

 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2559 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     228 หนา้  

                      

 

 

 

 

 



       

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2560 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      238 หนา้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

                                                     ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2560 

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      229 หนา้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2561 

ISSN: 2408 - 1639 

210 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                     

                                                     แหลง่ศลิปกรรมบนเส้นทางแผนท่ีโบราณ 

                                                     จากเมืองหนองบัวล าภูถึงเมอืงเวยีงจันทน ์

                                                     โดย อ.พงษ์ศักดิ์ อคัรวัฒนากุล  

                                                     ISBN: 978 – 616 – 394 – 321 - 7 

          216 หนา้ 

 

 

 

 



 

 

  

                                                      สิมญวนในอีสาน                                     

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 1 - 6 

                                                      490 หนา้  

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                        สิมรูปแบบฝีมอืช่างญวน 161 หลัง                                    

                                                        โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                        ISBN: 978 – 616 – 394 – 322 - 4 

                                                        340 หนา้ 

 

 

 

 

  



 

 

          ฮูปแตม้อีสาน                                    

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 0 - 9 

                                                      236 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

             

      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

      “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 1”   

      หัวข้อ” “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” 

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559                                      

                                                             โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

                                                             328 หน้า 

                                                               

 

  

 



 

 

 

        เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

        “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 2”   

        หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ 

        วัฒนธรรมประเพณใีนอีสาน” 

        วันที่ 9 มีนาคม 2560                                      

                                                               โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

                                                               144 หน้า 

 

 

 

 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
 

ศูนยก์ารเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอสีาน  

ส านักวิชาศกึษาท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธาน ี41000  
 
 

โทรศัพท์ 0 - 4221-1040 - 59 ต่อ 1999, 099 – 575 – 8699   

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

            ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิและดาวนโ์หลดบทความได้ท่ี mcmac.udru.ac.th  

mailto:ntbac@udru.ac.th
http://ntbac.udru.ac.th/


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 
พ่อค้า 
วัดบ้านนาควาย 
จังหวัดอุบลราชธานี 
ปกหลัง 
หาบของขาย 
วัดบ้านนาควาย  
จังหวัดอุบลราชธานี

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
เปน็วารสารวชิาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ราย 6 เดอืน กำหนดออกปลีะ 
2 ฉบบั (ฉบบัที ่ 1 เดอืนมกราคม – เดอืนมถินุายน ฉบบัที ่ 2 เดอืนกรกฎาคม – เดอืน
ธนัวาคม) มวีตัถปุระสงคเ์พือ่เปน็พืน้ทีใ่นการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการของคณาจารย ์
นกัศกึษา และผูส้นใจทัว่ไป รวมทัง้เพือ่เปน็สือ่กลางในการแลกเปลีย่นองคค์วามรูท้าง
วชิาการในดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ ซึง่เนือ้หาของบทความมสีว่นเกีย่วขอ้ง
กบัพืน้ถิน่ลุม่นำ้โขง ช ีมลู ในประเดน็ตา่งๆ ดงันี ้

●  ศิลปะและวัฒนธรรม 
●  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

●  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  

●  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  

●  ภาษาและวรรณกรรม  

● ปรัชญาและศาสนา 
ชมุชนโบราณบา้นลำภกูบัประวตัศิาสตรเ์มอืงหนองบวัลำภ ู 

  
เวลา วนั เดอืน ป ีในเอกสารใบลานลาวทีบ่นัทกึเปน็ครสิตศ์กัราช  
 ระหว่าง พ.ศ.2436 – 2496 
   
การศกึษาภมูวิฒันธรรมในการจดัการความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่  
 เพือ่การอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีชุ่ม่นำ้หนองหาน - กมุภวาป ี 
 กรณศีกึษาบา้นดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน  
 อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

แหลง่ศกึษาและทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิาสตรโ์ฮจมินิห ์จงัหวดัอดุรธาน:ี  
 สญัลกัษณแ์หง่สมัพนัธไมตรรีะหวา่งไทยและเวยีดนาม  

ศาสนากบัการดำรงอยูใ่นสภาวะสมยัใหม ่   

เปรยีบเทยีบการแปรการใชศ้พัทข์องคนสามระดบัอายใุนภาษาผูไ้ทกะปอ๋งประเทศไทย  
 และสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว 

ตลาดชมุชนในสงัคมกึง่ชนบท : วถิกีารทำมาหากนิของคนอสีาน  
 กรณศีกึษาจงัหวดัอดุรธาน ี   

ศลิปะกบัชมุชน: การสรา้งสรรคภ์าพถา่ยบชูาพระพทุธมงคล ชมุชนพระยนื  
 จงัหวดัมหาสารคาม   

การศกึษาขอ้บกพรอ่งดา้นทกัษะการเขยีนภาษาไทยของนกัศกึษาตา่งประเทศ ชัน้ปทีี ่2  
 มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี   
 

ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารได้ผ่านการพิจรณา
กลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรง
คุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน 
ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏใน
วารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและ
ความรับผิดชอบของ 
กองบรรณาธิการ
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