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บทบรรณาธิการ
กองบรรณาธิ การวารสารพืน้ ถิ่ นโขง ชี มูล ได้ ดาเนินการคัดเลือกบทความและ
กลัน่ กรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิทงั ้ จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเคร่ งครั ดตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพของ “ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย (TCI)” มาตังแต่
้ ปี พ.ศ.2558 จวบจนถึง
ปั จจุบนั ปี พ.ศ.2561 คือฉบับปี ที่ 4 เล่มที่ 2 (เล่ม 8) แล้ ว โดยปี นี ้เป็ นปี ที่วารสารพื ้นถิ่นโขง ชี
มูล ได้ รับการประเมินคุณภาพจากศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทยให้ เป็ นวารสารกลุม่ ที่ 1
ซึ่งมีผลจนถึง 31 ธันวาคม 2562 และจะถูกคัดเลือกเพื่อเข้ าสู่ฐาน ASEAN Citation Index
(ACI) ต่อไป อันเป็ นสิง่ ที่สร้ างความปลื ้มปี ติให้ แก่กองบรรณาธิการและคณะทางานของศูนย์
การเรี ยนรู้ พทุ ธศิลป์ ถิ่นอีสานเป็ นอย่างยิ่ง และทังนี
้ ้ กองบรรณาธิการยังคงมุ่งมัน่ ที่จะรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของวารสารให้ ได้ ตามเกณฑ์ที่ศนู ย์ TCI กาหนดอยูต่ อ่ ไป
สาหรับเนื ้อหาบทความในฉบับนี ้ก็ยงั คงมีความเข้ มข้ นและอัดแน่นไปด้ วยเนื ้อหา
สาระที่หลากหลายเช่นเคย โดยมีบทความทังหมด
้
9 เรื่ อง ซึ่งสามารถจัดแบ่งได้ เป็ น 5 กลุม่
ดังนี ้
หนึ่ ง กลุ่มบทความเชิงประวัติศาสตร์ และเอกสารโบราณ ได้ แก่ บทความเรื่ อง
“ชุมชนโบราณบ้านลาภูกบั ประวัติศาสตร์ เมื องหนองบัวลาภู” ถัดมาคือบทความเรื่ อง “เวลา
วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวทีบ่ นั ทึกเป็ นคริ สต์ศกั ราชระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496” และ
บทความเรื่ อง “แหล่ งศึ กษาและท่ องเที ่ยวเชิ งประวัติ ศาสตร์ โฮจิ มิ นห์ จังหวัดอุดรธานี :
สัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรี ระหว่างไทยและเวียดนาม”
สอง บทความด้ านการจัดการองค์ความรู้ ภูมิปัญญาอีสาน ได้ แก่ บทความเรื่ อง
“การศึกษาภูมิวฒ
ั นธรรมในการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นเพือ่ การอนุรักษ์ ทรัพยากร
ธรรมชาติ ในพื ้นที ่ช่มุ น้ าหนองหาน - กุมภวาปี กรณี ศึกษา บ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และ
บ้านเมื องปัง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ”

สาม กลุ่มบทความด้ านศาสนา ศิ ลปวัฒนธรรม และการประยุกต์ ใช้ ในบทความ
เรื่ อง “ศาสนากับการด ารงอยู่ ในสภาวะสมัยใหม่ ” และบทความเรื่ อง “ศิ ลปะกับชุมชน:
การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน จังหวัดมหาสารคาม”
สี่ บทความด้ านเศรษฐกิจชุมชนอีสาน ในบทความเรื่ อง “ตลาดชุมชนในสังคม
กึ่งชนบท: วิ ถีการทามาหากิ นของคนอีสาน กรณีศึกษาจังหวัดอุดรธานี”
ห้ า กลุม่ บทความด้ านภาษาและวัฒนธรรมท้ องถิ่น ในบทความเรื่ อง “การศึกษา
ข้อบกพร่ องด้านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ ปี ที ่ 2 มหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี” และบทความเรื่ อง “เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ศพั ท์ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผูไ้ ทกะป๋ องประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว”
ท้ ายที่สดุ นี ้ บรรณาธิการวารสารพื ้นถิ่นโขง ชี มูล ศูนย์การเรี ยนรู้พทุ ธศิลป์ ถิ่นอีสาน
ส านักวิ ชาศึ กษาทั่วไป มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุ ดรธานี ขอขอบคุ ณท่ านผู้ บริ หาร กอง
บรรณาธิการ คณะทางาน และผู้มีสว่ นเกี่ยวข้ องทุกท่านในความเพียรพยายามทางานอย่าง
พิถีพิถนั มาตลอดหลายปี จนกระทัง่ วารสารได้ เข้ าสูฐ่ านที่ 1 ของ TCI และกองบรรณาธิการหวัง
เป็ นอย่างยิ่งว่า บทความที่ได้ รับการคัดสรรซึง่ ผ่านการกลัน่ กรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในวารสาร
ฉบับนี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ท่านผู้อา่ น นักวิชาการ นักวิจยั ผู้สนใจ และวงวิชาการต่อไป
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บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชน
โบราณบ้ านลาภู ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวล าภู
ซึ่งสัมพันธ์กบั ประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณเมืองหนองบัวลาภู จากหลักฐานทาง
ประวัตศิ าสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
จากการศึกษาพบว่า บริเวณชุมชนบ้ านลาภูในปั จจุบนั เคยเป็ นที่ตงของ
ั้
ชุมชนโบราณบ้ านลาภู ซึ่งเป็ นชุมชนโบราณที่มีความสาคัญคู่กับชุมชนโบราณ
เมื องหนองบัว มี พัฒนาการความเป็ นชุมชนเมื่ อราวพุทธศตวรรษที่ 22 - 23
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูได้ รับความเสียหายจากภาวะสงครามจนถึงขันทิ
้ ้งชุมชน
อย่างน้ อย 2 ครัง้ คือในปี พ.ศ.2302 และ พ.ศ.2370 จนทาให้ ชุมชนและศาสน
สถานภายในเขตชุมชนถูกทิ ้งร้ าง เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ ูคน
กลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟูชมุ ชนใหม่อีกครัง้ ในช่วงต้ นพุทธศตวรรษที่ 25
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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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ชุมชนโบราณบ้ านลาภูกับประวัติศาสตร์ เมืองหนองบัวลาภู

ความนา
ชุมชนบ้ านลาภู เป็ นชุมชนขนาดใหญ่ที่อยูต่ ิดกับตัวจังหวัดหนองบัวลาภู
ในปั จจุบนั ภายในวัดโพธิ์ ศรี หรื อวัดหายโศก ซึ่งเป็ นศาสนสถานประจาชุมชน
บ้ านลาภู เป็ นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระพุทธศรี วิชยั ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ป
โบราณที่สาคัญ และมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็ นที่เคารพสักการะอีกองค์หนึ่งของชาว
จังหวัดหนองบัวลาภู เป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมที่แสดงให้
เห็นว่าบริ เวณที่ตงชุ
ั ้ มชนบ้ านลาภูในปั จจุบนั นี ้เคยเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชนโบราณมา
ก่อน
แต่ที่ผ่านมาข้ อมูลทางด้ านประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่เกี่ยวข้ องกับ
ชุมชนโบราณบ้ านล าภูและพระพุทธศรี วิชัยยังไม่ได้ รับการศึกษาค้ นคว้ าและ
เผยแพร่ ให้ เป็ นที่ร้ ู จักของชาวหนองบัวลาภูและประชาชนทั่วไปมากนัก อีกทัง้
ปั จ จุ บัน วั ด โพธิ์ ศ รี ถื อ เป็ นสถานที่ ที่ ส าคัญ ทางด้ านพระพุ ทธศาสนาและ
การท่ องเที่ ยวเชิ ง พระพุ ทธศาสนาและวัฒ นธรรมอี กแห่ ง หนึ่ ง ของจั ง หวั ด
หนองบัวลาภู ผู้เขียนจึงได้ พยายามที่จะศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับชุมชน
โบราณบ้ านลาภูจากเอกสารและหลักฐานประวัติศาสตร์ ต่างๆ ที่มีอยู่ค่อนข้ าง
จากัด เพื่อเป็ นการเผยแพร่ องค์ความรู้ ทางด้ านประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นให้ พี่น้อง
ชาวจั ง หวั ด หนองบั ว ล าภู แ ละผู้ คนทั่ ว ไปได้ ศึ ก ษาเรี ยนรู้ อั น จะน าไปสู่
ความก้ าวหน้ าทางวิชาการด้ านประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปวัฒนธรรม
ของท้ องถิ่นจังหวัดหนองบัวลาภูตอ่ ไป
บทความนี ้ ผู้ เขี ย นมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะน าเสนอข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ นของชุมชนโบราณบ้ านล าภู ซึ่งเป็ นชุมชนโบราณที่ มี
ความสั ม พั น ธ์ กั บ พั ฒ นาการทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องชุ ม ชนโบราณเมื อ ง
หนองบั ว ล าภู เมื อ งโบราณขนาดใหญ่ แ ละมี ค วามส าคั ญ เมื อ งหนึ่ ง ใน
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ประวัติศาสตร์ ล้านช้ าง เพื่อแสดงให้ เห็นถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น และบริ บททาง
การเมื อง เศรษฐกิ จ สังคมและวัฒนธรรมที่ เกี่ ยวข้ อง รวมทัง้ สภาพบริ บท
ใกล้ เคียงอื่ นๆ ตัง้ แต่ช่วงแรกก่อตัง้ ชุมชนในสังคมแบบรั ฐจารี ตในวัฒนธรรม
ล้ านช้ างจนถึงการถูกทิง้ ร้ าง เพื่อเป็ นแนวทางสาหรับการศึกษาประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่นชุมชนโบราณในจังหวัดหนองบัวลาภู และสร้ างความเข้ าใจในบริ บททาง
ประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ นบ้ านล าภูตามหลักฐานประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ
ศิลปกรรมให้ เกิดขึ ้นแก่วงวิชาการและผู้สนใจทัว่ ไป
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนโบราณบ้ านลาภู
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูอยู่ในแอ่งหนองบัวลาภูซึ่งมีสภาพภูมิประเทศ
ที่แวดล้ อมเป็ นแนวทิวเขาภูพานคาทอดตัวยาวจากที่ราบลุ่มแม่น ้าพองทางทิศ
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ไปทางทิศตะวันออกและโค้ งยาวไปทางทิ ศเหนื อและทิ ศ
ตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองหนองบัวลาภู พื ้นที่ทางทิศใต้ มีภเู ก้ าเป็ นแนวทิวเขา
ที่ทอดตัวยาวไปเชื่อมกับที่ราบลุ่มแม่น ้าพอง และพื ้นที่ทางทิศใต้ ส่วนใหญ่เป็ น
ที่ดอนสลับที่ราบลุ่มลาห้ วยสาขาของลาน ้าพะเนียงและแม่น ้าพอง ตรงกลางแอ่ง
เป็ นหนองน ้าขนาดใหญ่ซึ่งเรี ยกชื่อว่า “หนองบัว” และมีชาวบ้ านบางคนเรี ยกชื่อว่า
“หนองซาช้ าง” (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 41)
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูตงอยู
ั ้ ่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ของหนองบัว ห่าง
จากหนองบัวประมาณ 1 กิโลเมตร บริ เวณที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณบ้ านลาภูเป็ นที่เนิน
แวดล้ อมด้ วยที่ราบลุ่ม ปั จจุบนั มีสภาพเป็ นทุ่งนาและป่ าโคก ทางทิศตะวันออก
ติดกับลาห้ วยเชียง ซึ่งไหลมาจากหุบเขาภูพานคาทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
ของหนองบัว ทิศใต้ เป็ นที่ราบทุ่งนา ทางทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ มีลาห้ วยกุดดินจี่
ไหลผ่าน ทังล
้ าห้ วยเชียงและลาห้ วยกุดดินจี่เป็ นลาห้ วยสาขาของลาน ้าพะเนียง
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ส่วนพื น้ ที่ ทางทิ ศเหนื อและทิ ศตะวันตกเฉี ยงเหนื อเป็ นพื น้ ที่ ป่ าโคก สูงกว่า
บริเวณที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณบ้ านลาภูเล็กน้ อย

ภาพที ่ 1 สภาพภูมิประเทศและตาแหน่งทีต่ งั้ โบราณสถานในเขตบ้านลาภูในปัจจุบนั

จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศบริ เวณชุมชนโบราณบ้ านลาภู ทาให้
พบว่ามีความเป็ นไปได้ ที่ลาห้ วยเชียงซึ่งเป็ นลาห้ วยที่ไหลมาจากหุบเขาภูพานคา
สายนี ้ อาจมีชื่อเดิมว่า “ลาภู” จนเป็ นที่มาของชุมชนโบราณบ้ านลาภูก็เป็ นได้
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูยังมีชุมชน “บ้ านลาภู ” ซึ่งเป็ นชุมชนใหม่ที่ซ้อนทับใน
ปั จจุบนั และมีการใช้ ชื่อบ้ านลาภูตามชื่อเดิมที่ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

5

6
แม้ ว่าชุมชนเดิมนันถู
้ กทิ ้งร้ างไปในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าบริ เวณแห่งนี ้
เป็ นที่ตงชุ
ั ้ มชนโบราณมาก่อน
การเข้ ามาของผู้คนริ มฝั่ งหนองบัวก่ อนการเกิดชุมชนโบราณบ้ านลาภู
เมืองหนองบัวซึ่งสันนิษฐานว่าคือชุมชนโบราณเมืองหนองบัว ในเขต
ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู เป็ นเมืองโบราณส่วน
หนึ่ งของอาณาจักรล้ านช้ าง ในนิ ทานเรื่ องขุ นบรมราชา 2 ซึ่ งเป็ นหลักฐาน
ประวัติ ศาสตร์ ที่ ส าคัญ ของล้ านช้ างที่ กล่ าวย้ อนไปถึ ง สมัยพระเจ้ าฟ้ า งุ้ ม
(ครองราชย์ พ.ศ.1896 - 1936) ซึ่งกล่าวถึงเมืองหนองบัว ทังยั
้ งระบุว่าเจ้ าเมือง
หนองบัวเป็ น “ขุนใหญ่ขอบเมือง” ที่ดแู ลด่านสามหมื่นร่วมกับเมืองแก่นท้ าวและ
เมืองทรายขาวหลังจากที่พระเจ้ าฟ้างุ้มได้ ทาสงครามรวบรวมบ้ านเมืองให้ เป็ น
ปึ กแผ่นรวมเป็ นอาณาจักรล้ านช้ าง ดังปรากฏในพงศาวดารความว่า “...ขุนใหญ่
ขอบเมื องแก่นท้าว เจ้าเมื องหนองบัว เจ้าเมื องซายขาว เอาด่านสามหมื ่น ขุนทัง้
มวลฝูงนี พ้ ระยาฟ้าให้รักษาขอบเมื องลานช้างแล” (กรมศิลปากร, 2545: 156)
จากหลักฐานข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าเมืองหนองบัวมีพัฒนาการความ
เป็ นชุมชนระดับเมืองแล้ ว อย่างน้ อยก็เป็ นเมืองที่ดแู ลชายแดนเนื่องจากอยู่ใกล้
กั บด่ านสามหมื่ นหรื อมี ส ถานะเป็ นเมื องด่ านมาตัง้ แต่ พุ ทธศตวรรษที่ 19
เป็ นอย่างน้ อย สุรศักดิ์ ศรี สาอาง (2545: 46 - 47) สันนิษฐานว่าด่านสามหมื่ น
2

นิทานเรื่ องขุนบรมราชา เป็ นพงศาวดารที่มีลกั ษณะคล้ ายนิทานปรัมปรา จึงมีชื่อเรี ยกว่า
“นิทานเรื่ องขุนบรมราชา พงศาวดารเมืองล้ านช้ าง” เมื่อพิจารณาเนื ้อความโดยละเอียดแล้ ว
พงศาวดารฉบับนี ้น่าจะเก่ากว่าพงศาวดารล้ านช้ างฉบับถ้ อยคาเดิมและฉบับศาลาลูกขุน แต่
พงศาวดารฉบับนี ้มีลกั ษณะเป็ นตานานพื ้นเมืองเดิมจึงไม่มีการลาดับศักราช
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คือบริ เวณหนองสามหมื่นหรื อที่ตงพระธาตุ
ั้
หนองสามหมื่น ในเขตอาเภอภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิในปั จจุบนั แต่ผ้ เู ขียนสันนิษฐานว่าด่านสามหมื่นน่าจะอยู่บริ เวณ
ช่องเขาภูสามหมื่นบนเส้ นทางโบราณระหว่างเมืองนครไทยกับเมืองซายขาวและ
เมืองด่านซ้ ายมากกว่า เพราะมีหลักฐานปรากฏทังสภาพภู
้
มิศาสตร์ และเอกสาร
โบราณที่กล่าวถึงความเป็ นเขตแดนกันระหว่างอาณาจักรสยามกับอาณาจักร
ล้ านช้ าง และบริ เวณภูสามหมื่นยังอยู่ในตาแหน่งกึ่งกลางใกล้ กบั เมืองแก่นท้ าว3
เมืองหนองบัวและเมืองซายขาว4 มากกว่าที่หนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ (ดูเพิ่ม
ใน ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558 ข: 56 - 57)
ต่อมาเมืองหนองบัวคงได้ มีบทบาทในการควบคุมด่านสามหมื่ นและ
ช่องข้ าวสารอันเป็ นด่านบนเส้ นทางคมนาคมที่เชื่อมระหว่างเมืองเวียงจันทน์กับ
กรุ งศรี อยุธยาทางเมื องนครราชสี มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากรั ชสมัยพระเจ้ า
ไชยเชษฐาธิ ราช (ครองราชย์ พ.ศ.2091 - 2114) เรื่ อยมา ดังปรากฏหลักฐาน
ทางด้ านโบราณคดีและความทรงจาของท้ องถิ่ นที่ เกี่ ยวข้ องกับรั ชสมัยสมเด็จ
พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
กล่าวคือ ในบริ เวณเมืองหนองบัวมีโบราณสถานสาคัญคือ วัดศรี คูณ
เมืองอยู่ภายในเมื อง มีพระพุทธรู ปปูนปั น้ สภาพช ารุ ดประดิษฐานอยู่ภายใน
อูบมุง (อุโมงค์หรื อซุ้มพระเจ้ า) ในวิหาร ชาวบ้ านเรี ยกชื่อพระพุทธรู ปองค์นีว้ ่า
“หลวงพ่อพระไชยเชษฐา” เพราะเชื่อว่าพระพุทธรูปองค์นี ้พระเจ้ าไชยเชษฐาธิราช
3

เมืองแก่นท้ าว เป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุม่ แม่น ้าเหือง ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตเมืองแก่นท้ าว
แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
4
เมืองซายขาว เป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น ้าเลย ปั จจุบนั อยู่ในเขตชุมชนบ้ าน
ทรายขาว ตาบลทรายขาว อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
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ทรงสร้ างไว้ ในรุ่ นราวคราวเดียวกันกับพระพุทธรู ปหลวงพ่อพระไชยเชษฐาที่
วัดถ ้าสุวรรณคูหา (คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544:
77) ซึ่งมีจารึ กระบุว่าสร้ างขึน้ เมื่ อ พ.ศ.2125 (กรมศิลปากร, 2529: 239 - 242)
และเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีสาคัญที่หลงเหลืออยู่คือ อูบมุง
ประดิษฐานพระพุทธรู ปในวิหารวัดศรี คูณเมืองซึ่งเป็ นลักษณะสถาปั ตยกรรม
ล้ านช้ างนัน้ ค่อนข้ างที่จะได้ รั บรู ปแบบศิลปะล้ านนาเป็ นอย่างมาก ซึ่งรู ปแบบ
ศิลปะล้ านนาที่ปรากฏในอาณาจักรล้ านช้ างส่วนใหญ่สร้ างขึ ้นในช่วงกลางพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ถึงต้ นพุทธศตวรรษที่ 22 อันเป็ นช่วงเวลาที่ราชสานักล้ านช้ างมี
ความสัมพันธ์กบั ราชสานักล้ านนาอย่างมาก
ในช่ วงเวลาดัง กล่ าว (พุทธศตวรรษที่ 21 - 22) ยังพบว่ ามี ร่ องรอย
โบราณสถานภายในบริ เวณเมื องหนองบัวที่ ถูกสร้ างขึ น้ เช่น โบราณสถาน
วัดมหาชัย อยู่ริมหนองบัวทางทิ ศตะวันตก ภายในบริ เวณมีเนินดินที่ ปกคลุม
ก้ อนอิฐขนาดใหญ่ ซึง่ สันนิษฐานว่าเป็ นฐานพระเจดีย์ที่พงั ทลาย พระเจดีย์นี ้เดิม
ที คงเป็ นพระเจดีย์ส าคัญประจ าเมื องหนองบัว (ธี ระวัฒน์ แสนคา, 2560: 47
- 63) เป็ นต้ น จะเห็นว่าในช่วงเวลาดังกล่าวได้ มี ชุมชนโบราณระดับหมู่บ้ าน
เกิดขึ ้นในบริ เวณใกล้ เคียงกับเมืองหนองบัว ซึ่งรวมทังชุ
้ มชนโบราณบ้ านลาภูก็
น่าจะเกิดจากการขยายตัวของเมืองหนองบัวในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 22
ชุมชนโบราณบ้ านลาภู: ชุมชนใหญ่ ค่ ูกับชุมชนโบราณเมืองหนองบัว
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูอยู่ห่างจากพื ้นที่ศนู ย์กลางเมืองหนองบัวมาทาง
ทิศตะวันตกเฉี ยงใต้ ประมาณ 2 กิ โลเมตร ภายในวัดโพธิ์ ศรี หรื อวัดหายโศก
ซึ่งเป็ นวัดประจาชุมชนบ้ านลาภู ยังเคยปรากฏร่ องรอยศาสนสถานก่อด้ วยอิฐ
แต่ปัจจุบนั ถูกโบสถ์สร้ างทับไปแล้ ว ในโบสถ์ของวัดนี ้เป็ นที่ประดิษฐานหลวงพ่อ
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

ชุมชนโบราณบ้ านลาภูกับประวัติศาสตร์ เมืองหนองบัวลาภู

พระพุทธศรี วิชัยซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปปูนปั น้ ปางมารวิชัย ขัดสมาธิ ราบ หน้ าตัก
กว้ าง 1.80 เมตร สูง 1.90 เมตร (ทศพล จังพานิชย์กุล, 2547: 217) พระพักตร์
กลม พระนาสิกใหญ่ พระวรกายอวบ สวมเทริ ดเหนือพระเศียร และมีลายปูนปั น้
ประดับตามชายจีวร ศิลปะล้ านช้ าง สันนิษฐานว่าคงสร้ างขึ ้นราวพุทธศตวรรษที่
22 - 23 มี การพบพระพุทธรู ปหิ นแกะสลัก พระพุทธรู ปโลหะขนาดเล็ กและ
กังสดาลสาริดด้ วย
นอกจากนี ้ ทางทิศตะวันตกของชุมชนบ้ านลาภูในปั จจุบนั ใกล้ กับห้ วย
กุดดินจี่บริ เวณกุดหลด ยังมีร่องรอยของโบราณสถานก่อด้ วยอิฐ แต่ว่าถูกขุด
ทาลายจนไม่เหลือซากอิฐแล้ ว จากคาบอกเล่าของชาวบ้ านลาภูระบุว่าในบริ เวณ
โบราณสถานแห่งนีเ้ คยมีการขุดพบพระพุทธรู ปทองคาขนาดเล็ก พระพุทธรู ป
สาริ ดและพระบุเงิ น อาวุธโบราณ เช่น ใบหอก ดาบ ตลอดจนภาชนะดินเผา
จานวนหนึ่ง และยังมี ซากโบราณสถานอยู่บริ เวณกลางหมู่บ้าน แต่ปัจจุบนั ถูก
ทาลายจนไม่เหลือร่ องรอยแล้ ว (ช่วง พาลกุล, 2561) ซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้ านลาภูอาจเป็ นชุมชนโบราณขนาดใหญ่ที่มีการสร้ างศาสนสถานทาง
พระพุทธศาสนาขึ น้ ในชุมชนอย่ างน้ อย 3 แห่ ง ที่ น่ าสนใจและเป็ นที่ น่ าตัง้
ข้ อสังเกตคือ ชื่อสร้ อยท้ ายว่า “ลาภู” ในชื่อเมืองหนองบัวลาภู อาจจะมาจากชื่อ
ชุมชนโบราณบ้ านลาภู ซึ่งเป็ นชุมชนโบราณเก่าแก่ที่อยู่ใกล้ กับชุมชนโบราณ
เมืองหนองบัวก็เป็ นได้
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ภาพที ่ 2 หลวงพ่อพระพุทธศรี วิชยั
วัดโพธิ์ ศรี พระพุทธรู ปปูนปั้นทีม่ ี
ความสาคัญของชุมชนโบราณบ้านลาภู

ข้ อสั งเกตเกี่ยวกั บการเรี ยกชื่ อชุ มชนโบราณเมื องหนองบัวคู่ กับชุมชน
โบราณบ้ านลาภู
จากการสื บค้ นเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์ ของผู้เขี ยนพบว่ าชื่ อ
“หนองบั ว ล าภู ” เป็ นชื่ อ ปรากฏในเอกสารจ านวนมาก โดยเฉพาะใน
เอกสารรายงานว่าด้ วยเรื่ องเจ้ าอนุเมื องเวียงจันทน์เป็ นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.
2370) บ้ างก็เรี ยกว่าเมื องหนองบัวลาภู บ้ านหนองบัวล าภูหรื อหนองบัวล าภู
เฉยๆ ก็ มี (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 13 - 116) เหตุที่ปรากฏการ
เขี ยนชื่ อเมื องหนองบัวล าภูในเอกสารจดหมายเหตุนัน้ เนื่ องจากพื น้ ที่ เมื อง
หนองบัวลาภูมีความเกี่ยวข้ องและเป็ นสมรภูมิสาคัญแห่งหนึ่งในการปะทะกัน
ระหว่างกองทัพสยามกับกองทัพเวียงจันทน์ในศึกเจ้ าอนุวงศ์ (พ.ศ.2369 - 2371)
และเป็ นเอกสารประวัติศาสตร์ ที่เก่าที่สดุ ที่เรี ยกชื่อชุมชนโบราณเมืองหนองบัวว่า
“เมืองหนองบัวลาภู” เท่าที่ผ้ เู ขียนสามารถสืบค้ นได้
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ในบันทึกคาให้ การของพญานริ นทร์ สงคราม เจ้ าเมืองสี่มมุ (ปัจจุบนั เป็ น
ชุมชนโบราณในเขตอาเภอจัตรุ ัส จังหวัดชัยภูมิ) ที่ในช่วงศึกเจ้ าอนุวงศ์นนได้
ั ้ ถูก
ตังให้
้ เป็ นเจ้ าเมืองหนองบัวลาภูเพราะคอยรั บศึกที่ยกมาจากกรุ งเทพมหานคร
ในค าให้ การดัง กล่ าวผู้ บันทึ ก ค าให้ การได้ เ ขี ย นชื่ อเมื องหนองบัวล าภู ว่ า
“หนองบัวลาภู” ทุกแห่ง เช่น “...แล้วอ้ายอณุกบั อ้ายสุทธิ สารข้าพเจ้าก็ภากันขึ้ น
มาถึ งบ้ านหนองบั วล าภู อ้ ายอณุ ตั้ง ให้ เ ปนเจ้ าเมื องหนองบั วล าภู แล้ ว
อ้ายอะณุจัดแจงให้ตั้ง ค่ ายไม้ จริ งยาว 30 เส้น กวาง 16 เส้น อ้ายอณุจัดให้
ข้าพเจ้ากับอ้ายปหลัดหนองบัวลาภูคนเก่า...” (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3,
2530: 77)
ซึ่งสอดคล้ องกับการเรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภูใน “นิราสทัพเวียงจันท์”
พระนิพนธ์ ของหม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ ซึ่งได้ เดินทางไปกองทัพ
หน้ าของกรมหมื่นนเรศโยธี และกรมหมื่นเสนีบริ รักษ์ ในการยกทัพไปปราบปราม
เจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 ได้ เรี ยกชื่ อเมื องหนองบัวล าภูว่า “หนองบัวล าภู ” ดัง
ปรากฏในบทนิราศว่า “...สดับข่ าวว่ าลาวมาตัง้ สู้ ที ่หนองบัวลาภูเป็ นค่ ายขัน
ทาที ่มนั่ กัน้ ทางไปเวี ยงจันท์ ทัง้ แปดพันคอยท่าจะราวี ...” (หม่อมเจ้ าทับในกรม
หลวงเสนีบริรักษ์ , 2473: 75 - 76)
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 มีรับสัง่ ให้ พระเจ้ าบรมวงษ์ เธอ กรมหลวงวงษา ธิราช
สนิท ทรงชาระพระราชพงศาวดารใหม่ในปี พ.ศ.2398 เรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภู
ว่า “หนองบัวลาภู” (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (ภาคจบ), 2505:
418) ซึ่งสอดคล้ องกับเอกสารชัน้ หลังคือ พงศาวดารหัวเมื องมณฑลอี สานซึ่ง
รวบรวมและเรี ยบเรี ยงโดยหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเณจร) ซึ่งเคยเป็ น
ปลัดมณฑลอีสาน ตีพิมพ์ครัง้ แรกในปี พ.ศ.2458 เรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภูว่า
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“บ้ านหนองบัวลาภู” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201) และตานานเมืองจาปา
ศักดิ์ฉบับพระยามหาอามาตยาธิ บดี ข้ าหลวงหัวเมืองลาวฝ่ ายตะวันออก ก็ได้
กล่าวถึงเมืองหนองบัวลาภูในชื่อ “บ้ านหนองบัวลาภู” (พระยามหาอามาตยาธิ
บดี, 2512: 160 - 161)
ที่มาของชื่อ “หนองบัวลาภู” นันยั
้ งมีความคลุมเครื ออยู่ในบางประเด็น
แน่นอนว่า “หนองบัว” ในที่นี ้คือชื่อของหนองน ้าขนาดใหญ่อนั อยู่ในบริ เวณที่ตงั ้
ของเมืองหนองบัวลาภูแน่ แต่คาว่า “ลาภู” นันไม่
้ ปรากฏที่มาอย่างชัดเจน บางท่าน
สันนิษฐานว่ามาจากคาว่า “ลุ่มภู” เพราะที่ตงเมื
ั ้ องหนองบัวลาภูนนเป็
ั ้ นพื ้นที่ล่มุ
เชิงเขาหรื ออยูต่ ดิ กับภูเขา ในขณะที่คาว่า “ลา” ยังเป็ นคาโบราณมีความหมายว่า
ล ้า, ยิ่ง, ล้ น (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556: 1057) ได้ อีกด้ วย คาว่า “หนองบัวลาภู”
จึงอาจหมายถึง หนองน ้าที่มีบวั ขึ ้นอยูจ่ านวนมาก มีดอกใบชูสงู ดูเหมือนล้ นออก
จากขอบหนองมองแล้ วเป็ นแนวคล้ ายภูเขาก็เป็ นได้
ในขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาจากเอกสารรายงานว่าด้ วยเรื่ องเจ้ าอนุ
เมืองเวียงจันทน์เป็ นกบฏ จ.ศ.1189 (พ.ศ.2370) ซึ่งเป็ นเอกสารจดหมายเหตุที่
เขียนขึ ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 3 ก็ปรากฏว่า
มีชื่อ “บ้ านลาภู” ปรากฏอยู่ในคาให้ การของพญานริ นทร์ สงครามว่า “...อ้ายอณุ
จัดให้ข้าพเจ้ากับอ้ายปหลัดหนองบัวลาภูคนเก่า อายวรจักบ้านบัว อ้ายทามวง
บ้านเทวี อายอุปราชาบ้านภูเวี ยง อ้ายอระวงบ้านโหมโคด อ้ ายตนามบ้ านลาภู
คุมไพร่ พรรแปดร้ อยคน ปื นคาบสิ นลา 300 บอกอยู่รักษาค่าย...” (จดหมายเหตุ
รัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 77)
ผู้เขียนมีความเห็นเป็ นเบื ้องต้ นว่า ชื่อ “หนองบัวลาภู” น่าจะมาจากการ
เรี ยกชื่อชุมชนโบราณขนาดใหญ่ทงั ้ 2 ชุมชน ที่อยู่ติดกับหนองบัวรวมกัน คือ
ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวกับชุมชนโบราณบ้ านลาภู เพราะในสมัยพระเจ้ าฟ้างุ้ม
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ที่ปรากฏตามนิทานเรื่ องขุนบรมราชาก็เรี ยกชื่ อเมืองหนองบัวลาภู นีว้ ่า “เมือง
หนองบัว” เท่านัน้ (กรมศิลปากร, 2545: 156) ไม่ได้ มีคาว่า “ลาภู” ต่อท้ ายเลย
ดังนัน้ คาว่า “หนองบัวลาภู” จึงเกิดขึ ้นในสมัยหลัง การเรี ยกชื่อชุมชนที่อยู่ติดกัน
ให้ เป็ นชื่อเดียวนัน้ ปั จจุบนั ก็ยงั มีการใช้ เรี ยกติดปากอยู่ทวั่ ไป พบได้ ทงในพื
ั ้ น้ ที่
ภาคอีสานและภูมิภาคอื่น ซึ่งที่มาของชื่อต่อท้ ายนีย้ ังต้ องมีการศึกษาค้ นคว้ า
อย่างลุม่ ลึกต่อไป (ดูเพิ่มใน ธีระวัฒน์ แสนคา, 2558 ก: 120 - 128)

ภาพที ่ 3 ตาแหน่งทีต่ งั้ ชุมชนโบราณบ้านลาภูและชุมชนโบราณเมื องหนองบัวลาภู
(ปรับปรุงจาก: Google earth, ออนไลน์: 17 มกราคม 2561)
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แต่อย่างไรก็ดี ชื่อ “เมืองหนองบัวลาภู” คงเป็ นชื่อที่ค้ นุ เคยจากบุคคล
ภายนอกทัง้ ฝ่ ายลาวและฝ่ ายสยามมาตลอด อย่างน้ อยก็ ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2370
เป็ นต้ นมา ดังจะเห็นได้ จากข้ อความในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
แม้ จะระบุข้อความในพระราชพงศาวดารก่ อนหน้ าแล้ วว่า มี การตัง้ ชื่ อเมื อง
หนองบัวลาภูใหม่ว่า “จาปานครขวางกาบแก้ วบัวบาน” แต่ข้อความในส่วนต่อ
จากนี ้ก็ยังคงเรี ยกชื่อเมืองหนองบัวลาภูว่า “เมืองหนองบัวลาภู” อยู่ (พระราช
พงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (ภาคจบ), 2505: 418)
แสดงให้ เห็นว่าชื่อ “หนองบัวลาภู” เป็ นชื่อที่รับรู้ ของผู้คนสมัยนัน้ มาก
ที่ สุด แม้ แต่สมเด็ จ กรมพระยาด ารงราชานุภ าพซึ่ ง เป็ นเสนาบดี กระทรวง
มหาดไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่ง
รับผิดชอบการจัดการปกครองหัวเมืองก็ยงั ทรงรับรู้และเรี ยกชื่อเมืองหนองบัวว่า
“หนองบั ว ล าภู ” ทัง้ ยัง ได้ ทรงเปลี่ ยนชื่ อเมื องหนองบัวล าภู จ ากชื่ อเมื อ ง
กมุทธาสัยในสมัยนันมาเป็
้
นชื่ออาเภอหนองบัวลาภูด้วย (สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ, 2505: 238 - 239)
ดังนัน้ ผู้เขียนจึงมีความเห็นว่า คาว่า “หนองบั วลาภู ” น่าจะเกิดขึน้
ภายหลังจากการเกิ ดขึน้ ของชุมชนโบราณบ้ านล าภูและเริ่ มมี การเรี ยกอย่ าง
จริ งจังในช่วงที่ชุมชนโบราณบ้ านลาภูมีความรุ่ งเรื องและขยายเป็ นชุมชนระดับ
หมู่ บ้ านขนาดใหญ่ แล้ วในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 23 - 24 เป็ นอย่ างน้ อย ซึ่ ง
ความสาคัญได้ แสดงให้ เห็นผ่านความสามารถของชุมชนโบราณบ้ านลาภูในการ
สร้ างพระพุทธรู ปปูนปั น้ ขนาดใหญ่ขึ ้นประจาชุมชน อันสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชน
โบราณบ้ านลาภูที่มีความสาคัญคูก่ บั ชุมชนโบราณเมืองหนองบัวได้ เป็ นอย่างดี
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ศึกพระวอพระตากับชุมชนโบราณบ้ านลาภู
ด้ วยความที่เมืองหนองบัวมีทิวเขาภูพานคาทอดยาวขวางกัน้ ระหว่าง
เมืองหนองบัวกับเมื องเวี ยงจันทน์ โดยมีช่องข้ าวสารเป็ นช่องเขาบนเส้ นทาง
คมนาคมไปมาระหว่างกันที่สาคัญมาโดยตลอด ปั จจุบนั ช่องข้ าวสารอยู่ในเขต
รอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กับอาเภอบ้ านผื อ
จังหวัดอุดรธานี (ธีระวัฒน์ แสนคา, 2554: 41 - 45) การมีทิวเขากันระหว่
้
างเมือง
หนองบัวกับศูนย์อานาจรั ฐน่าจะทาให้ เมื องหนองบัวมีความเป็ นอิสระในการ
ปกครองตนเองระดับหนึ่งและมีความเหมาะสมกับการสร้ างอานาจซ่องสุมไพร่
พล ดังปรากฏหลักฐานว่าพระวอและพระตาซึ่งเป็ นขุนนางผู้ใหญ่ของราชสานัก
เวียงจันทน์เลือกเมืองหนองบัวเป็ นที่ซ่องสุมกาลังไพร่ พลเพื่อแยกการปกครอง
ออกจากราชสานักเวียงจันทน์ในรัชกาลพระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร
ในปี พ.ศ.2302 พระวอและพระตาเกิดความขัดแย้ งกับพระเจ้ าสิริบญ
ุ สาร
ด้ วยสาเหตุใดไม่แจ้ งชัด ได้ พาไพร่ พลและญาติพี่น้องของตนอพยพมาตังแข็
้ ง
เมืองที่เมืองหนองบัวไพร่พล 20,000 คนเศษ ส่วนที่เหลือกระจายไปตังอยู
้ ท่ ี่เมือง
ผ้ าขาวพันนาหมื่นเศษโดยการนาของหลวงราชโภชไนยและอีกหมื่นเศษไปตังอยู
้ ่
ที่เมืองภูเวียงโดยการนาของท้ าวนาม ประกาศตนเป็ นอิสระไม่ขึ ้นกับเวียงจันทน์
(สิลา วีระวงส์, 2539: 140) พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาบันทึกไว้ วา่
สร้ างขึ ้นเป็ นเมืองตังค่
้ ายเสาไม้ แก่น (พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา
(ภาคจบ), 2505: 418) และให้ ชื่อเมืองใหม่นี ้ว่า “นครเขื่อนขันธ์ กาบแก้ วบั ว
บาน” (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 186) และอาจมีความพยายามตรากฎหมาย
ขึ ้นมาใช้ เองภายในเมืองด้ วย (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2549: 143 - 160)
พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารได้ พยายามส่งทหารมาตีเมืองหนองบัว สู้รบกันอยู่ได้
ประมาณ 3 ปี ฝ่ ายพระวอและพระตาเกรงว่าจะไม่สามารถต้ านทานได้ จงึ ส่งสาส์น
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ไปขอความช่ ว ยเหลื อ จากกองทั พ พม่ า ที่ เ มื อ งเชี ย งใหม่ แต่ ก ลั บ ถู ก ฝ่ าย
พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารทาการเกลี ้ยกล่อมกองทัพพม่าให้ เข้ าร่ วมด้ วย พากันยกมาตี
เมืองหนองบัว (หม่อมอมรวงศ์วิจิตร, 2506: 201 - 202)
จนถึงปี พ.ศ.2322 พระเจ้ าสิริบญ
ุ สารสามารถตีเมืองหนองบัวได้ ทาให้
พระวอและพระตาพาไพร่ พลอพยพหนีลงไปทางใต้ พร้ อมด้ วยไพร่ พลจากเมื อง
ผ้ าขาวพันนาและเมืองภูเวียง ไปจนถึงเขตเมืองนครจาปาศักดิ์ เพื่อพึ่งพระบรม
โพธิสมภารเจ้ าไชยกุมาร เจ้ านครจาปาศักดิ์ แล้ วตังบ้
้ านเมืองอยู่บริ เวณบ้ านดู่
บ้ านแก ต่อมาได้ เกิดการผิดใจกันของฝ่ ายพระวอและพระตากับเจ้ าไชยกุมาร จึง
ได้ พาไพร่ พลมาตังอยู
้ ่ที่ดอนมดแดง และมีพัฒนาการของชุมชนกลายมาเป็ น
เมืองอุบลราชธานีในทุกวันนี ้ (คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายจัดทาหนังสือ, 2535:
7 - 9)
สงครามดังกล่าว น่าจะทาให้ ชุมชนโบราณบ้ านล าภูได้ รับผลกระทบ
อย่างมาก เนื่องจากตังอยู
้ ่ติดกับเมืองหนองบัวอันเป็ นพื ้นที่สงคราม และมีเรื่ อง
เล่าภายในชุมชนที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ ช่วงหนึ่งของชุมชนบ้ านลาภูว่า “...ผู้
เฒ่าเผิ่ นเว่าว่าบ้านลาภูเคยฮ้าง ตัง้ แต่ปางพระวอพระตาหนีไปสร้างเมื องอุบล...”
(พระอธิการสมบัติ อินฺทปญฺ โญ, 2561) เรื่ องเล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความทรงจา
ของท้ องถิ่ นที่ บอกเล่าเป็ นมุขปาฐะสื บต่อกันมาเกี่ ยวกับเหตุการณ์ ศึกพระวอ
พระตา ที่ชมุ ชนโบราณบ้ านลาภูได้ รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้ด้ วย
ชุมชนโบราณบ้ านลาภูกับศึกเจ้ าอนุวงศ์
หลังจากกลุ่มพระวอและพระตาหนี ภาวะสงครามไปในลุ่มแม่น า้ มูล
เมืองหนองบัวและชุมชนใกล้ เคียงคงถูกทิง้ ร้ างไประยะหนึ่ง เมื่อสงครามสงบ
หลังจากที่ กองทัพกรุ งธนบุรี ซึ่ งมี เจ้ าพระยามหากษั ตริ ย์ ศึกเป็ นแม่ ทัพ ท า
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สงครามเข้ ายึดราชสานักเวี ยงจันทน์ได้ ทูลเชิญพระเจ้ าสิริบุญสารพร้ อมด้ วย
พระราชวงศ์ ส่ วนหนึ่งลงไปยังกรุ งธนบุรี ในปี พ.ศ.2322 แล้ วตัง้ พระยาสุ โพ
ขุนนางเมืองเวียงจันทน์เป็ นผู้รักษาเมือง (เติม วิภาคย์พจนกิจ, 2540: 102) และ
คงมี ผ้ ูคนส่วนหนึ่งที่ หลบหนี ภัยสงครามขึน้ เขาเข้ าป่ ากลับลงมาตัง้ ถิ่ นฐาน
ตามเดิม รวมทัง้ บริ เวณชุมชนโบราณบ้ านล าภูก็ น่าจะมี ผ้ ูคนกลับเข้ ามาตัง้
บ้ านเรื อนอีกครัง้ เช่นเดียวกัน ดังปรากฏหลักฐานว่าในปี พ.ศ.2369 - 2370 ก็ยงั
พบว่าเมืองหนองบัวคงมีสถานะเป็ นเมื องอยู่ มีเจ้ าเมืองปกครอง และปรากฏ
หลักฐานที่กล่าวถึงชื่อบ้ านลาภู แต่ช่วงเวลาดังกล่าวนี ้ก็เข้ าสู่ภาวะสงครามอีก
ครัง้ เราเรี ยกศึกครัง้ นี ้ว่า “ศึกเจ้ าอนุวงศ์”
กองทัพเวียงจันทน์นาโดยเจ้ าอนุวงศ์ได้ นาไพร่ พลจากเมื องต่างๆ ใน
ปกครองยกลงไปจนถึงเมื องนครราชสี มา ยึดเมืองนครราชสี มาได้ ต่อมาเมื่ อ
ทราบข่าวว่ากองทัพสยามยกขึ ้นมาจากกรุงเทพมหานครจึงถอยทัพกลับมาตังรั้ บ
ศึกอยู่ที่ เมื องหนองบัว เนื่ อ งจากว่าเมื องหนองบัวเป็ นเมื องใหญ่ ที่ ตัง้ อยู่ใน
เส้ นทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองเวียงจันทน์ และมีการนาเสาไม้ มาตังร้้ อย
เอ็นเป็ นแนวกาแพงรอบตัวเมือง (หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ , 2473:
77) ส่วนเจ้ าอนุวงศ์ไปตังค่
้ ายคอยดูสถานการณ์ศกึ ที่ช่องข้ าวสาร
การปกครองภายในเมืองหนองบัว เจ้ าอนุวงศ์ได้ ตงให้
ั ้ พญานริ นทร์ (หรื อ
พญานริ นทรสงคราม) เจ้ าเมื องสี่ มุม มาเป็ นเจ้ าเมื องเพื่ อรั บศึกที่ ยกมาจาก
กรุงเทพฯ พร้ อมด้ วยขุนนางท้ องถิ่นหลายคน เช่น ปลัดเมืองหนองบัวลาภูคนเก่า
เป็ นต้ น คุมไพร่ 1,800 คน ปื นคาบศิลา 300 กระบอก มีการนาเสาไม้ มาตังร้้ อย
เอ็นปั กเป็ นแนวกาแพง (หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริ รักษ์ , 2473: 77) ยาว
30 เส้ น กว้ าง 16 เส้ น (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 77) ป้องกันรักษา
เมือง
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พญานรินทร์ ได้ นากาลังไพร่พลเมืองหนองบัวต่อสู้อย่างสามารถและฆ่า
ฟั นทหารสยามล้ มตายลงเป็ นจานวนมาก แต่สุดท้ ายไพร่ พลของพญานริ นทร์ ก็
ถูกกองทัพสยามจานวน 5 กอง กาลังไพร่ พล 8,400 คน ที่มีกรมหมื่นนเรศโยธี
เป็ นแม่ทพั และกรมหมื่นเสนีบริ รักษ์ เป็ นแม่ทพั หน้ าที่สองก็เข้ าตีเมื องหนองบัว
แตกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2370 (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2543: 125) ซึ่งส่งผลให้
เมืองหนองบัวและชุมชนโดยรอบถูกทาลายเป็ นอย่างมาก รวมทังชุ
้ มชนโบราณ
บ้ านลาภูด้วย ผู้คนแตกกระจัดกระจายไปตามป่ า บางส่วนถูกกวาดต้ อนลงไปยัง
กรุ งเทพฯ และเมื องในที่ ราบลุ่มแม่น า้ เจ้ าพระยาและแม่น า้ สาขา (ธี ระวัฒน์
แสนคา, 2558 ข: 15 - 18)
จากข้ อมูลข้ างต้ นสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชนโบราณบ้ านลาภูน่าจะได้ รับ
ผลกระทบจากสงครามในปี พ.ศ.2370 อย่างมากเช่นเดียวชุมชนโบราณเมื อง
หนองบัว ทังนี
้ ้ เนื่องจากว่ามีชาวบ้ านลาภูชื่อ “อ้ ายตนาม” ซึง่ อาจเป็ นผู้นาชุมชน
ได้ เป็ นผู้นาทหารรักษาเมืองหนองบัวภายใต้ การบัญชาการของพญานริ นทร์ การ
ปรากฏชื่อบุคคลดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็นถึงความเกี่ ยวข้ องกับสงครามในครัง้ นี ้
ของชุมชนบ้ านลาภูได้ เป็ นอย่างดี ด้ วยความที่ชุมชนบ้ านลาภูอยู่ติดกับเมื อง
หนองบัวอาคารบ้ านเรื อนน่าจะถูกเผาทาลายหรื อทิ ้งร้ างไปด้ วย ในขณะที่ผ้ คู น
ส่วนหนึ่งคงถูกกวาดต้ อนไปโดยทังกองทั
้
พเวียงจันทน์และกองทัพสยาม ทังยั
้ งมี
ความเป็ นไปได้ ว่ามีผ้ คู นอีกส่วนหนึ่งได้ หนีการถูกกวาดต้ อนขึ ้นไปอยู่ตามภูเขา
และพื ้นที่ป่าลึก ด้ วยเหตุดงั กล่าวนี ้เองจึงทาให้ ศาสนสถานภายในชุมชนโบราณ
บ้ านลาภูทงั ้ สองแห่งถูกทิง้ ร้ างไปด้ วย และภายหลังมีเพียงวัดโพธิ์ ศรี เท่านัน้ ที่
ได้ รั บการบูรณะและพัฒนาเป็ นวัดที่ มี พระสงฆ์ จ าพรรษาในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษ 24
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บทส่ งท้ าย
หากจะกล่าวโดยสรุ ปเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณ
บ้ านล าภูแล้ ว ก็ จะพบว่าชุมชนโบราณแห่งนี เ้ ริ่ มมี หลักฐานประวั ติ ศาสตร์
โบราณคดีและศิลปกรรมที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตังถิ
้ ่นฐานของชุมชนมาตัง้ แต่
ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ชุมชนโบราณบ้ านลาภูมีพฒ
ั นาการของชุมชน
เชื่ อมโยงกับชุมชนโบราณเมื องหนองบัวซึ่งเป็ นหัวเมื องใหญ่ ของอาณาจักร
ล้ านช้ าง จนทาให้ มี การเรี ยกชื่ อชุมชนโบราณทัง้ สองแห่งว่า “หนองบัวล าภู”
ต่อมาชุมชนโบราณบ้ านลาภูได้ เผชิญกับภาวะสงครามอย่างน้ อย 2 ครัง้ และใน
ศึกเจ้ าอนุวงศ์ พ.ศ.2370 ทาให้ ชมุ ชนและศาสนสถานภายในเขตชุมชนถูกทิ ้งร้ าง
เมื่อเหตุการณ์ทางการเมืองเป็ นปกติจึงมีผ้ คู นกลับมาตังถิ
้ ่นฐานและฟื น้ ฟูชุมชน
ใหม่อีกครั ง้ ในช่วงต้ นพุ ทธศตวรรษที่ 25 และมี พัฒนาการของชุมชนมาเป็ น
ชุมชนบ้ านลาภูในปัจจุบนั
จากที่ ผ้ ูเขี ยนกล่ าวมาข้ างต้ นก็ จะเห็ นได้ ว่ า ในบริ เวณรอบๆ เมื อง
หนองบัวลาภูได้ มีการพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีและศิลปกรรม
ที่น่าสนใจมากมาย เรื่ องราวทางประวัติศาสตร์ ชมุ ชนโบราณบ้ านลาภูจึงควรแก่
การศึกษาและถ่ายทอด เพื่อให้ อนุชนรุ่ นหลังได้ ศึกษาเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และ
พัฒนาประยุกต์ ใช้ ข้ อมูลนัน้ เพื่ อสร้ างสรรค์ ชุมชนท้ องถิ่ น ควบคู่กับความ
พยายามในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และการสนับสนุน
ของหน่วยงานทังภาครั
้
ฐและเอกชน อันจะสามารถนามาใช้ เป็ นฐานข้ อมูลเพื่ อ
การพัฒนาท้ องถิ่นให้ มนั่ คงยัง่ ยืนต่อไป

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

19

20
เอกสารอ้ างอิง
ก. เอกสารชันต้
้ นที่ตีพิมพ์แล้ ว
กรมศิลปากร. (2529). จารึกในประเทศไทย เล่ ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม
และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19 - 24. กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ
กรมศิลปากร.
กรมศิลปากร. (2545). นิทานเรื่องขุนบรมราชา พงศาวดารเมืองลานช้ าง.
ใน ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ ม 9. กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร.
จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ ม 3. (2530). กรุงเทพฯ: ห้ างหุ้นส่วนสามัญนิติ
บุคคล สหประชาพาณิชย์.
พระยามหาอามาตยาธิบดี. (2512). ตานานเมืองนครจาปาศักดิ์. ใน ประชุม
พงศาวดารเล่ ม 43 (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 69 - 70). พระนคร:
องค์การค้ าของคุรุสภา.
พระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขา (ภาคจบ). (2505). พระนคร:
คลังวิทยา.
หม่อมเจ้ าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ . (2473). ประชุมจดหมายเหตุเรื่อง
ปราบกบฏเวียงจันท์ . พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้ าจอม
มารดา หม่อมราชวงศ์แสง รัชชกาลที่ 4.
หม่อมอมรวงศ์วิจิตร. (2506). พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน. ใน ประชุม
พงศาวดารเล่ ม 3 (ประชุมพงศาวดารภาค 3 และภาค 4 ตอนต้ น).
พระนคร: องค์การค้ าของคุรุสภา.

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

ชุมชนโบราณบ้ านลาภูกับประวัติศาสตร์ เมืองหนองบัวลาภู

ข. หนังสือภาษาไทย
คณะกรรมการดาเนินงานฝ่ ายจัดทาหนังสือ. (2535). อุบลราชธานี 200 ปี .
กรุงเทพฯ: ชวนพิมพ์.
คณะกรรมการฝ่ ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ. (2544). วัฒนธรรม
พัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัด
หนองบัวลาภู. กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพร้ าว.
เติม วิภาคย์พจนกิจ. (2540). ประวัตศิ าสตร์ ลาว. (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ:
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ .
ทศพล จังพานิชย์กลุ . (2547). พระพุทธปฏิมาลา้ ค่ า. กรุงเทพฯ: คอมม่า.
ธีระวัฒน์ แสนคา. (2560). วัดมหาชัย: ประวัตศิ าสตร์ และศิลปกรรม.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม
2554. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน.
สมเด็จเจ้ าฟ้ากรมพระยานริ ศรานุวดั ติวงศ์ และสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุ
ภาพ. (2505). สาส์ นสมเด็จ เล่ ม 6. พระนคร: องค์การค้ าของคุรุสภา.
สิลา วีระวงส์ (เขียน). สมหมาย เปรมจิตต์ (แปล). (2539). ประวัตศิ าสตร์ ลาว.
(พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ: มติชน.
สุรศักดิ์ ศรี สาอาง. (2545). ลาดับกษัตริย์ลาว. กรุงเทพฯ: สานักโบราณคดีและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต. (2543). ประวัตศิ าสตร์ ลาว 1779 - 1975. กรุงเทพฯ:
สร้ างสรรค์.
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

21

22
ค. บทความ
ธีระวัฒน์ แสนคา. (2554). ช่องข้ าวสารกับความสัมพันธ์ไทย - ลาว. ใน สาร
มิตรภาพไทย-ลาว, 18(4), 41 - 45.
. (2558 ก). เมืองหนองบัวลาภู: การศึกษาพัฒนาการของชื่อเมือง
โบราณสาคัญในลุม่ แม่น ้าโขง. ใน ดารงวิชาการ. 14(2), 116 - 134.
. (2558 ข). พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นของชุมชนโบราณ
เมืองหนองบัวลาภู. ใน พืน้ ถิ่นโขง ชี มูล, 1(1), 24 - 76.
สุวิทย์ ธีรศาศวัต. (2549). กฎหมายในภาคอีสานก่อนปฏิรูปการปกครอง. ใน
สังคมลุ่มนา้ โขง, 2(1), 143 - 160.
ง. สัมภาษณ์บคุ คล
ช่วง พาลกุล. (14 มีนาคม 2561). สัมภาษณ์ . ผู้อาวุโสบ้ านลาภู ตาบลลาภู
อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู.
พระอธิการสมบัติ อินฺทปญฺ โญ. (14 มีนาคม 2561). สัมภาษณ์ . เจ้ าอาวาสวัด
โพธิ์ศรี บ้ านลาภู ตาบลลาภู อาเภอเมืองหนองบัวลาภู จังหวัด
หนองบัวลาภู.

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวที่บันทึกเป็ นคริสต์ ศักราช
ระหว่่บ
างัน
พ.ศ.2436
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เป็นคริสต์ศักราชระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496
Formats of A.D. Time and Date Record Stated
in Lao Palm - Leaf Manuscripts during 1893 - 1953
บุญชู ภูศรี 1 / Boonchoo Poosri

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเวลา วัน เดือน ปี จากเอกสารใบลาน
ลาว ที่มีการบันทึกศักราชเป็ นคริ สต์ศกั ราช ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 โดยศึกษา
เอกสารใบลานจากหอสมุดดิ จิ ทัลใบลานลาว จ านวน 90 ฉบับ เพื่ อศึกษา
ลักษณะการบันทึกเวลา วัน เดือน ปี จากเอกสารดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า
การบันทึกเวลาแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ 1) เวลาหลวง 2) เวลาแบบชาวบ้ าน
3) เวลาสมัยใหม่ และ 4) เวลาประสมประสาน การบันทึกวัน 3 ลักษณะ คือ
1) บันทึกชื่อวันอาทิตย์ - วันเสาร์ 2) บันทึกเป็ นวัน 1 - วัน 7 และ 3) บันทึกเป็ น
วันที่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 31 การบันทึกเดือน มี 3 ลักษณะ คือ 1) การบอกเดือนเป็ น
บาลี 2) บันทึกตามระบบเดิม คือ เดือนเจี ยง ยี่ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 และ
3) บันทึกเป็ นภาษาฝรั่งเศส การบันทึกปี มีการบันทึกเป็ น 1) ปี ขอม 2) ปี ศกั ราช
ซึ่งปี ศกั ราชมีการบันทึกเป็ น 4 ลักษณะ คือ พุทธศักราช จุลศักราช คริ สต์ศกั ราช
และรัตนโกสินทรศก

1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี e - mail: b.poosri@hotmail.com
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คาสาคัญ: การบันทึกเวลา, เอกสารใบลานลาว, วัน 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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เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวที่บันทึกเป็ นคริสต์ ศักราช
ระหว่ าง พ.ศ.2436 - 2496

บทนา
เอกสารใบลานที่ปรากฏต้ นฉบับในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว มีเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นเอกสารใบลานที่สืบทอดจากอาณาจักร
ล้ านช้ าง โดยพบเอกสารใบลานมีอายุตงแต่
ั ้ พุทธศตวรรษที่ 21 เป็ นต้ นมา โดย
การเขี ยนหรื อจารบอกเวลา วัน เดื อน ปี ที่ สร้ างเอกสารใบลานมักจะอยู่ใน
ข้ อความตอนท้ ายของเอกสารใบลาน เรี ยกว่า อวสานพจน์ (Colophon) ในการ
บันทึกเอกสารใบลานของล้ านช้ างโดยทัว่ ไป เมื่อมีการจาร (เขียน) เนื ้อหาจบแล้ ว
ผู้จารมักจะบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ จารแล้ วเสร็ จ และบางฉบับอาจจะบอก
รายชื่อเจ้ าภาพ รายชื่อผู้จาร (ผู้เขียน) วัตถุประสงค์ในการจาร ซึ่งจะเป็ นการ
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลเป็ นส่วนใหญ่ ความปรารถนาของผู้สร้ าง/ผู้จาร ข้ อขาดตก
บกพร่องของการจาร รวมถึงขออภัยที่จารตัวอักษรไม่สวย และบางฉบับอาจจะ
มีผญาบรรยายความรู้ สึกระหว่างที่ จารด้ วย แต่ทงั ้ นี อ้ าจจะไม่ ได้ จารบทครบ
อวสานพจน์ทงหมดตามที
ั้
่กล่าวมาข้ างต้ นก็ได้ การบันทึกเอกสารใบลานในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 นิยมบันทึกศักราชด้ วยปี จลุ ศักราช (จ.ศ.) ในพุทธศตวรรษ
ที่ 23 - 24 พบว่ามีการบันทึกศักราชทังจุ
้ ลศักราช และพุทธศักราช
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรล้ านช้ าง
จนกระทัง่ ล้ านช้ างได้ แยกออกเป็ น 3 อาณาจักร คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน์
และจาปาศักดิ์ ในพุทธศตวรรษที่ 24 อาณาจักรล้ านช้ างทังหมดตกอยู
้
่ภายใต้
อานาจของราชสานักสยาม ในปี พ.ศ.2322 กระทัง่ ถึง พ.ศ.2436 ดินแดนบริ เวณ
ฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขงของอาณาจักรล้ านช้ างได้ ตกเป็ นเมืองในอารักขาของฝรั่งเศส
จนถึง พ.ศ.2446 ตัวเมืองจาปาศักดิ์และพื ้นที่ฝั่งขวาแม่น ้าโขงบางส่วนได้ ตกอยู่
ภายใต้ การปกครองของฝรั่งเศส จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ.2497 พื ้นที่ของประเทศลาว
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ที่เคยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของฝรั่งเศสทังหมดได้
้
รับอิสรภาพ และรวมตัวกัน
เป็ นผืนแผ่นดินเดียวกันเรี ยกว่า พระราชอาณาจักรลาว
ในช่วงการเปลี่ ยนผ่ านจากอาณาจักรที่ เป็ นอิ สระ มาสู่การตกเป็ น
เมืองขึ ้นของประเทศอื่นนัน้ การสืบทอดและการสร้ างเอกสารใบลานยังคงมีอยู่
แต่ได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลวัฒนธรรมของประเทศที่เข้ ามาปกครอง เช่น การ
คัดลอกวรรณกรรมต่างถิ่นเข้ าสู่อาณาจักรด้ วยตัวอักษรธรรม/ไทยน้ อย และสิ่งที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ วัฒนธรรมของอาณาจักรหรื อประเทศผู้ปกครองได้
แทรกซึมเข้ าสู่ระบบการเขี ยนและการสื บทอดเอกสารใบลาน สิ่งที่ เห็นได้ ชัด
ประการหนึ่งคือ รูปแบบของ “อวสานพจน์” (colophon) โดยเฉพาะในการบอกเวลา
วันเดือนปี ในการจารเอกสารใบลานมีรูปแบบเปลี่ยนไป และช่วงที่มีผลกระทบ
มาก คือช่วงที่ ฝรั่ งเศสเข้ ามาปกครอง ในระหว่ าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบการจารเอกสารใบลานของลาว ดังนัน้ เอกสารใบลานในช่วง
พ.ศ.2436 - 2497 จึงเป็ นช่วงที่ควรแก่การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการ
บันทึกเวลา วันเดือนปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิพลของวัฒนธรรมต่าง
พื ้นที่เข้ ามาเป็ นจานวนมาก โดยผู้ศกึ ษาจะศึกษาเฉพาะเอกสารใบลานที่บนั ทึก
ด้ วยอั ก ษรธรรมและอั ก ษรไทยน้ อย ที่ ต้ นฉบั บ มี ก ารบั น ทึ ก ปี ที่ จ ารเป็ น
คริ สต์ศกั ราชและต้ นฉบับมีการบันทึกศักราชที่มีคริ สต์ศกั ราชปะปนอยู่ในการ
บอกศักราช ซึง่ มีจานวน 90 ฉบับ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาเนื ้อหาการบันทึกเวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวที่มี
การบันทึกวันที่จารแล้ วเสร็จเป็ นคริ สต์ศกั ราชในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
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ต้ นฉบับที่นามาศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาได้ รวบรวมเอกสารใบลานที่มีการบันทึกศักราช
เป็ นคริสต์ศกั ราชอย่างเดียว และมีการบันทึกศักราชที่มีคริ สต์ศกั ราชปะปนอยู่ใน
การบอกศักราชด้ วย โดยศึกษาเฉพาะเอกสารโบราณจากหอสมุดดิจิทลั ใบลาน
ลาวระหว่าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งจากการสืบค้ นพบเอกสารในช่วงเวลาดังกล่าว
มีจานวนทัง้ หมด 2,460 ฉบับ โดยพบเอกสารที่บนั ทึกศักราชเป็ นคริ สต์ศักราช
จานวน 90 ฉบับ ซึ่งผู้ศึกษาจะอ้ างอิงเอกสารใบลาน ในเอกสารอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ทังหมดในรู
้
ปแบบ ดังนี ้
ชื่อ. (พ.ศ.). ชนิดของอักษร. แขวงที่พบ. เลขรหัส PLMP
เชตพน. (2445). ไทยน้ อย. กาแพงนครเวียงจันทน์. 01050317012_00.
โลกนัย. (2485). ธรรม. สะหวันนะเขต. 13091702010_00.
ในการเอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื่ องจะเน้ นที่เลขรหัส PLMP จานวน 13 หลัก
ทัง้ นีเ้ พราะสามารถนาไปค้ นหาเอกสารใบลานฉบับนัน้ ๆ ได้ โดยเปิ ดเว็บไซต์
http://www.laomanuscripts.net/ จากนัน้ กรอกเลขรหัส PLMP 13 หลัก ก็ จ ะ
สามารถสืบค้ นเอกสารใบลานที่ต้องการสืบค้ นได้ ดังภาพต่อไปนี ้
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27

28

กรอกเลขหัส 13 หลัก

ภาพที ่ 1 - 2 การสืบค้นเอกสารใบลานโดยใช้เลขรหัส PLMP
ทีม่ า: http://www.laomanuscripts.net

อักษรที่ใช้ เขียน
อักษรที่ใช้ เขียนบันทึกวันเดือนปี ในเอกสารที่บนั ทึกเป็ นปี คริ สต์ศกั ราช
ในช่วงดังกล่าว พบว่ามีการใช้ อกั ษร 5 ชนิด คือ อักษรในระบบการเขียนเดิมของ
ลาว 2 ชนิด คือ อักษรไทยน้ อย (ลาวเดิม/ลาวเก่า/ลาวโบราณ) อักษรธรรม และ
อักษรที่เพิ่มเข้ ามาใหม่ในระบบการเขียน คือ อักษรขอม อักษรไทย และอักษร
ละติน โดยอักษรที่นิยมใช้ คือ อักษรธรรมและอักษรไทยน้ อย ส่วนอักษรขอม
อักษรไทย และอักษรละติน เขี ยนปะปนเพี ยงเล็ ก น้ อย ดังตัวอย่างในตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 อักษรที่ใช้ ในการบันทึกศักราชในเอกสารใบลาน พ.ศ.2436 – 2497
ลาดับ

อักษรจาร/คาปริวรรต

อ้ างอิง

พุทธศักราชล่วงแล้ ว 24702 (2472)

ปาลี ปาราชิ กัณฑ์ , 2462: 8 / ใบหลบ
หลัง / 42

1926 จุลสังกาศราชะได้ 1926

ท้ าวกิ่งเจืองหาญ, 2469: 163 / 1 - 2

1
2

จากตารางที่ 1 จะพบว่ า มี ก ารใช้ อั ก ษรขอมในค าว่ า “ล่ ว งแล้ ว”
(
) และตัวเลข 24702 (
) เป็ นตัวเลขไทยทังหมด
้
ยกเว้ น
เลข 0 ซึ่งมี สัณฐานคล้ ายคลึ งกับเลขอักษรธรรมและอักษรไทยน้ อย จนไม่
สามารถแยกได้ ว่าเป็ นตัวเลขไทยหรื อตัวเลขธรรม/ไทยน้ อย ส่วนลาดับที่ 2 พบว่า
มีการใช้ ตวั เลขละตินเขียนปี คริ สต์ศกั ราช
อีกประเด็นหนึง่ คือ การใช้ ตวั เลขไทยเขียนศักราชซึ่งเป็ นปี คริ สต์ศกั ราช
จากจานวน 90 ฉบับ พบว่ามีการใช้ ตวั เลขไทยในการเขียนศักราช จานวน 28
ฉบับ โดยใช้ ตวั เลขไทยล้ วน 14 ฉบับ และใช้ ตวั เลขไทยเขี ยนปะปนกับตัวเลข
อักษรธรรม/อักษรไทยน้ อย 14 ฉบับ3 และพบการใช้ ตวั เลขละติน จานวน 2 ฉบับ
ดังตารางต่อไปนี ้

2

ในการอ้ างอิงเอกสารใบลาน จะใช้ (ชื่อเรื่ อง, ปี ที่จาร: ลาดับผูก(ถ้ ามี)/หน้ าลาน/บรรทัด)
3
ผู้ศกึ ษาจะเขียนเครื่ องหมาย * ตามหลังปี ศกั ราชที่เขียนด้ วยตัวเลขไทยล้ วน
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30
ตารางที่ 2 ตัวเลขไทยที่ใช้ บนั ทึกศักราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อักษรจาร
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

ปริวรรต –
(พุทธศักราช)
1907 - (2450)*
1913 - (2456)
1919 - (2462)
1920 - (2463)
1921 - (2464)
1925 - (2468)
1925 - (2468)
1927 - (2470)
1927 - (2470)
1927 - (2470)
1928 - (2471)
1931 - (2474)
1931 - (2474)
1931 - (2474)
1932 - (2475)
1932 - (2475)
1933 - (2476)
1935 - (2478)
1936 - (2479)
1939 - (2482)

เรื่อง
สองตูบกรรม
ลาท้ าวสุวรรณสาม
ชุมพูปติ
สินไช,ปฐมมูล
พุทธเสน
แปดหมื่นสีพ่ นั ขันธ์
มาลัยเยี่ยมเผต
เชตพน
ท้ าวโสวัต
ลากาละนับมื ้อส้ วย
ลาติณบาล
พิมพาพิลาป
เสียวสวาดคัทธนาม
อินทร์ ใช้ ชาติ
นครโสเภณี
พระอสีติมหาสาวก
ท้ าวแบ้
ยอดกะนิกาย
ฏีกาโยโส
คุรุธรรม
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เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวที่บันทึกเป็ นคริสต์ ศักราช
ระหว่ าง พ.ศ.2436 - 2496

ตารางที่ 2 ตัวเลขไทยที่ใช้ บนั ทึกศักราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497
(ต่ อ)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*
*

*

1939 - (2482)
1939 - (2481)
1942 - (2485)
1943 - (2486)
1943 - (2486)
1946 - (2489)
1946 - (2489)
1953 - (2496)
1926 - (2469)
1948 - (2491)

ธรรมดาสอนโลก
พื ้นสุวตั
โลกนัย
ลาสร้ อยสายคา
ลาอุรังคธาตุ
พระคัมภีร์สงั กุสนิกาย
สัททา
ห้ าสิบชาติ มัดสี่
ท้ าวกิ่งเจืองหาญ
บัวระพันธะฯ

จากจานวนเอกสารใบลานที่มีการใช้ เลขไทยเขียนปี ศกั ราชนัน้ จาแนก
ตามพื ้นที่ที่พบเอกสารใบลาน ในจังหวัดต่างๆ ของ สปป.ลาว ดังนี ้
สะหวันนะเขต
7 ฉบับ
จาปาศักดิ์
6 ฉบับ
นครหลวงเวียงจันทน์ 6 ฉบับ
สาลวัน
3 ฉบับ
คาม่วน
4 ฉบับ
อัตตะปื อ
1 ฉบับ
หลวงพระบาง
1 ฉบับ
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32
จะสังเกตว่า มีการใช้ ตวั เลขไทยเขี ยนปี ศักราชจ านวนมากในจังหวัด
ที่อยู่บริ เวณภาคกลางลงไปถึงภาคใต้ ของลาว ส่วนการใช้ เลขอารบิกอยู่บริ เวณ
นครหลวงเวียงจันทน์ (ท้ าวกิ่งเจืองหาญ, 2469) และบอริ คาไช (บัวระพันธะฯ,
2491) ซึง่ ไม่นิยมเลขไทยในการเขียน
เลขไทยที่ใช้ ในการเขียนปี คริ สต์ศกั ราช คือ 1 2 3 6 7 8 9 ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
เลข 0 4 5 ของไทย มีองค์ประกอบและสัณฐานใกล้ เคียงกับเลขอักษรธรรม/ไทย
น้ อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เลข 1 มีวิธีการสังเกต คือ เลข 1 อักษรธรรม/ไทยน้ อย เส้ นปลายจะอยู่
เสมอกับหัวอักษร ส่วน 1 ไทยจะมีวิธีการสังเกตการม้ วนหัวเลข 1 จะอยูใ่ นวงกลม
และเส้ นปลายอักษรจะตวัดลงมาด้ านล่างเลยหัวอักษร
เลข 2 มีวิธีการสังเกต คือ เลข 2 อักษรธรรม/ไทยน้ อย จะตวัดหางโค้ งขึ ้น
ไปด้ านบน แล้ วตวัดไปด้ านขวามือโดยไม่มีการหักเหลี่ยม ส่วนเลข 2 ไทย จะมี
การหักเหลี่ยมอยูฐ่ านล่าง และขีดปลายอักษรเฉียงขึ ้นไปด้ านซ้ ายมือ
เลข 3 มี สัณฐานที่ ต่างกันชัดเจนระหว่างอักษรธรรม/ไทยน้ อยและ
อักษรไทย โดยเลข 3 อักษรธรรม/ไทยน้ อย มีโครงสร้ างและเส้ นอักษรซับซ้ อนกว่า
อักษรไทย ส่วนเลข 3 ไทย มีโครงสร้ างที่ เขี ยนง่ ายกว่า และพบว่ามี การใช้ มา
ตังแต่
้ พ.ศ.2456 และเป็ นที่นิยมใช้ อันดับ 2 ทัง้ นีพ้ บการใช้ เลข 3 ไทยเขี ยนปี
ศักราช จานวน 11 ฉบับ
เลข 6 อักษรธรรม/ไทยน้ อยและอักษรไทย มีรูปร่ างแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน แต่พบว่าผู้จารไม่นิยมใช้ เลข 6 ไทย ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะว่าเลข 6 อักษร
ธรรม/ไทยน้ อย ก็มีสณ
ั ฐานไม่ซบั ซ้ อน เขียนง่าย จึงไม่นิยมใช้ เลข 6 ไทย ทังนี
้ ้พบ
เลข 6 ไทยในการเขียนเอกสารเพียง 2 ฉบับ ใน พ.ศ.2479 และ พ.ศ.2489
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เลข 7 อักษรธรรม/ไทยน้ อย และอักษรไทย มีรูปร่างต่างกันอย่างชัดเจน
ซึง่ พบว่ามีการใช้ เลข 7 อักษรไทยเขียนเอกสารใบลานลาวมาตังแต่
้ พ.ศ.2470
เลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้ อย มีสัณฐานที่ สลับซับซ้ อน แต่พบว่าผู้จาร
นิยมจารด้ วยเลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้ อยมากกว่าอักษรไทย ทัง้ นี ้ อาจจะเป็ น
เพราะสัณฐานของเลข 8 ไทยมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสัณฐานของเลข 4 อักษร
ธรรม/ไทยน้ อย หากนาเลข 8 ไทยมาใช้ อาจจะเกิดความสับสนนัน่ เอง
เลข 9 อักษรธรรม/ไทยน้ อยและอักษรไทย มีรูปร่ างแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งพบว่ามีการใช้ เลข 9 อักษรไทยมาตังแต่
้ พ.ศ.2456 และนิยมใช้ มาก
ที่สุด ทังนี
้ ้เพราะพบการใช้ เลข 9 ของอักษรไทยในการเขียนใบลานลาว จานวน
19 ฉบับ
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ านสัณฐานของตัวเลขธรรม/ไทยน้ อย
กับตัวเลขไทยในเอกสารใบลานช่วง พ.ศ.2436 – 2497
ตัวเลข
1
2
3
6
7
8
9

ตัวเลขอักษรธรรม/
ไทยน้ อย

ตัวเลขอักษรไทย
,
,
,
,

,
,

,
,

,
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รู ปแบบเวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436-2497
1. เวลา
เวลา หรื อ ยาม ในเอกสารใบลานลาวช่วงดังกล่าว พบว่ามีการใช้ เวลา 4
ระบบ คื อ 1) เวลาหลวง 2) เวลาแบบชาวบ้ าน หรื อยามชาวบ้ าน 3) เวลา
สมัยใหม่ 4) เวลาประสมประสาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 เวลาหลวง เวลาหลวงหรื อยามราชส านั ก คื อ การ
กาหนดเวลาที่ราชสานักล้ านช้ างใช้ อย่างเป็ นทางการ เช่น ใช้ ในการบันทึกศิลา
จารึ ก จารึ กฐานพระพุทธรู ป เป็ นต้ น ซึ่งแบ่งเป็ นช่วงๆ วันหนึ่งแบ่งเป็ น 16 ช่วง
เรี ยกว่า ยาม โดยกลางวันมี 8 ยาม กลางคืนมี 8 ยาม ยามหนึ่งเท่ากับ 1 ชัว่ โมง
30 นาที ยามในเอกสารใบลานที่บนั ทึกเป็ นคริ สต์ศกั ราชในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
พบเพียง 4 ยามเท่านัน้ ซึ่งพบเฉพาะยามที่ปรากฏในตอนกลางวัน ทังนี
้ ้อาจจะ
เป็ นเพราะว่าการเขียนเอกสารใบลานนิยมจารในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืน
ยามที่พบมี 4 ยาม คือ 1) ยามกองงาย 2) ยามตุดซ้ าย 3) ยามกองแลง และ 4)
ยามแถใกล้ เที่ยง ซึง่ รายละเอียดช่วงเวลาของยาม ดังตารางที่ 4 หน้ า 35
1.2 เวลาแบบชาวบ้ าน หรื อยามพื ้นบ้ าน คือ ยามที่ประชาชน
ทัว่ ไปใช้ ในการกาหนดเวลา โดยนาเอาวิถีชีวิต กิจวัตรของพระสงฆ์ ธรรมชาติ
ในท้ องถิ่ นของตนมาเป็ นเครื่ องบอกเวลา เช่น ช่วงเวลาฉันภัตตาหารเช้ าของ
พระสงฆ์ (ฉันจังหัน) เวลาเพล เวลามาหาบน ้าที่บ่อน ้า เป็ นต้ น ซึ่งมีรายละเอียด
ชื่อยาม ดังตารางที่ 5 หน้ า 36

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวที่บันทึกเป็ นคริสต์ ศักราช
ระหว่ าง พ.ศ.2436 - 2496

ตารางที่ 4 ยามที่ใช้ ในราชสานักล้ านช้ างช่วงเวลากลางวัน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อยาม
ยามตุดตัง้
ยามงาย
ยามแถใกล้ เที่ยง
ยามเที่ยง
ยามตุดซ้ าย
ยามแลง (ยามกลองแลง)
ยามแถใกล้ ค่า
ยามพาดลัน่ (ค่า)

ช่ วงเวลา
06.00 น. - 07.30 น.
07.30 น. - 09.00 น.
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 12.00 น.
12.00 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 15.00 น.
15.00 น. - 16.30 น.
16.30 น. - 18.00 น.

ทีม่ า: ตารางยามจาก: ธวัช ปุณโณทก, 2530: 184
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ตารางที่ 5 ยามแบบชาวบ้ านที่ ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436
– 2497
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ยามเช้ า - เที่ยง
- ยามเช้ า
- ยามเช้ าก่อนจังหัน
- ยามงายแดดแก่
- ยามงายแก่
- ยามเพลแดดแก่
- ยามเพลใกล้ เที่ยง
- ยามเพล
- ยามเที่ยงมื ้อเว็น
- ยามเพลแม่ออกลงมาฮอด

ยามบ่ าย - ยามเย็น
- ยามสาวลงท่า
- ยามผู้สาวโฮมส่าง
- ยามตีกลองแลง
- ยามแลง
- ยามแลงใกล้ สคิ ่า
- ยามแลงแดดอ่อน ๆ
- ยามกองแลงแดดอ่อน ๆ
- ยามค้ างหม้ อข้ าวแลง
- ยามสาวลงท่า

ยามในตอนเช้ า - เที่ยง ใช้ คาหลัก 3 คา คือ เช้ า งาย และเพล
โดยจะใช้ คาวิเศษณ์ ระบุเวลา คือคาว่า แก่ เช่น งายแก่ เพลแดดแก่ หมายถึง
เวลาสายมาก เวลาสายจนแดดจัด และมีการนากิจกรรมในช่วงเช้ า - เที่ยง มา
ต่อท้ ายเป็ นสร้ อยของเวลา คือ ยามเพลแม่ออกลงมาฮอด ซึง่ หมายถึง ในช่วงเพล
อุบาสิกานาภัตตาหารมาถวายเพลพอดี
ในตอนบ่าย - ค่า ใช้ คาหลัก คือ ยามแลง โดยใช้ คาวิ เศษณ์
ตามหลัง คือ แดดอ่อน ใกล้ จะค่า และเพิ่มกิจกรรมที่ทาในตอนเย็น เช่น หญิง
สาวมาหาบน ้าบริ เวณท่าน ้า (สาวลงท่า) หรื อหญิงสาวมาหาบน ้าที่บอ่ (โฮมส่าง)
ยามตีกลองแลง (เวลาที่พระสงฆ์ตีกลองตอนเย็น เวลาประมาณ 15.00 - 18.00 น)
และเวลาที่นงึ่ ข้ าวเย็น (ค้ างหม้ อข้ าวแลง)
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1.3 เวลาสมั ยใหม่ เวลาสมัยใหม่ คือ ช่วงของเวลาที่ ไม่ได้
บอกตามระบบเดิมของราชส านักและตามเวลาของชาวบ้ าน แต่กาหนดตาม
เครื่ องกาหนดเวลาสมัยใหม่ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 6 ยามสมัยใหม่ที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
ลาดับ
1
2
3
4

ยามเช้ า - เที่ยง
- ยาม 9 โมงเคิ่ง
- 4 โมง 45 นาที
- ยาม 12 โมง 15 นาที
- พอ 9 นาฬิกา เวลาเช้ า

ยามบ่ าย - ยามเย็น
- บ่าย 3 โมง 15 นาที
- ยามบ่าย 5 โมง

จะสังเกตว่า จะใช้ ค าว่า ยาม น าหน้ าทุกครั ง้ ยกเว้ นกรณี
“4 โมง 45 นาที” ไม่ได้ ใช้ คาว่า ยาม นาหน้ า และจะใช้ ตวั เลขในการแสดงเวลา
บางครัง้ มีคาว่า นาที ตามหลัง
1.4 เวลาประสมประสาน เป็ นการประยุกต์ระหว่างสมัยเก่า
และสมัยใหม่ โดยการนาลักษณะการบอกเวลาอย่างน้ อย 2 ประเภท รวมเข้ า
ด้ วยกัน ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 7 ยามประสมประสานที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาว ในช่วง พ.ศ.2436
- 2497
ราชสานัก พืน้ บ้ าน
ยามกองแลง ค้ ายสิค่า
ยามแถ
ยามแลง

สมัยใหม่
บ่าย 4 โมง
บ่าย 3 โมง
ยามบ่าย 2 โมง
เวลาบ่าย 3 โมง

พืน้ บ้ าน
แลง
แลง
แลง

รวม
ยามกองแลงค้ ายสิค่า
ยามแถ บ่าย 4 โมงแลง
ยามแลง บ่าย 3 โมง
ยามบ่าย 2 โมงแลง
เวลาบ่าย 3 โมงแลง

นอกจากยามประสมประสานตามที่ปรากฏในตาราง 7 แล้ ว ยัง
พบว่า มีการใช้ สร้ อยคาเสริ มด้ านหลังของยามราชสานัก แต่เพิ่มเสริ มความให้
ชัดขึ ้น โดยไม่ได้ ประยุกต์กับยามประเภทอื่นๆ คือ “ยามตุดซ้ ายย้ ายย่างไปมา”
(ปาลี ปาราชิ กัณฑ์ , 2462: ใบหลบหลัง) ซึ่งคาว่า “ยามตุดซ้ าย” เป็ นยามราช
สานัก อยู่ในช่วงเวลา 12.00 - 13.30 น. โดยเติมสร้ อยคาว่า “ย้ ายย่างไปมา”
หมายถึง กาลังเคลื่อนไป และคาว่า “ยามแลงใกล้ สิค่าตาวันตกต่าคล้ อยลงแล้ ว
บ่เห็น” (เวสสันดรคากลอนฯ, 2482: 456) คาว่า ยามแลง เป็ นยามราชสานักอยู่ใน
ช่วงเวลา 13.30 - 15.00 น. แต่เมื่อเติมสร้ อยคาว่า “ใกล้ สิค่าตาวันตกต่าคล้ อยลง
แล้ วบ่เห็น” ทาให้ ความหมายคลาดเคลื่อนจากยามราชสานัก เพราะสร้ อยคาสื่อถึง
เวลาค่าจนมองไม่เห็น
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2. วัน วันในการบันทึกเอกสารใบลานลาว พบว่ามีการบันทึกอยู่ 3 ระบบ
ดังต่อไปนี ้
2.1 ขึน้ - แรม วันข้ างขึ ้น ใช้ คาว่า ขึ ้น 1 ค่า ไปจนถึง ขึ ้น 15 ค่า
บางครัง้ ขึ ้น 15 ค่าจะใช้ คาว่า “เพ็ง” แทน เช่น “เดือน 10 เพ็ง” หมายถึง ขึ ้น 15 ค่า
เดือน 10 และพบคาที่ใช้ แทนคาว่า ขึน้ อีกคาหนึ่ง คือ “ออกใหม่ ” พบคาว่า
ออกใหม่ 1 ค่า จนถึงออกใหม่ 13 ค่า ส่วนวันข้ างแรม ใช้ คาว่า แรม 1 ค่าไปจนถึง
แรม 13 ค่า ส่วนวันเดือนมืดใช้ คาว่า “ดับ” เช่น เดือน 8 ดับ หมายถึง เดือน 8
แรม 14 ค่า
2.2 วันอาทิตย์ - วันเสาร์ การเขียนวันอาทิตย์ - วันเสาร์ มี
การเขียน 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 เขียนเป็ นตัวเลข คือ วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5
วัน 6 วัน 7 และระบบที่ 2 คือ การเขียนชื่อวันเป็ นตัวอักษร โดยเขียนชื่อวันจันทร์
วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ ตามปกติ ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะเป็ นวันที่มีพยางค์
เดียว ส่วนวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี มีการเขียนแตกต่างกัน โดยวัน
อาทิตย์ มีการเขียน 2 ลักษณะ คือ วันทิตย์ กับวันอาทิตย์ โดยบางฉบับคาว่า
“ทิตย์” มีการเขียนแบบคงรากศัพท์ไว้ ด้วย คือ คง “ย์” ไว้ วันอังคารมีการเขียน
3 แบบ คือ วันอังคาร วันคาร และวันละคาร ส่วนวันพฤหัสบดี มีการเขียน 3 แบบ
คือ แบบที่ 1 เขียนเป็ น พหัส แบบที่ 2 เขียนควบกลา้ พยางค์แรกเป็ น พละหัส
และแบบที่ 3 มีการเขียนเป็ น “วันพะ 5” ซึ่งเป็ นการเขียนประสมระหว่างการบอก
วันแบบชื่อวันและการบอกวันแบบตัวเลข
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ตารางที่ 8 การบันทึกวันที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
วัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์
เสาร์

อักษรจาร

ปริวรรต
วันทิตย์
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันละคาร
วันอังคาร
วันคาร
วันพุธ
วันพะ 5
วันพหัส
วันพหัส
วันศุกร์
วันเสาร์

อ้ างอิง
โลกนัย, 2485: 11/76/3
อุรังคธาตุ, 2494: 7/31/2
สิรสา, 2455: 54/5
นิสสัย นวนิบาต, 2470: 10/17/4
ลาแตงอ่อน, 2491: 5/38/3
สอนโลก, 2482: 4/37/4
นิยายงัวน้ อย, 2479: 7/1
ท้ าวโสวัต, 2470: 521/1
เวสสันดรคากลอนฯ, 2482: 445/1
มูลกึต, 2494: ผูก 37/4
คิริมานนทสูตร, 2495: 13/56/3
ลาสร้ อยสายคา, 2486: 4/29/2

2.3 วันที่ 1 - 30 การบอกวันเป็ น วันที่ พบว่ามีจานวนเอกสาร
ใบลาน 8 ฉบับ เขียนบอกวันเป็ น วันที่ โดยการบอกวันเป็ นวันที่ดงั กล่าว จะตาม
ด้ วยการบอกเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเดือนภาษาฝรั่งเศส มี 2 ฉบับที่บอกวันเป็ น
วันที่ แต่ระบุเดือนเป็ นตัวเลข ดังนี ้
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1) ริ จนาแล้ ว 4 โมง 45 นาที วันพุธ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค่า ปี
กุน 1946 วันที่ 31 พ.ศ. 2489 (พระคัมภีร์สงั กุสนิกาย, 2489: 10/22/4)
2) วันที่ 19 ปี 1920 เดือน 8 (สินไช, ปฐมมูล, 2463: 880/2 - 3)
3. เดือน
การเขียนบอกเดือนในเอกสารใบลานลาวช่วง พ.ศ.2436 - 2497 พบว่า
มีการเขียนบอกเดือน 3 แบบ คือ การบอกเดือนแบบบาลี การบอกเดือนแบบเดิม
ของล้ านช้ าง และการบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศส ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 การบอกเดือนเป็ นภาษาบาลี
การบอกเดือนแบบบาลี พบเพียง 1 ฉบับ โดยมีการบอกเดือน
บาลีแล้ วแปลบอกเดือนเป็ นตัวเลข คือ “ภัทรมาเส เดือน 10” (ปาลีปาราชิกัณฑ์,
2462: 8/ใบหลบหลัง/10)
3.2 การบอกเดือนตามระบบเดิมของล้ านช้ าง
การบอกเดือนตามระบบเดิม คือ เดือนเจียง (เดือน 1) เดือนยี่
(เดือน 2) เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10
เดือน 11 และเดือน 12 เดือนเจียง เดือนยี่ นิยมเขียนด้ วยตัวอักษร ส่วนเดือน 3
- 12 นิยมเขียนด้ วยตัวเลข พบเพียง 1 ฉบับที่เขียนเป็ นตัวอักษร คือ เดือนสิบ
(โลกนัย, 2485: 11/39/3)
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3.3 การบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่ งเศส
การบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศส พบการใช้ ในเอกสารใบลาน
ช่วง พ.ศ.2436 - 2497 โดยพบครัง้ แรกในปี พ.ศ.2461 ซึ่งเป็ นการเขียนด้ วยโคลง
สาร ดังนี ้
วันทีเ่ จ็ดตัง้
วางเหล็กจารเขี ยนขี ด
เฟวิเยยังอยู่ยงั้
บังหน้ามากมาย
(นิทานป่ าเชตวัน, 2461: 84/3 - 4)
ในปี พ.ศ.2481 พบเอกสารใบลานที่ เป็ นคาประกาศของพุทธ
บัณฑิตสภาจันทบุรี เขียนด้ วยตัวอักษรแบบพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรี ได้ คดั ลอก
ประกาศข้ อปฏิบตั ิของภิกษุสามเณร พบว่ามีการเขียนเดือนแบบฝรั่งเศสในข้ อ
ประกาศด้ วย
การบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศสที่พบมากที่สุด คือ ในเอกสาร
ที่จารขึ ้นในปี พ.ศ.2485 ซึ่งพบจานวน 4 ฉบับ การเขียนเดือนแบบฝรั่งเศสฉบับ
สุดท้ าย พบในวรรณกรรมเรื่ อง ก้ านชวายและก้ านสาบาน ซึ่งเอกสารใบลานระบุ
ว่าเป็ นของเจ้ าคณะแขวงหลวงพระบาง วัดใหม่สวุ รรณภูมาราม ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 9 การบันทึกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศสที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาว
ในช่วง พ.ศ.2436 – 2497
เดือน

ภาษาฝรั่งเศส

อักษรจาร

ปริวรรต

กุมภาพันธ์

février

เฟวิเย

มกราคม

Janvier

ชังวิเย

กรกฎาคม

juillet

ชุยเย
ชุยเย

สิงหาคม

août

อาอุตต์
อาอุด

เมษายน

avril

อาวริ น

อ้ างอิง
นิทานป่ าเชตวัน,
2461: 84/3 - 4
ข้ อประกาศของพุทธ
บัณฑิตฯ, 2481: 5/4
นิยายไก่แม่กล้ า,
2485: 1/23/3
สมาสจันทประโชติ,
2485: 1/1
นิยายนกน้ อย,
2485: 1/4/3
นิยายพิมพาฮ่าไฮ,
2485: 1/16/1
ก้ านชวาย และก้ าน
สาบาน, 2489: 16/3

ในการเขียนเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศส พบว่าการเขียนเดือนอาอุต
ผู้ จารน่ า จะน าหลั ก การเขี ย นอั ก ษรธรรมมาประยุ ก ต์ ใช้ และมี การเขี ย น
เครื่ องหมายสมัยใหม่ คือ เครื่ องหมายทัณฑฆาต และสังเกตว่าผู้เขียนเดือนแบบ
ฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2485 ทังหมด
้
เป็ นพระสงฆ์ และการเขียนในปี พ.ศ.2489 ก็เป็ น
การเขียนของพระสงฆ์ซงึ่ มีตาแหน่งเป็ นเจ้ าคณะแขวงเมืองหลวงพระบาง
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4. ปี
ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ ว่าโดยเอกสารที่ น ามาศึกษาจะมี การ
บันทึกเป็ น ค.ศ. แต่พบว่ามีการบันทึกปี และปี ศกั ราชในรู ปแบบต่างๆ ผสมอยู่
ด้ วย ซึ่งจากการศึกษาไม่พบว่ามีการใช้ การบอกปี แบบไทยโบราณ (ปี หนไทย) ที่
มีระบบแม่ปี - ลูกปี แต่นิยมใช้ ปีหนขอม (ชวด - กุน) ส่วนปี ศกั ราชมีการใช้ อยู่
4 รู ปแบบ คือ จุลศักราช (จ.ศ.) พุทธศักราช (พ.ศ.) คริ สต์ศักราช (ค.ศ.) และ
รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)
ศักราชที่เข้ ามาในระบบการเขียนใหม่ คือ ร.ศ. ซึ่งพบเพียงที่เดียวในปี
พ.ศ. 2454 ส่วนการใช้ ปีคริ สต์ศกั ราช พบว่ามีความพยายามของผู้จารที่จะบอก
ว่าเป็ นปี แบบฝรั่ง ซึง่ พบจานวน 2 ฉบับ ดังนี ้

ภาพที ่ 3 การระบุตวั เขี ยนว่าเป็ นปี ฝรัง่ มี ข้อความว่า “ปี มะโรง 1928 ฝรัง่ ”
ทีม่ า: (ลาติ ณบาล, 2471: 47/1); http://www.laomanuscripts.net

ภาพที ่ 4 การระบุตวั เขี ยนว่าเป็ นปี ฝรัง่ มี ข้อความว่า “วัน 2 ปี ฝรัง่ 1945”
ทีม่ า: (ท้าวกาดา, 2488: 4/34/4); http://www.laomanuscripts.net
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ในกรณีการบอกปี เป็ นคริ สต์ศกั ราช ผู้ศกึ ษาได้ สรุปเป็ นข้ อ ตามลักษณะ
การบอกศักราชที่ปรากฏในเอกสารใบลาน ดังนี ้
1) มีการบอกว่าเป็ นปี คริสต์ศกั ราช โดยใช้ ตวั ย่อ ค.ศ. ดังนี ้
“วั น ที่ 8 อาวริ น ค.ศ.
1947” (ก้ านชวายและก้ านสาบาน, 2489: 16/3)
2) ไม่มี การบอกว่ าเป็ นปี ศักราชประเภทใด แต่มี การเขี ยน
เครื่ องหมายทับ ซึง่ เป็ นเครื่ องหมายสมัยใหม่ในการบอกวันเดือนปี คือ
“เดือน 10/5/39/” (สอนโลก, 2482: 4/37/4)
ซึง่ เมื่อคานวณแล้ วเป็ น ปี ค.ศ.1939
3) ไม่ระบุว่าเป็ น จ.ศ., พ.ศ., และ ค.ศ. แต่ระบุว่า “ศักราชได้ ”
จากนันตามด้
้
วยเลขคริ สต์ศกั ราช
4) บอกปี หนขอม ตามด้ วย ค.ศ. (โดยไม่ระบุว่าเป็ น ค.ศ.) เช่น
ปี กนุ 1948, ปี ชวด 1949 เป็ นต้ น
5) บอก ค.ศ. (โดยไม่ระบุกว่าเป็ น ค.ศ.) ตามด้ วยปี หนขอม เช่น
สร้ างปี 1951 ปี เถาะ, 1952 ปี ขาล เป็ นต้ น
6) มีการระบุปีศักราชว่าเป็ นปี จุลศักราช แต่ความจริ งเป็ นปี
คริ สต์ศกั ราช ซึ่งมีจานวนมากถึง 18 ฉบับ เช่น จุลสังกาศราชาได้ พนั 9 ฮ้ อย 11
(ฎีกานโม, 2454: 46/3) แต่เมื่อคานวณเป็ นคริสต์ศกั ราช 1911
7) มี ก ารระบุ ว่ า เป็ นปี พุ ท ธศั ก ราช แต่ ค วามจริ งเป็ นปี
คริ สต์ศกั ราช มีจานวน 5 ฉบับ เช่น “พุทธศักราชได้ 1932 เดือน 5 แรม 12 วัน 7
มื ้อกดสะง้ า ปี มะแม” (นครโสเภณี, 2475: 1/39/1)
8) มีการบอกปี ศกั ราช มากกว่า 1 ชนิด ดังต่อไปนี ้
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8.1) “ร.ศ.130ฯ ร.ศ.1191ฯ ปี กนุ เป็ นปี สกุ ร” (นิทานธาตุหวั อก
พระเจ้ าฯ, 2454: 8/3)

ภาพที ่ 5 การระบุศกั ราชเป็ น ร.ศ., ค.ศ. และปี หนขอม
ทีม่ า : (นิ ทานธาตุหวั อกพระเจ้าฯ, 2454: 8/3); http://www.laomanuscripts.net

8.2) “ส าเร็ จเดือนสิ บ ขึน้ 11 ค่า วันทิตย์ พ.ศ.2885 II 1942”
(โลกนัย, 2485: 11/39/3)
8.3) “ริ จนาแล้ ว 4 โมง 45 นาที วันพุธ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค่า
ปี กนุ 1946 วันที่ 31 พ.ศ.2489” (พระคัมภีร์สงั กุสนิกาย, 2489: 10/22/4)
จากการศึ ก ษาเอกสารใบลาน พบการบันทึ กศัก ราชเป็ น
คริ สต์ศกั ราช และพบว่าเมื่อมีการใช้ ตวั เลขในการบันทึกนัน้ นิยมใช้ ตวั เลขไทย
ปนกับตัวเลขอักษรธรรม/ไทยน้ อยในการบันทึก ทังนี
้ ้เพราะว่าก่อนหน้ าจะมีการ
เข้ ามาของฝรั่งเศสนัน้ อาณาจักรล้ านช้ างหรื อพื ้นที่ สปป.ลาวในปั จจุบนั ได้ ตก
เป็ นเมืองขึน้ ของสยามตัง้ แต่ พ.ศ.2322 - 2436 ทาให้ วฒ
ั นธรรมด้ านการเขี ยน
ของสยามได้ แทรกซึมเข้ าสู่ปัญญาชนของลาว ผ่านอานาจทางการเมือง ระบบ
การศึกษาในแต่ละพืน้ ที่ จนกระทั่งฝรั่งเศสเข้ ามายึดครองลาว จึงได้ มีการนา
วัฒนธรรมของฝรั่งเศสเข้ ามาประสมในระบบการเขียน ดังนันวั
้ ฒนธรรมการเขียน
อักษรธรรม/ไทยน้ อยในช่วงดังกล่าว จึงเป็ นการประสมระหว่าง วัฒนธรรม
ล้ านช้ าง + วัฒนธรรมไทย + วัฒนธรรมฝรั่งเศส
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สรุป
ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ ว่าจะเป็ นช่วงการปกครองของฝรั่ งเศส
แต่ก่อนหน้ าการเข้ ามาของฝรั่งเศสนัน้ สยามได้ ปกครองลาวถึง 114 ปี ดังนัน้
อิทธิพลการเขียนของสยามจึงได้ แทรกซึมในวัฒนธรรมการเขียนของลาวอย่าง
ลึกซึ ้ง เมื่อฝรั่งเศสเข้ ามาปกครองลาว วัฒนธรรมการเขียนของสยามยังฝั งรากอยู่
ไม่ได้ หายไป รวมถึงการเข้ ามาของฝรั่ งเศสนัน้ ไม่ได้ ทาให้ ประชาชนยอมรั บ
เท่าที่ควร ดังนันการรั
้
บวัฒนธรรมฝรั่งเศสจึงเป็ นเรื่ องยาก แต่ก็พบวัฒนธรรมการ
เขียนแทรกซึมในเอกสารใบลานโดยประสมกับวัฒนธรรมไทยอยู่ด้วย
วัฒนธรรมการบอกเวลาที่ ปรากฏในการเขี ยนใบลาน พบว่าการบอก
เวลาตามแบบราชสานักล้ านช้ างลดน้ อยลง และพบการบอกเวลาแบบชาวบ้ าน
เพิ่มมากขึน้ รวมถึงเวลาสมัยใหม่ที่ยึดตัวเลขเป็ นชั่วโมงและนาทีเพิ่มมากขึน้
วันที่จารเอกสารในใบลานลาวพบทัง้ วันตามจันทรคติและสุริยคติ ส่วนเดือน
พบว่ามีจานวนเดือนของฝรั่งเศสเข้ ามาแทรกในเอกสารใบลานจานวน 5 เดือน
แต่ทงั ้ นีไ้ ม่พบเดือนแบบไทย (มกราคม - ธันวาคม) อยู่ในเอกสารใบลานช่วง
ดังกล่าว การบันทึกปี แต่เดิมนัน้ ใช้ ปี หนไทย ปี หนขอม แต่ในช่วง พ.ศ.2436
- 2497 เอกสารที่นามาศึกษาไม่พบปี หนไทย แต่พบปี หนขอม (ชวด - กุน) ส่วนปี
ศักราช พบการใช้ ปี จ.ศ., พ.ศ., ค.ศ. และ ร.ศ. แต่ว่ามีความคลาดเคลื่อนในการ
บอกประเภทศักราช นิยมบอกว่าเป็ นปี พทุ ธศักราช และปี จลุ ศักราช แต่ความจริ ง
เป็ นปี คริสต์ศกั ราช
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์มิตต ทรัพย์ผดุ มิตราจารย์ที่ให้ คาแนะนาและจุด
ประเด็นในการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้
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เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้้าหนองหาน กุมภวาปี: กรณีศกึ ษาบ้านดอนคง 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
บทคัดย่ อ
บทความเรื่ องนี ้ มี วัตถุประสงค์ ในการศึกษาเกี่ ยวกับภูมิ วัฒนธรรม
ในการจัดการความรู้ ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ นเพื่ อการอนุรั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ
ในพื ้นที่ชมุ่ น ้าหนองหาน - กุมภวาปี ซึง่ เป็ นการศึกษาเฉพาะกรณีพื ้นที่บ้านดอนคง
บ้ านดอนกลาง และบ้ านเมืองปัง ในท้ องที่ตาบลอุม่ จาน อาเภอประจักษ์ศลิ ปาคม
จังหวัดอุดรธานี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบริ บทชุมชน ภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่มีผล
ต่อการอนุรั กษ์ ทรั พยากรธรรมชาติ สภาพการใช้ ภูมิ ปั ญญาท้ องถิ่ น รวมทัง้

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจากลุม่ วิชาสังคมศาสตร์ สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e - mail: wanchana_2004@hotmail.com
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ปั ญหาและแนวทางการใช้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่นต่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสรุ ปบทเรี ยนที่ได้ รับจากการศึกษาภูมิปัญญาท้ องถิ่นที่เกิ ดขึน้ โดยอาศัย
แนวคิดทฤษฏี ต่างๆ มาสร้ างเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการสังเกตและ
บันทึกการใช้ ภูมิปัญญาของชุมชน และสัมภาษณ์สมาชิกที่เข้ าร่ วมในกิจกรรม
มีการเปิ ดเวทีร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสม โดยใช้
ระยะเวลา 1 ปี ข้ อมูลได้ รับการตรวจสอบความถูกต้ องสมบูรณ์ แยกแยะตาม
หมวดหมู่ ตามวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่กาหนด วิเคราะห์และนาเสนอ
โดยการบรรยาย
ผลการศึกษาพบว่า สภาพสังคมของหมู่บ้านดอนคง ดอนกลาง และ
เมื องปั ง อันมี ที่ ตั ง้ อยู่ ในพื น้ ที่ ชุ่ ม น า้ หนองหาน - กุ ม ภวาปี นัน้ เป็ นสัง คม
เกษตรกรรม ชาวบ้ านส่วนใหญ่ต่างมี อาชี พเกี่ ยวกับการเกษตร ประกอบด้ วย
ทานา ทาสวน และประมงพื ้นบ้ าน ผู้คนในหมู่บ้านทังสามคื
้
อกลุ่มคนที่อพยพเข้ า
มาอยู่ใหม่ในภายหลัง โดยมาจากจังหวั ดร้ อยเอ็ ด ชัยภูมิ และมหาสารคาม
ในด้ านภูมิวฒ
ั นธรรมในการจัดการภูมิปัญญา ชุมชนมีจดั การความรู้ภูมิปัญญา
ท้ องถิ่ นในหลายด้ านผ่ านกระบวนการมี ส่วนร่ วม ทัง้ ด้ านต านานความเชื่ อ
ชาวบ้ านทัง้ สามหมู่บ้าน มี ความเชื่ อร่ วมกันในตานานเรื่ องกระฮอกด่อน และ
ตานานผาแดงนางไอ่ จึงนาเอาความเชื่อดังกล่าวมาสร้ างประเพณีตามรอยผาแดง
- นางไอ่ มีการแสดงที่แฝงด้ วยกฎชุมชน และมีศาลพญาขอมที่ใช้ หลักเกณฑ์ของ
เวรกรรมและค าสาปแช่ งเป็ นตัวก าหนดกฎเกณฑ์ ทางธรรมชาติ พร้ อมน า
กฎหมายมาใช้ ในการจับสัตว์น ้า อีกด้ านหนึง่ ชาวบ้ านก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้ าต่อ
หลวงปู่ ก่า ในฐานะพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์แห่งพื ้นที่ช่มุ น ้าหนองหานกุมภวาปี จะ
มี การประยุกต์ ใช้ พิธี กรรมขอพรให้ เกิ ดการดูแลปกปั กรั กษาผู้ที่ ไม่ละเมิ ดใน
บริ เวณดังกล่าว โดยสร้ างหลวงปู่ ก่ าองค์จาลองมาประดิษฐานที่ริมหนองหาน
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- กุมภวาปี ชุมชนยังพัฒนาเครื อข่ายปราชญ์ ชุมชน ก่อเกิดการสร้ างโรงเรื อน
พืชสมุนไพรและกาหนดพื ้นที่อนุรักษ์ สมุนไพรในพื ้นที่หนองหานกุมภวาปี ทังยั
้ ง
ส่งเสริมและพัฒนาคนรุ่นใหม่มาทดแทนรุ่ นเก่าผ่านโครงการยุวชนคนบัวแดงและ
มีการสร้ างครูพี่เลี ้ยงในการเดินตามคูม่ ือภูมิปัญญาจับสัตว์น ้าที่ชมุ ชนร่วมเขียน
ขึ ้นมา เพื่อให้ เกิดประโยชน์ทางสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ประกอบด้ วย
การสร้ างความเข้ าใจเกี่ยวกับภูมิปัญญา เพื่อให้ เห็นคุณค่าและความสาคัญของ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น การค้ นหาและจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น การพัฒนา
และเสริมสร้ างการเรี ยนรู้ด้านภูมิปัญญาท้ องถิ่น
คาสาคัญ: ภูมิวฒ
ั นธรรม, ภูมิปัญญาท้ องถิ่น, พื ้นที่ชมุ่ น ้า, หนองหาน - กุมภวาปี

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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บทนา
พื ้นที่ช่มุ น ้าหนองหาน - กุมภวาปี ถือเป็ นพื ้นที่ช่มุ น ้าที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของภาคอี สานและของประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะเป็ นพื น้ ที่ ที่มี ทรั พยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่ อุดมสมบูรณ์ แล้ ว ยังถื อเป็ นแหล่งน า้ ส าคัญทัง้
สาหรับอุปโภค บริโภค การประมงพืชบ้ าน และการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี
(กิตติยา บาบัดภัย, 2543) แต่อย่างไรก็ดี ในระยะที่ผ่านมาพื ้นที่ช่มุ น ้าหนองหาน
- กุมภวาปี ได้ เผชิญกับการตื ้นเขินและขาดแคลนน ้าในช่วงหน้ าแล้ ง เนื่องจาก
โดยรอบหนองหานมี การทับถมของตะกอนดินเป็ นชัน้ ๆ อยู่เป็ นเวลานาน จน
ตะกอนดินเหล่านันได้
้ กลายเป็ นโคลนและผืนดินในที่สุด รวมทังการเข้
้
ามาของ
นักท่องเที่ยวที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้ อมโดยรอบ
เพื่ อเป็ นพื น้ ฟูระบบนิเวศให้ ฟื้นกลับคืนมาอย่างยั่งยื น และมุ่งสู่ การ
พัฒนาพืน้ ที่ชุ่มนา้ หนองหาน - กุมภวาปี ให้ เป็ นแหล่งกักเก็ บนา้ ที่สาคัญของ
อีสานตอนบน โดยปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง แต่
ด้ วยการเข้ ามาของนักท่องเที่ยวที่จานวนมากขึ ้น ทาให้ ระบบนิเวศโดยรวมได้ รับ
ผลกระทบทังปั
้ ญหาขยะ การทาลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมทังเกิ
้ ดร้ านอาหาร
และร้ านค้ าเพิ่มขึ ้น (สันติภาพ ศิริวฒ
ั นไพบูลย์ และคณะ, 2548) ทาให้ ผ้ อู าวุโส
และปราชญ์ ชุ มชนเกิ ดแนวคิ ดน าภู มิ วัฒนธรรมในท้ องถิ่ นมาช่ วยอนุ รั กษ์
ทรัพยากรของชุมชน ผู้ศึกษาในฐานะนักวิชาการ จึงได้ เข้ ามาเป็ นผู้ร่วมพัฒนา
แนวทางนาสู่กระบวนการหลอมเอาภูมิร้ ู ภูมิธรรมและภูมิปัญญามาพัฒนาเป็ น
เครื่ องมือในการอนุรักษ์ ธรรมชาติให้ มีความเข้ มแข็งและสร้ างความยัง่ ยื นด้ วย
ชุมชนเอง ซึ่งลักษณะเหล่านีผ้ ้ ูเขียนมองว่าคงจะเป็ นประโยชน์สาหรั บผู้สนใจ
ที่จะศึกษาและทาความเข้ าใจเกี่ยวกับบริ บทชุมชนและการประยุกต์องค์ความรู้
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ภูมิวฒ
ั นธรรมในการเข้ าไปจัดการภูมิปัญญาในท้ องถิ่น อันจะเป็ นการ
อนุรักษ์ ทรั พยากรธรรมชาติของชุมชนที่ ตงั ้ อยู่รอบๆ พื น้ ที่ ชุ่มนา้ หนองหาน กุมภาวาปี ต่อไป ซึ่งในที่นี ้ผู้เขียนได้ เลือกข้ อมูลมานาเสนอเพียงสามหมู่บ้าน คือ
บ้ านดอนคง บ้ านดอนกลาง และบ้ านเมื องปั ง ในพื น้ ที่ ตาบลอุ่มจาน อาเภอ
ประจักษ์ ศิลปาคม ทังนี
้ ้ เพราะเป็ นพืน้ ที่ ที่มีภูมิวัฒนธรรมหลากหลาย ทังมี
้ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ค่บู ้ านคู่เมื อง ตานานและความเชื่ อ และมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ มีประเพณี อีสานที่ชัดเจน และยังมีการทาการประมงเป็ นอาชีพหลักอยู่
ดังนัน้ การนาภูมิวฒ
ั นธรรมเหล่านี ้มาสร้ างการอนุรักษ์ ธรรมชาติที่เป็ นรู ปธรรม
จึงเป็ นความท้ าทายของชุมชน ในการรั บมื อกับปั จจัยภายนอกที่ จะส่งผลต่อ
สิ่งแวดล้ อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไป สามหมูบ่ ้ านนี ้จึงเปรี ยบเสมือนเสาหลักในด้ าน
ภูมิวฒ
ั นธรรมที่เป็ นโมเดลได้ เป็ นอย่างดี
ภูมิวัฒนธรรมเชิงภูมิศาสตร์ ของบ้ านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปั ง
พื น้ ที่ ชุ่มน า้ หนองหาน - กุมภวาปี กิ นพื น้ ที่ ครอบคลุมประมาณ 45
ตารางกิโลเมตร (หรื อประมาณ 28,125 ไร่) ใน 2 อาเภอของจังหวัดอุดรธานี คือ
อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม และอาเภอกุมภวาปี โดยมีชุมชนที่ตงอยู
ั ้ ่รอบๆ พื ้นที่
ชุ่มน ้าหนองหาน - กุมภวาปี ไม่น้อยกว่า 30 หมู่บ้าน ซึ่งแน่นอนว่าบ้ านดอนคง
บ้ านดอนกลาง และบ้ านเมืองปั ง ที่ผ้ ูเขียนได้ เลือกข้ อมูลของทัง้ 3 หมู่บ้านมา
นาเสนอในที่นี ้ก็เป็ นหนึ่งในนัน้ ส่วนข้ อมูลเกี่ยวกับบริ บทชุมชนและภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในด้ านต่างๆ ของทัง้ 3 หมู่บ้านจะเป็ นอย่างไรบ้ างนัน้ ดังจะกล่าวใน
หัวข้ อถัดไป
1) ความเป็ นมาของบ้ านดอนคง ดอนกลาง และเมื อ งปั ง
“บ้ านเมื องปั ง ” ถื อเป็ นหมู่บ้ านแรกที่ เกิ ดขึ น้ ในต าบลอุ่มจาน ก่ อตัง้ มาเมื่ อ
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ประมาณ 180 ปี โดยมีพ่อตู้หลวงศรี หรื อพ่อตู้คางคาย เป็ นผู้ใหญ่บ้านในสมัย
นัน้ มี จ านวนครั วเรื อนในหมู่บ้ านประมาณ 15 - 20 ครั วเรื อน แต่ต่อมาได้ มี
ครอบครัวจากจังหวัดร้ อยเอ็ดและชัยภูมิอพยพย้ ายถิ่นมาอยู่ ต่อมาหลังจากพ่อตู้
หลวงศรี (คางคาย) ได้ หมดวาระ ได้ มีการให้ บตุ รชายคนโต คือ นายคาดี จันทรเสนา
มาปกครองแทนในตาแหน่งกานัน หมู่บ้านเมืองปั งมีลกั ษณะเป็ นครอบครัวแบบ
เครื อญาติไปมาหาสู่กัน พึ่งพาอาศัยกันแบบพี่น้อง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นลักษณะ
หาอยูห่ ากินร่วมกัน แบ่งปันซึง่ กันและกัน ซึง่ คนในหมูบ่ ้ านมีอาชีพทานา หาปลา
และเลี ย้ งสัตว์ ด้ านวัฒนธรรมยังคงเชื่ อในเรื่ องฮี ตสิบสองคลองสิบสี่ วันพระ
วันศีลห้ ามฆ่าสัตว์หรื อตักข้ าว และเวลาเก็บเกี่ยวข้ าวเสร็ จแล้ ว ในเดือน 3 ออก
ใหม่ 5 ค่า จะมีพิธีสขู่ วัญข้ าว คือเมื่อข้ าวขึ ้นเล้ าแล้ วจะไม่มีการตักข้ าวไปตาจนถึง
เดือน 3 ขึ ้น 15 ค่า จึงจะตักข้ าวได้ ส่วนด้ านความเชื่อมีการนับถือปู่ ตาบ้ าน และ
หลวงปู่ ก่า นอกจากนี ้ยังเชื่อเรื่ องผีฟ้า คือเมื่อมีคนป่ วยคนเจ็บในหมูบ่ ้ าน ชาวบ้ าน
มักเชื่อว่าเป็ นผีฟ้ามาเข้ า จึงต้ องเชิญหมอผี ฟ้ามาทาพิธีไล่ออกจึงจะหายป่ วย
ส่วนด้ านการละเล่น ก็มีลกู เก็บ มอญซ่อนผ้ าและแย้ หลักชัย (สวัสดิ์ จันทรเสนา,
2556)
ส่วน “บ้ านดอนคง” นันเป็
้ นหมู่บ้านที่แยกออกจากมาจากบ้ านเมืองปั ง
เมื่อ พ.ศ.2436 หรื อประมาณ 113 ปี มาแล้ ว โดยมีผ้ ูเข้ ามาก่อตังคื
้ อ แม่ต้ กู กตูม
ตู้จารย์ คูณ แม่ต้ ูจันทร์ (ขาสั่น) พ่อตู้บุญมี (หมื่ น) ต่อมาก็ มี การอพยพจาก
จังหวัดร้ อยเอ็ดและชัยภูมิ เพิ่มคือ แม่ต้ จู นั ลา และแม่ต้ แู ป คนในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพทานา ประมง (หาปลา) และเลี ้ยงสัตว์ ลักษณะครอบครั ว
อาศัยอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีการแบ่งปั นสิ่งต่างๆ ไม่
นิยมซื อ้ ขายกัน ด้ านวัฒนธรรมประเพณี ยังคงรั กษาและสื บทอดกันมาอย่าง
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และบ้ านเมืองปั ง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ยาวนาน เช่น ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ การกราบไหว้ หลวงปู่ ก่า การนับถือเจ้ าปู่ บ้ าน
เป็ นต้ น (ถวิล เหลืองอร่าม, 2558)
ขณะที่ “บ้ านดอนกลาง” ก็เป็ นหมูบ่ ้ านที่ได้ แยกออกมาจากบ้ านเมืองปั ง
เช่นเดียวกัน คาว่าดอนกลางแต่ก่อนเรี ยก “ดอนกาพร้ า” คือใครมาตังถิ
้ ่นฐาน
บ้ านเรื อนแต่ก่ อน ถ้ าไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าปู่ บ้ าน ก็ จะอยู่ไม่ได้ และมี อัน
เป็ นไป ซึ่งช่วงนันมี
้ ผ้ คู นร่วมก่อตังครั
้ ง้ แรก 3 ครัวเรื อน คือ พ่อตู้บญ
ุ มี พ่อตู้อ่อน
พ่อตู้สิงห์ พ่อตู้กับไพ แม่ต้ บู ุญ แม่ต้ แู ป่ ง จันทรเสนา ต่อมาได้ มีครอบครั วจาก
จังหวัดร้ อยเอ็ดและชัยภูมิอพยพย้ ายถิ่นมาอยู่ ซึ่งในสมัยนัน้ ปี พ.ศ.2533 ได้ มี
นายอุดม จันทรเสนาเป็ นผู้ใหญ่บ้าน ด้ านอาชีพมีการทานา ประมง (หาปลา)
และเลี ย้ งสัตว์ ลักษณะครอบครั วเป็ นแบบเครื อญาติ พึ่ งพา แบ่งปั น และ
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ด้ านวัฒนธรรมประเพณียงั คงยึดถือแนวทางฮีตสิบสองคองสิบสี่
รักษาวัฒนธรรมการเข้ าวัดฟั งธรรม โดยเฉพาะที่วดั ลุมพินีวนั วราราม หรื อชื่อเดิม
ว่า “วัดดอนกาพร้ า” (พระมหาสุวรรณ สุวรรณวังโส, 2558)
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ภาพที ่ 1 สภาพภูมิศาสตร์ ของพื ้นที ่ช่มุ น้าหนองหาน - กุมภวาปี มี ความสมบูรณ์ ของระบบ
นิ เวศเพี ยงครึ่ งเดี ยว. ที ่มา: กรมส่งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น (http://info.dla.go.th/) สื บค้น
วันที ่ 6 มกราคม 2558.

2) โครงสร้ างชุมชนและจานวนประชากรของบ้ านดอนคง ดอน
กลาง และเมืองปั ง
บ้ านดอนกลาง หมู่ 1 ตังอยู
้ ่ที่ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพืน้ ที่โดยรอบดังนี ้ ทิศเหนือติดกับบ้ าน
โพนทอง หมู่ 12 ทิศใต้ ติดกั บบ้ านเมื องพรึ ก ทิศตะวันตกติดกับบ้ านดอนคง
หมู่ 2 ทิ ศตะวันออกติ ดกั บบ้ านเมื องปั ง หมู่ 11 จ านวนประชากร 635 คน
แบ่งเป็ น เพศชาย จานวน 322 คน เพศหญิง จานวน 313 คน จานวนครัวเรื อน
127 ครัวเรื อน ขนาดครัวเรื อนโดยเฉลี่ย 4 คนต่อครัวเรื อน ส่ วนบ้ านดอนคง หมู่ 2
ตังอยู
้ ่ในพืน้ ที่ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่โดยรอบดังนี ้ ทิศเหนือติดกับบ้ านโพนทอง หมู่ 12 ทิศ
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ใต้ ติดกับบ้ านเมืองพรึก ทิศตะวันตกติดกับหนองหาน ทิศตะวันออกติดกับบ้ าน
ดอนกลาง หมู่ 1 จานวนประชากร 489 คน แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 242 คน เพศ
หญิง จานวน 247 คน จานวนครัวเรื อน 97 ครัวเรื อน ขนาดครัวเรื อนโดยเฉลี่ย 4
คนต่อครัวเรื อน
ในขณะที่ บ้ านเมื องปั ง หมู่ 3 ตัง้ อยู่ในพื น้ ที่ ต าบลอุ่มจาน อ าเภอ
ประจักษ์ ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดต่อกับพื ้นที่โดยรอบดังนี ้ ทิศ
เหนือติดกับบ้ านโพนทอง หมู่ 12 ทิศใต้ ติดกับบ้ านเมืองพรึก ทิศตะวันตกติดกับ
บ้ านดอนกลาง หมู่ 1 ทิศตะวันออกติดกับตาบลพังงู จานวนประชากร 593 คน
แบ่งเป็ น เพศชาย จานวน 273 คน เพศหญิง จานวน 320 คน จานวนครัวเรื อน
117 ครั วเรื อน ขนาดครั วเรื อนโดยเฉลี่ ย 4 คนต่อครั วเรื อน ส าหรั บหมู่ 11 มี
จานวนประชากร 548 คน แบ่งเป็ นเพศชาย จานวน 265 คน เพศหญิง จานวน
283 คน จ านวนครั วเรื อน 111 ครั วเรื อน ขนาดครั วเรื อนโดยเฉลี่ ย 4 คนต่อ
ครัวเรื อน (องค์การบริ หารส่วนตาบลอุม่ จาน, 2558)
บ้ านดอนคง ดอนกลาง เมืองปั ง ตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ องค์การบริ หารส่วน
ตาบลอุ่มจาน อยู่ห่างจากอาเภอประจักษ์ ศิลปาคม 10 กิโลเมตร มีพื ้นที่เป็ นที่
ราบลุ่มติดกับพื น้ ที่ ชุ่มนา้ หนองหาน - กุมภวาปี พื น้ ที่ รวมกันทัง้ สามหมู่บ้าน
ประมาณ 726.51 เฮคเตอร์ (4,540.72 ไร่ ) แบ่งเป็ นพืน้ ที่อยู่อาศัย พืน้ ที่เกษตร
พื น้ ที่ ป่าชุมชน และพื น้ ที่ อื่ นๆ มี ประชากรรวมทัง้ สิ น้ 2,265 คน จ านวน 452
ครั วเรื อน ประชากรส่ วนใหญ่ มี อาชี พเกษตรกร นับถื อศาสนาพุทธโดยที่ มี
วัดมัชฌิมาวาส (หลวงปู่ ก่ า) บ้ านดอนคง และวัดลุมพิ นีวนาราม (โบสถ์ ขาว)
(พระมหาสุวรรณ สุวรรณวังโส, 2558) บ้ านดอนกลาง เป็ นศูนย์ รวมในการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนา และกิจกรรมอื่นๆ ของหมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่
จบการศึกษาชันประถมศึ
้
กษา เดิมชาวบ้ านมักปลูกบ้ านตามพื ้นที่ราบลุม่ บริ เวณ
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ริ มแม่น ้าห้ วยบ้ านแจ้ ง ต่อมามีการตัดถนนทางหลวงผ่านไปยังอาเภอประจักษ์
ศิลปาคม ชาวบ้ านจึงเริ่ มขยายพื ้นที่จากที่เดิมมาปลูกบ้ านเรี ยงรายตามสองข้ าง
ถนนเป็ นกลุ่มๆ หรื อเป็ นหย่อม และเมื่อมีประชากรมากขึ ้น จึงปลูกบ้ านเรี ยงราย
เต็มสองข้ างถนนและซอยต่างๆ อย่างหนาแน่น
บ้ านของชาวบ้ านรุ่ นแรกจะเป็ นบ้ านไม้ หลังเล็กๆ ยกพื ้นสูง มุงหลังคา
ด้ วยใบหญ้ าคา ต่อมาได้ เปลี่ยนเป็ นสังกะสีและกระเบื ้อง ปั จจุบนั เริ่ มมี บ้านที่
ปลูกสร้ างด้ วยไม้ ผสมปูนเพิ่มมากขึ ้น บางบ้ านจะมีรัว้ เพื่อบ่งบอกอาณาเขตของ
ตนเองสร้ างด้ วยไม้ ไผ่ มีจานวนน้ อยที่สร้ างด้ วยอิฐ มีบางครอบครัวใช้ บ้านที่อยู่
อาศัยประกอบธุรกิจ เช่น ร้ านขายของชา ร้ านขายอาหาร ร้ านซ่อมรถจักรยานยนต์
มี วัดที่ มี ขนาดใหญ่ 2 วัด มี ศาลาอเนกประสงค์ เล็ กๆ อยู่ 1 แห่ ง
ในบริ เวณศาลามีข้อมูลพืน้ ฐานของหมู่บ้าน มีย้ งุ ฉางเก็บข้ าวของชาวบ้ านที่มี
ทุกบ้ าน และมีที่อา่ นหนังสือพิมพ์มีหนังสือพิมพ์เก่าให้ อ่าน การติดต่อกันภายใน
ชุมชนส่วนมากใช้ การเดิน หรื อขี่จักรยานเนื่ องจากเป็ นหมู่บ้านที่ เชื่ อมต่อกัน
ระหว่างบ้ านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปั งเรี ยงตามแนวถนนสามารถเดินไปได้
แต่ถ้าจะติดต่อกับบุคคลภายนอกนันส่
้ วนใหญ่จะใช้ รถจักรยานยนต์เพราะต้ อง
เดินทางมาบ้ านโพนทองที่ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตรเพื่อเข้ าสู่เส้ นทางเชื่อม
อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม บางครอบครั วมี รถยนต์ส่วนตัวใช้ แต่จะใช้ ส าหรั บ
การเกษตรมากกว่า หากถึงต้ องติดต่อกับสังคมภายนอกจะใช้ รถประจาทาง ซึ่ง
จะมีรถประจาทางวิ่งผ่านหน้ าปากซอยหมู่บ้านเข้ าอาเภอประจักษ์ ศิลปาคมและ
จังหวัดอุดรธานีวนั ละหลายเที่ยวการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกถือว่าสะดวก
มาก
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ภาพที ่ 2 แผนทีเ่ ดิ นดิ นในชุมชน จากการสารวจของผูร้ ู้ในชุมชนและผูศ้ ึกษา.

ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ช่ ุมนา้ หนองหาน - กุมภวาปี
การเข้ าใจภูมิปัญญาท้ องถิ่นอย่างแท้ จริ ง เราจะพบกระบวนการเรี ยนรู้
การปรั บตัวและการผสมผสานแบบใหม่ที่เกิ ดขึน้ ในท้ องถิ่ น โดยพ่อประจักษ์
ขันทะแพทย์ ปราชญ์และผู้นาชุมชนด้ านวัฒนธรรมได้ สรุ ปในเวทีสนทนากลุ่มไว้
ว่า กระบวนการนี ้ทาให้ คนในชุมชนรู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทมีส่วนร่ วม สามารถที่
จะอยู่ได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาภายนอกมากนัก ชาวบ้ านจะมีการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นในเชิงกระบวนการเพื่อปรับตัวอยู่ตลอดเวลา อันมีผลต่อการพัฒนาเป็ น
อย่างมาก โดยอาศัยกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งได้ ช่วยให้ พวกเขารู้สึกว่ามีสิทธิ มีตวั ตน
มีบทบาท และมีสว่ นร่วม (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544)
ในกรณี พืน้ ที่ชุ่มนา้ หนองหาน - กุมภวาปี มีองค์ประกอบที่สาคัญ คือ
ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น กระบวนการจัดการความรู้ และเงื ่อนไขที ่มีผลต่อการ
จัดการความรู้ ภายใต้ กระบวนการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และสนทนากลุ่มย่อย
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โดยมีผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสียต่อทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ซึ่งมีตวั แทนจากผู้นา
ชุมชนทังทางการและไม่
้
เป็ นทางการ ผู้อาวุโส ปราชญ์ชมุ ชน และเยาวชน
ผลการศึกษาพบว่า
1) ความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นด้ านความเกี่ยวข้ องกับความรู้ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่บรรพบุรุษได้ สร้ างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา กระทั่ง
กลายเป็ นองค์ความรู้ ประจาท้ องถิ่นที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ทางสังคมและการ
ปลูกฝังวิธีคดิ การดาเนินชีวิตประจาวันให้ แก่ลกู หลาน เพื่อปฏิบตั สิ ืบต่อกันมา
2) กระบวนการจั ดการความรู้ ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่ นเพื่ อการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากร - ธรรมชาติ ประกอบไปด้ วย 5 ขันตอนที
้
่สาคัญได้ แก่ (ยศ สันตสมบัติ,
2542: 58) (1) การก าหนดความรู้ เกี่ ย วกั บ การภู มิ ปั ญญาผ่ า นการคิ ด และ
ตัดสินใจร่ วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนันจึ
้ งนาไปสู่ (2) การแสวงหาและยึดกุม
ความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อให้ เกิดความรู้เฉพาะของกลุม่ และ
น าไปสู่ (3) การแลกเปลี่ ย นความรู้ อย่ า งไม่ เ ป็ นทางการ โดยเฉพาะการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ภายในกลุ่ม เพื่อให้ สมาชิกมีความรู้ และทักษะมากขึ ้น และ
เป็ นที่มาของ (4) การจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคลและชุมชน และ (5) การถ่ายทอด
ความรู้ มี รู ปแบบการถ่ ายทอดอย่ างเป็ นทางการและไม่ เป็ นทางการ โดย
กระบวนการจัดการความรู้ดงั กล่าวมีลกั ษณะเป็ นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้ ว
สามารถย้ อนกลับไปกาหนดความรู้ในรู ปแบบอื่นๆ ได้ อย่างต่อเนื่อง
3) เงื่อนไขที่ทาให้ การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ ประสบความสาเร็ จ มี 4 เงื่อนไขที่สาคัญ ได้ แก่ (1) ความรู้
ด้ านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรมองค์การหรื อชุมชน (3) ภาวะผู้นา และ
(4) โครงสร้ างพื ้นฐาน รวมไปถึงข้ อค้ นพบที่สาคัญของการวิจยั คือ “การพึง่ ตนเอง”
ของชุมชน ซึ่งจากองค์ประกอบหลักทัง้ 3 ประการนัน้ นาไปสู่การพึ่งตนเองของ
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กลุ่มองค์การชุมชนได้ อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการที่สาคัญได้ แก่ การมีผ้ ูนา
ที่เข้ มแข็ง มีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต และ
การมีใจรักในบ้ านเกิด
วิธีดาเนินการศึกษา: การเปิ ดเวทีชุมชนเพื่อแสวงหาและยึดกุมความรู้
พร้ อมแลกเปลี่ ยน จั ดเก็ บและถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ด้ านภู มิวัฒนธรรม
อย่ างเป็ นระบบ นาสู่การปฏิบัตใิ ห้ เป็ นรู ปธรรม

ภาพที ่ 3 และ 4 การเปิ ดเวที ชุมชนเพือ่ หาศักยภาพภายในชุมชนผ่านต้นทุนทางภูมิปัญญา
สู่ การร่ วมหาทางออกในการแก้ ไขปั ญหาสิ่ งแวดล้ อมและการอนุรักษ์ สิ่ งแวดล้ อม โดย
คัดเลือกภูมิปัญญาด้วยกระบวนการมี ส่วนร่ วมทัง้ กลุ่มผูน้ าชุมชน ปราชญ์ ผูอ้ าวุโส เยาวชน
และพระสงฆ์ เพือ่ หาแนวทางในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพืน้ ที ่ช่มุ น้าหนองหาน
- กุมภวาปี ให้เกิ ดความยัง่ ยืน ทีม่ า: องค์การบริ หารส่วนตาบลแชแล, 2559.
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ทบทวนกรอบแนวคิดและงานศึกษา
จากการศึกษาของศรี ศักร วัลลิ โภดม (2557) ได้ กล่าวถึงแนวคิ ดภูมิ
วัฒนธรรมไว้ ว่า “ภูมิ วัฒนธรรม” คือ การศึกษาลักษณะประวัติศาสตร์ มีชีวิต
(Living history) ที่แสดงให้ เห็นพัฒนาการทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้คนใน
พื ้นที่วฒ
ั นธรรมอันแตกต่างไปจากพื ้นที่การปกครองของรัฐ ซึ่งพื ้นที่การปกครอง
คื อ ฐานในการบริ หารจัดการที่ สื บสานเรื่ อยมาจนทุกวันนี ้ ได้ ท าลายพื น้ ที่
วัฒนธรรมที่เคยเป็ นมาแต่อดีตกาลนับพันปี ขึน้ ไปของผู้คนในดินแดนประเทศ
สยามที่ถึงประเทศไทย
การมองภายนอกดังกล่าวจึงมองเห็นแต่ลักษณะที่เป็ นกายภาพตาม
จานวนผู้คนที่อยู่ในถิ่นฐานเดียวกัน แต่ไม่เห็นคนกับสัมพันธ์ทางสังคมที่เกิดการ
เกี่ ยวพันกันของผู้คนจากข้ างในที่ เน้ นความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับ
ธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่ทาให้ เกิดสานึกร่วมของการอยูเ่ ป็ นกลุ่ม
เหล่าภายในพื น้ ที่ วัฒนธรรมเดียวกัน โดยอาศัยการส่งต่อภูมิ วัฒนธรรมเป็ น
พลวัตที่เป็ นรูปธรรม เกิดการพัฒนาภายใต้ ความสัมพันธ์เดียวกัน สร้ างสรรค์สิ่ง
เดี ยวกัน เข้ าใจจุดเดี ยวกัน ส่งต่อคนต่อคน คนต่อธรรมชาติ และชุมชนต่ อ
ธรรมชาติอย่างเป็ นระบบ จนสามารถบรรลุจดุ มุง่ หมายเดียวกันอย่างยัง่ ยืน
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ชุมชนจักรวาล

โครงสร้างสังคม

คน

ระบบเศรษฐกิจ

สภาพแวดล้อม
ภาพที ่ 5 แผนผังแนวคิ ดเรื ่องภูมิวฒ
ั นธรรมทีช่ มุ ชนมี คนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ งมี โครงสร้างสังคมและ
ระบบเศรษฐกิ จทัง้ จากภายในและภายนอก อี กทัง้ สัมพันธ์ กบั สภาพแวดล้อมและอานาจเหนือ
ธรรมชาติ หรื อระบบภูมิจกั รวาล ซึ่ งก็คือ “ระบบความเชื ่อ”. ทีม่ า: ศรี ศกั ร วัลลิ โภดม, 2557.

1) ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการภูมิปัญญาด้ านตานาน ความเชื่อ
และวัฒนธรรมประเพณีของบ้ านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปั ง
(1) ตานานกระฮอกด่ อน จากคาบอกเล่าของกลุ่มผู้อาวุโส
และปราชญ์ชาวบ้ านในชุมชน พบว่า หนองหานที่สกลนคร เรี ยกว่า “หนองหาน
หลวง” หรื อ อีกชื่อหนึ่งว่า “หนองหานเอียนด่อน” หนองหานที่กุมภวาปี เรี ยกว่า
“หนองหานน้ อย” หรื อ อีกชื่อหนึง่ ว่า “หนองหานกระฮอกด่อน” (ที่เรี ยกหนองหาน
น้ อย คงเป็ นเพราะพื ้นที่มีขนาดน้ อยกว่าหนองหานหลวง) โดยเล่าเรื่ องประกอบ
เพิ่มเติมว่า “หนองหานหลวง หรื อ หนองหานเอียนด่อน” (เอียนด่อน = เป็ นภาษา
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พืน้ บ้ านอีสาน แปลว่า ปลาไหลขาว หรื อ ปลาไหลเผื อก) ซึ่งเอียนด่อนตัวนัน้
แท้ จริ งเป็ นบุตรของพญานาคแปลงร่างมา (อีกกระแสหนึ่ง เล่าว่าเอียนด่อนตัวนี ้
คือ พระโพธิสตั ว์เกิดมาใช้ ชาติ) เพื่อมาท่องเที่ยวชมโลกภายนอก คือโลกมนุษย์
และพญานาคน้ อยตัวนี ้เคยได้ แปลงร่ างมาเที่ยวหลายครัง้ แล้ วบางครัง้ แปลงร่ าง
เป็ นปลาบ้ าง เต่าบ้ าง นกบ้ าง คนบ้ าง แต่เมื่อมีการจับกินจะมีอันเป็ นไปตาม
ตานาน (พระมหาสุวรรณ สุวรรณวังโส, 2558)
ดังที่พ่อสวัสดิ์ จันทรเสนา หมอยาสมุนไพร (รากไม้ ) อายุ 70 ปี
ได้ ให้ ข้อมูลเกี่ ยวกับการนาความเชื่ อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ต านานเพื่ อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติไว้ วา่
แต่ก่อนสมัยตาทวดยังอยู่ เพิ่ นได้เล่าตานานต่อๆ กันมา เกี ่ยวกับเรื ่ อง
กระฮอกด่ อน ให้ลูกหลานได้ ฟั งจากรุ่ นสู่ รุ่ น เฮ็ ดไห่ ผู้หลักผู้ใหญ่ ใน
หมู่บ้านเห็ นว่าน่าจะมี ประโยชน์ ในการอนุรักษ์ พนั ธุ์พืชพันธุ์ปลา ให้มี
ตามฤดูกาล บ่เบิ ดไปในอนาคต จึ งได้เห็นร่ วมกันว่าควรสร้ างศาลที ่เกิ ด
จากตานานขึ้ น พร้ อมกับให้นาตานานกระฮอกด่ อนไปติ ดไว้ยงั ริ มฝั่ง
หนองหาน - กุมภวาปี และให้เขี ยนคาสาปแช่งลงในข้อความ ว่าหาก
จั บปลานอกฤดู กาลหรื อหากเจอสัตว์ หรื อพื ชที ่ มี ความแปลกและ
แตกต่างจากเคยพบเห็นให้ละเว้น บ่จบั บ่เอามานา หรื อหากมี พายุเริ่ ม
มาให้ฟ้าวเข้าฝั่งเพราะถื อเป็ นสัญญาณเตื อนของกระฮ็อกด่อน ว่าอาจ
มี เหตุเภทภัย ผู้ใด๋เอาของที ่บ่แม่นของเจ้าของมา รวมถึงละเมิ ดข้อห้าม
ของผู้เฒ่าถื อว่าละเมิ ดกฎบ้าน ต้องมี อนั เป็ นไปตามคาสาปของตานาน
และสิ ถึกคนในหมู่บา้ นประนามสาปแช่งบ่คบค้าสมาคม บางช่วงมี วยั รุ่น
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หลายคนกะบ่เซื ่อกะต้องมี อนั เป็ นไปหลายคนแล้ว ทัง้ เฮื อล่ม ฝันว่ามี
คนโตใหญ่มีหวั เป็ นนาคสิ มาเอาซี วิต หรื อพื ชใต้น้ าดึงขาไว้ในขณะหา
ปลา เป็ นต้น พอมาหลังๆ ค่อยเริ่ มย่ านเริ่ มถามผู้เฒ่ าว่า สิ่ งที ่ถึกต้อง
ตามครรลองคองธรรมบ่ ดังนัน้ มี หยังกะมาปรึ กษาผู้เฒ่ าผู้แก่ ในบ้าน
ความเชื ่อในตานานกะสามารถเฮ็ ดไห่ ผู้คนในชุมชนเซื ่ อ และเป็ นกฏ
ธรรมชาติ ที่ สามารถกลายกฏเกณฑ์ ทางสังคมส าหรั บ การอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้ตานานได้คือกัน
ด้ วยความสัมพันธ์ดงั กล่าว จึงได้ มีการหยิบเอาตานานมาเชื่อม
เข้ ากับการอนุรักษ์ โดยการสนับสนุนจากชุมชน อันนาไปสู่การปรับปรุ งภูมิทัศน์
ศาลพระยาขอม และกระฮอกด่อนที่ เก่ าแก่ ให้ สวยงามขึน้ พร้ อมลงมติให้ มี
การบวงสรวงขอพร พิ ธี ขอขมาสิ่ งศักดิ์สิ ทธิ์ ตามตานานปี ละ 1 ครั ง้ มี การติด
ข้ อห้ ามหลายข้ อทังกฎบ้
้ านและกฎของเทพตามริ มน ้าและศาลดังกล่าว เพื่อตัง้
เป็ นกฏความเชื่อในการใช้ ทรัพยากรร่ วมกัน ทังประมง
้
เก็บพืชน ้า และการออก
เรื อเพื่อการท่องเที่ ยว โดยชุมชนจะให้ เยาวชนได้ เข้ ามามีส่วนร่ วมทุกขัน้ ตอน
เพราะเยาวชนต้ องเกิ ดศรั ทธาก่อนเป็ นล าดับแรก จึงมีความเกรงกลัวไม่กล้ า
ละเมิดกฏ ทังยั
้ งมีกิจกรรมรื่ นเริ งเข้ ามาเสริ มความบันเทิงที่ใช้ กล่อมเกลาให้ เกิด
การสืบต่อผ่านตานานกระฮอกด่อนให้ เกิดความสม่าเสมอและยัง่ ยืน
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ภาพที ่ 6 และ 7 (ซ้ าย) ศาลพระยาขอมความเชื ่อเรื ่อง “หนองหานกระฮอกด่อน” ในตานาน
ผาแดง - นางไอ่ ศรัทธาของชุมชนนามาสู่การเคารพสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ รอบพืน้ ทีช่ ่มุ น้าหนองหาน กุมภวาปี ยึดถื อหลัก “คะลา” จากการใช้ทรัพยากรทรัพยากรชาติ ผ่านข้อห้ามตามตานาน
(ขวา) พิ ธีกรรมในการบวงสรวงและขอขมาพระยาขอมและกระฮอกด่อน เพื ่อให้เกิ ดความ
เป็ นมงคลแก่ครอบครัวและการประกอบอาชี พทัง้ ประมง เก็บพืชน้าและขับเรื อท่องเทีย่ วทะเล
บัวแดง. ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2559.

(2) ต านานผาแดง - นางไอ่ ตานานผาแดง - นางไอ่ เป็ น
ความเชื่อในตานานที่สืบต่อกันมายาวนานของอีสาน ซึ่งมีสมั พันธ์กบั หนองหาน
กุมภวาปี อย่างยิ่ง ด้ วยวิถีความสัมพันธ์จากความเชื่อสู่การปฏิบตั ิ ทังเรื
้ ่ องนางไอ่
เป็ นธิดาของพระราชาเมืองขอม การแข่งขันบังไฟเพื
้
่อเสี่ยงทายขอฝน ความเชื่อ
เรื่ องพญานาคปลอมตัวเป็ นคนและกระรอกมาเข้ าร่ วมแข่งขันด้ วย รวมทัง้ การ
เกิดคาอธิษฐานว่า ใครก็ตามที่ได้ บริ โภคเนื ้อกระรอก จงจมน ้าตายในบาดาล ซึ่ง
บริ เวณที่ เหล่ านาคถล่ มจมบาดาลนัน้ ได้ กลายเป็ นหนองหาน มี ล าน า้ ปาว
มีเกาะต่างๆ ที่เหลือจากการล่ม คือ เกาะเกษ ดอนสวน ดอนเตา ดอนดินจี่ ดอนแอ่น
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และดอนหลวง รวมทังมี
้ สถานที่ที่เป็ นทางผ่านของผาแดง - นางไอ่ เช่น ห้ วยพ่นไฟ
ห้ วยกองสี ห้ วยสามพาด ห้ วยนา้ ฆ้ อง (ตานานผาแดงนางไอ่, หนังสือคัดสาเนา
ตานานหนองหาน, ม.ป.ป.)
จากการเปิ ดเวทีชุมชน สามารถสังเคราะห์ข้อมูลจากผู้อาวุโส
ในชุมชน โดยพระมหาสุวรรณ สุวรรณวังโส ได้ เป็ นตัวแทนให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
นาความเชื่อดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติได้ ว่า
ผาแดง - นางไอ่ เป็ นตานานที ส่ มั พันธ์ กบั ชื ่อหมู่บ้านที ่อยู่รายรอบหนอง
หาน - กุมภวาปี สาหรับชุมชนดอนคง ดอนกลางและเมื องปัง เป็ นดอน
เก่ า ที ่ความเชื ่อเกี ่ยวกับพญานาค เทพและภู ตผี ทางพราหมณ์ หรื อ
ปราชญ์ ชาวบ้าน หมอธรรม จึ งได้ปรึ กษากันเพือ่ สร้ างศาลพญาขอมใน
ตานานดังกล่ าว ที ่เดิ มมี ขนาดเล็ กให้ใหญ่ โต และมี ข้อห้ามหรื อกฏ
เกี ่ยวกับการจับสัตว์ น้ าและการหาพื ชน้ าในเวลากลางคื น เพราะถื อว่า
เป็ นเวลาของพญานาค และภูตผี ปีศาจทัง้ ในน้ าและบนบก หากจะจับ
ปลาต้ องจั บเฉพาะช่ วงเวลาที ่ ก าหนดและฤดู กาลที ่ก าหนดเท่ านั้น
มิ เช่นนัน้ ถื อเป็ นการ “คะลา” และละเมิ ดกฎระหว่างสามโลก ทาให้กลุ่ม
ภูตผี ปีศาจถื อว่าลบหลู่ และจะมาเอาไปอยู่ด้วยในโลกของผี นี ค้ ือกุศโล
บายที ผ่ เู้ ฒ่าสร้างมาเพื อ่ ให้เกิ ดความย่าน และรุ่นต่อมาก็นามาประยุกต์
โดยการสร้ างกฎสร้างความเชื ่อ ทาให้เกิ ดความย่าน บ่กล้าเฮ็ด รวมถึง
แต่ละปี จะมี ประเพณี สาคัญเกี ่ยวกับการบูชาพระแม่คงคา และเทพยดา
ทัง้ ในตานานผาแดง - นางไอ่ และเจ้าที ่เจ้าทางที ่คอยปกป้องคุ้มครอง
คนหมู่บ้านให้ปลอดภัย เฮ็ดไห่ชุมชนมี ความเชื ่อและระมัดระวังในการ
ใช้พืชน้ าและการจับปลา ตามวิ ถีที่ผู้เฒ่ าได้กาหนดขึ้ นมา โดยบ่มีการ
ปรับเป็ นเงิ น เพราะทุกคนเชื ่อและกะย่านตายทุกคน เลยคิ ดว่าหากเฮ็ ด
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ตามคาบอกของคนรุ่ นเก่ าๆ สิ เฮ็ดไห่ครอบครัวได้รับการปกป้องรักษา
จากสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์

ภาพที ่ 8 - 10 ความเชื ่อเรื ่ อง “ผาแดง - นางไอ่” (บน - ขวา) ถูกนามาประยุกต์ สู่ประเพณี
ทีส่ าคัญในชุมชนคือ “ตามรอยผาแดง - นางไอ่” เกิ ดกระบวนการมี ส่วนร่ วมภายใต้ความเชื ่อ
เดียวกัน (ล่ าง) มี การแสดงตามตานานที ่สะท้อนถึงข้อห้ามและสิ่ งทีค่ วรปฏิ บตั ิ ในหนองหาน
- กุมภวาปี มี การแข่งขันบัง้ ไฟ โยนคนลงตม เป็ นวี ถีการหลอมแนวคิ ดของทุกชัน้ ทางสังคม
จากผูอ้ าวุโส ปราชญ์ ชมุ ชน ผูน้ าและเยาชนสู่จุดร่ วมด้านความเชื ่อและแนวคิ ดเดียวกัน
ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2559.
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จากความสัมพันธ์ ที่เชื่อมโยงจากตานาน เห็นได้ ว่าประชาชน
รอบๆ หนองหานเกิดความเชื่อและสืบต่อศรัทธาร่ วมกันอย่างเป็ นระบบจากการ
สร้ างเจดีย์ วัด และสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็ นที่สิงสถิตของวิญญาณผู้ที่ประสบ
เคราะห์ กรรมจมนา้ ตายในครั ง้ นี ้ ได้ แก่ พระธาตุเชี ยงแก้ ว พระธาตุดอยหลวง
พระธาตุบ้านเดี ยม พระธาตุจอมศรี พระมหาธาตุเจดีย์ (พระธาตุดอนแก้ ว)
ศาลท้ าวผาแดง (บ้ านดอนกลาง) รวมทังเห็
้ นว่าทุกพื ้นที่ล้วนสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับ
ตานาน และก็มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคมากอยู่แล้ ว จึงนาความเชื่อตานาน
ผาแดง - นางไอ่ มาสร้ างประเพณี และวัฒนธรรมเพื่ อเป็ นเครื่ องมื อในรั กษา
สิ่งแวดล้ อมผ่านการแสดงออกที่สนุกสนานรื่ นเริ ง และมีการแสดงบทเรี ยนของ
ตานานเพื่ อสร้ างกฎหรื อข้ อห้ ามเกี่ ยวกับการจับสัตว์ นา้ และการหาพื ชน า้ ขึน้
ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม พร้ อมโยงตานานกับพื ้นที่โซนนิ่งในการจับสัตว์น ้าและ
เก็ บพื ชน า้ ทัง้ ยังมี การสร้ างกระบวนการมี ส่ วนร่ วมในการสร้ างพื น้ น า้ และ
กิจกรรมปล่อยสัตว์น ้าทุกปี อย่างเป็ นระบบอีกด้ วย
(3) หลวงปู่ ก่ า: พระพุ ทธรู ปศั กดิ์ สิ ทธิ์ ค่ ู ชุ มชนในพื น้ ที่
ชุ่มนา้ หนองหาน - กุมภวาปี หลวงปู่ ก่า วัดมัชฌิมาวาส องค์หลวงปู่ ก่า ถือเป็ น
พระพุทธรู ปเก่าแก่ คู่บ้ านคู่เมื องที่ ส าคัญของหนองหาน - กุมภวาปี ปั จจุบัน
ประดิษฐานอยู่ที่วัดมัชฌิมาวาส บ้ านดอนคง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์
ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี ห่างจากพืน้ ที่ช่มุ นา้ หนองหาน - กุมภวาปี 50 เมตร
เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ โบราณ อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชาวบ้ านเชื่อกันว่า
หลวงปู่ ก่า จะให้ ความคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ แก่ชาวบ้ าน ด้ านประวัติ
ความเป็ นมาของหลวงปู่ ก่าองค์นี ้ เป็ นพระพุทธรูปโบราณ หล่อด้ วยทองสัมฤทธิ์
มี อายุ มากกว่ า 1,000 ปี สูง 123 เซนติ เมตร และหน้ าตักกว้ าง 82 เซนติ เมตร
ที่ฐานมีอกั ษรสลักไว้ เป็ นภาษาไทยน้ อย มีใจความระบุไว้ ว่า "ศักราช 71 ปี กัด
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เป้า เดื อนเจี ยง วัน 4 ขึ้น 4 ค่ า แสนสุขาพร้ อมด้วยทายาทเป็ นผู้สร้าง" แปลตาม
ภาษาไทยจะได้ ใจความว่า "ศักราช 71 เที ยบเท่ากับปี พ.ศ.1252 ปี กัดเป้าตรง
กับปี ฉลู เดื อนเจี ยงตรงกับเดื อน 1 วันที ่ 4 ตรงกับวันพุธ ขึ้น 4 ค่า " (วัดมัชฌิมา
วาส บ้ านดอนคง, 2558)
จากการสัมภาษณ์พระมหา ดร.สุวรรณ สุวรรณวังโส อายุ 55
ปี ในเดือนมิ ถุนายน 2558 ซึ่งเป็ นปราชญ์ ชุมชนและเจ้ าอาวาส ได้ ให้ ข้ อมูล
เกี่ยวกับการนาความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์ ดงั กล่าวมาประยุกต์ใช้ ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ วา่
เซื ่อในสิ่ งที ่เฮ็ ด เฮ็ ดในสิ่ งที ่เซื ่อ คื อคาเว้าที ่ปพยายามบอกสอนคนใน
ู่
ชุมชนมาโดยตลอด ผู้เฒ่าได้อาบน้ าฮ้อนมาก่อน หนุ่มสาวต้องฟังและ
พึ งพิ จารณาว่ าถูกต้องบ่ ความเซื ่ อเป็ นเรื ่ องพิ สูจน์ ยาก แต่หากความ
ศรัทธาบ่ต้องพิ สูจน์ กะมี ความสุขที ่สิเฮ็ ดแมนบ่ กะคื อกันกับการกราบ
บูชา ปู่ ก่ า ที ่เป็ นพระพุทธรู ปศักดิ์ สิทธิ์ โบราณคู่บ้านคู่เมื องหนองหาน
แต่ เก่ า ไผ่ ที่กราบปู่ แล้วต้องปฏิ บัติตามคาสอนของเพิ่ นที ่เขี ยนไว้ใน
โบสถ์คือ ต้องรักษาศี ลห้า ให้งดกิ นเนือ้ สัตว์ทกุ ชนิ ด บ่ว่าสิ เป็ น กบ ปลา
ไก่ เขี ยด งู นก หรื อเอี ย่ นในวันโกนและวันพระ บ่ตงั้ สัน่ ปู่ ก่าสิ บ่ค้มุ ครอง
นาคสิ ขึ้นจากน้ามาเอาซี วิต บัวสิ ฮบุ บ่เห็นความงาม ลูกสิ ถึกผีป่าเข้าสิ ง
บ้านสิ วอดสิ วาย แผ่นดิ นสิ ล่มคื อแต่เก่ า ปู่ สิ ค้มุ หัวได้ถ่าบ่ผิดบ่พาลไป
จากแนวปฏิ บตั ิ มา จากคาบอกเล่าที ่เขี ยนเป็ นข้อปฏิ บตั ิ ที่ชดั เจนในวัด
มัชฌิ มาวาสริ มแม่น้ าหนองหาน เฮ็ดไห่ชาวบ้านทัง้ สามหมู่บ้านที ่นบั ถื อ
ปู่ ก่ า ได้ปฏิ บตั ิ อย่างเคร่ งครัด หากปฏิ บตั ิ ได้จะสามารถขอพรได้เพิ่ มขึ้ น
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ตามปี ที ่ปฏิ บตั ิ มา เป็ นการประยุกต์ ใช้ภูมิปัญญาของสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ มา
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ บ้านเฮาได้มาโดยตลอด คนนอกพืน้ ที ่ที่เข้า
มาบูชาปู่ ก่ า กะรับเอาแนวคิ ดไปปฏิ บตั ิ และมาขอพรตลอดทัง้ ปี

ภาพที ่ 11 และ 12 (ซ้ าย) หลวงปู่ ก่ า วัดมัชฌิ มวาส บ้านดอนคง ศูนย์จิตใจของคนในชุมชน
วันสาคัญทางศาสนาหรื อวันพระ ให้ถือศี ลห้าและทาพิ ธีปล่อยปลา และบูชาพระแม่ คงคา
(ขวา) ชุมชนได้ร่วมสร้างหลวงปู่ ก่ าองค์จาลองริ มหนองหาน - กุมภวาปี เพือ่ สร้างศรัทธาเชิ ง
สัญลักษณ์ เพือ่ ให้คนริ มน้าหรื อนักท่องเที ่ยวไม่กล้าละเมิ ดกฎหรื อทาลายสิ่ งแวดล้อม ขโมย
ทรัพย์สิน หรื อผิ ดศีลธรรมอันมิ ควรในพืน้ ที ่ ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2559.

ด้ วยความศรัทธาสูงสุดทางพระพุทธศาสนาที่มีต่อหลวงปู่ ก่ า
นัน้ ได้ มีการเชื่อมตานานความเชื่อที่มาของหลวงปู่ ก่าที่องค์พระเปรอะเปื อ้ นไป
ด้ วยคราบของตะไคร่ น ้าจนออกสีเขียวคล ้า (ก่า ภาษาอีสาน แปลว่า เขียวคลา้
ออกไปทางดา) เป็ นกุศโลบายที่ส าคัญว่าท่านมาจากนา้ หนองหานกุมภวาปี
จึงได้ มีการสร้ าง “หลวงปู่ ก่าองค์จาลอง” ขึ ้นที่ริมน ้าบ้ านดอนคง เพื่อกาหนดให้
เป็ นศูนย์รวมจิตใจเชิงสัญลักษณ์ ว่าหากออกเรื อจับสัตว์น ้าหรื อท่องเที่ยวจะต้ อง
ราลึกถึงองค์ปู่ ว่าท่านได้ ถือกาเนิดจากน ้าจึงต้ องปฏิบตั ิกบั น ้าและสิ่งที่อยู่ใต้ น ้า
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ด้ วยความตระหนักร่ วมกัน ในทางปฏิบตั ิจึงได้ มีการจัดแบ่งหน้ าที่ในชุมชนดูแล
รักษาและให้ คาแนะนาและตักเตือนนักท่องเที่ยวมิให้ ทิ ้งขยะหรื อขโมยวัตถุ พืช
สัตว์ในเขตพื ้นที่ และยังติดโปสเตอร์ ไว้ หลายวลี เช่น “ปู่ อยู่ป่าอยู่ คะลาอยู่ชีวิต
อยู่” พร้ อมทังเชิ
้ ญชวนให้ ร่วมกิจกรรมการทาบุญสรงนา้ หลวงปู่ ก่า ในวันเพ็ญ
เดือนหก (ขึน้ 15 ค่า เดือน 6) หรื อตรงกับวันวิสาขบูชา อันเป็ นการหลอมรวม
ความเชื่อศรัทธา และหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้ อยู่กับชุมชนได้
อย่างลงตัว
2) ภูมิวัฒนธรรมในการจัดการภูมิปัญญาด้ านพืชผักและสมุนไพร
ในด้ านพื ชสมุนไพร ผู้ศึกษาได้ ร่ วมกับ ผู้ร้ ู ในด้ านสมุนไพรในชุมชน
จานวน 4 คน ลงเรื อเพื่อศึกษาการจัดการความรู้ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติไว้ ซึ่งในด้ านสมุนไพรในพืน้ ที่ช่มุ นา้ หนองหาน - กุมภวาปี
พบว่า การดารงชีพของวิถีชนบทที่อาศัยอยู่แบบเครื อญาติเป็ นจุดแข็งของชุมชน
เพราะเน้ นปลูกพืชไว้ กินรอบบ้ านทาให้ สามารถอยู่ได้ โดยไม่เดือดร้ อนและยังใช้
ประโยชน์จากพืชผักที่เกิดขึ ้นตามธรรมชาติรอบบ้ าน หนองน ้า ริ มห้ วยจนถึงป่ า
ใกล้ หมู่บ้านที่มีผกั ขึ ้นตามฤดูกาล เช่น เห็ด หน่อไม้ ผักหวาน เป็ นต้ น พืชเหล่านี ้
เชื่อมโยงวิถีชีวิตและระบบการผลิตของผู้คนตังแต่
้ การทางานในสวนในไร่ และ
นาข้ าวไปจนถึ งการเก็ บพื ชเป็ นอาหาร เกิ ดความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ กับ
ธรรมชาติยิ่งขึ ้น ทาให้ คนในชุมชนเกิดความคิดสร้ างสรรค์และเริ่ มบริ โภคอาหาร
ที่หลากหลาย เช่น ผักชนิดเดียวกันสามารถปรุ งอาหารได้ ทงต้
ั ้ ม นึ่ง แกง ยาและ
ผัดได้ การคัดเลือกผักที่เป็ นประโยชน์และการพัฒนาผักเหล่านี ้เพื่อเป็ นสมุนไพร
เครื่ องเทศ เครื่ องชูรส ทังยั
้ งสามารถนาไปเป็ นยารักษาโรคเบื ้องต้ นได้ เป็ นอย่างดี
จนกลายเป็ นภูมิปัญญาที่สาคัญต่อท้ องถิ่นมากขึน้ จากการสารวจและศึกษา
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ภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านผักพื น้ บ้ านและพืชสมุนไพรของบ้ านดอนคง ดอนกลาง
และเมืองปั ง ตามบริ เวณบ้ านที่อยูอ่ าศัย หนองน ้า และป่ าใกล้ หมู่บ้านพบพันธุ์ไม้
ผักพื ้นบ้ าน พืชสมุนไพร จานวนประมาณ 140 ชนิด ประโยชน์และความสาคัญ
กับชีวิตประจาวันต่อการใช้ ประโยชน์จากผักพื ้นบ้ านสามารถแบ่งออกได้ 3 ด้ าน
ได้ แก่ ด้ านอาหาร และยารั กษาโรค ด้ านประโยชน์ ใช้ สอย และด้ านประเพณี
ความเชื่อ และพิธีกรรม ดังรายละเอียด
(1) พืชผักและสมุนไพรที่ใช้ เป็ นอาหารและยารั กษาโรค
จากการสืบต่อความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกบั ชีวิตส่งต่อภูมิวฒ
ั นธรรมในการ
กิ นและรั กษาโรคโดยได้ มี การน าปราชญ์ มาให้ ความรู้ และมี การปลูกพื ชผัก
พื ้นบ้ านเพื่อการรักษาโรคมากขึ ้น ซึ่งมีความสาคัญต่อการดารงชีวิตชุมชนอย่าง
มาก นอกจากเป็ นประโยชน์ด้านอาหารแล้ ว ยังเป็ นยารักษาโรคได้ ด้วย การปรุ ง
อาหารของชาวบ้ านจะใช้ พื ช หลายชนิ ดที่ เกิ ด จากภู มิ ปั ญญาท้ องถิ่ น และ
ประยุกต์ใช้ ประโยชน์ เช่น การนายอดอ่อนของยอดมะม่วง ยอดมะขามมายา
หรื อนาผักบางชนิดมาแกง เป็ นผักสด ผักนึง่ กินกับน ้าพริ ก ลาบ กลิ่นและรสชาติ
ของผักเหล่านี ้จะแตกต่างกันออกไปทาให้ อาหารที่ปรุงมีความหลากหลาย
ผักพื น้ บ้ านที่ พบและชาวบ้ านนิยมนามาปรุ งอาหารมี หลาย
ชนิด ได้ แก่ ผักแผ้ ว ดอกแค เล็บครุ ฑ ดอกโสน ซึ่งนิยมนามาลวกกินกับนา้ พริ ก
หรื อนาไปแกงส้ ม สาหรับผักพื ้นบ้ านที่นามาบริ โภคเป็ นทังอาหารและยารั
้
กษา
โรคมีหลายชนิด เช่น ผักปลัง (ผักปั่ ง) ใช้ ส่วนที่เป็ นยอด ใบและดอกอ่อนมาแกง
หรื อลวกกินกับนา้ พริ ก สาหรับสรรคุณทางยานัน้ ใบช่วยขับปั สสาวะ บรรเทา
อาการผื่นคัน ก้ านแก้ พิษฝี แก้ ขดั เบา แก้ ท้องผูก ผักขมหนาม (ผักโหมหนาม) ใช้ ใบ
ยอด และต้ นอ่อน ลวกกินกับนา้ พริ กหรื อแกงหรื อผัด ส่วนสรรพคุณนัน้ ถ้ ากิ น
ทังต้
้ นจะช่วยขับเสมหะ ขับปัสสาวะ ผักคราดหัวแหวน (ผักเม็ด) ใบและยอดอ่อน
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ใช้ ใส่แกงแค สรรพคุณทางยา ต้ นสดใช้ อุดฟั นแก้ ปวดฟั น ด้ างหลวง (ดอกด้ าง)
ใช้ ยอดอ่อน ดอกอ่อนลวกหรื อต้ มกินกับน ้าพริ กหรื อนามาแกง สรรพคุณทางยา
เป็ นยาแก้ ไข้ ตัวร้ อน ช่วยเจริญอาหารและบารุงร่างกาย
ส่วนผักพืน้ บ้ านที่พบว่าเป็ นยารั กษาโรคเพี ยงอย่างเดี ยวนัน้
มีหลายชนิดที่ชาวบ้ านนิยมนามาใช้ เพื่อรักษาโรคที่ไม่รุนแรงนัก เช่น หนุมานนัง่
แท่น (ฝิ่ นต้ น) สาบเสือ (หญ้ าเมืองวาย) ว่านหางจระเข้ ใช้ รักษาบาดแผลที่เกิด
จากของมีคม แผลไฟไหม้ น ้าร้ อนลวก และห้ ามเลือด หญ้ าแห้ วหมู (หญ้ านิ่วหนู)
ว่านน ้า (ฮางดาว) ข่อย โมกมัน แก้ ปวดท้ อง ท้ องร่วง จุกเสียดแน่นท้ อง บารุงธาตุ
เจริญอาหาร ขับลมในลาไส้ และเป็ นยาอายุวฒ
ั นะ ดองดึง แก้ ปวดข้ อ ปวดกระดูก
ฟ้าทะลายโจร คนทีสอ (ผีเสื ้อน้ อย) รางแดง (เครื อก้ องแกบ) แก้ ไข้ แก้ ไอ ม้ าแม่ก่า
เปล้ าใหญ่ บารุ งร่ างกาย บารุ งธาตุ ไมยราบ (หญ้ าจิยอบ) แก้ ความดันโลหิตสูง
หญ้ าไข่เหา แก้ ไข้ ดีพิการ แก้ ร้อนใน บารุ งธาตุ ใบเป็ นยาแก้ ไข้ จับสั่น เน่าใน
(ไม้ เน่าใน) เกียงพราช้ าง (เกี๋ยงพาช้ าง) แก้ งสู วัด (สวัสดิ์ จันทรเสนา, 2556)
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ภาพที ่ 13 และ 14 (ซ้าย) การประชุมเครื อข่ายหมอสมุนไพรคื อ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวม
ศาสตร์ การแพทย์ พืน้ บ้านจังหวัดอุดรธานี ” มี การสรุปและสังเคราะห์ ข้อมูล รวมทัง้ จัดพืน้ ที ่
อนุรักษ์ พืชสมุนไพร (ขวา) จัดสร้างโรงเรื อนศึกษาพืชที ่ใช้เป็ นยารักษาโรค อาหาร และพืชมี
พิ ษ นาสู่การจัดโซนนิ่ งของพืชในเขตพืน้ ทีห่ นองหาน - กุมภวาปี ให้เป็ นระบบ
ทีม่ า: องค์การบริ หารส่วนตาบลแชแล ปี พ.ศ.2558 - 2559.

จากการเปิ ดเวที ชุมชนท าให้ เห็ นความตัง้ ใจในการอนุรั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างจริ งจัง ซึง่ หลังจากผ่านการสังเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญา
ร่วมกันในเวทีชมุ ชนแล้ ว ได้ มีการคัดเลือกภูมิปัญญาด้ านพืชผักและสมุนไพรที่ใช้
เป็ นทัง้ อาหารและยารั กษาโรค มาหาแนวทางร่ วมกันเพื่ อนาสู่การเก็ บข้ อมูล
ตัวอย่างพืชและสมุนไพร พร้ อมจัดหมวดหมู่ให้ เป็ นระบบยิ่งขึน้ จึงได้ มีการจัด
ประชุมเครื อข่ายหมอสมุนไพรของจังหวัดอุดรธานี ในชื่อ “เวทีเสวนา รวมปราชญ์
รวมศาสตร์ การแพทย์พื ้นบ้ านจังหวัดอุดรธานี” หลังจากการเสวนาเสร็จ ได้ มีการ
ลงสู่การปฏิบตั ิ โดยลงเรื อร่ วมกันเพื่อสารวจและเก็บตัวอย่างพืชในพื ้นที่ชุ่มนา้
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หนองหาน - กุมภวาปี และนาข้ อมูลมาสังเคราะห์และได้ มีการจัดพื ้นที่อนุรักษ์
พืชสมุนไพรขึ ้น มีการจัดสร้ างโรงเรื อนเก็บพืชที่ใช้ เป็ นอาหารได้ ใช้ เป็ นยารักษา
โรค และพื ชที่ มี พิ ษหลายๆ ประเภท เพื่ อให้ เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ชุมชนด้ าน
สมุนไพรของเยาวชน ซึ่งเยาวชนในพื ้นที่สนใจและมีการเรี ยนรู้พร้ อมกับปราชญ์
โดยปฏิบตั ิจริ งในการลงเรื อหาพืชมา และให้ กลุ่มเยาวชนได้ นาชื่อภาษาไทยและ
อังกฤษมาติดจะได้ เกิ ดกระบวนการมีส่วนร่ วมและร่ วมดูแลรั กษาให้ อยู่อย่าง
ยัง่ ยืนในอนาคต
(2) พืชผักและสมุนไพรที่ใช้ ในพิธีกรรมและความเชื่อ
การผสานความเป็ นพิธีกรรมและความเชื่อของชาวบ้ านมักจะ
ยึดติดกับเทศกาล โดยจะนิยมใช้ ดอกไม้ หรื อไม้ ใบที่ มี สี สวย และมี กลิ่นหอม
สาหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เช่น การบูชาพระ (กนกพร ฉิมพลี , 2555)
ไม้ ดอกที่ชาวบ้ านนิยมปลูกประดับบ้ านเป็ นไม้ ดอกที่มีสีสนั สวยงาม บางชนิดมี
กลิ่นหอม เช่น มะลิ ราชาวดี หงอนไก่ พุทธรักษา ใบโกสน จะมีมากที่หนองหาน กุมภวาปี ชุมชนจึงต้ องดูแลรักษาให้ ดี
ส่วนความเชื่อที่เกี่ ยวกับผักพืน้ บ้ านพบว่า ชุมชนมีความเชื่ อ
ด้ านไสยศาสตร์ ว่าผู้ที่มี คาถาอาคมหรื อมี เวทมนตร์ ห้ ามกิ นผักปลัง (ผักปั๋ ง)
เพราะอาจทาให้ คาถาอาคมนันเสื
้ ่อมได้ แต่หญิงมีครรภ์ควรรับประทานเพราะจะ
ทาให้ คลอดลูกได้ ง่าย หรื อคนที่ป่วยเป็ นไข้ ควรรับประทานผักเชียงดา (ผักเซียงดา)
เพราะสามารถทาให้ อาการไข้ บรรเทาได้ นอกจากนีย้ ังมีผักพื น้ บ้ านบางชนิ ด
ที่เชื่อมโยงพิธีกรรมและประเพณีของชาวบ้ านซึ่งถือปฏิบตั ิสืบต่อกันมา เช่น ดอก
มะเขือพวง หญ้ าแพรก ใช้ ในพิธีไหว้ ครู ผักส้ มป่ อยแห้ งปิ ง้ หรื อย่ างใส่น ้าสาหรับ
สรงนา้ พระพุทธรู ป พระสงฆ์ หรื อ นาไปรดน า้ ด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ หรื อผู้อาวุโส
ที่เคารพนับถือ เพื่อขอพร ขอขมา เพื่อความเป็ นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวใน
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การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติในพื้นทีช่ ่ ุมน้าหนองหาน – กุมภวาปี : กรณีศึกษา บ้ านดอนคง บ้ านดอนกลาง
และบ้ านเมืองปั ง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ประเพณีสงกรานต์ โดยเชื่อว่าส้ มป่ อยคือตัวแทนของการปลดปล่อยสิ่งชั่วร้ าย
ออกจากตัว โดยประโยชน์คุณค่าของผักพื น้ บ้ านที่เกี่ ยวประเพณี พิธีกรรมและ
ความเชื่อเหล่านี ้มีบทบาทสาคัญในวิถีของชาวบ้ านในชุมชนอย่างมาก แสดงถึง
วิ ธี คิ ดที่ ท าให้ ชุมชนอยู่ร่ วมกันอย่ างปกติ สุ ข เช่ น การใช้ ดอกไม้ ใบไม้ ที่ มี
สีสวยงามและกลิ่นหอมทาให้ ผ้ พู บเห็นรู้สึกเป็ นสุข จิตใจก็เป็ นสุข คิดในสิ่งที่ดีงาม
เมื่อมีความทุกข์หรื อประสบเคราะห์กรรมก็ปลดปล่อยความทุกข์หรื อสิ่งชั่วร้ าย
โดยการใช้ ส้มป่ อย เป็ นต้ น ความเชื่อเหล่านี ้แสดงออกด้ วยการปฏิบตั ิต่อกันมา
จนกลายเป็ นวัฒนธรรมและสืบทอดมาจนถึงปั จจุบนั (สวัสดิ์ จันทรเสนา, 2556)

ภาพที ่ 15 มี การประชุมทัง้ ภายในชุมชนและนอกชุมชน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
ได้เป็ นประธานการประชุมเพื ่อหารื อแนวทางในการจัดการกับสิ่ งแวดล้อม ระหว่ างเดื อน
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2560. ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2560.

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

83

84

ภาพที ่ 16 และ 17 (ซ้ าย) ชุมชนมี การจัดการกับสิ่ งแวดล้อม และการประยุกต์ ภูมิปัญญา
เพือ่ ควบคุมทางสังคม ทัง้ กฏการประกอบอาชี พประมง เก็บพืชน้า (ขวา) การผูกโยงศรัทธา
กับวิ ถีชีวิตเกิ ดกฏทางธรรมชาติ และกฎชุมชน โดยภายหลังหน่วยงานรัฐทั้งจังหวัดและ
ท้องถิ่ นได้สนับสนุนทุกกิ จกรรมตลอดปี . ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2560.

จากการที่พระมหาสุวรรณ สุวรรณวังโส ปราชญ์ชมุ ชนและผู้นา
จิตวิญญาณ ได้ ริเริ่ มอยากให้ มีการนาความเชื่อความศรัทธาไปใช้ ในการรั กษา
พื ชหรื อสมุนไพรในพื น้ ที่ ชุ่ม น า้ หนองหาน - กุมภวาปี ที่ นอกเหนื อจากสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และตานาน ซึ่งประเด็นนี ้ถื อเป็ นกระบวนการส่งต่อจากการเสวนาใน
“เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวมศาสตร์ การแพทย์พื ้นบ้ านจังหวัดอุดรธานี ” ทาให้
ชุมชนเล็งเห็นความส าคัญและมีการจัดแบ่งพืน้ ที่วัดเป็ นพื น้ ที่ตัวอย่างในการ
ปลูกพืชยืนต้ นและพืชประเภทไม้ ดอก ที่ใช้ ในกิจกรรมและพิธีกรรมทางศาสนา
หรื อพื ชประเภทจักสานด้ วย เพราะวัดยังต้ องผูกพันกับการใช้ ประโยชน์ จาก
กก ไหล ผือ ไม้ ไผ่ ที่แปรสภาพเป็ นเสื่อ ไซ ข้ องในพิธีแห่ผะเหวด เครื่ องคาหมาก
บูชาองค์นาคราช พระยาขอม แม่โพสพ แม่คงคา ตามพิธีกรรมทางศาสนาที่ เคย
ปฏิบตั ใิ นแต่ละเทศกาล
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การศึกษาภูมิวัฒนธรรมในการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์
ทรั พยากรธรรมชาติในพื้นทีช่ ่ ุมน้าหนองหาน – กุมภวาปี : กรณีศึกษา บ้ านดอนคง บ้ านดอนกลาง
และบ้ านเมืองปั ง ตาบลอุ่มจาน อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี

ในการลงสารวจพื ้นที่ชมุ่ น ้าหนองหาน - กุมภวาปี ของนายชยาวุธ จันทร
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้ จัดให้ มีการประชุมพูดคุยหารื อกับคนในชุมชน
เพื่อให้ ชุมชนแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติใน
พื ้นที่ให้ เกิดความยัง่ ยืนสูงสุด และได้ มีการชื่นชมแนวทางที่ชมุ ชนได้ ประยุกต์เอา
ภูมิปัญญาในท้ องถิ่นทังความเชื
้
่อและการจัดการพืช สัตว์และคน มาใช้ ได้ อย่าง
เป็ นระบบ ทังยั
้ งเสนอให้ วดั เป็ นห้ องสมุดภูมิปัญญาของท้ องถิ่น ทาให้ ชุมชนได้
จัดทาห้ องสมุดภูมิปัญญาและเป็ นต้ นแบบการปลูกพืชไม้ ดอกที่เป็ นมงคลต่อ
บ้ าน และพืชสาหรับใช้ ในงานพิธีตา่ งๆ ของชุมชน ไม่ให้ เสื่อมสลายไป
(3) พืชที่ใช้ งานจักสาน ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเกี่ยวกับการจักสาน
ของชาวบ้ านบ้ านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปั ง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการ
อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นที่ช่มุ น ้าหนองหาน - กุมภวาปี อาจด้ วยมีการ
นาเอาทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์เข้ ากับงานฝี มือในชุมชน โดยเลือกใช้ พืชที่
มีอยูต่ ามธรรมชาติ ตลอดจนการยืดอายุการใช้ งานของเครื่ องจักสานเหล่านัน้ ซึง่
แสดงออกถึ ง ความรอบรู้ เจนจัดและทักษะในการด ารงชี วิ ต รวมถึ งการมี
สภาพแวดล้ อมธรรมชาติบ้ านดอนคง ดอนกลาง และเมื องปั ง ที่ เอื อ้ ต่อการ
ประกอบอาชีพ เพราะมีแหล่งน ้าที่มีพืช สัตว์นานาชนิดอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้ านจึง
รู้ จกั ประดิษฐ์ คิดค้ นสร้ างเครื่ องมือเครื่ องใช้ ทามาหากินขึ ้นเอง และสัมพันธ์ กับ
การดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น การจักสานเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนจากไม้
ไผ่ หวาย ที่ใช้ ทาขันโตกสาหรับวางสารับอาหาร เสื่อไม้ ไผ่สานจากผิวไผ่บงที่ไม่
แก่ หรื ออ่อนเกิ นไป เพื่ อจัดทา “ตอก” ไว้ ส าหรั บมัดปากกระสอบ หรื อไม้ ผิ ว
ตะกร้ า กระบุงสานรูปร่างลักษณะและขนาดต่างๆ ใช้ สาหรับใส่ผกั สิ่งของทังของ
้
แห้ งและของสด ปลอกมีด “ฝั กพร้ า” สานจากหวายมีหลายขนาดขึ ้นอยู่กบั ขนาด
ของมีดหรื อพร้ า ชาวบ้ านนิยมเสียบมีดหรื อพร้ าในฝั กและคาดเอวเมื่อออกจาก
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บ้ านไปทาสวน ทาไร่ หวด (เซ้ าหวด) ตะกร้ า สาหรับสะเด็ดน ้าข้ าวเหนียวที่แช่ทิ ้ง
ไว้ ก่อนนาไปนึง่ (ถวิล เหลืองอร่าม, 2558)

ภาพที ่ 18 และ 19 ปราชญ์ ชุมชน (ซ้ าย) เริ่ มมองเห็นทิ ศทางในการร่ วมอนุรักษ์ และดารงอยู่
ของพืชสาคัญและอาชี พการจักสาน ทัง้ เครื ่องมื อเครื ่องใช้จากไม้ไผ่ หวาย กกไหล ที ่มาจาก
พืน้ ที ่ช่มุ น้าหนองหาน - กุมภวาปี (ขวา) สู่งานฝี มื อที ่ออกมาเป็ นผลิ ตภัณฑ์ ชุมชน เช่น เสือ่
ตะกร้า กระติ๊ บข้าว ข้อง ทีเ่ กิ ดความยัง่ ยืนยิ่ งขึ้น. ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2560.

จากการสังเคราะห์ข้อมูลและการจัดแบ่งประเภทของพืชในการ
ประชุม “เวทีเสวนา รวมปราชญ์ รวมศาสตร์ การแพทย์พื ้นบ้ านจังหวัดอุดรธานี ”
ทาให้ ชุมชนได้ ร่วมกันนาองค์ความภูมิ ปัญญาดังกล่าว มาต่อยอดสู่การแบ่ง
พื ้นที่เก็บพืชน ้า เพื่อสนับสนุนกลุ่มอาชีพจักสานในชุมชนให้ มีพืชสาหรับใช้ ใน
การจักสานได้ ตลอดทัง้ ปี โดยได้ มี การจัดพี่ เลี ย้ งคื อปราชญ์ ชุมชน ให้ อบรม
ความรู้แก่เยาวชนและสมาชิกกลุม่ ในการพายเรื อ วิธีการเก็บพืชน ้า สภาพอากาศ
หรื อช่ วงที่ ใช้ ในการออกเก็ บพื ช พร้ อมทัง้ ให้ ความรู้ ในการจักสานที่ ใช้ ใน
ครอบครั วและชี วิ ตประจ าวัน พร้ อมทัง้ มี หน้ าที่ ปลูกพื ชเพิ่ม ดูแลรั กษา และ
พัฒนาพื ้นที่พืชจักสานให้ มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
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ภูมิวัฒนธรรมกับการถ่ ายทอดภูมิปัญญาและสร้ างความยั่งยืน
ต่ อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่ชุมนา้ หนองหาน - กุมภวาปี
กระบวนการและวิธีการจัดการของชุมชน จาแนกได้ ดังนี ้
1) การจั ดท าคู่ มื อภู มิ ปั ญญาในการจั บสั ตว์ น า้ และครู พ่ ี เลี ย้ ง
เรียนรู้ภูมิปัญญาชุมชน บ้ านดอนคง ดอนกลาง และเมืองปัง มีสภาพภูมิศาสตร์
อยูต่ ดิ กับเขตพื ้นที่ชมุ่ น ้าหนองหาน - กุมภวาปี และมีลาน ้าไหลผ่านคือห้ วยหางแข้
เป็ นแหล่งอาหารธรรมชาติที่อดุ มไปด้ วยพันธุ์พืชและสัตว์น ้าหลายชนิด ชาวบ้ าน
ใช้ ประโยชน์เหมือนครอบครัวของชุมชน มีอาหารยังชีพตลอดไม่อดอยากแต่ต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ ไว้ ชาวบ้ านได้ เรี ยนรู้ วิธีหาปลา กุ้ง หอย ปู หรื อสัตว์น ้าอื่น จาก
บรรพบุรุษมีการถ่ายทอดต่อกันมาโดยไม่ทาลายพืชและสัตว์น ้า ตลอดจนมีการ
เรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ที่สั่งสมมานานและปรั บตัวให้ เข้ ากับสภาพธรรมชาติ
จนสามารถดารงชี วิตได้ ภายใต้ การเปลี่ ยนแปลงของฤดูกาล ชาวบ้ านรู้ วิธี การ
จับปลาด้ วยการใช้ เครื่ องมื อที่เหมาะสมกับปลาแต่ละชนิดซึ่งต้ องสัมพันธ์ กัน
ตลอดจนคาดเดาพฤติกรรมของปลาและลักษณะการจัดวางเครื่ องมือชนิดต่างๆ
ซึ่งในกระบวนนี ้ผู้ศึกษาได้ ร่วมกับชุมชนสร้ างเครื่ องมือเพื่อรวบรวมองค์ความรู้
ชุมชนที่สามารถเก็บรั กษาและส่งต่อสู่รุ่นต่อไปได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม คือ คู่มือ
ภูมิปัญญาในการจับสัตว์นา้ ชุมชนเองจึงอยากให้ มีครู พี่เลีย้ งช่วยสอนเยาวชน
และนักท่องเที่ยวที่สนใจให้ มาเรี ยนรู้ร่วมกัน
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ภาพที ่ 20 และ 21 (ขวา) มี การจัดทาคู่มือภูมิปัญญาจับสัตว์ น้า ซึ่ งครอบคลุมพื ชน้ าด้วย
(ซ้ าย) สร้างครู พีเ่ ลี ้ยงทีม่ าจากปราชญ์ ชมุ ชน ช่วยขัดเกลาองค์ความรู้ให้กบั เยาวชน พร้อมยัง
ส่งต่อการอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อมให้เกิ ดความยัง่ ยืนต่อไป. ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2560.

2) การสร้ างยุวชนคนทะเลบัวแดงและการสร้ างกฎระเบียบทัง้ กับ
คนในและนอกชุมชน การสร้ างคนรุ่นใหม่ภายใต้ การเพาะบ่มจากครอบครัวใน
ชุมชน โดยมีการสร้ างเอกลักษณ์ หลายอย่างให้ เป็ นเสมื อนว่า ยุวชนคนทะเล
บัวแดง มีตวั ตนภายใต้ สโลแกน “เสือ้ เดียวกัน บ้ านเดียวกัน รักมั่นคุณค่าบัว”
เพื่อหล่อหลอมเยาวชนในชุมชนให้ เกิ ดความรู้ สึก รักท้ องถิ่นนิยม และร่ วมกัน
รักษาสิ่งแวดล้ อมทุกอย่างในพื ้นที่ ทังสิ
้ ่งศักดิส์ ิทธิ์ ตานานและทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื น้ ที่ ชุ่มนา้ หนองหาน - กุมภวาปี ให้ คงอยู่อย่างสมบูรณ์ ที่สุด นอกจากนี ้
ยังได้ มีการตังกฎระเบี
้
ยบสาหรับคนนอก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวให้ ถือปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเคร่งครัดในการมาท่องเที่ยวทะเลบัวแดงแห่งนี ้ ถ้ าปฏิบตั ไิ ด้ ทงั ้ 10 ข้ อ
(ดังภาพที่ 22) ความสมบูรณ์ ของทรั พยากรธรรมชาติ คงไม่เสื่ อมโทรมอย่าง
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แน่นอน ส่วนภายในนัน้ ได้ มี การจัดการชุมชนอย่างเป็ นระบบทัง้ จากการน า
ตานาน ความเชื่ อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการแบ่งโซนนิ่งพื น้ ที่ในการประกอบอาชี พ
ประมง เก็บพืชนา้ พืชสมุนไพร และพืชยืนต้ นประเภทไม้ ดอก ทาให้ เกิดความ
สมดุลภายในชุมชน โดยเฉพาะกระบวนการมี ส่วนร่ วมของชุมชนมี เครื่ องมื อ
สาคัญมากในการแก้ ไขปัญหาและร่วมพัฒนาไปด้ วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพที ่ 22 และ 23 (ซ้ าย) กระบวนการสร้ างกฎระเบี ยบทัง้ ในชุมชนและนอกชุมชนอย่างเป็ น
ระบบ (ขวา) การสร้าง “ยุวชนคนทะเลบัวแดง” กระบวนการสร้างคนรุ่นใหม่ให้ออกมาปกป้อง
รักษาและสร้างค่านิ ยมหวงแหนในทรัพยากรของบ้านเกิ ด. ทีม่ า: ณัฏฐนันธ์ สุวรรณวงก์ , 2560.
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สรุป
ในภาพรวมของบริ บทชุมชนจะเห็นว่าบรรพบุรุษรุ่ นปู่ ย่า ตา ยาย ของ
ชาวบ้ านในหมู่บ้านดอนคง บ้ านดอนกลาง และบ้ านเมืองปั ง ถือว่าเป็ นชาวบ้ าน
กลุม่ ใหม่ ที่อพยพเข้ ามาตังรกรากในพื
้
้นที่ชมุ่ น ้าหนองหาน - กุมภวาปี ในภายหลัง
ซึ่งหากนับย้ อนหลังไปก็ไม่เกิน 200 ปี ที่ผ่านมา (ยังไม่นบั รวมกับกลุม่ ที่อพยพเข้ า
มาในภายหลังอี กเรื่ อยๆ) ชาวบ้ านเหล่านี ม้ ี วิถี ชีวิต ความเชื่ อ และวัฒนธรรม
ประเพณีโดยทัว่ ๆ ไป เหมือนคนลาวหรื ออีสาน โดยจะเห็นได้ จากการมีภาษาพูด
ที่ เป็ นภาษาอี สาน รู ปแบบอาหารการกิ นที่ กิ นข้ าวเหนี ยวและปลาร้ า และ
วัฒนธรรมประเพณีที่ทกุ หมูบ่ ้ านจะมีงานบุญบังไฟเพื
้ ่อขอฝนจากพญาแถน ฯลฯ
ในการใช้ ภูมิวฒ
ั นธรรมในพื ้นที่เข้ ามาจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ทาให้ เห็นความสัมพันธ์จากความเชื่อและศรัทธา รวมทังพลวั
้ ตของชุมชนในการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้ องถิ่น พร้ อมยังนาประสบการณ์ที่บรรพบุรุษ
ได้ สร้ างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ทางสังคมและ
การปลูกฝั งวิธีคิด การส่งเสริมกระบวนการจัดการความรู้ภมู ิปัญญา การกาหนด
ความรู้ ผ่านการคิดและตัดสินใจร่ วมกันของสมาชิกกลุ่มไปสู่การแสวงหาและ
ยึดกุมความรู้ ที่ได้ มา เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ คัดเลือกองค์ความรู้ และเข้ าสู่
การจัดเก็บความรู้ ในตัวบุคคลและชุมชน รวมทังสามารถถ่
้
ายทอดความรู้ อย่าง
เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ ทาให้ มีการนาภูมิวัฒนธรรมมาจัดการความรู้
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติให้ ประสบความสาเร็ จได้
ตามเงื่ อนไขที่ ส าคัญ ได้ แก่ (1) ความรู้ ด้ านการจัดการความรู้ (2) วัฒนธรรม
องค์การหรื อชุมชน (3) ภาวะผู้นาและ (4) โครงสร้ างพื ้นฐาน ภายใต้ “การพึง่ ตนเอง”
ของชุมชน ทังยั
้ งได้ เรี ยนรู้ในการนาความเชื่อร่วมกันเกี่ยวกับตานานกระฮอกด่อน
และตานานผาแดง - นางไอ่ และความศรั ทธาที่ แรงกล้ าต่อความศักดิ์สิทธิ์ ของ
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“หลวงปู่ ก่า” ซึ่งเป็ นพระพุทธรู ปศิลปะอย่างล้ านช้ าง ที่ถูกค้ นพบในหนองหานมา
ประยุกต์ให้ เกิดประโยชน์ทางสิ่งแวดล้ อมได้ อย่างเป็ นรู ปธรรม ทังนี
้ ้ ชาวบ้ านใน
บ้ านดอนคง บ้ านดอนกลาง และบ้ านเมืองปัง ยังมีการรวบรวมภูมิปัญญาที่สืบต่อ
กันมา ได้ แก่ ภูมิปัญญาในการใช้ ประโยชน์จากพืชผักสมุนไพรที่ได้ จากหนองหาน
และภูมิปัญญาในการจับสัตว์นา้ ในรู ปแบบต่างๆ ผ่านกระบวนการสังเคราะห์
ข้ อมูลร่ วมกัน และนาไปสู่การปฏิ บัติและถ่ายทอดภูมิ ปั ญญาที่ เข้ าใจได้ ง่ าย
ไม่ซบั ซ้ อน ซึ่งภูมิปัญญาเหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถในการปรั บตัว
เข้ ากับพื ้นที่ที่ตนเองอยู่อาศัย ภายใต้ การจัดการชุมชนด้ วยตนเองได้ เป็ นอย่างดี
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Ho Chi Minh Educational and Historical Tourism Site
in Udon Thani Province: An Amity Symbol of Thailand and Vietnam
ถนอมพรรณ ตริวณิชชากร1 / Thanomphan Triwanitchakorn
บทคัดย่ อ
การก่อสร้ าง “แหล่งศึกษาและท่องเที่ ยวเชิ งประวัติศาสตร์ โฮจิ มิ นห์
จังหวัดอุดรธานี ” ที่ บ้านหนองโอน - หนองฮาง ตาบลเชี ยงพิณ อาเภอเมื อง
จังหวัดอุดรธานี ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่โฮจิมินห์เคยพักอาศัยเพื่อเคลื่อนไหวงานการเมือง
ช่วงสันๆ
้ ก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม นอกจาก
เป็ นการแสดงออกถึงความเคารพนับถื อที่ชาวเวียดนามมีต่อโฮจิมินห์โดยตรง
แล้ ว อีกด้ านหนึ่งก็แสดงให้ เห็นถึงการประสานความสัมพันธ์ ระหว่างไทยและ
เวียดนามรวมถึงกันอย่างลงตัว ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนามเพื่อผลักดัน
โครงการนี ้ให้ เกิดขึ ้นและเป็ นจริ ง
บทความเรื่ องนีต้ ้ องการแสดงให้ เห็นว่า การเกิดขึน้ ของ “แหล่งศึกษา
และท่องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ จังหวัดอุดรธานี ” ถื อว่าเป็ นหนึ่งใน
1

นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขา Linguistics (Contrastive - Comparative Linguistics)
มหาวิทยาลัยสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ฮานอย ประเทศเวียดนาม
e-mail: phan-tt@hotmail.com
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สัญลักษณ์แห่งมิตรไมตรี ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม เพราะตังแต่
้ เริ่ มต้ น
โครงการนี ใ้ นปี พ.ศ.2542 โดยการด าเนิ นงานต่ า งๆ ทุ กขัน้ ตอน และทุ ก
กระบวนการ ล้ วนเกิดขึ ้นได้ เพราะอาศัยความร่วมมือกันอย่างแข็งขันทังจากชาว
้
ไทย และชาวเวี ยดนาม รวมถึงได้ รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครั ฐและ
เอกชนในจังหวัดอุดรธานี กระทั่งโครงการนี บ้ รรลุผลส าเร็ จและได้ ทาพิ ธี เปิ ด
อย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.2549
คาสาคัญ: โฮจิมินห์, สัญลักษณ์, หนองโอน, อุดรธานี, การท่องเที่ยวประวัตศิ าสตร์

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
บทนา
เมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่เป็ นแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวในเชิงประวัตศิ าสตร์
เกี่ยวกับโฮจิมินห์ ที่อยูใ่ นประเทศไทยนัน้ โดยทัว่ ไปมักนึกถึงที่บ้านนาจอก ตาบล
หนองญาติ อาเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งตามประวัติถือเป็ นหนึ่งในสถานที่
ที่โฮจิมินห์เคยอยู่พกั อาศัยมาก่อน ในระหว่างที่เขาได้ เข้ ามาลี ้ภัยและเคลื่อนไหว
ในประเทศไทยช่วงปี พ.ศ.2466 - 2474 โดย “บ้ านลุงโฮจิมินห์ ” หรื อ “บ้ านท่าน
โฮจิมินห์” ตามที่เจ้ าของพื ้นที่เรี ยก เป็ นการสร้ างบ้ าน การจาลองบรรยากาศ และ
การตกแต่งสถานที่ ข้ าวของเครื่ องใช้ ให้ เหมือนกับช่วงเวลาที่โฮจิมิ นห์ได้ เข้ ามา
อยู่อาศัยมากที่ สุด แต่เนื่ องจาก “บ้ านลุงโฮจิ มิ น ห์ ” ที่ บ้ านนาจอก จังหวัด
นครพนม เป็ นพื ้นที่ส่วนบุคคลและบริ หารจัดการโดยเอกชน เหตุนี ้ คนเวียดนาม
หรื อแม้ แต่กลุ่มคนไทยเชือ้ สายเวียดนามในจังหวัดนครพนม จึงไม่ค่อยรู้ สึกว่า
ตนเองเป็ นส่วนหนึ่งที่สมั พันธ์หรื อเกี่ยวข้ องกับพื ้นที่โดยตรง นอกจากการมีความ
เคารพนับถื อต่อโฮจิ มิ นห์ (กระทั่ง ต่อมาต้ องมี การผลักดันให้ สร้ างบ้ านลุง
โฮจิมินห์ขึ ้นอีกแห่ง ซึง่ ถัดกันไปไม่ถึง 1 กิโลเมตร)
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ในการเกิดขึ ้นของ “แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์
จังหวัดอุดรธานี” 2 ดูจะแตกต่างออกไปโดยสิ ้นเชิง เพราะสถานที่แห่งนี ้เกิดขึ ้นได้
เพราะอาศัยความร่ วมไม้ ร่ วมมื อกันอย่ างดี จากหลายๆ ฝ่ าย ไม่ ว่ าจะเป็ น
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา พ่อค้ า คหบดี ฯลฯ โดยเฉพาะกลุ่ม
ชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนามในจังหวัดอุดรธานี ที่ นับว่ามี บทบาทหลักในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันให้ โครงการนี เ้ ป็ นไปได้ และเกิ ดขึน้ จริ ง พวกเขาทางาน
ร่วมกันกับกลุม่ ชาวไทยภายในจังหวัดอุดรธานีกนั อย่างขะมักเขม้ น ในการติดต่อ
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ขอความร่ วมมือ ขอรับการสนับสนุนจากภาคส่วน
ต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ทัง้ ที่ อยู่ในประเทศไทย และประเทศเวี ยดนาม จนท าให้
โครงการนี ้มีความคืบหน้ าเป็ นลาดับเรื่ อยมา กระทัง่ สามารถทาพิธีเปิ ดได้ อย่าง
เป็ นทางการในปี พ.ศ.2549 อันนามาซึ่งความภาคภูมิใจของชาวเวียดนามและ
ชาวไทยที่สามารถผลักดันให้ เกิดสถานที่ที่เป็ นเสมือนสายใยแห่งมิตรภาพกัน
ขึ ้นมาได้ สาเร็จ
บทความเรื่ องนี ้ ได้ มี การน าทฤษฎี โครงสร้ าง - หน้ าที่ (Structural Functional Theory) ของ ทาลคอทท์ พาร์ สัน (Talcott Parson) แนวคิ ด ด้ าน
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ โดยเน้ นไปที่ ระดับความสัมพันธ์ ปัจเจกบุคคล
(Individual) เป็ นการวิเคราะห์ระดับบุคคลที่มีการพิจารณาถึงทัศนคติ ความคิด
ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ แรงจูงใจทางการเมืองของผู้นา และแนวคิดเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ บอกเล่า (Oral History) โดยการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก (in - depth
interview) โดยมี การนาเสนอข้ อมูลที่ได้ รับด้ วยการพรรณนาถึงความคิดและ
2

ชื่อเต็ม คือ แหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ บ้ านหนองโอน - หนองฮาง
จังหวัดอุดรธานี
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เหตุผลเบื อ้ งหลังของการสร้ างแหล่งศึกษาและท่องเที่ ยวเชิ งประวัติ ศาสตร์
โฮจิ มิ นห์ จังหวัดอุดรธานี หลังมี การเข้ ามาอาศัยในประเทศไทยของชาว
เวียดนามในฐานะญวนอพยพ จนกระทัง่ กลายเป็ นพลเมืองไทย หรื อที่มกั เรี ยกว่า
ชาวเหวียดเกี่ยว
ผู้เขียนได้ แบ่งเนือ้ หาการนาเสนอออกเป็ น 3 ส่วนหลัก คือ ขบวนการ
เคลื ่อนไหวกู้ ชาติ ของเวี ยดนามในจังหวัดอุดรธานี อันเป็ นการแสดงให้ เห็นว่า
จังหวัดอุดรธานี มีส่วนเกี่ยวข้ องกับขบวนการเคลื่อนไหวกู้ชาติของเวียดนามใน
แง่มมุ ไหน อย่างไรบ้ าง ถัดมาคือ การรวมกลุ่มของชาวเหวี ยดเกี ่ยวไทยเชื ้อสาย
เวี ยดนามจังหวัดอุดรธานี เนื ้อหาในส่วนนี ้แสดงรายละเอียดความเป็ นมาเป็ นไป
สาหรับการรวมกลุ่มกันของชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี และใน
ส่วนสุดท้ ายอันเป็ นแกนหลักของบทความ คือ แหล่ งศึ กษาและท่ องเที ่ยวเชิ ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิ มินห์ จังหวัดอุดรธานี : สัญลักษณ์ แห่งสัมพันธไมตรี ระหว่าง
ไทยและเวี ยดนาม คือ การนาเสนอให้ เห็นถึงความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ทัง้
ที่เป็ นชาวเวียดนาม และชาวไทยในการช่วยผลักดันให้ โครงการดังกล่าวข้ างต้ น
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมาย กระทั่งกลายเป็ นสัญลักษณ์ แห่งสัมพันธไมตรี
ระหว่างผู้คนสองประเทศในที่สดุ
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ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิ ดในการศึกษา

ในการศึกษาเกี่ ยวกับชาวเหวียดเกี่ ยวหรื อชาวเวี ยดนามที่เดินทางมา
พานักอาศัยในประเทศสยามหรื อประเทศไทย จึงไม่อาจมองข้ ามขบวนการกู้ชาติ
หรื อขบวนการรักชาติเวี ยดนามที่มาเคลื่อนไหวในประเทศไทย เพราะบุคคลที่มี
ส่วนเคลื่อนไหวในขบวนการดังกล่าวล้ วนเป็ นส่วนหนึ่งของผู้อพยพย้ ายถิ่ นมา
อาศัยในประเทศไทย ซึ่งบทความนี ้จะลาดับเหตุการณ์ตงแต่
ั ้ การเริ่ มเข้ ามาของ
ชาวเวียดนามอพยพมาอาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดอุดรธานีตงแต่
ั้
เริ่ มต้ น จนกระทั่งการรวมกลุ่มของชาวเหวี ยดเกี่ ยว ในการจัดตัง้ กลุ่ม ชมรม
สมาคม ที่สาคัญคือการก่อสร้ างแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิ
มินห์ จังหวัดอุดรธานี
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ขบวนการเคลื่อนไหวกู้ชาติของเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในประเทศที่ มี ก ารอพยพย้ ายถิ่ นฐานของชาว
เวียดนาม โดยที่มีชาวเวียดนามกระจายอยู่เกื อบทั่วประเทศไทย จากหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ ปรากฏว่า ชาวเวียดนามเริ่ มอพยพเข้ ามาอาศัยในประเทศไทย
เป็ นครัง้ แรกในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ แห่งกรุงศรี อยุธยา (สรณี วงศ์เบี ้ยสัจจ์,
2549) และมี การอพยพเข้ ามาอาศัยในไทยหลายช่วง โดยเฉพาะในระหว่ าง
กลางศริสต์ศตวรรษที่ 17 ถึงกลางศริสต์ศตวรรษที่ 20
สาเหตุที่ชาวเวียดนามเข้ ามาประเทศไทยมีสาเหตุสาคัญ 3 ประการคือ
1) อพยพเพื่อลี ้ภัยทางการเมือง 2) การเบียดเบียนทางศาสนาจากราชวงศ์เหงียน
(Nguyễn) อีกทังการถู
้
กกวาดต้ อนเข้ ามาในฐานะเชลยศึกสงคราม และ 3) ความ
แห้ งแล้ งภัยธรรมชาติหรื อทุพภิกขภัย ซึ่งทังสามเหตุ
้
ผลมีความแตกต่างกันอย่าง
สิน้ เชิง โดยในข้ อแรกถื อเป็ นการมาด้ วยความสมัครใจแบบหนีร้อนมาพึ่งเย็ น
ขณะที่ สองข้ อหลังถื อเป็ นการหนี ร้ อนมาพึ่งเย็ น อันเนื่ องมาจากการลุ กขึ น้
ต่อต้ านฝรั่งเศสของขบวนการกู้ชาติหรื อขบวนการรักชาติเวียดนามได้ ขยายวง
กว้ างขึ ้นทัว่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากที่เวียดนามได้ ลงนามในข้ อตกลง
ปาเดอโนเดรอ (Patenotre) กับฝรั่งเศสในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2427 มีผลให้
เวียดนามเหนือกลายเป็ นรัฐในอารักขาของฝรั่งเศส และเวียดนามถูกแบ่งเป็ น
สามส่วนโดยสิ น้ เชิ ง โดยภาคใต้ มี สถานะเป็ นอาณานิ คมของฝรั่ งเศส ส่วน
ภาคเหนือและภาคกลางมีฐานะเป็ นรัฐอารักขา แม้ ว่ายังอยู่ภายใต้ การดูแลของ
ราชวงศ์เหงวียน แต่ฝรั่งเศสก็เข้ าควบคุมกิจการการต่างประเทศ การเงิน การคลัง
และการแต่งตังจั
้ กรพรรดิ ซึ่งการเข้ าควบคุมดูแลของฝรั่งเศสเช่นนี ้ จึงเป็ นเสมือน
ว่าเวียดนามได้ สูญเสียเอกราชให้ แก่ฝรั่งเศสโดยสิ ้นเชิง (ธัญญาทิพย์ ศรี พนา,
2548: 31) อันเป็ นเหตุให้ ชาวเวียดนามเริ่ มที่จะอพยพเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศ
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ไทย โดยเฉพาะพืน้ ที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือหรื ออีสานเป็ นหลัก เนื่องจากมี
พื ้นที่ติดกับชายแดนประเทศลาว และไม่ไกลจากเวียดนามตอนกลาง มีผลทาให้
กลุ่มผู้รักชาติจากเวียดนามเข้ ามาเคลื่อนไหวในสยามช่วงต้ นศตวรรษที่ 20 คือ
"ฟานโบ่ยเจิว" (Phan Bội Châu) และโดยเฉพาะ “ดัง่ ทุกเหือ” (Đặng Thúc Hứa)
ผู้ซงึ่ มีบทบาทสาคัญในการวางรากฐานขบวนการกู้ชาติของเวียดนามในประเทศ
ไทย โดยครัง้ แรกเข้ ามาพานักที่ บ้านถา้ (พ.ศ.2453 - 2460) และบ้ านดง (พ.ศ.
2457 - 2460) ครัง้ ที่สองตังแต่
้ ปี พ.ศ.2462 เป็ นต้ นไป ได้ เคลื่อนไหวที่บ้านดงและ
จังหวัดต่างๆ ของภาคอีสาน ซึ่งมีจุดมุ่งหมายอยู่สามประการคือ 1) รักษาไว้ ซึ่ง
การติดต่อกับผู้รักชาติในเวียดนาม 2) รักษาไว้ ซึ่งการติดต่อกับนักปฏิวตั ิในจีน
และ 3) แสวงหาการสนับสนุนจากเจ้ า หน้ าที่ ไทยต่อชาวเวี ยดนามในสยาม
(ธัญญาทิพย์ ศรี พนา, 2548: 41)
ในต้ นปี พ.ศ.2466 ดัง่ ทุกเหือ เริ่ มออกพบปะครอบครั วชาวเวี ยดนาม
และชักชวนชาวเวียดนามสอนภาษาเวียดนามให้ ลูกหลานในปี พ.ศ.2467 คน
ใกล้ ชิด ดัง่ ทุกเหือ ได้ เริ่ มสร้ างหมู่บ้านเวียดนามที่หนองบัว ตังอยู
้ ่นอกตัวเมื อง
อุดรธานี พร้ อมทังได้
้ รับอนุญาตจากทางการไทยให้ ทาไร่บนผืนดินที่นนั่ ได้ ทาให้
หลายๆ ครอบครัวย้ ายเข้ ามาอยู่อาศัยที่ หนองบัวมากขึ ้น จึงเป็ นการง่ายในการ
เริ่ มให้ การศึกษาทางการเมือง ทังยั
้ งได้ รับการสนับสนุนจากชาวเวียดนามมาก
ยิ่งขึ ้น อีกทังจ
้ านวนชาวเวียดนามที่ย้ายเข้ ามาอาศัยที่หนองบัวเพิ่มขึ ้นจาก 40
ครอบครัวในปี พ.ศ.2468 เพิ่มขึ ้นเป็ น 100 ครอบครัว ในปี พ.ศ.2472 และต่อมา
ดัง่ ทุกเหือ ได้ ขยายงานสร้ างฐานการเคลื่อนไหวไปยังบ้ านหนองโอน ซึ่งอยู่ห่าง
จากตัวเมืองอุดรธานีไป 10 กิโลเมตร (ธัญญาทิพย์ ศรี พนา, 2548: 53)
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จากการศึกษาภาพรวมชาวเวียดนามเริ่ มอพยพเข้ ามาอาศัยในจังหวัด
อุดรธานี ตัง้ แต่ต้ นศริ สต์ ศตวรรษที่ 20 เป็ นต้ นมา สามารถแบ่งช่วงเวลาการ
อพยพของชาวเวียดนามเข้ ามายังจังหวัดอุดรธานีออกได้ เป็ น 3 ช่วง คือ
1) ช่วงต้ นศริ สต์ศตวรรษที่ 20 เริ่ มมีนกั ปฏิวตั ิชาวเวียดนามจานวนหนึ่ง
เดินทางเข้ ามาอาศัยและเคลื่อนไหวเพื่ อกอบกู้เอกราชจากประเทศฝรั่งเศส ใน
พื ้นที่ของจังหวัดอุดรธานี (พิสิฐ อานวยเงินตรา, 2557: 622)
2) ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2 เป็ นการอพยพลี ้ภัยสงครามครั ง้ ใหญ่
จากการโจมตีของฝรั่ งเศสในปี พ.ศ.2489 โดยชาวเวี ยดนามได้ ทาการอพยพ
ในช่วงนี ้เป็ นสองระลอก คือ จากเมืองท่าแขก (แขวงคาม่วน) ข้ ามมายังจังหวัด
นครพนมเป็ นแห่งแรก และต่อมาค่อยอพยพเป็ นระลอกที่สองจากกรุงเวียงจันทน์
ข้ ามแม่นา้ โขงมายังจังหวัดหนองคาย หลังจากนัน้ ได้ เดินทางต่อมายังจังหวัด
อุดรธานี
3) ช่ วงปี พ.ศ.2496 จนถึ ง ปั จ จุ บั น (พงศ์ เรื องสุ วัฒ น์ , 2560) เป็ น
ช่วงเวลาที่มีชาวเวียดนามจากจังหวัดรอบข้ างอพยพเข้ ามาในจังหวัดอุดรธานี
เพื่อตังรกรากและท
้
ามาหากิน เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีมีฐานเศรษฐกิจที่ดีกว่า
จังหวัดอื่นๆ รอบข้ าง อนึ่งรวมถึงจังหวัดอุดรธานี ซึ่งนอกจากมีพิกดั เหมาะสมใน
แง่ที่อยูห่ า่ งจากการปราบปรามทางด้ านชายแดนลาวของฝรั่งเศสแล้ ว
ขณะที่ในอีกด้ านหนึ่ง อาจกล่าวได้ ว่าประชากรในภาคอีสานส่วนใหญ่
ยังมี สานึกความเป็ นลาว ที่ ยังไม่สยบยอมต่ออ านาจของสยามและฝรั่ งเศส
นอกจากนี ้จังหวัดอุดรธานียงั ถือได้ ว่าเป็ นศูนย์กลางทางด้ านเศรษฐกิ จของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน เพราะมี ทาเลภูมิ ศาสตร์ อยู่ตรงกลางของภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน ซึ่งมีพืน้ ที่ติดต่อกับ 6 จังหวัด ได้ แก่ หนองคาย
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร หนองบัวล าภู และเลย ช่วยเกื อ้ หนุนให้ จังหวัด
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อุดรธานีมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ วกว่าจังหวัดอื่นๆ โดยรอบ และนี่จึงเป็ น
อีกหนึง่ เหตุผลประการสาคัญ ที่ทาให้ ชาวเวียดนามเลือกที่จะอพยพเข้ ามาทามา
หากินในจังหวัดอุดรธานี ที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่กว่า 15,000 คน (พิสิฐ
อานวยเงินตรา, 2557: 622)
หากกล่าวขบวนการเคลื่อนไหวกู้ชาติชาวเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี
คงหลี กไม่พ้ นที่ จะต้ องกล่ าวถึ งขบวนการเคลื่ อ นไหวของอดี ตผู้น าประเทศ
เวียดนาม อย่างโฮจิมินห์หรื อ “ลุงโฮ” ผู้ซึ่งได้ เดินทางจากยุโรปมาเมืองไทยใน
เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2471 เพื่อทาการเคลื่อนไหว ปลุกกระแสรักชาติ ต่อต้ าน
นักล่าอาณานิคมฝรั่งเศส ในระยะแรกได้ เข้ ามาที่บ้านดง จังหวัดพิจิตร เพื่อปลุก
ระดมชาวเวียดนามให้ เข้ าร่วมกับสมาคมมิตรภาพ (Hội Thần Ái) อันจะเป็ นการ
สร้ างความสามัคคีภายในกลุ่มชาวเวียดนามในสยาม ต่อมาสมาคมแห่งนีใ้ ช้ ชื่อ
สมาคมเกื อ้ กูล (Hội Tương Thân) และสุดท้ ายใช้ ชื่อว่า สมาคมชาวเวี ยดนาม
โพ้ นทะเลกู้ชาติ (Hội Việt kiều cứu quốc) (วิภา เรื องอาไพสกุล, 2560)
หลังจากนันโฮจิ
้ มินห์ได้ เดินทางเข้ าสู่อีสานโดยมุง่ มายังจังหวัดอุดรธานี
เป็ นแห่งที่สองเพื่อดาเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก คือ
1) จัดตัง้ คณะกรรมการศูนย์ กลางการเคลื่ อนไหวในอี สานที่ จังหวัด
อุดรธานี (The Udon Provincial Committee) ให้ เป็ นองค์กรชี ้นาการเคลื่อนไหวกู้
ชาติเวียดนามในอีสานและเชื่อมโยงเข้ าสู่ลาวและเวียดนาม
2) การปลูกฝั งอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม โดยโฮจิมินห์
ได้ แนะนาชาวเวียดนามที่จงั หวัดอุดรธานี ให้ ทาเรื่ องขออนุญาตทางการสยาม
สาหรับการเปิ ดโรงเรี ยนสอนภาษาที่บ้านหนองบัว3 เมื่อปี พ.ศ.2525 โดยให้ ชื่อว่า
3

ปั จจุบนั อยูใ่ นเขตเทศบาลนครอุดรธานี
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“โรงเรี ยนราษฎร์ 4” และได้ จัดพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม
พ.ศ.2472 มีจานวนนักเรี ยนทังหมด
้
38 คน เป็ นนักเรี ยนชาวเวียดนาม 21 คน
นักเรี ยนชาวไทย 17 คน มีครู 2 คน คือ นายบัวจัน กิจขยัน ครูสอนภาษาไทยตาม
หลักสูตรของกระทรวงการศึกษาของไทย และนายฮวงก่า ครูสอนภาษาเวียดนาม
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาและอบรมเวียดนาม (สานักหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติ, กต.39/12 [แผ่นที่ 26] อ้ างในเศรษฐศาสตร์ วัตรโศก, 2557: 130)
3) ขยายเครื อข่ายการเคลื่อนไหวกู้ชาติเวียดนามในอีสานเข้ าไปยังลาว
และเวียดนาม โดยการปลูกฝั งอุดมการณ์รักชาติในหมู่เยาวชนเวียดนาม ด้ วย
วิธี การเคลื่ อนไหวที่ หลากหลาย ทัง้ การตัง้ โรงเรี ยน การตัง้ ค่ายฝึ กอาวุธ การ
เผยแพร่ สื่อสิ่งพิมพ์ การแต่งบทเพลง บทกลอน บทละครและการเล่นกีฬาเพื่ อ
สร้ างความสามัคคีในหมู่ชาวเวียดนาม เป็ นต้ น (เศรษฐศาสตร์ วัตรโศก, 2557:
129 - 135)
จากการที่มีขบวนการกู้ชาติเวียดนามเข้ ามาเคลื่อนไหวในประเทศไทย จึง
ส่งผลให้ นโยบายต่อต้ านคอมมิวนิสต์ของรัฐบาลทหารไทยและสภาพความสัมพันธ์
ไทย - เวียดนาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอดีตตลอดมา มีความเกี่ ยวพันและส่งผล
กระทบโดยตรงสู่วิ ถี ชี วิ ตและความเป็ นอยู่ของชาวเวี ยดนามอพยพ เนื่ องจาก
บทบาทของชาวญวนอพยพได้ ส่ งผลทัง้ ด้ านผลักดันและชะลอการพั ฒ นา
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย - เวียดนาม ในการสร้ างความไว้ วางใจระหว่างกัน

4
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การรวมกลุ่มของชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี
จากการเคลื่อนไหวของขบวนการเกิ่นเวืองต่อต้ านฝรั่งเศส ได้ ส่งผลให้ มี
การสู้รบขยายวงกว้ างจากพื ้นที่ภาคเหนือของเวียดนามเรื่ อยไปจนตอนกลางของ
เวียดนาม ส่งผลให้ ประชากรชาวเวียดนามที่มีภูมิลาเนาอยู่ทางภาคเหนื อและ
ภาคกลางของประเทศ ต้ องละทิ ้งบ้ านเกิดเพื่อลี ้ภัยสงครามจากการโจมตีอย่าง
หนักของฝรั่ งเศสมายังประเทศลาวรวมทั ง้ พื น้ ที่ บริ เวณภาคอี สานของไทย
โดยเฉพาะชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ที่ส่วนใหญ่มีภูมิลาเนา
มาจากภาคเหนื อและภาคกลางของเวี ยดนาม ได้ แก่ จังหวัดนามดิ่ญ ( Nam
Định) ฮ่าติง๋ (Hà Tĩnh) และกว่างบิง่ (Quảng Bình) ฯลฯ จาต้ องอพยพลี ้ภัยมายัง
ประเทศไทยในฐานะญวนอพยพ ยิ่งโดยเฉพาะช่วงปี พ.ศ.2507 ที่ไม่สามารถ
กลับเวียดนามได้ หลังจากการส่งกลับประเทศต้ องยุติลง ซึ่งพวกเขาต้ องประสบ
กับความกดดันและความยากลาบากในการทามาหากินและดารงชีวิต
ตลอด 40 ปี นับจากที่จอมพล ป. พิบลู สงคราม เป็ นนายกรัฐมนตรี จวบ
จนต้ นทศวรรษที่ 1990 หลังจากรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ เปลี่ ยน
นโยบายต่างประเทศต่อประเทศในอินโดจีนซึ่งรวมถึงเวียดนาม นโยบายต่อชาว
ญวนอพยพจึงเริ่ มคลายความเข้ มงวดลง แม้ วา่ มาตรการ กฎระเบียบที่ใช้ กับชาว
ญวนอพยพในอดีตยังคงมีผลบังคับใช้ อยู่จนถึงปั จจุบนั ก็ตาม แต่การบังคับใช้
นันไม่
้ เคร่งครัดดังเช่นอดีต (ธัญญาทิพย์ ศรี พนา, 2548: 177)
แรกเริ่ มชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามที่เข้ ามาตังรกรากในจั
้
งหวัดอุดรธานี
ยังไม่ได้ รับสัญชาติไทยโดยอยู่ในฐานะ “ญวนอพยพ” (ไร้ สัญชาติ) ซึ่งทาให้ มี
ข้ อจากัดในเรื่ องของสิทธิการเป็ นพลเมืองไทยหลายอย่าง พวกเขาจึงได้ มีการจับ
กลุ่มเพื่อสร้ างความเหนียวแน่นและความสามัคคี โดยได้ ช่วยเหลือกันและกันทัง้
ในด้ านความเป็ นอยู่และการมองหาลู่ทางทามาหากิน ต่อมารัฐบาลไทยโดยมติ
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2533 ได้ ให้ สญ
ั ชาติไทยแก่บตุ รหลาน
ของชาวเวียดนามอพยพ เมื่อได้ รับสัญชาติไทยเป็ นที่ เรี ยบร้ อยแล้ ว กอปรกับ
สถานการณ์ทางการเมืองระหว่างไทยกับเวียดนามคลายความตึงเครี ยด ทางการ
เวียดนามโดยคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ได้ มีนโยบายพรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม มาตรา 36 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม
พ.ศ.2547 (36 - NQ/TW) จัดตัง้ “คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ”
(ชาวเวียดนามโพ้ นทะเล) เพื่อทาหน้ าที่ประสานงานและติดต่อให้ การสนับสนุน
และช่วยเหลือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับชาวเวียดนามโพ้ นทะเล อีกทัง้
ยังเป็ นการเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างรัฐบาลเวียดนามกับรัฐบาลประเทศที่ชาว
เวียดนามโพ้ นทะเลพานักอาศัยอยู่
โดยที่ “คณะกรรมการดูแลชาวเวียดนามในต่างประเทศ” ที่ตงขึ
ั ้ ้นนี ้ มี
วัตถุประสงค์หลักอยู่ 4 ข้ อคือ
1) การรวมกลุ่มชาวเวียดนามโพ้ นทะเลให้ มีความรักและสามัคคีกนั
2) อนุรักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมชนชาติ
3) การร่ วมกันพัฒนาคุณภาพชี วิ ตให้ ดี ขึน้ เพื่ อจะได้ กลับมาร่ วมกัน
สร้ างสรรค์และพัฒนาบ้ านเกิด (ประเทศเวียดนาม)
4) การเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างประเทศเวียดนามและประเทศที่
ชาวเวียดนามพานักอาศัย
จากนโยบายดังกล่าวชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี จึงได้
ขานรั บและผลักดันให้ มี การก่อตัง้ สมาคมชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนาม จังหวัด
อุดรธานีขึ ้นอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 26 เมษายนในปี พ.ศ.2547 โดยมีนายวินยั
เลวัน (ông Lê Văn Yên) เป็ นนายกสมาคมในระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2554 ส่วน
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นายหวู ยวีจิ๋น (ông Vũ Duy Chính) พ.ศ. 2555 - 2558 และนายสุรัตน์ ศรี นฤวรรณ
(ông Trần Minh Đức) พ.ศ.2558 จนถึงปั จจุบน
ั ตามลาดับ (วินยั เล วัน, 2559)
สานักงานของสมาคมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ในยุค
เริ่ มแรกได้ รับการเอือ้ เฟื อ้ สถานที่ เพื่อจัดตังเป็
้ นสานักงานชั่วคราวจากเจ้ าของ
กิจการร้ านลูกชิ ้นเกียรติเทเลอร์ บริ เวณถนนแจ่มนุสรณ์ ซึ่งตังอยู
้ ่บริ เวณนันเป็
้ น
เวลา 3 ปี ต่อมาชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามได้ มีการระดมทุนบริ จาค เพื่อจัดหา
พื น้ ที่ สาหรั บสร้ างที่ ตงั ้ ส านักงานอย่างถาวร ซึ่งปั จจุบันตัง้ อยู่เลขที่ 135/101
- 102 ซอยประชาสันติ ถนนนิตโย ได้ ทาการเปิ ดอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 17
พฤษภาคม พ.ศ.2550 โดยมี นายอานาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
เป็ นประธานพิธี เปิ ด นอกจากนี ย้ ังมี นายเหงี ยน ยวี ฮึง (Nguyễn Duy Hưng)
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจาราชอาณาไทย นายเจิ่น
เงี ยน ตรึ ก (Trần Nguyên Trực) กงสุลใหญ่ สาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวี ยดนาม
ประจ าจังหวัดขอนแก่น นายเหงี ยน ตรอง เลี ยน (Nguyễn Trọng Liên) กงสุล
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจาจังหวัดขอนแก่น นายวินยั เลวัน นายก
สมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุดรธานี นายธีระ ตังหลั
้ กมัน่ คง ประธานหอการค้ า
จังหวัดอุดรธานีและคณะ
โดยสมาคมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ได้ มีการแบ่งเขต
บริ หารออกเป็ น 5 คุ้ม ดังนี ้ 1) คุ้มบ้ านจิก 2) คุ้มสร้ างหลวง 3) คุ้มสี่แยก 4) คุ้ม
ห้ าแยก และ 5) คุ้มกุมภวาปี (อาเภอกุมภวาปี ) รวมกว่า 2,500 ครัวเรื อน (โชคชัย
สิริทองจินดา, 2559) อีกทังยั
้ งมีการจัดตังกลุ
้ ม่ สตรี ที่มีสมาชิกกว่า 180 ครัวเรื อน
โดยมีการตังกองทุ
้
นกลาง ซึ่งสมาชิกแต่ละครัวเรื อนจ่ายครัวเรื อนละ 100 บาท/
เดือน เป็ นการรวมกลุ่มสตรี ชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดอุดรธานี
เพื่อการช่วยเหลือเกื อ้ กูลกันทังงานรื
้
่ นเริ งและงานศพ อันเป็ นการแสดงออกถึง
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ความรักและสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนแสดงถึงการมีรากเหง้ าในความเป็ น
เวียดนามร่วมกัน นอกจากนี ้สมาคมแห่งนี ้ยังได้ แบ่งหน้ าที่ให้ มีรองนายกสมาคม
ฯ เพื่อดูแลด้ านการติดต่อประสานงานระหว่างสมาคมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนาม
กับหน่วยงานราชการในจังหวัดอุดรธานี อันจะช่วยให้ การดาเนินกิจกรรมใดๆ
เป็ นไปได้ อย่างสะดวกและราบรื่ น
นอกจากนี ้ยังมีการก่อตังสมาคมนั
้
กธุรกิจไทย - เวียดนาม ราวปี พ.ศ.
2553 โดยการรวมตัวของชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนาม เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กับ
ตนเองในการติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนทางธุรกิจ ซึ่งขณะนี ้มีสมาชิกชมรม
รวมทัง้ สิน้ 12 จังหวัด ได้ แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภู เลย บึงกาฬ
สกลนคร นครพนม ขอนแก่น อุบลราชธานี มุกดาหาร กรุงเทพฯ และปริ มณฑล
(ข้ อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560) ซึ่งมีแผนที่จะขยายสมาชิ กและตัง้ ชมรม
ไทย-เวียดนามเพิ่มอีก 4 จังหวัด คือ เชียงใหม่ สระแก้ ว ยโสธร และร้ อยเอ็ด
หากมองทางด้ านเศรษฐกิ จของชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนามในจังหัด
อุดรธานีและภาคอีสาน จะพบว่าส่วนใหญ่ ยังไม่มีธุรกิ จใหญ่มีเพี ยงวิสาหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อาทิ ร้ านอาหาร ร้ านทอง ร้ านเสือ้ ผ้ า ร้ าน
ขายรถมอเตอร์ ไซค์ รถยนต์ อุปกรณ์อะไหล่รถยนต์ สินค้ าปั จจัยสี่ ฯลฯ ในการ
รวมกลุ่มกันนัน้ ได้ มีเป้าหมาย ด้ านความร่ วมมือทางธุรกิ จและน าความเจริ ญ
มาสู่จังหวัดของตน อี กทัง้ การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศบ้ านเกิ ดคื อ
ประเทศเวี ยดนามและประเทศไทย ซึ่งเสมือนเป็ นดินแดนแม่แห่งที่ สอง หลัก
สาคัญคือการเชื่อมความสัมพันธ์ ที่ดีในการเสริ มสร้ างมิ ตรภาพอันดีระหว่างทัง้
สองประเทศ ทังยั
้ งเป็ นการแสดงศักยภาพด้ านฐานะทางเศรษฐกิจของชาวไทย
เชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ที่มีความสามารถในการสร้ างความเจริ ญและ
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พัฒนาตนเองตลอดจนแหล่งที่อยู่ในอาศัย ไม่ว่าจะในระดับท้ องถิ่นหรื อประเทศ
ก็ตาม
การรวมกลุม่ ก่อตัง้ “ชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนามอุดรธานี” โดยนายธีระ
เธียรวาริ ช ประธานชมรมนักธุรกิจไทย - เวียดนามอุดรธานี ได้ มีการแบ่งประเภท
ของกลุ่มธุรกิ จในชมรมออกเป็ น 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1) กลุ่มอาหาร 2) กลุ่ม
หลังคาเหล็ก (metal sheet) 3) กลุม่ อพาร์ ตเมนท์ และ 4) กลุม่ โรงแรมขนาดกลาง
และขนาดเล็ก ส่วนอื่นๆ จะเป็ นการตัดเย็บเสื ้อผ้ า ร้ านค้ าขายส่ง ร้ านถ่ายภาพ
คละเคล้ ากันไป
อนึ่งในการต่อตัง้ ชมรมนักธุ รกิ จไทย - เวี ยดนามอุดรธานี นัน้ ยังเอื อ้
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ใน
การติดต่อประสานงานภายในกลุ่มตลอดจนการเชื่อมโยงและสร้ างเครื อข่ายใน
หมูช่ าวไทยและชาวไทยเชื ้อสายเวียดนาม เพื่อกระชับความสัมพันธ์และประสาน
ความร่ วมมื อ ตลอดจนต้ องการจะสร้ างอัตลักษณ์ และมี พื น้ ที่ ในการแสดง
บทบาทในฐานะพลเมืองชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามของตนเอง
จากความเหนี่ยวแน่นและสร้ างเครื อข่ายได้ ในระดับจังหวัด ส่งผลให้
จังหวัดอุดรธานีสามารถยกระดับกรอบแนวทางความร่วมมือและแสดงศักยภาพ
ทางด้ านเศรษฐกิ จ กอปรกับจังหวัดอุดรธานี ยังมี นายกสมาคมนักธุ รกิ จไทย
- เวียดนาม (แห่งประเทศไทย) โดยปั จจุบนั คือ นายทอง กุลธัญวัฒน์ เจ้ าของ
วีทีแหนมเนือง ดารงตาแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจไทย - เวียดนาม แห่งประเทศ
ไทย เป็ นคนที่ 3 ต่อจากนายณัฐพงษ์ พีระวรกสุล และนายกาธร ศิริวฒ
ั นาเลิศ
ตามลาดับ (ทอง กุลธัญวัฒน์, 2560) ที่มีเป้าหมายในการจะปฏิบตั ิภารกิ จแรก
หลังจากเข้ ารับตาแหน่ง คือ การประสานความร่ วมมือกับสถานทูตเวี ยดนาม
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ประจาประเทศไทย ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ต้องการไปลงทุนที่บ้านเกิด
(ประเทศเวียดนาม)
จากความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ความรักและสามัคคีของชาวไทยเชื ้อสาย
เวี ยดนามจังหวัดอุดรธานี จึงเป็ นอี กหนึ่งปั จจัยที่ ช่วยสนับสนุนกิ จกรรมหรื อ
โครงการต่างๆ ที่หากทางชมรมฯ หรื อสมาคมฯ ต้ องการให้ จัดหรื อก่อสร้ างขึน้
มักจะได้ รับความร่วมมือและให้ การช่วยเหลือจนสาเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นการก่อสร้ าง
แหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ฯ บ้ านหนองโอน (ซึ่งจะได้ กล่าวโดยละเอี ยดใน
หัวข้ อถัดไป) และผลักดันให้ มีการจัดตังโรงเรี
้
ยนสอนภาษาเวียดนามแห่งที่สอง
ณ โรงเรี ยนสอนภาษาเวี ยดนาม วัดสุนทรประดิษฐ์ (Trường tiếng Việt Chùa
Khánh An) จังหวัดอุ ดรธานี โดยที่ มี ฯพณฯ เหงวี ยน เติ ด้ แถ่ ง (Nguyễn Tất
Thành) เอกอัครราชทูตสาธารณรั ฐสังคมนิ ยมเวี ยดนาม ประจาราชอาณาจักร
ไทย และนายชยาวุธ จันทร ผู้วา่ ราชการจังหวัดอุดรธานี พร้ อมแขกผู้มีเกียรติของ
ทังสองประเทศอี
้
กจานวนมาก ร่วมเป็ นสักขีพยานในพิธีเปิ ดอย่างเป็ นทางการใน
วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2560
การเปิ ดโรงเรี ยนสอนภาษาเวี ยดนามที่จังหวัดอุดรธานี ในข้ างต้ น ถื อ
เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ แสดงออกถึ ง ความมุ่งมั่นและจริ งจังของชาวไทยเชื อ้ สาย
เวี ยดนาม ภายในจังหวัดอุดรธานี ที่ ต้ องการอนุรั กษ์ ภาษาและวัฒนธรรม
เวียดนามให้ เป็ นที่แพร่ หลาย ทังแก่
้ ลูกหลานคนเวียดนามเองและแก่คนไทยที่
สนใจศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของเวียดนาม อันเป็ นการยกระดับความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศ ซึ่งจะเป็ นเสมือนกุญแจดอกแรกที่เปิ ดให้ เกิดการสื่อสารใน
การสร้ างความเข้ าใจซึ่งกันและกัน โดยปั จจุบนั มีผ้ ูเรี ยนทัง้ สิน้ 94 คน แบ่งชัน้
เรี ยนออกเป็ น 11 กลุ่ม ครู ผ้ ูสอน 15 คน ซึ่งครู ทัง้ หมดล้ วนแต่เป็ นครู ในยุคที่
เคลื่ อนไหวร่ วมกับขบวนการกู้ชาติ (ยุคปฏิ วัติ ที่ มี การเรี ยนการสอนภาษา
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เวียดนามอย่างลับๆ) ทังนี
้ ้ครูแต่ละคนล้ วนมีจิตอาสาเข้ ามาช่วยสอนให้ กับทาง
นักเรี ย น และมี คุณ ครู วิ ภ า เรื องอ าไพสกุ ล (Nguyễn Thị Xuân Oanh) เป็ น
ผู้อานวยการโรงเรี ยน ซึ่งครู ท่านนี ้ได้ รับการเชิดชูเกี ยรติเป็ นครู เกี ยรติศกั ดิ์จาก
ทางการเวียดนาม
เมื่อสถานภาพคล่องทางนโยบายการเมืองผนวกกับฐานะความเป็ นอยู่
ของชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามมีความมัน่ คงมากขึ ้น การจะจัดกิจกรรมหรื อเสนอ
โครงการที่จะสร้ างภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์ ที่ดีให้ เกิดขึน้ ระหว่างประเทศ
ไทยและเวียดนาม ทุกฝ่ ายจึงพร้ อมที่จะให้ การสนับสนุนและผลักดันให้ เกิ ดขึน้
ไม่วา่ จะเป็ นการขานรับนโยบายระดับชุมชนหรื อระดับประเทศก็ตาม
แหล่ งศึ กษาและท่ องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ จั งหวั ดอุ ดรธานี :
สัญลักษณ์ แห่ งสัมพันธไมตรีระหว่ างไทยและเวียดนาม
เดิมนโยบายของไทยถูกผลักให้ เผชิ ญหน้ ากับประเทศเพื่ อนบ้ านอยู่
ตลอดเวลา เมื่อสถานการณ์โลกเริ่ มผ่อนคลาย ได้ กลายเป็ นโอกาสให้ ยุครัฐบาล
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ประกาศนโยบาย “เปลี่ ยนสนามรบให้ เป็ นสนาม
การค้ า” เพื่อสร้ างสันติภาพที่ถาวรให้ เกิดขึ ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
และร่วมมือกันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่มีการปิ ดกันอั
้ นเนื่องจาก
การมีอดุ มการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน (อดิศร หมวกพิมาย, 2559)
ไทยมุง่ เสริมสร้ างกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้ าน
มาอย่ างต่ อเนื่ อง โดยเฉพาะกลุ่ ม ประเทศอิ นโดจี น ซึ่ งมี ระดับการพัฒ นา
เศรษฐกิจที่ต่ากว่าไทย เริ่ มจากการจัดตังกรอบความร่
้
วมมือทางเศรษฐกิจระดับ
อนุภูมิภาคในช่วงทศวรรษที่ 2533 ภายใต้ กรอบแนวคิดที่เชื่อว่าไทยจะสามารถ
เป็ นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ หรื อแม้ แต่กรอบ
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แหล่ งศึกษาและท่ องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ จังหวัดอุดรธานี:
สัญลักษณ์ แห่ งสัมพันธไมตรี ระหว่ างไทยและเวียดนาม

แนวคิดยุทธศาสตร์ กรอบความร่ วมมื อทางเศรษฐกิ จ (Economic Cooperation
Strategy) อันเป็ นการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศ
พร้ อมกับที่มีการเสริมสร้ างกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน (สุกรี คลองวิธ,
2558: 1394)
ต่อมาในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ได้ มีนโยบายต่างประเทศว่า
ด้ วยการฟื น้ ฟูและกระชับความสัมพันธ์ และความร่ วมมือ กับประเทศเพื่อนบ้ าน
และประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย นอย่ า งเร่ ง ด่ วน ด้ วยการสานต่ อ หรื อ ริ เ ริ่ ม
ความสัมพันธ์ และความร่ วมมือเพื่อการพัฒนาในทุกด้ าน ทัง้ ในระดับทวิภาคี
และพหุภาคี เพื่อนามาซึ่งความเข้ าใจอันดีระหว่างกันในการแก้ ไขปั ญหาและ
การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ จริงใจ และด้ วยสันติวิธี
เพื่อสนองตอบต่อนโยบายของรัฐดังกล่าวมาในปี พ.ศ.2545 นายชัยพร
รัตนนาคะ ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2544 - 2547) จึงมีแนวคิด
ในการฟื ้นฟูพืน้ ที่ทางประวัติศาสตร์ ในจังหวัดอุดรธานี ที่มีความเกี่ ยวข้ องกับ
ประเทศเพื่อนบ้ านนัน้ คือ พื ้นที่ที่บ้านหนองโอน ซึ่งเป็ นสถานที่ที่โฮจิมินห์ได้ ใช้
เป็ นที่พกั ในระหว่างที่เข้ ามาเคลื่อนไหวในจังหวัดอุดรธานี ในปี พ.ศ.2471 ตาบล
เชียงพิณ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยในเบื ้องต้ นมีหน่วยงาน 4 ส่วนร่ วม
หารื อกันคื อ 1) องค์การบริ หารส่วนต าบลเชี ยงพิ ณ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี 3) ชมรมชาวไทยเชือ้ สายเวียดนามอุดรธานี (ปั จจุบนั คือสมาคมชาว
ไทยเชื อ้ สายเวี ยดนามจังหวัดอุดรธานี ) และ 4) องค์ การบริ หารส่วนจังหวัด
อุดรธานี
ในที่ประชุมร่ วม 4 หน่วยงานได้ เห็ นชอบร่ วมกัน ในการให้ มีโครงการ
จัดสร้ างและพัฒนาศูนย์กลางวิจยั เรี ยนรู้ประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับประธานโฮจิมินห์
วีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยประชาชาติ ปูชนียบุคคลทางวัฒนธรรม อันถื อเป็ น
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หนึง่ ในการเสริมสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยและชาวเวียดนาม ต่อมาเมื่อ
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2546 นายพิสทุ ธิ์ โฆษิต นายอาเภอเมืองอุดรธานี ลงนาม
อนุมตั ิ เลขที่ 389/2546 เพื่อแต่งตังคณะกรรมการด
้
าเนินงาน โดยมีนายพิสุทธิ์
โฆษิต นายอาเภอเมืองอุดรธานี เป็ นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์โสรัจ
พิศชวนชม ประธานศูนย์ศึกษาประเทศเพื่อนบ้ าน (ปั จจุบนั ตาแหน่งประธาน
ที่ปรึ กษาคณะกรรมการแหล่งศึกษาและท่องเที่ ยวเชิงประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ )
สถาบันราชภัฏอุดรธานี (ปั จจุบันคื อมหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ) นายก
องค์การบริ หารส่วนตาบลเชียงพิณ กานันตาบลเชียงพิณ ปลัด อบต. ข้ าราชการ
ท้ องถิ่ นทุกระดับ และทุกแผนกที่ เกี่ ยวข้ องรวมถึงชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนาม
จังหวัดอุดรธานี ร่วมเป็ นคณะกรรมการจัดสร้ างและพัฒนาบ้ านหนองโอน
หลังจากมติที่ประชุมจึงได้ เริ่ มระดมทุนเพื่อก่อสร้ างแหล่งประวัติศาสตร์
โฮจิมินห์ฯ โดยมีการประชุมหารื อดาเนินการหาซือ้ ที่ ดินบริ เวณที่โฮจิมินห์ เคย
อาศัยอยู่ ซึ่งขณะนัน้ ตามระเบียบราชการไม่สามารถนางบประมาณแผ่นดิน
จัดซื ้อที่ดินได้ ทางชมรมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามอุดรธานี จึงได้ จดั ประชุมเพื่อ
เปิ ดรับบริ จาคในการระดมเงินทุนรวบรวมซื ้อที่ดิน โดยมีผ้ รู ับผิดชอบหลัก 5 ท่าน
คือ 1) นายโกมินทร์ วิสารทธนาพันธ์ 2) นายธนชัย การัณย์สกุล 3) นางสาวเทวิภา
ลักษณ์สิริเลิศ 4) นายประสิทธิ์ เก่งเกษม และ 5) นายพงศ์ เรื องสุวฒ
ั น์ โดยได้
จัดแบ่งหน้ าที่ ในการประชาสัมพันธ์ และจัดทาบัญชี รายรั บ พร้ อมทัง้ ได้ มี การ
ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เพื่อจัดทาเกี ยรติบัตรแสดง
ความขอบคุณแก่ผ้ สู นับสนุนงบประมาณในการจัดซื ้อที่ดิน รวมจานวน 4 ไร่ เป็ น
เงิน 575,000 บาท โดยได้ รับความร่วมมืออย่างดีจากชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามทัง้
ในจังหวัดอุดรธานีและทัว่ ประเทศ และได้ ยกมอบที่ดินให้ กับทาง อบต.เชียงพิณ
ในนามชมรมชาวไทยเชือ้ สายเวี ยดนามอุดรธานี แต่ก็ยังคงได้ รั บงบประมาณ
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สนับสนุนส่วนหนึ่งจาก อบต.เชียงพิณ ในด้ านการสร้ างสาธารณูปโภค (เทวิภา
ลักษณ์สิริเลิศ, 2560)
ต่อมาชมรมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามอุดรธานี ได้ มีการจัดประชุมเพื่อ
ระดมทุนในการก่อสร้ างบ้ านจาลองและอาคารเอนกประสงค์อีกครัง้ โดยได้ เลือก
วันชาติเวียดนามในการจัดประชุมคือวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2545 และมีนายชัยพร
รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็ นประธานของการประชุม ซึ่งสาระสาคัญที่ได้
จากการประชุมในครัง้ นี ้มี 2 ประเด็นสาคัญ คือ 1) มีการมอบหมายให้ นายฮาย
ฟามวัน เป็ นผู้รับผิดชอบเรื่ องเงินบริ จาค และ 2) ให้ หน่วยงานของรัฐรวมทังชาว
้
ไทยเชื ้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี มีการประชาสัมพันธ์ ถึงความเป็ นมา
และเป้าหมายของโครงการฯ นี ้ ออกไปอย่างกว้ างขวาง
และนับเป็ นจังหวะที่ดีเพราะในขณะนัน้ เป็ นช่วงที่ประเทศไทยได้ เป็ น
เจ้ าภาพ “การประชุมสุดยอดกลุ่มผู้น าเศรษฐกิ จเอเชี ยแปซิ ฟิ ก” (APEC) ใน
ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม พ.ศ.2546 ซึง่ ภายหลังการประชุม APEC แล้ วเสร็จ
คณะผู้แทนการค้ าของเวี ยดนาม ส่วนหนึ่งซึ่งนาโดยนายตือฮ่าย (ông Tư Hải)
(เจ้ าของกิจการอสังหาริ มทรัพย์อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบิญเยือง) ได้ เดินทางมาที่
จังหวัดอุดรธานี เพื่อเยี่ยมเยียนชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามและมองหาลู่ทางการ
ลงทุน ทัง้ นี ้ หลังนายตือฮ่ายได้ รับฟั งคาชีแ้ จงเกี่ ยวกับโครงการจัดสร้ างแหล่ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ จากนายชัยพร รัตนนาคะ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี
(ในขณะนัน)
้ นายตือฮ่ายจึงได้ ร่วมบริ จาคเงิน 10,000 ดอลล่าร์ (410,000 บาท)
ให้ กบั โครงการฯ (โสรัจ พิศชวนชม, 2560)
ในขณะเดียวกัน จากการมาท่องเที่ยวและเยี่ยมชมแหล่งประวัติศาสตร์
โฮจิมินห์ฯ ของคณะทัวร์ นักธุรกิจการเงินการธนาคาร ธนาคารพาณิชยการไซง่อน
(Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) หลังจากที่
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ได้ รับการชี ้แจงแนะนาโครงการฯ จากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ โครงการฯ โดยนางสาว
เทวิภา ลักษณ์ศิริเลิศ ทางคณะฯ จึงได้ แสดงเจตจานงเพื่อสนับสนุนเป็ นจานวน
เงิน 5,000,000 บาท เพื่อก่อสร้ างตัวอาคารของโครงการฯ ซึ่งการก่อสร้ างครัง้ นี ้
ทางชมรมชาวไทยเชื ้อสายเวียดนามจังหวัดอุดรธานี ได้ มีการประสานงานผ่าน
สถานทูตเวียดนาม ประจาประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์ ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อรับทราบและขอรับการสนับสนุนในเรื่ อง
รูปแบบของอาคารและการตกแต่งตัวอาคาร ฯลฯ
และเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์และบอกเล่าข่าวสารแก่ชาวเวียดนามใน
แผ่นดินแม่ ให้ รับทราบถึงความเป็ นมาและความคืบหน้ าของโครงการก่อสร้ าง
แหล่งศึกษาประวัตศิ าสตร์ โฮจิมินห์ฯ บ้ านหนองโอน ประเทศไทย สถานีโทรทัศน์
แห่งชาติเวียดนาม VTV โดยนายดิ่งกวางซุง (Đinh Quang Dũng) ซึ่งเป็ นหัวหน้ า
สถานี ประจ าอยู่ที่เวี ยงจันทน์ สปป.ลาว จึงได้ เผยแพร่ กระจายข่า วเกี่ ยวกับ
โครงการนี ้ พร้ อมทังเปิ
้ ดรับบริจาคเงินสมทบทุน
ต่อมาทางบริษัทฮว่างอัญห์ยาลายกรุ๊ป (Hoàng Anh Gia Lai) ที่ประเทศ
เวียดนามได้ ร่วมบริ จาคเงินในเบื ้องต้ นผ่านทางนายโกมินทร์ วิสารทธนาพันธ์
(กรรมการแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ) จานวนเงิน 3,000,000 บาท พร้ อมทัง้
ได้ ช่วยประสานงานไปยังธนาคารการลงทุนและพัฒนาเวียดนาม (Ngân Hàng
TMCP Đầu Tư & Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi (BIDV)) ซึ่ ง มี
ประธานกรรมการคือนายเตริ่ นบั๊ก ห่า (Trần Bắc Hà) เพื่อแจ้ งถึงการมีอยู่ของ
โครงการดังกล่าว เหตุนี ้ ธนาคาร BIDV จึงได้ ส่งนายเตริ่ นฮว่ายนาม (Trần Hoài
Nam) เป็ นหัวหน้ าทีมเพื่อสารวจดูพื ้นที่การก่อสร้ างและมอบเงิ นบริ จาคงวดแรก
จานวน 3,000,000 บาท พร้ อมสมทบช่วยเหลือค่าใช้ จ่ายในการบริ หารจัดการอีก
ปี ละ 5,000 ดอลล่าร์ เป็ นเวลา 2 ปี ในขณะเดียวกันนายเตริ่ นฮว่ายนาม รับมอบ
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เป็ นตัวแทนของครอบครัวตระกูลเตริ่ น (họ Trần) สาหรับการบริ จาคชุดโต๊ ะหมู่
บูชาโฮจิมินห์มีมลู ค่า 500,000 บาท ในส่วนของรูปภาพที่ใช้ จดั แสดงนิทรรศการ
นัน้ ได้ รับความอนุเคราะห์คดั สรรไฟล์รูปภาพที่ส่งมาจากพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
ณ กรุงฮานอย (อรรถพล เรื องสิริโชค, 2559)
เมื่อกลุ่มนายทุนชาวเวี ยดนามได้ มีการร่ วมบริ จาคมากขึน้ จึงเสมือน
เป็ นอีกหนึ่งกระบอกเสียง ในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้ มีผ้ รู ่ วมบริ จาคเงิน
กว้ างขวางมากยิ่งขึ ้น และทาให้ การดาเนินงานของโครงการฯ ดังกล่าวนี ้ สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้ วยดีพร้ อมที่จะเป็ นศูนย์แห่งการเรี ยนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประธาน
โฮจิมินห์ ในฐานะวีรบุรุษแห่งการปลดปล่อยเวี ยดนาม ซึ่งงบประมาณในการ
จัดสร้ างแหล่งประวัติศาสตร์ แห่งนี ้ สรุปคือ ส่วนใหญ่ได้ รับการสนับสนุนเงินทุน
จากชาวไทยเชื อ้ สายเวี ยดนาม ทัง้ จากภาครั ฐและเอกชนจากเวี ยดนามและ
องค์การบริ หารส่วนตาบลเชียงพิณ โดยเฉพาะชาวหมูบ่ ้ านหนองโอน - หนองฮาง
จากการทาพิ ธีเปิ ดแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมิ นห์ ฯ อย่างเป็ นทางการ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2544 จนกระทัง่ ปัจจุบนั ยังคงได้ รับการสนับสนุนจากทังทางรั
้
ฐบาล
ไทยและเวียดนามอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนักท่องเที่ ยวที่มีจานวนมากขึน้ ใน
ทุกๆ ปี จากสถิติผ้ เู ยี่ยมชมในปี พ.ศ.2559 มีจานวน 12,250 คน และสถิติล่าสุด
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 มีจานวน 10,984 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคน
พ.ศ.2560) จะเห็ นได้ ว่ ามี จ านวนมากขึ น้ อย่ างต่ อ เนื่ องทุ กปี และมี ความ
หลากหลายจากคณะนักท่องเที่ยวทังชาวไทยและต่
้
างชาติ ที่ได้ ให้ ความสนใจเข้ า
มาเยี่ยมชมสถานที่แหล่งนี ้ อาทิ คณะอาจารย์และนักเรี ยนจากโรงเรี ยนนานาชาติ
อุดรธานี (Udonthani International School, UDIS) ดร.สุริ นทร์ พิ ศสุวรรณ อดี ต
เลขาธิการอาเซียน เจ้ านางยอดแก้ วมะนี สุพานุวง (พระธิดาในเสด็จเจ้ าสุพานุวง
ประธานประเทศ สปป.ลาว) รองรัฐมนตรี สานักงานศูนย์กลางพรรคประชาชน
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ปฏิ วัติลาว รองประธานศูนย์ กลางแนวลาวสร้ างชาติ พร้ อมเจ้ านางน้ อยพระ
นัดดา และคณะลาว - ไทย คณะพุทธศาสนิกชนจาริ กแสวงบุญ จากจังหวัด
ภาคเหนือเวียดนาม คณะทหารผ่านศึกเวียดนามสังกัดกองพัน 176 กองทัพภาค
ที่ 4 คณะนักท่องเที่ยวชาวจีนจากมหาวิทยาลัยเซียะเหมิน คณะนักท่องเที่ยว
ชาวอาหรับจาก สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี ได้ จดั พิมพ์
คู่มื อแนะน าการท่ อ งเที่ ย วอุ ด รธานี เ ป็ นภาคภาษาเวี ย ดนาม เพื่ อรองรั บ
นักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม เนื่องจากปั จจุบนั มายังจังหวัดอุดรธานีเป็ นจานวน
มาก และเมื่ อ วั น ศุ ก ร์ ที่ 24 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2560 ที่ ผ่ า นมาทางแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ ได้ จดั พิธีเปิ ดซุ้มประตูและสระบัวใหม่ โดยได้ รับเกียรติ
จากนายเหงียน ห่าย บัง่ (Nguyễn Hải Bằng) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอานาจ
เต็มแห่งประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจาประเทศไทย ประธานพิธี
ร่ วมกับนายสิ ธิ ชัย จิ นดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในการมอบ
เกียรติบตั รให้ ผ้ มู ีจิตศรัทธาสนับสนุนการก่อสร้ างซุ้มประตูและสระบัว พร้ อมเป็ น
สักขี พ ยาน ในการรั บ มอบต าแหน่ ง ประธานคณะกรรมการบริ ห ารแหล่ ง
ประวัตศิ าสตร์ โฮจิมินห์ฯ รุ่นที่ 4 (นายพงศ์ เรื องสุวฒ
ั น์)
เหตุนี ้ จึ งอาจกล่ าวได้ ว่ า ความส าเร็ จของโครงการก่ อสร้ างแหล่ ง
ประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ บ้ านหนองโอนนี ้ เกิดขึ ้นและเป็ นรู ปเป็ นร่ างขึน้ มาได้
เพราะได้ รับความร่ วมมือร่วมใจเป็ นอย่างดีจากทุกฝ่ ายไม่ว่าจะทางการไทยหรื อ
เวียดนามเอง ทัง้ ยังมีการบริ หารจัดการจากรุ่ นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อสานต่อ
เจตนารมณ์ และอุดมการณ์ ของยุคบุกเบิก อี กทัง้ หน่วยงานภาครั ฐในจังหวัด
อุดรธานี เช่น จังหวัด อ าเภอ อบต. ชาวบ้ านหนองโอน รวมถึ งภาคเอกชน
ทังหลายที
้
่ให้ การสมทบทุนทังในแง่
้
กาลังทรัพย์ การติดต่อประสานงานและการ
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ให้ คาปรึ กษาที่จาเป็ น ฯลฯ และที่งานไม่ได้ ต้องเป็ นบรรดาองค์กรภาครั ฐ และ
เอกชนที่ มาจากประเทศเวี ยดนาม ในฐานะผู้ที่ให้ การสนับสนุนด้ านการเงิ น
จานวนมหาศาล จนทาให้ การก่อสร้ างเป็ นไปตามรู ปแบบและวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ซึ่งผลสาเร็ จดังกล่าวมานี ้ เปรี ยบเสมือนสายใยที่ช่วยสานสัมพันธ์
ระหว่างกันให้ แนบแน่นยิ่งขึ ้น ทังระหว่
้
างคนไทยเวียดนามกับคนไทยในจังหวัด
อุดรธานี และในภาพใหญ่ที่เป็ นระหว่างคนเวียดนามกับคนไทยในระดับชาติ
สรุป
ความสาเร็ จในการก่อสร้ างแหล่งศึกษาและท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
โฮจิมินห์ บ้ านหนองโอน จังหวัดอุดรธานี เกิดขึ ้นจากความร่ วมมือของหลายๆ
ฝ่ าย โดยเฉพาะชาวไทยเชือ้ สายเวียดนาม ซึ่งเป็ นการแสดงให้ เห็นถึงความรั ก
ความสามัคคีและความผูกพันต่ออดีตประธานโฮจิมินห์ วีรบุรุษผู้นาขบวนการ
คอมมิวนิสต์เวียดนาม ที่เคยเข้ ามาเคลื่อนไหวชี ้นาขบวนการกู้ชาติเวียดนามใน
จังหวัดอุดรธานี และในประเทศไทย เริ่ มจากนโยบายของพลเอกชาติชาย ชุณหวัณ
ที่ มี แนวคิ ด “เปลี่ ยนสนามรบเป็ นสนามการค้ า ” ส่ งผลให้ สถานการณ์ ก าร
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย ที่ต้องการหันไปสร้ างความสัมพันธ์ อันดีกับ
เพื่อนบ้ านอีกครัง้ ซึ่งก็รวมถึงเวียดนามและสถานการณ์โดยรวมขณะนันระหว่
้
าง
ไทยและเวี ยดนามได้ คลายความตึง เครี ยด ทัง้ ยังมี การเปิ ดโอกาสให้ ชาว
เวียดนามอพยพ (ญวนอพยพ) ได้ รับสิทธิ ความเป็ นพลเมืองของไทย ยังผลให้
คุณภาพชีวิต สังคมและเศรษฐกิจของพวกเขาด้ วยดีขึ ้นเป็ นลาดับ
เมื่อทางคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม มีนโยบายกระตุ้น
การคงไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ ความเป็ นชาติ ผนวกกับรัฐบาลไทยต้ องการเพิ่มระดับ
ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้ าน จึงทาให้ ชาวไทยเชื อ้ สาย
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เวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ไม่รีรอที่จะมีส่วนร่วมแสดงออกถึงการเป็ นพลเมือง
ชาวเวี ยดนามที่ มี ความรั กชาติ โดยการรวมตัวกันอย่ างเหนี ยวแน่ นในการ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน ไม่ว่ าจะเป็ นการระดมทุนทรั พย์ ส่ วนตัว การติ ดต่อ
ประสานงานผ่านความสัมพันธ์ บุคคลต่อบุคคลภายในชุมชน ตลอดจนการ
ประสานงานข้ ามประเทศ บนพื ้นฐานบทบาทและหน้ าที่ของตนเองที่จะก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ตนเองและส่วนรวม ผ่านกระบวนการและระบบการกระทา (system
action) อันประกอบด้ วยความต้ องการพื ้นฐาน 4 อย่าง คือ
1) การปรับตัวให้ เข้ ากับสิ่งแวดล้ อม (adaptation)
2) การไปสู่เป้าหมายที่ ตัง้ ไว้ โดยผ่านทางการจัดน าทรั พยากรมาใช้
(goal achievement)
3) การบูรณาการหรื อผสมผสานอย่างมีเสถียรภาพ (integration)
4) การผดุงรักษาไว้ ซงึ่ แบบแผนที่มีอยูเ่ ดิมในระบบสังคมนัน้ อันเกี่ยวข้ อง
กับการรักษาแบบแผนของค่านิยมในสังคม (latent-pattern maintenance)
จากหลักการดังกล่ าวข้ างต้ น ได้ ท าให้ พบว่ า กลุ่มชาวไทยเชื อ้ สาย
เวียดนาม ได้ ขานรับนโยบายต่างๆ ทังของภาครั
้
ฐไทยและเวียดนาม อีกทังยั
้ งร่วม
ระดมกาลังกายและกาลังทรั พย์ ที่จะสร้ างแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิ มิ นห์ ฯ ให้
สาเร็ จ ดังคากล่าวของประธานโฮจิมินห์ “สามัคคีคือพลัง สามัคคีคือชัยชนะ”
(đoàn kết là sức mạnh đoàn kết là thắng lợi) จากคาสอนของโฮจิมินห์ ได้ นาไปสู่
การปฏิบตั ิที่เป็ นรู ปธรรม เห็นได้ ชดั ว่าชาวเหวียดเกี่ยวมีการกระทาที่สอดคล้ อง
กับระบบทางวัฒนธรรม (Cultural System) พร้ อมๆ กับที่ มี การรั กษาแบบแผน
(The Pattern Maintenance) ที่ สังคมกาหนดปรั บเปลี่ ยนต่อยอดด้ วยรู ปแบบที่
เหมาะสม ผ่านแหล่งประวัตศิ าสตร์ โฮจิมินห์เสมือนเป็ นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรม
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วิถีชีวิต ค่านิยมสังคม และบรรทัดฐานทางสังคม ฯลฯ ที่พยายามสร้ างแรงจูงใจ
(motivation) อันจะเป็ นพลังการเคลื่อนไหวที่เกิดแรงขับดันภายในจากสังคมชาว
ไทยเชื ้อสายเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี ของการกระทาด้ วยการถ่ายทอดค่านิยม
ให้ สมาชิกในสังคมปฏิบตั ไิ ปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง
ทังนี
้ ้ การดาเนินงานเพื่อจัดตังแหล่
้ งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ให้ สาเร็ จนัน้
ทุกขัน้ ตอนล้ วนอยู่ภายใต้ การด าเนิ นการตามกฎระเบี ยบและขัน้ ตอนอย่ าง
ถูกต้ อง ทังในส่
้ วนของรัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนาม อนึ่งทุกสิ่งที่ปรากฏขึน้
ล้ วนเกิดจากพลังความสัมพันธ์ในรู ปแบบของระบบเครื อญาติ และการสานึกรัก
ในบ้ านเกิดเมืองนอน จะเห็นได้ จากประธานโฮจิมินห์มกั ใช้ คาว่า “ด่งบ่าว” (đồng
bào) ในการเรี ยกประชาชนชาวเวี ยดนาม ซึ่ งมี ความหมายที่ ม ากกว่ า ค าว่ า
“ประชาชน” ที่ทวั่ โลกใช้ อยู่ ซึง่ แปลเป็ นภาษาไทยคือ “พี่น้องร่ วมท้ องเดียวกัน”
จึงยิ่งเป็ นการย ้าให้ ชาวเวียดนามเกิดความรัก และหวงแหนครอบครัวและความ
เป็ นชาติ ของชาวเวี ยดนาม อันถื อเป็ นการสร้ างจิ ตส านึ กในความเป็ นชาติ
เวียดนามร่ วมกัน ทัง้ ยังดาเนินตามคาสอนของประธานโฮจิมินห์ที่ได้ กล่าวว่า
“ปลูกต้นไม้หวังผลได้ใน 10 ปี สัง่ สอนอบรมลูกหลานหวังผลต้องใช้เวลานับ 100
ปี ” (Vì lợi ích 10 năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người ) อันถือเป็ นการ
ปลูกฝั งความรักชาติให้ หยัง่ ลึกในจิตวิญญาณชาวเวียดนาม นอกจากนี ้ ยังมีคา
กล่ าวที่ ฝ่ ามวิ่ ญ (Phạm Quỳnh) ได้ กล่ าวย า้ ถึ ง ความเป็ นอั นหนึ่ ง เดี ย วกั น
ที่ กระชับและคุ้นชิ นของชาวเวี ยดนามว่ า “เกี ่ ย วยัง อยู่ ภาษาเราก็ ค งอยู่
คู่เวี ยดนาม ภาษาคงอยู่ประเทศชาติ คงอยู่” (Truyện Kiều còn, tiếng Việt còn,
nước Việt còn)” (Quế Viên, 2009)
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อาจกล่าวได้ ว่า นอกจากแหล่งประวัติศาสตร์ โฮจิมินห์ฯ บ้ านหนองโอน
ถือเป็ นสถานที่ที่เกิดขึ ้นเพื่อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เกี่ยวกับวีรกรรมการต่อสู้เพื่อเอกราช
ของโฮจิมินห์แล้ ว สถานที่แห่งนี ้ยังเป็ นเสมือนสัมพันธ์ที่แสดงออกถึง การมีความ
รักที่มีตอ่ แผ่นดินแม่ของคนไทยเชื อ้ สายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี อีกทังเป็
้ น
เสมือนเครื่ องยืนยันถึงการมีสายสัมพันธ์ที่แนบแน่น และมัน่ คงระหว่างประเทศ
ไทยและประเทศเวียดนาม
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ศาสนากับการดารงอยูศาสนากั
่ในสภาวะสมั
ยใหม่
Religion and Its Existence in Modernity

เด่นพงษ์ แสนคา1 / Denpong Sankum
บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อต้ องการนาเสนอเกี่ยวกับการดารงอยู่และ
การปรับตัวของศาสนาในกรอบแนวคิดสมัยใหม่ และอธิบายเหตุผลที่ว่าทาไม
ศาสนาต้ องปรับตัวและดารงอยู่ภายใต้ กรอบแนวคิดสมัยใหม่ จากการวิเคราะห์
สามารถสรุ ปได้ ว่า ศาสนาเป็ นปรากฏการณ์ ที่เกี่ ยวเนื่ องกับสังคมอย่ างแยก
ไม่ออก ซึ่งปรากฏให้ เห็นอย่างชัดเจนในยุคกลางที่ศาสนจักรกับอาณาจักรเป็ น
ส่วนเดียวกัน แต่ภายหลังจากยุคกลางมาแล้ วศาสนากับรัฐได้ แยกจากกันอย่าง
ชัดเจน แต่อย่างไรก็ ตาม ศาสนาก็ ไม่ได้ ลดทอนบทบาทที่ มี ต่อสังคมลงเลย
ในสังคมสมัยใหม่ศาสนายังมีบทบาทต่อสังคมอยู่บ้างในแง่ของการเป็ นสถาบัน
ที่ ให้ ความรู้ และอบรมศี ลธรรมให้ กับผู้คนในรั ฐ แต่ภายใต้ กรอบแนวคิ ดของ
สมัยใหม่ศี ลธรรมที่ เอื อ้ ต่อความเป็ นสมัยใหม่ต้ องเป็ นศี ลธรรมสากล ไม่ใช่
ศีลธรรมที่วางอยู่บนพื ้นฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ ซึ่งศีลธรรมสากล
ที่ทุกศาสนามีร่วมกันคือ “ศีลธรรมแบบวิพากษ์ ” การหาจุดร่ วมของการอธิ บาย
ศีลธรรมทางศาสนาจึงเป็ นส่วนหนึ่งที่ จะสร้ างสังคมของศาสนาให้ มี ลักษณะ
“พหุศาสนา” มากยิ่งขึ ้น และการเป็ นพหุศาสนาก็จะนาไปสู่การเข้ าใจกันมากขึ ้น
1
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ผลที่ตามมาคือความขัดแย้ งทางศาสนาก็จะลดลง ศาสนาจึงต้ องปรับเปลี่ ยน
รู ปแบบและน าเสนอหลั กคิ ดของศาสนาให้ เข้ ากับความเป็ นสมัยใหม่ และ
สอดคล้ องกับศีลธรรมสากลให้ ได้ จงึ จะสามารถดารงอยูไ่ ด้ ในสังคมสมัยใหม่
คาสาคัญ: ศาสนา, การดารงอยู,่ สมัยใหม่, การปรับตัว

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 postMiddle 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
บทนา
ศาสนาเป็ นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งและมีปฏิสมั พันธ์กบั หน่วยย่อยทาง
สังคมอื่นๆ ที่ประกอบรวมกันขึน้ เป็ นสังคม เรื่ องนี ้ดูเหมือนจะเห็นได้ ชัดว่าเป็ น
หลักฐานที่วางรากฐานของสังคมวิทยาศาสนา (Johnstone, 1997: 1) ในยุคโบราณ
มนุษย์ ดารงตนอยู่ในโลกพร้ อมด้ วยเรื่ องราวและปรากฏการณ์ ต่างๆ ภายใต้
คาอธิบายจากแนวความคิดของไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่ องภูตผี ปี ศาจ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติตลอดจนความเชื่อทางศาสนา โดยทัง้ หมดต่างให้ คาอธิ บายและให้
ความสมเหตุสมผลของการดารงอยู่ในโลกว่า ทาไมมนุษย์ถึงดารงอยู่ในโลกนี ้
(ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 72) ในสังคมสมัยโบราณนัน้ จึงไม่ใช่เรื่ องแปลก
ที่ศาสนาผนวกเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของสังคม
ในสังคมสมัยใหม่การที่มนุษย์อาศัยศาสนาเป็ นแหล่งพึง่ พิงทางจิตใจไม่
เป็ นเรื่ องที่ผิ ด แต่ภาวะที่ ศาสนาผนึกตัวเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกับรั ฐ ทาหน้ าที่
เชื่อมโยงระหว่างพลเมืองกับศาสนาผลที่ตามมาคือ สังคมการเมืองเช่นนี ้ไม่เปิ ด
โอกาสให้ กับการเกิดขึ ้นของประชาสังคม อาณาบริ เวณสาธารณะ การรวมกลุ่ม
ทางการเมืองที่เป็ นเอกเทศจากรัฐ และปัจเจกชนที่เป็ นอิสระจากเหตุผลของศาสนา
(Halliday, 1995: 153)
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อย่างไรก็ตาม ต้ องไม่ลืมว่าศาสนาของพลเมืองในรัฐประชาชาติไม่ได้ มี
ศาสนาเดียว เพราะฉะนันในกรอบคิ
้
ดของเสรี นิยม รากฐานทางการเมืองต้ องวาง
อยู่ในความเป็ นกลางและยอมรั บของการมี อยู่ของ “พหุศาสนา” มากกว่าให้
ศาสนาใดศาสนาหนึง่ ครอบครองความเป็ นเจ้ าหรื อเป็ นศาสนาหลัก แม้ วา่ จะเป็ น
ศาสนาหลักที่ มี คนมากกว่าก็ ตามก็ ต้องจ าเป็ นที่ จะเคารพความเท่าเที ยมกัน
มากกว่าการที่ จะใช้ เกณฑ์ ของจ านวนเป็ นตัวตัง้ พร้ อมกันนัน้ รั ฐในกรอบคิ ด
เสรี นิยมสมัยใหม่ รั ฐต้ องวางตัวเป็ นกลางปฏิ บัติต่อฝ่ ายอื่ น ๆ ที่ นับถื อและมี
ความเชื่อที่แตกต่างออกไปอย่างเท่าเทียมกัน (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 134)
ตัวอย่างเช่น การให้ ความหมายของพุทธศาสนาของพุทธศาสนิ กชนไทยยัง
เป็ นไปในทิศทางที่ไม่ควรจะเป็ นเท่าใดนัก นัน่ ก็คือ เราจะเห็นได้ อย่างชัดเจนก็คือ
การที่รัฐไทยพยายามอ้ างความเป็ นศาสนาประจาชาติของพุทธศาสนาภายใต้
ความคิ ด กระแสหลั ก ที่ ว่ า มี จ านวนผู้ นั บ ถื อ มากที่ สุ ด จึ ง เห็ น ได้ ตลอดว่ า
พุทธศาสนิกชนเป็ นเครื่ องมือของรัฐที่พยายามผลักดันให้ บญ
ั ญัติในรัฐธรรมนูญ
ว่า พุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไทย ซึ่งสภาวะเช่นนี ้เองนาไปสู่ความไม่
สมบูรณ์ของการเป็ นสภาวะสมัยใหม่2

2

ความไม่สมบูรณ์ ของสภาวะสมัยใหม่ เป็ นแนวความคิดที่ตรงข้ ามกับ ความเป็ นสมัยใหม่
ความเป็ นสมัยใหม่ในที่นี ้ก็คือการพัฒนาประเทศไปสูค่ วามทันสมัย ซึง่ แนวคิดของการทาให้
เป็ นสมัยใหม่ในกระแสหลักก็คือ การพัฒนาประเทศให้ ไปสูค่ วามเป็ นประชาธิปไตย ที่เน้ นให้
ความสาคัญกับสิทธิ เสรี ภาพ และความเสมอภาคของปั จเจกบุคคลในสังคมการเมื อง
นอกจากนี ้ยังมุ่งเน้ นความสาคัญไปที่การปลูกฝั งให้ ประชาชนใช้ ความคิดแบบวิทยาศาสตร์
นัน่ ก็คือการคิดอย่างมีเหตุผล ทังหมดนี
้
้ก็คือแนวคิดสาคัญของการทาให้ เป็ นสมัยใหม่มาก
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อย่างไรก็ตาม ความไม่สมบูรณ์ ของการเป็ นสภาวะสมัยใหม่นีป้ รากฏ
ให้ เห็นได้ ในหลากหลายมิติ หนึ่งในมิติที่นิยมกล่าวถึงกันมากคือศาสนา เพราะ
ถึงแม้ ว่าในทางการเมืองของยุโรปและอเมริ กาเหนือจะดาเนินไปตามหลักของ
รัฐฆราวาส (secular state) แต่ศาสนาก็ไม่ได้ หดหายหรื อลดความสาคัญลงไป
แต่อย่างใด กล่าวคื อศาสนาเป็ นเรื่ องส่วนตัวมากกว่าที่ จะเป็ นกิ จกรรมของ
รัฐศาสนาจึงเป็ นเรื่ องของทางเลือกมากกว่าที่ จะเป็ นเรื่ องของการบังคับด้ วยกฏ
ของรัฐซึ่งทางเลือกที่ว่านันจะเชื
้
่อหรื อไม่เชื่อก็ได้ แต่ในดินแดนอื่นๆ แรงปารถนา
ที่จะแยกศาสนาออกจากการเมื องกลับไม่บรรลุเป้าหมาย ศรัทธาแห่งศาสนา
กลับกลายเป็ นสิ่งที่ทวี ความสาคัญมากยิ่งขึน้ ในโลกปลายศตวรรษที่ 20 และ
ต้ นศตวรรษที่ 21 (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 40)
ลักษณะดังกล่าวนี ้เราอาจจะเห็นได้ อย่างชัดเจนในเมืองไทยเช่นกัน เมื่อ
เป็ นเช่นนี ค้ วามพยายามที่ จะแยกศาสนาออกจากการเมื องก็ เป็ นเรื่ องยาก
ในขณะที่ความพยายามที่จะผนวกเอาศาสนาเข้ ากับการเมืองจึงเป็ นเรื่ องที่ง่าย
มากกว่า คาถามสาคัญของรัฐไทยจึงมุ่งประเด็นไปที่การตังค
้ าถามสองลักษณะ
คือ ลักษณะที่แรกว่าด้ วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบของพุทธศาสนาให้ เข้ ากับบริ บท
ทางการเมืองสมัยใหม่ และลักษณะที่สองคือการแยกพุทธศาสนาออกจากรั ฐ
กล่าวคือให้ ปัจเจกชนมีเสรี ภาพทางศาสนามากกว่าที่จะทาให้ รัฐเป็ นรัฐศาสนา
นี่เป็ นเพียงตัวอย่างของศาสนาในรัฐไทยที่ม่งุ หวังจะผนวกเอาศาสนาเข้ ากับรัฐ
ในบทความนี จ้ ะพิจารณาปั ญหาที่มี ขอบเขตกว้ างกว่าพุทธศาสนาคือมองถึง
ศาสนาอื่นๆ ในสังคมโลกสมัยใหม่ด้วย
ยิ่งขึ ้นของประเทศต่างๆ อันเป็ นแนวคิดอย่างหนึง่ ที่อยูต่ รงข้ ามกับ ความไม่เป็ นสมัยใหม่ หรื อ
ความไม่สมบูรณ์ของการเป็ นสภาวะสมัยใหม่
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รัฐกับศาสนาในยุคกลาง
ในปรัชญาการเมืองเรื่ องความสัมพันธ์ของรัฐกับศาสนานันดู
้ จะชัดเจน
ที่ สุดในยุคกลางที่ ถื อเอาศาสนจักรเป็ นใหญ่ โดยในสมัยกลางนัน้ เชื่ อว่ าทัง้
ศาสนาและสิ่งต่างๆ เป็ นอันหนึง่ อันเดียวกันทังหมด
้
คือ ความเป็ นหนึง่ ของพระเจ้ า
กฎหมายเทวและเหตุผลเป็ นหลักควบคุมโลก สวรรค์ ธรรมชาติ และสังคม
มนุษยชาติอยู่ในประชาคมเดียวกัน อยู่ใต้ กฎหมายและรับบาลเดียวกัน ความ
แตกต่างและความหลากหลายมี อยู่ก็ แต่ในโลกของข้ อเท็จจริ งแต่ในเหตุผล
ในการมี อยู่ของข้ อเท็ จจริ งนัน้ เกี่ ยวข้ องกับสิ่ งที่ อยู่เบื อ้ งบนและเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน การแบ่งแยกที่สาคัญของข้ อเท็จจริ งนันได้
้ แก่การแบ่งวัตถุกับจิตใจ
ออกจากกัน การแบ่งร่างกายกับวิญญาณออกเป็ นสองส่วนสะท้ อนให้ เห็นระบบ
อ านาจสองอ านาจ คื อ อ านาจทางวิ ญญาณและอ านาจทางโลก ศาสนากับ
อาณาจักร ทัง้ ศาสนาและอาณาจักรต่างก็ อ้ างความชอบธรรมสากลและไม่
ต้ องการให้ แยกเป็ นสองฝั กสองฝ่ ายต่างให้ คงอยู่เป็ นเช่นนัน้ ทัง้ สองฝ่ ายต่าง
ยอมรับว่า การปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในศาสนาและอาณาจักรนัน้
เป็ นสิ่ งจ าเป็ นตามหลักการแห่งความเป็ นหนึ่งซึ่งเนื่ องมาจากการปกครอง
จักรวาลของพระเจ้ า (ปรี ชา ช้ างขวัญยืน, 2533: 113 - 114)
อะควีนสั นักปรัชญาการเมืองยุคกลาง ได้ มีทรรศนะต่อโลกในลักษณะ
ฐานานุรูป คือสิ่งที่อยู่ต่ากว่าแม้ มีจุดหมายในตัว แต่เมื่อพิจารณาเทียบกับสิ่งที่
สูงกว่าจุดหมายนันก็
้ ไม่ใช่จุดหมายที่แท้ แต่เป็ นขันตอนไปสู
้
่จุดหมายที่สูงกว่า
จุดหมายทางโลกของรั ฐก็ ถื อว่าเป็ นจุดหมายที่ ถูก แต่เมื่ อพิจารณาจุดหมายที่
สูงกว่า คือ การได้ ชีวิตพระเจ้ าก็ยงั นับว่าต่า ดังนันคนที
้
่นาไปสูจ่ ดุ หมายที่สงู กว่า
ควรเป็ นผู้ออกคาสัง่ แก่ผ้ บู ริ หารกิจการธรรมดาๆ เพื่อจะได้ ไปสูจ่ ดุ หมายที่สงู กว่า
รัฐบาลจึงจะต้ องอยู่ในความปกครองของศาสนจักร เพราะจุดหมายของรัฐบาล
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อยู่ในระดับกลาง ส่วนจุดหมายของศาสนจักรอยู่สูงสุดคือ ความหลุดพ้ นของ
วิญญาณ (ปรี ชา ช้ างขวัญยืน, 2533: 118)
อิทธิ พลของศาสนาคริ สต์ในยุคกลางได้ ครอบง าวิถีชี วิ ตของผู้ คนใน
ยุคกลางทัง้ ทางสังคมและการเมื องการปกครองซึ่งยังผลให้ อาณาจักรต่างๆ
รวมทังแคว้
้ นใหญ่น้อยมีสภาวะสากลภายใต้ กฎข้ อบังคับของสถาบันสันตะปาปา
ที่กรุงโรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคริสต์ศตวรรษที่ 13 สันตะปาปามีอานาจเด็ดขาด
ทัง้ ทางธรรมและทางโลกผู้ที่ ทาผิ ดกฎของคริ สต์ ศาสนาไม่ว่าจะเป็ นกษัตริ ย์
ประมุขแห่งแว่นแคว้ นหรื อสามัญชนจะถูกขับออกจากศาสนจักรและไม่อาจดารง
ฐานะทางสังคมในยุคกลางได้ การลงโทษที่ หนักกับผู้ที่กระทาผิ ดต่อศาสนา
เรี ยกว่า ปัพพาชนียกรรม (Excommunication) ก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 13 พวกนอกรี ต
หรื อกระทาผิดทางศาสนาจะถูกตัดสินความผิ ดและถูกตัดออกจากศาสนจักร
ในสมัยสันตะปาปาอินโนเซ็นต์ที่ 3 (Innocent III, 1198 - 1216) ทรงมีอานาจมาก
ถึงกับประกาศว่า สันตะปาปามีศกั ดิ์ “ต่ำกว่ำพระเจ้ำ แต่สูงกว่ำผู้คน...พิ พำกษำ
คดีควำมได้ทงั้ หมดและตัดสิ นโดยไม่มีใครขัดพระองค์ได้” (the pope, “lower than
God but higher than man … judges all and is judged by no one.”) (Marvin,
1993: 173)
ดังนัน้ แล้ ว ในสังคมยุคก่ อนสมัยใหม่ หรื อยุคกลางย้ อนกลับลงไป
ศาสนาไม่ได้ แยกจากรัฐ เมื่อไม่ได้ แยกจากรั ฐ ศาสนาจึงเป็ นเรื่ องของอ านาจ
ที่ซบั ซ้ อน ไม่ว่าจะเป็ นอานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้ า พระศาสดา พระคัมภีร์
อานาจนิยม ความจริ ง ความดี ที่เป็ นกรอบกาหนดวิถีชีวิตของบุคคล จารี ตทาง
สังคม ตลอดจนการเมืองการปกครอง การดารงอยู่ของคาสอนศาสนาย่อมอาศัย
อานาจรัฐอุปถัมภ์ คุ้มครอง และมีมาตรการลงโทษที่รุนแรงดังที่เราเห็นการลงโทษ
คนที่ถกู กล่าวหาว่า “นอกรี ต” ด้ วยการเฆี่ยน ปาหิน แขวนคอ ถ่วงน ้า เผาทังเป็
้ น
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(สุรพศ ทวี ศกั ดิ์, 2560) จะเห็นว่าในยุคกลางหรื อก่อนยุคกลางนัน้ อานาจของ
ศาสนาได้ มี บทบาทในการกาหนดและควบคุมหลายสิ่งหลายอย่างในรั ฐเป็ น
อย่างมาก อาณาบริเวณของการควบคุมดังกล่าวเราจึงเรี ยกว่า รัฐศาสนา ซึง่ เป็ น
รูปแบบของรัฐที่ปรากฏให้ เห็นมากในยุคกลาง
ศาสนากับสภาวะสมัยใหม่
ในราวปลายศตวรรษที่ 15 สถานะของศาสนจักรได้ ตกต่าลงอย่างมาก
เหตุแห่งความเสื่ อมอย่างหนึ่งนัน้ ก็ เนื่ องมาจากความเสื่ อมทางศี ลธรรมของ
คณะสงฆ์ ปรากฏว่ามี การช่วงชิงอานาจและผลประโยชน์ ระหว่างพระผู้ใหญ่
ด้ วยกันอย่ างโจ่งแจ้ ง มี การอ้ างศาสนา พระเจ้ า และการไถ่ บาปเพื่ อแสวงหา
ผลประโยชน์ จนน าไปสู่การเกิ ดกระบวนการที่ เรี ยกว่ า “การปฏิ รู ปศาสนา”
(Reformation) และมีการตังนิ
้ กายใหม่เรี ยกว่าโปเตสแตนท์ (Protestant) อันเป็ น
การประกาศคาค้ านและเลิกนับถื ออานาจของศาสนจักรและสันตปาปาอย่าง
เป็ นทางการ แต่ก็ยงั นับถือพระเจ้ า นับถือคัมภีร์ไบเบิ ้ลอยู่ กล่าวคือเป็ นการนับถือ
โดยไม่ผา่ นศาสนจักรคาทอลิกอีกต่อไป
ในขณะที่ ศาสนจักรตกต่ าลงทุกที นัน้ ฝ่ ายอาณาจักรกลับมี อ านาจ
เติบใหญ่ขึ ้น ประเทศที่กษัตริ ย์มีราชวงศ์ที่เข้ มแข็งและตังมั
้ ่นอยู่ในชัยภูมิ ที่ดีก็
สามารถตังตั
้ วเป็ นใหญ่และรวบรวมเอาแคว้ นเล็กแคว้ นน้ อยเข้ ามาอยู่ใต้ อานาจ
เรื่ อยๆ การมี อ านาจที่ เป็ นจริ งและยิ่ งใหญ่ เช่ นนี ท้ าให้ เกิ ดความคิ ดเห็ นว่ า
อาณาจักรไม่จาเป็ นต้ องอยู่ใต้ อาณัติของศาสนจักร สถานะของฝ่ ายอาณาจักร
ได้ ถูกยกให้ มี คุณค่าในตัวเองอย่างเป็ นเอกเทศโดยไม่ต้องอาศัยการพึ่งใบบุญ
ของศาสนจักรในทุกๆ ด้ าน (พิพฒ
ั น์ พสุธารชาติ, 2553: 96) รัฐสมัยใหม่ที่เกิดขึ ้น
จึงเป็ นชุมชนทางการเมื องที่ มี ดินแดนที่ แน่นอนและมี อานาจปกครองตนเอง
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โดยมีอานาจของกษัตริ ย์ส่วนกลางเท่านัน้ ที่ เป็ นใหญ่ เหนื อดินแดนของรั ฐนัน้
รัฐสมัยใหม่ได้ ปฏิเสธอานาจของศาสนจักร รวมทังปฏิ
้ เสธอานาจของขุนนางและ
เจ้ าครองนครที่สืบทอดมาตามจารี ตประเพณีระบบศักดินาสมัยกลาง อันเป็ นการ
ยืนยันในการใช้ อานาจปกครองว่าเป็ นของรัฐหรื อกษัตริ ย์เพียงผู้เดียว (พิพฒ
ั น์
พสุธารชาติ, 2553: 98)
ความสัมพันธ์ ของมนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่ การอธิ บายหรื อบรรยาย
โลกตามแนวทางศาสนาและเทพปกรณัมถื อเป็ นเพี ยงรู ปแบบหนึ่งของการ
บรรยายเรื่ องราวในโลก ในทางตรงกันข้ ามความคิดของสภาวะสมัยใหม่กลับ
ชีใ้ ห้ เห็นว่า ความสุขต่างๆ ของมนุษย์เป็ นสิ่ งที่มี อยู่ในโลกนี ไ้ ม่จ าเป็ นต้ องรอ
ไปถึงโลกหน้ า นอกจากนัน้ ความสุขดังกล่าวก็เป็ นความสุขที่เกิดขึน้ จากกิ เลส
ตัณหา และราคะของมนุษย์ อันเป็ นสิ่งที่ศาสนาทุกศาสนาปฏิ เสธ ขณะที่การ
อธิบายปรากฏการณ์ และการกระทาทางสังคมไม่สามารถอธิบายภายใต้ กรอบ
ความคิดที่มีจดุ มุง่ หมายอยูท่ ี่เรื่ องการดารงชีวิตอยูใ่ นโลกนี ้หรื อโลกหน้ าอีกต่อไป
อีกทังการกระท
้
าทางสังคมต่างมีรูปแบบในการอธิบายความเป็ นไปในลักษณะ
ที่ หลากหลาย ไม่ ว่ าจะเป็ นการอธิ บายด้ วยกรอบคิ ดทางเศรษฐกิ จ สังคม
การเมือง สุนทรี ยะ ฯลฯ ลักษณะที่หลากหลายของสังคมสมัยใหม่แสดงให้ เห็น
การจ าแนกแจกแจงทางสังคม (Social Differentiation) ที่ ในแต่ละอาณาเขต
ตอบสนองเป้าหมายกั นไปคนละอย่ าง การเมื องไม่ สามารถพิ จารณาจาก
มาตรฐานทางศาสนา เพราะเป้าหมายของการเมืองและศาสนานันแตกต่
้
างกัน
แนวความคิดดังกล่าวพบได้ ในงานของ นิโคโล มาคิอาเวลลี และโทมัส ฮอบส์
ที่ทาให้ การเมื องเป็ นเรื่ องของธรรมชาติอันเป็ นระเบียบของพระผู้เป็ นเจ้ าตาม
กรอบคิ ดของคริ สต์ ศาสนา ครั น้ ถ้ าผนวกเข้ ากับธรรมชาติ แบบลัทธิ ดาร์ วิ น
การเมื องเป็ นเรื่ องของความจ าเป็ นเพื่ อการมี ชี วิ ตรอด ทัง้ นี ้ เป้าหมายทาง
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การเมืองเป็ นเรื่ องของโลกนี ้ แต่เป้าหมายของศาสนากลับเป็ นสิ่งที่ อยู่ในโลก
หน้ าที่ยงั ไม่มีใครไปถึง และถึงแม้ วา่ จะไปถึงได้ แต่ก็ไม่มีใครที่จะเดินทางกลับมา
บอกได้ วา่ โลกหน้ ามีลกั ษณะเป็ นอย่างไร (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2559: 74)
ในสังคมยุคเก่ าการอาศัยศาสนาเป็ นเรื่ องที่ เป็ นไปได้ นั่นเพราะว่ า
ศาสนามีอิทธิพลโดยตรงต่อสังคมสมัยเก่าที่มนุษย์ยงั ไม่ได้ มีความก้ าวหน้ าทาง
เทคโนโลยี ดังที่ คาร์ ล มาร์ กซ์ ได้ ให้ ทศั นะไว้ ว่า “ศำสนำเกิ ดจำกควำมกลัวและ
ควำมทุกข์ อนั ถูกปรำกฏกำรณ์ ทำงธรรมชำติ ก่อกวน และยังเป็ นมำยำหรื อภำพ
ลวงตำ ซึ่งในทีส่ ดุ ก็จะค่อย ๆ เลือนหำยไป” (บุญลือ วันทยายนต์, 2518: 41) ความ
เกรงกลัวและความไม่ร้ ู ต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายได้ นนั ้
การอาศัยศาสนาจึงเป็ นทางเลือกที่ดีที่สดุ ในขณะนัน้ อย่างไรก็ตาม ดังที่อธิบาย
ไปแล้ วว่าในสังคมสมัยใหม่เราจะกระทาดังกล่าวไม่ได้ จริ งอยู่ว่าศาสนาคื อ
เสรี ภาพที่เรามีสิทธิเลือกที่จะคิดจะเชื่อ แต่การกระทาดังกล่าวต้ องเป็ นการเต็มใจ
เชื่อและเป็ นไปตามเสรี ภาพของปัจเจกชนเท่านัน้ รัฐจะแทรกแซงหรื อกาหนดเป็ น
กฏกติกาในการควบคุมไม่ได้ เพราะถื อว่าในสังคมเสรี ประชาธิ ปไตยอันเป็ น
รากฐานของความเป็ นสมัยใหม่ต้องยอมรับเสรี ภาพของปั จเจกชนและยอมรั บ
ความหลากหลายทางความเชื่อและความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้ วย
รากฐานทางศาสนาที่แม้ จะต้ องการพิสจู น์และการปฏิบตั ิก็ตาม แต่ก็ใช่ว่า
เป็ นการพิสูจน์ให้ เป็ นผิด ดังนัน้ ศาสนาจึงเป็ นเรื่ องของความสมบูรณ์มากกว่า
เป็ นเรื่ องของการพิสูจน์ และขณะเดียวกันก็ไม่ได้ สอดคล้ องกับความคิดของคน
นอกศาสนา นอกจากนันเมื
้ ่อมนุษย์กาเนิดหรื อเป็ นทารกมาจนถึงระยะเวลาหนึ่ง
ศาสนาไม่ได้ เป็ นเรื่ องของการเลื อก แม้ ว่าสภาวะสมัยใหม่ศาสนาเป็ นหนึ่ ง
ในทางเลือกที่แต่ละคนสามารถเลือกได้ แต่สาหรับคนจานวนมาก ศาสนาก็ใช่ว่า
จะเป็ นเรื่ องทางเลือก เพราะเป็ นเรื่ องของวิถีชีวิตและจารี ตประเพณีที่รับเอามา
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จากบรรพบุรุษ ศาสนาคือความจาเป็ นของการดารงชีวิตในฐานะที่เกิดมาเป็ น
มนุษย์ (Taylor, 2007: 3 อ้ างถึงใน ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 2557: 139)
ในสังคมสมัยใหม่จงึ ไม่ได้ จากัดเพียงเพราะว่าจะแยกศาสนาออกจากรัฐ
เท่านัน้ แต่บริ บทหรื อมุมมองที่สาคัญของศาสนาที่มีอิทธิพลหรื อปฏิสมั พันธ์ กับ
มนุษย์ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึง่ ที่ต้องคานึงถึงด้ วย ถ้ ากล่าวถึงสภาวะสมัยใหม่หรื อการ
ทาให้ เป็ นสมัยใหม่หรื อการทาให้ ทันสมัย (Modernization) จริ งๆ แล้ วมันก็ คือ
การทาให้ เป็ นประชาธิปไตยนัน่ เอง (Democratization) ดังนัน้ คาว่า “การทาให้
ทันสมัย” กับ “การทาให้ เป็ นประชาธิ ปไตย” ก็คือคาเดียวกัน (ศุภชัย ศุภผล,
2560: 62) อย่างไรก็ตาม เมื่อมาถึงตรงนี ้เราอาจจะกล่าวได้ ว่าในภาวะสมัยใหม่
ที่มีความสัมพันธ์กบั ศาสนานัน้ มีความต้ องการสองอย่าง อย่างแรก คือการแยกรัฐ
กับศาสนาให้ ชดั เจน และอย่างที่สองก็คือการดารงอยู่ของศาสนาภายใต้ ระบอบ
การปกครองแบบประชาธิปไตย เมื่อเรากล่าวว่าการทาให้ ทนั สมัยหรื อความเป็ น
สมัยใหม่คือสิ่งเดียวกันกับประชาธิปไตยนันการวิ
้
เคราะห์ที่จะสื่อถึงการดารงอยู่
ในสภาวะของสมัยใหม่ของศาสนาก็ต้องมุ่งประเด็นการวิเคราะห์ไปที่รูปแบบการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยกับความสัมพันธ์ของศาสนาอีกทางหนึง่ ก็ได้
ดังนัน้ ในสภาวะของความเป็ นสมัยใหม่จึงมีความพยายามที่จะแยกเอา
ศาสนากับรั ฐ ออกจากกันนั่นก็ คื อไม่ ให้ มี รั ฐที่ อยู่ ในรู ปแบบของรั ฐ ศาสนา
ประชาชนหรื อพลเมื องมี เสรี ภาพในทางศาสนาอย่างมากที่สุด ถื อว่าแนวคิด
เกี่ ยวกับศาสนากับสภาวะสมัยใหม่เป็ นแนวคิดที่ อาจจะน าไปสู่การลดความ
ขัดแย้ งทางศาสนาได้ เพราะพลเมืองในรัฐไม่ได้ ถูกควบคุมภายใต้ บทบัญญัติ
ที่เกิดขึ ้นจากแนวคิดพื ้นฐานของศาสนาใดศาสนาหนึ่งเท่านัน้ แต่อย่างไรก็ตาม
หากเรามองว่าศาสนาสามารถที่ จะควบคุมการด าเนิ นการของรั ฐได้ และให้
เสรี ภาพกับประชาชนรั ฐนัน้ อาจจะเป็ นรั ฐศาสนาก็ ได้ นอกจากนี ้ ในสภาวะ
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สมัยใหม่เรามักจะเห็นได้ ว่าศาสนาได้ ถูกมองว่าเป็ นสิ่งท้ าทายต่อความเป็ น
สมัยใหม่อันเนื่องมาจากความขัดแย้ ง ดังนัน้ แล้ วการพิจารณาในมุมมองของ
ศาสนาจึงต้ องพิจารณาในภาพกว้ างมากกว่าการที่จะพิจารณาไปที่การชี ้ไปเพียง
จุดใดจุดหนึง่ เท่านัน้
อย่างไรก็ ตาม เพื่ อให้ การวิเคราะห์ ในมุมกว้ างเกี่ ยวกับการคิดเรื่ อง
ความสัมพันธ์ ระหว่างศาสนากับวัฒนธรรมที่ อยู่ในโลกรอบตัวเรานี ้ มีรูปแบบ
ใหญ่ๆ อยู่ 4 แบบ คือ 1) วัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป ศาสนาก็ปรับตัวไปตามวัฒนธรรม
ที่เปลี่ยน 2) ศาสนาและวัฒนธรรมเปลี่ยนไปตามโลกในลักษณะที่เปลี่ยนแปลง
เข้ าสู่กัน 3) ศาสนาและวัฒนธรรมเป็ นคู่แข่งกัน ชิ งกันว่าใครจะอยู่เหนื อใคร
ในเรื่ องอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของศาสนิก 4) ศาสนากับวัฒนธรรมแยกกันอยู่ ศาสนา
ก็ทางานของศาสนา ส่วนวัฒนธรรมก็เดินต่อไปเรื่ อยๆ ศาสนิกแต่ละคนก็เลยอยู่
ในสองโลก บางวันเป็ นอย่างนี ้ บางวันเป็ นอย่างนัน้ อยู่บ้านเป็ นอย่างหนึ่ง พอออก
ไปทางานก็เป็ นอีกอย่างหนึ่ง ความขัดแย้ งและความตึงเครี ยดระหว่างศาสนากับ
วัฒนธรรมนี ้มีให้ เห็นอยู่รอบๆ ตัวเรา วิธีการที่เผชิญกับสิ่งเหล่านี ้และลักษณะของ
การท้ าทายที่แต่ละศาสนาเผชิญก็ตา่ งกันไป (มารค ตามไท, 2555: 22)
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การปรั บตัวและการดารงอยู่ของศาสนาในสภาวะสมัยใหม่
จากประวัติการณ์ ที่ผ่านมาศาสนามีอิทธิ พลกับสังคมในแง่ของการมี
อานาจเหนือรัฐ เมื่อเวลาต่อมาศาสนาที่เคยมีอานาจกับถอยหลังให้ กับอานาจ
รัฐสมัยใหม่ นักคิดกลุ่มหนึ่งกล่าวว่าในความหมายนีก้ ็คือการที่รัฐกับศาสนา
แยกกันอย่างอิสระและศาสนาไม่มี อิทธิ พลที่จะน าเอาคาสอนมากาหนดการ
ปกครองรัฐได้ แต่การถอยลงมาอยู่ภายใต้ อานาจรัฐศาสนาเองก็ไม่ได้ มีอิทธิ พล
ต่อวิถีชีวิตของมนุษย์น้อยลงไปเลย ดังนันในสภาวะสมั
้
ยใหม่ศาสนาจึงถูกแรง
บีบคันจากลั
้
ทธิอดุ มการณ์ทางการเมืองและอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของศาสนิกชน
ตามไปด้ วย เพื่อความดารงอยู่ของศาสนาในภาวะสมัยใหม่อนั เกิดจากแรงบีบคัน้
ทางการเมืองและแรงบีบคันอื
้ ่นๆ ศาสนาจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่จะมีทีท่าแบบใหม่
ในการนาเสนอแนวคิดทางศาสนาของตนเพื่อที่จะให้ ศาสนานันด
้ ารงอยู่ตอ่ ไป
อย่างไรก็ตามยังมีนกั คิดอีกกลุ่มหนึง่ ที่ปฏิเสธการแยกจากกันของรัฐกับ
ศาสนากล่ าวคื อรั ฐต้ องให้ การสนับสนุนศาสนาและมี กฎหมายรองรั บและ
กฎหมายนัน้ ต้ องใช้ ได้ กับทุกคนในรั ฐ นอกจากนี ย้ ังมี ความเห็นต่ออี กว่ าการ
ดาเนินกิจการหรื อกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการเมืองการปกครองในรัฐต้ อง
พิจารณาว่ามีความเป็ นไปได้ กบั แนวความคิดหรื อความเชื่อตลอดจนขนบประเพณี
และศาสนาของคนส่วนมากในรัฐ แนวคิดของกลุ่มหลังนี ้อาจจะดูคล้ ายคลึงกับ
แนวคิดยุคกลางที่ไม่มีการแยกกันอย่างชัดเจนระหว่างอาณาจักรกับศาสนจักร
หากพิจารณาความสัมพันธ์ ของศาสนากับสังคมจะเห็นว่า ศาสนาต่างๆ
เข้ าไปสัมพันธ์กบั บ้ านเมืองหรื อสังคมในระยะที่แตกต่างกัน มีผ้ กู ล่าวว่าศาสนา
อิสลามถื อว่ารั ฐกับศาสนจักรเป็ นอันหนึ่งอันเดี ยวกัน ดังนัน้ สังคมที่ นับถื อ
ศาสนาอิสลามจึงจัดรู ปแบบการบริ หารตลอดจนมี กฏหมายที่ มาจากศาสนา
โดยตรง ศาสนาคริ สต์สมัยหนึ่งก็เคยถืออย่างเดียวกับศาสนาอิสลาม แต่ต่อมา
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ก็ ผ่อนคลายลงตามความเปลี่ ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ จะอย่างไรก็ ตาม
ศาสนาคริ สต์ก็ยงั เห็นว่าสังคมควรได้ รับการดูแลโดยศาสนจักร ในทางกฏหมาย
และการเมือง ศาสนาคริ สต์อาจจะไม่สามารถเข้ าไปมีอิทธิพลได้ ตรงๆ แต่ในทาง
สังคมชุมชนคริ สต์คอ่ นข้ างยึดถือกฏระเบียบทางศาสนา ชาวคริสต์จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามกฏระเบียบนี ้ในระดับที่แน่นอน ไม่เช่นนันจะไม่
้
ได้ รับความร่วมมือจากชุมชน
(ปรี ชา ช้ างขวัญยืน และสมภาร พรมทา, 2547: 22) เพื่อที่จะให้ เห็นภาพชัดเจน
ของศาสนากับสภาวะสมัยใหม่อาจอธิบายได้ ดงั นี ้
ความขัดแย้ งที่นาไปสู่ความรุ นแรงอันมีสาเหตุจากศาสนานันมี
้ จานวน
สูงขึ ้นอย่างมากในทั่วโลก ไม่ว่าความขัดแย้ งของศาสนาในยุโรป ความขัดแย้ ง
ของขบวนการชาตินิยมของกลุ่มชาติพนั ธุ์มสุ ลิมในปาเลสไตน์ไปจนถึงมาเลเซีย
Steve Bruce (Ruane, 2011: 67) ประมาณว่า ความขัดแย้ งที่นาสู่ความรุ นแรง
ถึ งสามในสี่ นับตัง้ แต่ปี ค.ศ.1960 มานัน้ มี สาเหตุเกี่ ยวข้ องกับองค์ ประกอบ
ทางด้ านศาสนา เช่น ความรุ นแรงและความกดดันทางศาสนาได้ ทาให้ เกิ ดการ
อพยพลี ้ภัยครัง้ ใหญ่ของชาวโรฮิงญาสองครัง้ ในตอนปลายทศวรรษ 1970 และ
ตอนต้ นทศวรรษ 1990 แม้ บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมีหลายมาตราบ่งถึงความ
เท่าเทียมกันของประชาชนเมียนมาร์ ไม่ว่าจะมาจากเผ่าพันธุ์หรื อชนชันใด
้ และ
นับถือศาสนาใด แต่แนวคิดของมาตราเหล่านี ้ก็ไม่ได้ ถกู นามาใช้ กบั มุสลิมเมียนมาร์
เพราะขึน้ อยู่กับการตีความคาว่า “ประชาชนเมี ยนมาร์ ” ในสายตาของสังคม
เมียนมาร์ ส่วนใหญ่ มุสลิมเมียนมาร์ คือผู้อพยพที่เพิ่งเข้ ามาอยู่อาศัยในประเทศ
เมียนมาร์ ในช่วงหลังจากที่องั กฤษยึดเมียนมาร์ เป็ นอาณานิคม หรื ออีกนัยหนึ่ง
ไม่เกิน 150 ปี ซึ่งเป็ นระยะเวลาสัน้ ๆ เมื่อเทียบกับพระพุทธศาสนาที่เข้ ามาใน
เมียนมาร์ กว่า 2 พันปี นับตังแต่
้ ทศวรรษ 1960 เป็ นต้ นมา การแสดงความคิดเห็น
โดยพระสงฆ์ เมี ยนมาร์ บางรู ป (เช่น Sitagu Sayadaw) การกระทาของรั ฐบาล
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

ศาสนากับการดารงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่

เมียนมาร์ และการต่อต้ านจากสังคมได้ ทาให้ มสุ ลิมเมียนมาร์ เป็ นคนชายขอบใน
ประเทศของตนเอง (อิศรา ศานติศาสน์, 2556: 24)
ชาวอาระกันที่นบั ถือศาสนาพุทธนันสามารถหลอมรวมเป็
้
นเนื ้อเดียวกัน
กับชาวพม่าได้ ไม่ยากนัก อาจเป็ นเพราะมีศาสนาเป็ นสิ่งเชื่อมโยง กล่าวคือการ
มีอัตลักษณ์ ร่วมกัน ในขณะที่ชาวมุสลิ มโรฮิงญานอกจากความแตกต่างทาง
ศาสนาแล้ ว การไม่ได้ รับสิทธิ์ความเป็ นพลเมืองยิ่งตอกย ้าให้ เกิดการแบ่งจาพวก
ของคนในสังคมอย่างชัดเจน ความขัดแย้ งระลอกล่าสุด ที่ กลายเป็ นชนวน
ก่อให้ เกิดความบาดหมางร้ าวลึกระหว่างชาวโรฮิงญาและชาวพม่า ได้ พฒ
ั นาเป็ น
ความขัดแย้ งระหว่างผู้นับถื อศาสนาพุทธและผู้นบั ถื อศาสนาอิสลาม กล่าวคือ
มีรายงานข่าวว่าหญิงชาวพุทธถูกทารุ ณ ข่มขืน และฆาตกรรม โดยชายมุสลิม
3 คน ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2012 เมื่อข่าวแพร่ กระจายออกไป ได้ สร้ างความ
โกรธแค้ นให้ กบั ชาวพม่าเป็ นจานวนมาก แม้ เจ้ าหน้ าที่จะจับตัวผู้กระทาความผิด
ได้ ก็ตาม ในวันที่ 3 มิถนุ ายน 2012 ชาวพม่าในเมืองตองอัพได้ บกุ ขึ ้นไปบนรถบัส
ที่มีชาวมุสลิมร่วมเดินทาง นาตัวชาวมุสลิมบนรถบัส 10 คน ลงมาสังหาร โดยทัง้
สิบคนไม่เกี่ยวข้ องใดๆ กับเหตุการณ์ข่มขืนที่เกิดขึ ้น และเมืองที่เกิดเหตุก็อยู่ห่าง
ออกไปนับร้ อยกิโลเมตร หลังจากนัน้ เหตุการณ์ ก็ลุกลามใหญ่โต ชาวพุทธและ
มุสลิมต่างโกรธแค้ นซึ่งกันและกัน มีการทาร้ ายร่ างกาย ทรัพย์สิน มีผ้ เู สียชีวิต
เป็ นจานวนมาก รัฐบาลไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ ได้ เกิดการเดินขบวน
ประท้ วงตามบริ เวณต่างๆ รวมทัง้ ที่ ย่างกุ้งด้ วย แม้ กระทั่งพระสงฆ์ ก็ออกมา
เดินขบวนเรี ยกร้ องให้ มีการขับไล่ชาวโรฮิงญาออกไปจากประเทศเพราะไม่ใช่ชาว
พม่า (อรรคณัฐ วันทนะสมบัติ, 2560)
ตัวอย่างของปั ญหาดังกล่าวนี ้เราอาจเรี ยกได้ วา่ ปัญหาที่เกิ ดขึ ้นในสังคม
ที่ เป็ นพหุศาสนา และแน่ นอนว่ าสังคมสมัยใหม่ ล้ วนเป็ นสังคมพหุศ าสนา
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มากกว่าสังคมที่เป็ นรัฐศาสนาแบบยุคกลาง กรณีของโรฮิงญาก็เกิดขึ ้นจากความ
ขัดแย้ งของพหุศาสนาเช่นกัน การเกิดปั ญหาเหล่านีเ้ กิดจากการไม่ยอมรั บใน
เสรี ภาพทางศาสนาของศาสนิกชนเองหรื ออาจเกิดจากการใช้ อานาจรัฐในการ
ควบคุมเสรี ภาพทางความเชื่อในศาสนาด้ วย ข้ อสาคัญก็คือว่าสังคมต้ องยอมรับ
ในเสรี ภาพทางความเชื่ อของศาสนา และรั ฐต้ องเข้ าใจความเป็ นพหุศาสนา
มากกว่าการที่ จะปลูกฝั งให้ ประชาชนสร้ างความเป็ นรั ฐศาสนาขึน้ มาในชาติ
ตัวอย่างที่ชดั เจนในสังคมไทย เราอาจกล่าวได้ ว่าเป็ นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่ง
ที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้ งทางศาสนา คือ ในกรณี ที่มีการเรี ยกร้ องให้ บญ
ั ญัติ
พุทธศาสนาเป็ นศาสนาประจาชาติไว้ ในรัฐธรรมนูญ เพราะสังคมไทยเองก็ไม่ได้
มีศาสนาเพียงศาสนาเดียว และการกระทาเช่นนี ้ก็อาจจะกระทาได้ ในกรณีที่เป็ น
รั ฐศาสนา เช่น นครรั ฐวาติกั น ดังนัน้ การเรี ยกร้ องให้ รัฐออกกฏหมายรองรั บ
ศาสนาเช่นนี จ้ ึงอาจนาไปสู่ความขัดแย้ งทางศาสนาก็ เป็ นได้ จึงเป็ นที่ มาให้
นักวิชาการบางกลุ่มต้ องการที่จะให้ มีการแยกรัฐกับศาสนาออกจากกันให้ ชดั เจน
อย่างไรก็ตาม การที่รัฐไม่ต้องออกกฏหมายควบคุมศาสนาไม่ใช่ว่ารัฐจะไม่มี
สิทธิที่จะเข้ าไปควบคุมศาสนาเลยในบางกรณี หากปั ญหาที่ศาสนาไม่สามารถ
แก้ ไขได้ เราอาจจะใช้ กฎหมายทัว่ ไปในการควบคุมปั ญหาที่เกิ ดขึ ้นและกฏหมาย
ที่วา่ นี ้ต้ องใช้ ได้ กบั ทุกคนโดยไม่อิงหลักศาสนาแต่อิงอยูก่ บั หลักสากลทัว่ ๆ ไป
เมื่ อความขัดแย้ งระหว่างศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนชาติพันธุ์ ที่ มี
รากเหง้ ามาจากศาสนาของบรรพชนเป็ นหลักคือปั ญหาสาคัญของศาสนาใน
สภาวะสมัยใหม่ที่ปรากฏให้ เห็นอยู่เสมอ เราจึงต้ องเข้ าใจว่าหลักการพื ้นฐานของ
ความเป็ นสมัยใหม่คืออะไร นี่คือการที่ศาสนาต้ องยอมรับหลักการบางอย่างให้
ได้ และไม่มีการขัดต่อหลักเหตุผลด้ วย ทัง้ นีเ้ พื่อให้ ศาสนาปรับตัวและยอมรั บ
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หลักการดังกล่าวอันจะน าไปสู่การดารงอยู่ของศาสนาและกระทาหน้ า ที่ ของ
ศาสนาให้ สมบูรณ์พร้ อมในทุกๆ ด้ านในสังคมสมัยใหม่
การที่ แต่ละศาสนาจะยอมรั บหลักการที่ เป็ นสากลและร่ วมกันได้ นัน้
ผู้เขียนเห็นว่านี่เป็ นเรื่ องที่ยากพอสมควร แต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งนี ้ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ เลย
เพราะว่าการที่ศาสนาไม่สามารถที่จะปรับตัวให้ เข้ ากับหลักการที่เป็ นสากลได้
นันผลที
้
่ตามมาคือศาสนาก็ไม่อาจดารงอยู่ภายใต้ สภาวะสมัยใหม่ที่ผ้ คู นต่างมี
ความคิด ความเชื่อ และหลักการเป็ นของตนเองและไม่กระทบกระเทื อนผู้อื่ น
กล่าวง่ายๆ คือสังคมพหุศาสนาต้ องปรับความเข้ าใจและยอมรับหลักการร่ วมกัน
ให้ ได้ การที่ชาวมุสลิมโรฮิงญากับชาวพุทธในเมียร์ มาเกิดการกระทบกระทั่งกัน
จนนาไปสู่การฆ่าล้ างเผ่าพันธุ์กันอย่างต่อเนื่องนัน้ ก็เพราะผู้คนต่างศาสนาไม่
ยอมรับซึง่ กับและกัน ต่างก็อ้างความเป็ นตัวของตัวเองภายใต้ สภาวะของศาสนา
ที่ ถือว่ามี มากสุดและเก่ าแก่ในดินแดนนัน้ การไม่ยอมรั บหรื อไม่เปิ ดกว้ างก็
เท่ากับเป็ นการผูกขาดทางศีลธรรมหรื อจิตสานึกความเข้ าใจกับเพื่อมนุษย์ นี่คือ
ข้ อบกพร่องของหลายๆ ศาสนาที่เกิดขึ ้นเสมอ นอกจากนี ้ความสัมพันธ์ของรัฐกับ
ศาสนาจะต้ องไม่เป็ นความสัมพันธ์ ที่รัฐคอยให้ การสนับสนุนศาสนาใดศาสนา
หนึง่ หรื อรัฐต้ องไม่ประกาศว่า ชนในชาติต้องนับถือศาสนานันๆ
้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยการให้ เสรี ภาพทางความคิด ความเชื่อ
ในการนับถือศาสนานันเป็
้ นเรื่ องที่รัฐต้ องปล่อยให้ ประชาชนมีเสรี ภาพมากที่ สุด
แต่เมื่อการใช้ เสรี ภาพไปก้ าวก่ายคนอื่นรัฐจึงจะเข้ ามาจัดการได้
ศาสนาต่างๆ จะยอมรั บหลักการนี ร้ ่ วมกันได้ อย่างไรจึงเป็ นค าถาม
ต่อมา ซึ่งการที่ศาสนาต่างๆ จะยอมรับหลักการร่ วมกันได้ นนั ้ นับเป็ นเรื่ องยาก
เพราะการตัดสินคุณค่าทางศีลธรรมของแต่ละศาสนาก็แตกต่างกันไป แต่ต้อง
ไม่ลืมว่ารัฐเป็ นผู้มีบทบาทมากในเรื่ องนี ้ เพราะเรามักพบได้ เสมอว่าแต่ละประเทศ
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มักมีวฒ
ั นธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว หลายประเทศรัฐจะอ้ างว่าวัฒนธรรม
ของประเทศก็มาจากการปลูกฝั งรากฐานอย่างมัน่ คงจากศาสนาในประเทศนันๆ
้
เมื่อรัฐกล่าวเช่นนี ้ จึงทาให้ ประชาชนก็ ต้องยอมรั บเพราะรัฐถื ออานาจสูงสุด
อย่างไรก็ตามการที่จะให้ แต่ละศาสนายอมรับหลักการต่างๆ ร่วมกันได้ สิ่งที่ควร
จะเป็ นก็คือว่าประชาชนต้ องเข้ าใจรากฐานความเป็ นมนุษย์และสร้ างความเข้ าใจ
ตามหลักการสากลก่อน คาถามคือ แล้ วเราจะทาได้ อย่างไร เราอาจตอบได้ ว่า
ประกำรแรก รัฐต้ องไม่สนับสนุนการสอนศาสนาในระบบการศึกษา ประกำรทีส่ อง
รัฐต้ องไม่กล่าวอ้ างหรื ออ้ างอิงศาสนามาเป็ นหลักการสาคัญในการปกครองผ่าน
การใช้ อ านาจ และสามรั ฐต้ องเปลี่ ยนจากการสอนศาสนามาเป็ นการสอน
สิ่งที่สาคัญกับความเป็ นมนุษย์ตามหลักการสมัยใหม่
การที่รัฐให้ ระบบการศึกษามีการสอนศีลธรรมของศาสนาเป็ นการตอกย ้า
ให้ ซมึ ซับว่า ศีลธรรมที่เราควรถืออย่างยิ่งคือศีลธรรมในศาสนาของเราการกระทา
ดังกล่าวจึงผิดหลักการของความเป็ นสังคมพหุศาสนาในรัฐสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ใช่
เรื่ องผิดถ้ าหากการสอนศาสนานันลดทอนบทบาทของศาสนาแล้
้
วปรับให้ เข้ ากับ
คุณค่าทางศีลธรรมของมนุษย์ อย่างไรก็ ตามก็ อาจเกิ ดความขัดแย้ งในระดับ
เล็กๆ ก็เป็ นได้ แน่นอนว่าสังคมที่เรี ยกว่าการศึกษาก็ย่อมมีความเป็ นพหุศาสนา
ปรากฏอยู่ การสอนเน้ นหนักในศาสนาใดศาสนาหนึง่ ก็อาจนาไปสู่ปัญหาที่ใหญ่กว่า
ได้ ปั จจัยดังกล่าวปั จจัยแรกนี ้จึงเป็ นสิ่งที่รัฐควรแก้ ไขเสียใหม่และพิจารณาให้
รอบคอบถึงปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นตามมามากกว่าผลลัพธ์ ที่ไม่ได้ คานึงถึงปั ญหา
ประการที่สองที่ว่ารัฐต้ องไม่กล่าวอ้ างหรื ออ้ างอิงศาสนามาเป็ นหลักการสาคัญ
ในการปกครองผ่านการใช้ อานาจ เช่น การที่บอกว่าประชาชนควรปฏิบตั ิตนตาม
หลักธรรมของศาสนาพุทธ ประชาชนควรปฏิบตั ิตนตามหลักอิสลาม หรื อประชาชน
ควรปฏิบตั ิตนตามศาสนาฮินดู ศาสนาพราหมณ์ เป็ นต้ น เพราะรากฐานของชาติ
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เจริ ญมาเพราะศาสนา เราต้ องให้ ความสาคัญมากเป็ นพิเศษ ลักษณะดังกล่าวนี ้
จึงเป็ นการมุง่ มัน่ ที่จะนาเอาหลักของศาสนาใดศาสนาหนึง่ มาเป็ นตัวแบบเท่านัน้
ซึ่งนี่เองก็อาจนามาสู่ความขัดแย้ งทางศาสนาอีกหนึ่งปั จจัย ส่วนประการที่สาม
สุดท้ ายที่ว่ารัฐต้ องเปลี่ยนจากการสอนศาสนามาเป็ นการสอนสิ่งที่สาคัญกับ
ความเป็ นมนุษย์ตามหลักการสมัยใหม่ ประการสุดท้ ายนี ้คือสิ่งสาคัญที่สุดที่จะ
มาทดแทนสองประการแรกเมื่อทุกคนเข้ าใจหลักการพื ้นฐานของความเป็ นมนุษย์
ตามหลักเหตุผลและไม่อิงกับศาสนาแล้ วสุดท้ ายความเป็ นพหุศาสนาก็จะไม่อาจ
นาไปสูค่ วามขัดแย้ งได้
จากการอธิบายข้ างต้ นมีข้อสนับสนุนจาก “ฮาร์ ท” ผู้เป็ นศาสตราจารย์
ทางด้ านวิชากฎหมายได้ อธิ บายไว้ ว่า นักคิดสายศาสนามักจะไม่แยกความ
แตกต่างระหว่างศีลธรรมหรื อจริ ยธรรมสองประเภท คือ ศี ลธรรมแบบศรั ทธำ
(Positive Morality) และศี ลธรรมแบบวิ พำกษ์ (Critical Morality) ศีลธรรมแบบ
ศรัทธานันเป็
้ นสิ่งที่ศาสนิกชนที่นบั ถือศาสนานันๆ
้ ยอมรับ โดยเป็ นการยอมรับ
ภายใต้ มิติของศาสนา หมายความว่าบางครัง้ การยอมรับนันไม่
้ ต้องการเหตุผล
มาอธิบาย หรื อถ้ ามีการอธิ บายก็จะเป็ นการอธิบายด้ วยภาษาทางศาสนานัน้ ๆ
ซึ่งคนที่นับถื อศาสนาอื่ นยากที่ จะรู้ สึกยอมรั บได้ เช่น การอธิ บายข้ อห้ ามทาง
ศาสนาคริ สต์โดยใช้ เหตุผลอ้ างอิงกับพระเจ้ าเกี่ยวกับข้ อห้ ามไม่ให้ คสู่ ามีภรรยา
ใดๆ ทาการหย่าร้ างหรื อแต่งงานใหม่ได้ เพราะถือว่าเป็ นการขัดต่อพระประสงค์
ของพระผู้เป็ นเจ้ าที่บญ
ั ญัติให้ ค่ชู ายหญิงทุกคนมีค่ขู องตนได้ เพียงคู่เดียว และ
คนที่นับถื อศาสนาพุทธคงจะไม่สามารถยอมรั บข้ อห้ ามข้ อนีไ้ ด้ เพราะศาสนา
พุทธไม่ได้ สอนให้ เชื่อในเรื่ องพระเจ้ า แต่ถ้าเราอธิบายข้ อห้ ามหรื อกฏแห่งกรรม
ในศาสนาพุทธให้ คนศาสนาคริ สต์ฟั งก็ เป็ นเรื่ องยากที่ คนคริ สต์จะยอมรั บได้
เพราะศาสนาคริ สต์ไม่ได้ สอนให้ เชื่ อในเรื่ องดังกล่าว ศีลธรรมทางศาสนาที่
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แตกต่างกันของศาสนาต่างๆ นี่เองที่ฮาร์ ทเรี ยกว่า “ศีลธรรมแบบศรัทธา” (พิพฒ
ั น์
พสุธารชาติ, 2553: 183 - 184)
อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะตอบโจทย์ที่ว่า ศาสนาจะมีหลักการร่ วมกันได้
อย่างไร ฮาร์ ทจึงเสนอว่า ศีลธรรมของศาสนาต่างๆ มีเนื ้อหาที่ตรงกันที่เรี ยกว่า
ศีลธรรมแบบวิพากษ์ อันเป็ นศีลธรรมพื ้นฐานที่มาจากการใช้ เหตุผลมากกว่าการ
โน้ มน้ าวใจด้ วยศรัทธา เป็ นศีลธรรมที่แม้ แต่คนที่นบั ถือศาสนาต่างกันก็สามารถ
ยอมรับฟั งคาอธิบายของคนในศาสนาอื่นได้ ศีลธรรมแบบวิพากษ์ นี ้เองที่ฮาร์ ท
ยอมรับว่าสามารถนามาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการออกกฎหมายได้ การที่ฮาร์ ทเสนอ
เช่นนี ้ไม่ได้ หมายความว่าเขาต้ องการให้ ศานิกชนล้ มเลิกความเชื่อเรื่ องศีลธรรม
แบบศรั ทธาไปจนหมดสิ น้ ไป เขาเชื่ อว่าศาสนิกชนของแต่ละศาสนาสามารถ
มีความเชื่อในเรื่ องต่างๆ ของศาสนาของตนได้ เพียงแต่วา่ ศาสนิกชนต่างๆ เหล่านี ้
ไม่ควรนาเอาศีลธรรมแบบศรั ทธาของตน มาบังคับให้ ผ้ ูนับถื อศาสนาอื่ นเชื่ อ
เหมือนกับตน หรื อใช้ อิทธิ พลให้ รัฐนาศีลธรรมแบบศรัทธาเหล่านัน้ ไปออกเป็ น
กฎหมายบังคับคนทังประเทศได้
้
(พิพฒ
ั น์ พสุธารชาติ, 2553: 185)
นอกจากเรื่ องดังกล่าวแล้ ว การที่ศาสนาจะสามารถดารงอยู่ได้ ในสังคม
สมัยใหม่ศาสนาต้ องยอมปรับรูปแบบคาสอนหรื อแนวคิดบางประการให้ สามารถ
เข้ ากับรูปแบบการปกครองของประเทศนันๆ
้ ได้ ลักษณะเช่นนี ้ปรากฏให้ เห็นน้ อย
มากเมื่อเทียบกับปรากฏการณ์ที่ว่า รู ปแบบทางการเมืองปรับตัวเข้ าหาศาสนา
ซึ่งมี มากกว่า อย่างไรก็ ตามปรากฏการณ์ ทางสังคมที่ ศาสนาต้ องยอมปรั บ
รู ปแบบคาสอนให้ เข้ ากับรู ปแบบทางการเมืองของประเทศปรากฏในงานศึกษา
ของ หอมหวล บัวระภา ได้ ทาการศึกษาวิเคราะห์พระพุทธศาสนา ในสปป.ลาว
ภายใต้ อุดมการณ์สงั คมนิยม จาก พ.ศ.2518 - 2533 ผ่านบทบาทพระสงฆ์ 3 ด้ าน
คือ การปกครอง การเผยแผ่ศาสนา และการศึกษา
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ผลการศึกษาพบว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518
รัฐบาล สปป.ลาว ได้ ยกเลิกพระราชบัญญัติการปกครองสงฆ์ พ.ศ.2502 ทาให้
ตาแหน่งพระสังฆราชและสมณศักดิ์ตา่ งๆ ของพระสงฆ์ถกู ยกเลิกไปด้ วย จากนัน้
รัฐบาลโดยความเห็นชอบของคณะสงฆ์ ได้ ประกาศใช้ กฎหมายองค์การพุทธศาสนา
สัมพันธ์ลาว ในการบริ หารจัดการองค์กรสงฆ์ รัฐบาลเข้ มงวดกับพระสงฆ์ในการ
เผยแผ่พทุ ธศาสนา กาหนดให้ พระสงฆ์ประยุกต์หลักคาสอนของพระพุทธศาสนา
ให้ เข้ ากับปรัชญามากซ์และห้ ามเผยแผ่หลักคาสอนที่ล้าหลัง ในด้ านการศึกษา
พระสงฆ์ได้ รับการสนับสนุนด้ านการเงินงบประมาณบุคลากร และวัสดุอุปกรณ์
จากกระทรวงศึกษาธิ การ หลักสูตรการเรี ยนการสอนเน้ นหนักในด้ านทฤษฎี
การเมืองการปกครองบนฐานนโยบายสังคมนิยม (หอมหวล บัวระภา, 2555: 186
- 216)
จะเห็นได้ ว่าสภาวะความขัดแย้ งระหว่างศาสนาหรื อปั ญหาอื่นๆ ที่เกิด
กับศาสนาในสังคมสมัยใหม่เป็ นแรงขับดันส าคัญที่ต้องท าให้ ศาสนานั น้ ต้ อง
ปรับตัวให้ เข้ ากับสภาวะความเป็ นสมัยใหม่ด้วย ในกรณีตวั อย่างที่ผ้ เู ขียนอธิบาย
ไปจึงสรุ ปได้ ง่ายๆ สองประการ ก็คือ ประกำรแรก ศาสนาต้ องยอมรับหลักการ
สากลร่ วมกันในสังคมพหุศาสนา นัน่ คือ ต้ องไม่เอาแนวคิดของศาสนาของตน
เป็ นหลัก แต่ต้องเอาศีลธรรมแบบวิพากษ์ ซึ่งเป็ นแนวคิดศีลธรรมแบบสากลเป็ น
หลัก ซึง่ เรามักจะเห็นเสมอว่าในสังคมสมัยใหม่ปัญหาความขัดแย้ งก็มกั เกิดจาก
การที่ศาสนิกชนของแต่ละศาสนาอ้ างศีลธรรมแบบศรัทธาในศาสนาของตนเอง
ว่ามีความแข็งแกร่งมัน่ คงและเป็ นธรรมที่สดุ มาเป็ นแกนหลักสาหรับแนวคิดของ
คนในชาติ นอกจากนี ้ปมปั ญหาของศาสนายังอาจจะถูกแก้ ด้วยแนวคิด ประกำร
ที ่สอง คือ ศาสนาต้ องปรับเปลี่ยนรู ปแบบคาสอนตลอดจนแนวคิดให้ ลดทอนลง
มาสู่รูปแบบการปกครองทัว่ ๆ ไปของประเทศ กล่าวคือ ศาสนาจะดารงอยู่ได้ นนั ้
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ต้ องอาศัยความศรัทธาจากประชาชนแต่ไม่ใช่ความศรัทธาที่ปราศจากเหตุผล
หรื อความศรัทธาแบบมนุษย์ยคุ ดังเดิ
้ ม ในสังคมสมัยใหม่แนวความคิด ความเชื่อ
ถูกส่งผ่านระบอบการปกครองเป็ นหลักดังนันความเชื
้
่อทางศาสนาเองก็จะต้ อง
ผนวกเข้ ากับความคิดของระบอบการปกครองด้ วยแต่ไม่ใช่ว่าจะต้ องเหมือนกัน
นัน่ ก็คือ ศาสนาต้ องลดทอนรูปแบบคาสอนให้ สอดคล้ องกับระบอบการปกครอง
และมีทีท่าที่ส่งเสริ มต่อระบอบการปกครองที่นาไปสู่ความเป็ นสมัยใหม่ให้ ได้
โดยเฉพาะการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ม่งุ เน้ นเสรี นิยมประชาธิ ปไตย
เพราะเป้าหมายของการเมืองไม่ใช่เป้าหมายเดียวกับศาสนาแต่ทงนี
ั ้ ้ศาสนาต้ อง
เข้ าใจปรากฏการณ์ในระดับสังคมด้ วย
บทสรุป
ศาสนาเองถื อเป็ นปรากฏการณ์หรื อประดิษฐกรรมอย่างหนึ่งที่มนุษย์
สร้ างขึ ้น เมื่อสร้ างขึ ้นแล้ วศาสนากลับมีอิทธิพลต่อมนุษย์อย่างมากมาโดยตลอด
ในสมัยโบราณมนุษย์อาศัยศาสนาเป็ นที่พงึ่ พาอาศัยในการให้ คาตอบต่อคาถาม
ทังหลายว่
้
าสิ่งต่างๆ ที่ดาเนินไปนันเกิ
้ ดจากอะไร หน้ าที่ของศาสนาในยุคก่อนนัน้
จึงเป็ นหน้ าที่ในแง่ของสิ่งที่เป็ นสมบูรณ์คือทุกคนยอมรับร่ วมกันบนพื ้นฐานของ
สิ่ งเดี ยวกันในศาสนา และต่อมาในยุคกลางศาสนายังมี อิ ทธิ พลต่อมนุ ษย์
เช่นเดิมแต่อาจเป็ นการควบคุมสังคมทังหมดเพราะอาณาจั
้
กต้ องตกอยู่ภายใต้
อาณัตขิ องศาสนจักรทังสิ
้ ้น แนวคิดของศาสนาในยุคกลางหรื อก่อนหน้ ายุคกลาง
ศาสนาจึงทาหน้ าที่ควบคุมศีลธรรมของอาณาจักรแต่ก็เป็ นศีลธรรมแบบศรัทธา
คือศีลธรรมที่มาจากศาสนาและรัฐต้ องเป็ นรัฐศาสนา การตังค
้ าถาม การแสดง
ออกอื่นใด ที่ไม่ได้ สื่อความหรื อส่งเสริมต่อศาสนาย่อมเป็ นปฏิปักษ์ทงสิ
ั ้ ้น
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เมื่ อสังคมก้ าวหน้ าขึน้ รั ฐต่างๆ ในโลกก้ าวเข้ าสู่ความเป็ นสมัยใหม่
คาถามที่ว่าศาสนาจะดารงอยู่ได้ อย่างไรในสังคมสมัยใหม่นนั ้ โดยสรุ ปแล้ วใน
ภาพรวมก็คือ ศาสนาต้ องเข้ าใจก่อนว่าสังคมสมัยใหม่ต้องการอะไร ถึงแม้ ว่า
ความต้ องการของสังคมสมัยใหม่จะขัดแย้ งกับหลักการของศาสนาเอง แต่ก็ไม่ใช่
การปฏิเสธว่าจะยอมรับไม่ได้ เพราะเป้าหมายของสังคมก็เพื่อความสงบสุขหน้ าที่
ของศาสนาต่อสังคมมนุษย์ก็ต้องดาเนินไป แต่การดาเนินไปนันต้
้ องเข้ าใจความ
เป็ นยุคสมัยด้ วย
ดังนัน้ การเข้ าใจความเป็ นสมัยใหม่ก็อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นความเข้ าใจ
รากฐานทางศีลธรรมแบบสมัยใหม่ ศีลธรรมที่ว่านี ้จะต้ องปราศจากศีลธรรมแบบ
ศรัทธา ซึ่งการที่ศาสนาจะดารงอยู่ร่วมกันได้ ในสังคมพหุศาสนานันก็
้ ไม่ใช่ว่าจะ
เป็ นไปไม่ได้ เพราะในแง่ของความเป็ นสากลแล้ วศาสนาเองมีแนวความคิดที่เป็ น
จุดร่วมกันในศีลธรรมแบบสากลนัน่ ก็คือศีลธรรมแบบวิพากษ์ หากรัฐสร้ างความ
เข้ าใจในศีลธรรมแบบวิพากษ์ ในกับปั จเจกชนแทนที่จะให้ ความสาคัญกับศีลธรรม
แบบศรัทธาแล้ วความขัดแย้ งทางศาสนาก็จะลดลงได้
นอกจากนี ย้ ังเป็ นส่วนหนึ่งที่ จะท าให้ ศาสนาสามารถด ารงอยู่ได้ ใน
สังคมสมัยใหม่และทาหน้ าที่ของศาสนาต่อไป นอกจากนี ้ศาสนาต้ องปรับเปลี่ยน
หรื อลดทอนแนวคิดที่สดุ โต่งอย่างใดอย่างหนึ่งให้ สามารถเข้ ากับแนวคิดทางการ
เมืองการปกครองของรัฐได้ โดยเฉพาะระบอบการปกครองที่เอือ้ ต่อความเป็ น
สมัยใหม่นนั่ ก็คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การลดทอนแนวคิดที่ว่านี ้
ไม่ใช่การที่ให้ ศาสนิกชนเปลี่ยนศาสนาหรื อเลิกนับถือศาสนา แต่เพียงแค่เป็ นการ
สร้ างองค์ความรู้ หรื อถ่ายทอดหลักการของศาสนาที่ไม่ขดั แย้ งกับหลักการที่เป็ น
สากลเพราะสังคมสมัยใหม่ ในสังคมหนึ่ งมี ความเป็ นพหุศาสนาการเข้ าใจ
หลักการร่วมกันจึงเป็ นสิ่งที่ควรทาอย่างยิ่ง
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อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนไม่ได้ ต้องการที่จะสื่อให้ รัฐกับศาสนาเอื ้อสัมพันธ์
หรื อมี ความสัมพันธ์ ต่ อกั น เพี ยงแค่ต้ องการให้ ศาสนาสามารถรองรั บกั บ
อุดมการณ์ บางอย่างกับการเมืองการปกครองได้ เพราะทัง้ นีศ้ าสนายังคงเป็ น
ส่วนหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ อยู่ แต่การที่ศาสนาจะดารงอยู่ได้ ต้องปรั บเปลี่ ยน
แนวคิดให้ สอดคล้ องกับความคิดบางอย่างของผู้คนด้ วย ซึ่งไม่ใช่ว่าศาสนา
จะต้ องปรับเปลี่ยนคาสอนไปอย่างสิ ้นเชิง แต่เป็ นเพียงการปรับเปลี่ยนรู ปแบบ
เท่านัน้ นอกจากนี ้ ในสังคมสมัยใหม่ความสัมพันธ์ ของศาสนากับวัฒนธรรม
หรื อความสัมพันธ์ ของศาสนากับรัฐจึงเป็ นความสัมพันธ์ ในแง่ที่ว่าศาสนาต้ อง
ปรับตัวให้ เข้ ากับวัฒนธรรมในรัฐนันๆ
้ ให้ ได้ เพราะทังนี
้ ้ศาสนาไม่ได้ มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ในแง่ทางอภิปรัชญามากเท่าใดนักเพราะอิทธิพลของวิทยาศาสตร์ ได้ เข้ า
มาอธิบายในส่วนนันไปแล้
้
วแต่หน้ าที่สาคัญของศาสนาคือการสร้ างความเข้ าใจ
ในศีลธรรมมากกว่า
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ศาสนากับการดารงอยู่ในสภาวะสมัยใหม่
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เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
้ ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั
ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เปรียในภาษาผู
บเทียบการแปรการใช้
ศัพท์ของคนสามระดั
บอายุ

ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
A Comparison of Lexical Variation
in Phuthai Kapong Dialect among Three Generations
in Thailand and Lao PDR
สุทธิดา จันทร์ดวง1 / Sutthida Chanduang
บทคัดย่ อ
บทความนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเที ยบการแปรการใช้ ศัพท์
และเปรี ยบเที ยบด้ านรู ปแบบการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ ไท
กะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยใช้ หน่วย
อรรถจานวน 600 หน่วยอรรถในการเก็บรวบรวมข้ อมูล จานวน 9 หมวดศัพท์ โดย
สัมภาษณ์ ผ้ ูบอกภาษาซึ่งแบ่งออกเป็ น 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุ
ระหว่าง 55 - 65 ปี ระดับอายุที่ 2 อายุระหว่าง 35 - 45 ปี และระดับอายุที่ 3 อายุ
ระหว่าง 15 - 25 ปี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จุดเก็บข้ อมูลมีรูปแบบ
การใช้ ศัพท์ ที่ เหมื อนกันและแตกต่ างคื อ ในประเทศไทยพบการใช้ ศัพท์ 3
ประเภท 10 รู ปแบบ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวพบการใช้ ศพั ท์ 2
1

อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
e - mail: puyfeyhong@hotmail.com
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ประเภท 9 รูปแบบ นอกจากนี ้จากการเปรี ยบเทียบรูปแบบการใช้ ศพั ท์ในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังพบลักษณะการใช้ ศพั ท์อื่นใน
ภาษาผู้ไทกะป๋ อง สามารถแบ่งได้ 3 กลุม่ ดังนี ้ 1) การใช้ ศพั ท์ไทยกลางหรื อศัพท์
ไทยกรุ งเทพฯ และการใช้ ศพั ท์ลาว 2) การใช้ ศพั ท์ลาวกลุ่มอื่น และ 3) การใช้
ศัพท์สร้ างใหม่
คาสาคัญ: การแปรการใช้ ศพั ท์, คนสามระดับอายุ, ภาษาผู้ไทกะป๋ อง
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เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

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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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ชาวผู้ไทที่ อาศัยในประเทศไทยมี หลายกลุ่ม ที่ น่าสนใจคื อชาวผู้ไท
กะป๋ องที่ อาเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ชาวผู้ไทกลุ่มนี อ้ พยพมาจากเมื อง
กะป๋ องหรื อที่เรี ยกกันว่า ผู้ไทสายน ้ากะป๋ องในลาวที่อยู่บริ เวณเมืองตะโปนหรื อ
เซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เรี ยกตนเอง
แตกต่างไปจากผู้ไทอื่นๆ เนื่องจากเรี ยกชื่อกลุ่มของตนเองตามเมืองเดิมที่ เคย
อาศัยอยู่ในเมืองกระปองในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนัน่ เอง เมื่อ
อยู่ในประเทศไทยจึงเรี ยกตนเองและออกเสี ยงแตกต่างไปจากเดิมเป็ น “ผู้ไท
กระป๋ อง 2” (ปาน แก้ วค าแสน, 2510: 2 - 9) และจากการสัมภาษณ์ ปราชญ์
ท้ องถิ่ นและผู้ สูงอายุ ในอ าเภอวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ได้ รั บค าบอกเล่ า
คล้ ายคลึงกันคือ “บรรพบุรุษของตนเป็ นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกะป๋ องซึ่ง
ตังอยู
้ ใ่ นห้ วยกะป๋ อง เป็ นบริเวณที่แยกจากลาน ้าเซบังไฟไหลลงสู
้
่แม่น ้าโขงอยู่ใน

2

คาเรี ยกกลุม่ ผู้ไทที่มาจากเมืองกระปองในลาวมีชื่อเรี ยกหลายชื่อ เช่น กะปอง กะป๋ อง ก่าป๋ อง
จากการศึกษาเอกสารประวัติผ้ ไู ทกะป๋ องและเอกสารอื่นๆ ซึง่ รวบรวมโดย อาจารย์ปาน แก้ วคา
แสน ผู้วิจัยพบว่าอาจารย์ปาน แก้ วคาแสน ใช้ คาเรี ยกผู้ไทกลุ่มนี ้ทังหมด
้
3 คา คือ 1) คาว่า
“กะปอง” ในความหมายถึงกลุ่มผู้ไทในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว 2) คาว่า
“ก่าป๋ อง” ในเอกสารประวัติผ้ ไู ทกระป๋ องฉบับตรวจแก้ ไข (2551) และ 3) คาว่า “กะป๋ อง” พบใช้
ในเอกสาร 2 แห่ง คือเอกสารประวัติผ้ ไู ทกะป๋ อง (2510 - ปั จจุบนั ) และเอกสาร เสี ้ยวหนึง่ ของ...
ภาษาไทย ถึงความเป็ นไทกะป๋ อง (2549) ในงานวิจยั นี ้ผู้วิจยั ใช้ คาว่า “กะป๋ อง” ตามการรับรู้
และการออกเสี ย งของกลุ่ มชาติ พั น ธุ์ ในปั จจุ บั น ทั ง้ ในประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
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แขวงสะหวันนะเขต ด้ วยเหตุนี ้ชาวผู้ไทที่อาเภอวาริ ชภูมิจึงมักเรี ยกพวกตนเองว่า
“ผู้ไทกะป๋ อง” ตามเมืองที่บรรพบุรุษได้ อาศัยอยูเ่ ดิม
ความเป็ นมาของชาวผู้ไทในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
มี หลักฐานที่ บันทึ กความเป็ นมาของชาวผู้ไทในสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็ นเอกสารที่ได้ บนั ทึกจากประเทศไทย ชาว
ผู้ไทในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวนัน้ ทวีศิลป์ สืบวัฒนะ (2531:
104 - 121) ได้ กล่าวไว้ ว่า เดิมตังบ้
้ านเรื อนอยู่แถบสิบสองจุไท คือบริ เวณลาว
ตอนเหนือ บางส่วนของเวียดนามตอนเหนือ และทางตอนใต้ ของจีน โดยมีเมือง
ไล และเมืองแถงเป็ นจุดศูนย์ กลาง ซึ่งเมืองแถงปั จจุบนั คือเมืองเดียนเบี ยนฟู
ประเทศเวียดนาม การอพยพของชาวผู้ไทจากแคว้ นสิบสองจุไทเข้ าประเทศลาว
นัน้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสฺโส อ้ วน) (2468 อ้ างถึงใน ถวิล ทองสว่างรั ตน์ ,
2527: 2) กล่าวว่า ชาวผู้ไทนัน้ เดิมมี ภูมิ ล าเนาอยู่ที่ เมื องน า้ น้ อยอ้ อยหนู ซึ่ง
หมายถึง เมืองแถง ในแคว้ นสิบสองจุไท ต่อมาเมืองนา้ น้ อยอ้ อยหนูเกิดความ
อัตคัดอดอยาก ทาให้ ชาวผู้ไทอพยพไปตังภู
้ มิลาเนาที่เมืองวังในอาณาเขตของ
เวียงจันทน์ซงึ่ เป็ นบริ เวณที่ชาวข่าอาศัยอยู่
ส่วนการอพยพของชาวผู้ไทเข้ าสู่ประเทศไทยนัน้ ปรากฏในประชุม
พงศาวดารภาคที่ 33 (2510: 97 อ้ างถึ งใน พจณี ศรี ธรราษฎร์ , 2526: 16) ได้
กล่าวไว้ ว่า “ผู้ไท” ในประเทศไทยได้ อพยพมาจากเมืองทางฝั่ งซ้ ายของแม่นา้ โขง
เช่น เมืองวัง เมืองเซโปน เมืองพิณ เมืองนอง และเมืองมหาชัย การอพยพเข้ ามา
นันมี
้ อยูห่ ลายครัง้ มีทงที
ั ้ ่ถกู กวาดต้ อนเข้ ามาหลังสงคราม และถูกเกลี ้ยกล่อมให้
อพยพเข้ ามาหรื อหนีศกึ สงครามเข้ ามาเอง
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นอกจากนี ้ในหนังสือสารานุกรมกลุ่มชาติพนั ธุ์ผ้ ไู ทย (สมใจ ดารงสกุล,
2546: 6) ได้ กล่าวถึง การอพยพของชาวผู้ไทยเข้ าสู่ประเทศไทยมี 3 ครัง้ ด้ วยกัน
คือ
ครัง้ ที่ 1 สมัยธนบุรี ระหว่าง พ.ศ.2321 - 2322 กองทัพไทยนา
โดยเจ้ าพระยามหากษัตริ ย์ศึก (รัชกาลที่ 1) กับเจ้ าพระยาสุรสีห์ (บุญมา) นา
ทหารสองหมื่นคนเข้ าไปตีหัวเมืองลาวตัง้ แต่จาปาศักดิ์ถึงเวียงจันทน์ หลังจาก
เวียงจันทน์แตกใน พ.ศ.2322 ฝ่ ายไทยได้ ให้ กองทัพหลวงพระบางไปตีหัวเมื อง
ทางตะวันออกของหลวงพระบาง มีเมืองทันต์ เมืองม่วย สองเมืองนี ้เป็ นลาวทรง
ดาหรื อผู้ไทดา ซึ่งอยู่ริมเขตแดนเวียดนาม สมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราชทรงมี
รับสัง่ ให้ ลาวทรงดาเหล่านี ้ไปตังบ้
้ านเรื อนอยู่เพชรบุรี ในช่วงของการกวาดต้ อน
ลาวทรงดาเมืองทันต์ (ปัจจุบนั อยู่ในเขตเวียดนามเหนือ) และเมืองม่วย (ปัจจุบนั
อยูใ่ นเขตประเทศลาว) ผู้ไทขาวส่วนใหญ่ยงั อยู่ที่เมืองแถง ไม่ได้ ถกู กวาดต้ อนมา
ด้ วย ผู้ไทดาสองเมืองนี ้นับเป็ น ผู้ไทกลุม่ แรกที่ได้ อพยพเข้ ามาอยู่ในประเทศไทย
ครัง้ ที่ 2 เกิดขึ ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 ราว พ.ศ.2335 - 2338 เมือง
แถงและเมืองพวน แข็งข้ อต่อเวียงจันทน์ กองทัพเวียงจันทน์ตีเมืองทัง้ สองได้
กวาดต้ อนลาวทรงดาหรื อผู้ไทยดา ลาวพวน เป็ นเชลยส่งมาที่กรุงเทพ รัชกาลที่ 1
ทรงมีรับสัง่ ให้ ผ้ ไู ทดาไปอยู่ที่เพชรบุรีเหมือนผู้ไทดาครัง้ แรก
ครัง้ ที่ 3 เกิดขึน้ ในสมัยรั ชกาลที่ 3 เป็ นการอพยพเข้ ามาครั ง้
ใหญ่ที่สดุ ซึ่งมีทงชาวผู
ั้
้ ไทและกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ บริ เวณฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขงเข้ ามา
ไว้ ในภาคอีสาน และบางส่วนส่งมาอยู่ในภาคกลางของประเทศไทย สาเหตุการ
อพยพเกิ ดจากรั ฐ บาลไทยสมัยรั ช กาลที่ 3 ขัดแย้ งอย่ างรุ นแรงกั บรั ฐ บาล
เวียดนาม เนื่องจากเวียดนามพยายามขยายอานาจเข้ ามาในเขมรและลาว ซึ่ง
เป็ นประเทศราชของไทย ความขัดแย้ งครัง้ นันน
้ าไปสูส่ งครามอันยาวนานระหว่าง
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ไทยกับญวน โดยรบกันตังแต่
้ พ.ศ.2376 และไปสิ ้นสุดใน พ.ศ.2390 การรบครัง้
นันส่
้ งผลต่อราษฎรในฝั่ งซ้ ายของแม่น ้าโขง คือ มีการกวาดต้ อนเอาราษฎรไปอยู่
แต่ละฝ่ ายเป็ นจานวนมาก
สุวิทย์ ธี รศาสวัต และณรงค์ อุปัญญ์ (2538: 155 - 156) กล่าวถึงการ
อพยพ ครัง้ ที่ 3 ของชาวผู้ไทว่า เป็ นการอพยพครัง้ ใหญ่ที่สุดเนื่องจากมีกลุ่มผู้ไท
ที่อพยพมามากถึง 8 กลุม่ ด้ วยกัน โดย 5 กลุม่ แรกนันอพยพมาจากเมื
้
องวัง ดังนี ้
กลุ่มที่ 1 อพยพมาจากเมืองวัง มาตังเมื
้ องที่อาเภอสหัสขันธุ์
และอาเภอคาม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
กลุ่มที่ 2 อพยพมาจากเมื องวัง มาตังเมื
้ องกุฉินารายณ์ และ
เมื องภูแล่นช้ าง ปั จจุบัน คื อ อ าเภอกุฉิ นารายณ์ และอ าเภอเขาวง จังหวัด
กาฬสินธุ์
กลุม่ ที่ 3 อพยพมาจากเมืองวัง มาตังเมื
้ องพรรณนานิคม ขึ ้นกับ
เมืองสกลนคร
กลุ่มที่ 4 อพยพมาจากเมื องวัง และมี ผ้ ูไทจากเมื องค าอ้ อ
รวมอยูด่ ้ วย มาตังเมื
้ องหนองสูง ปัจจุบนั คือ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
กลุ่มที่ 5 อพยพมาจากเมื องวัง มาตัง้ เมื องเรณูนคร จังหวัด
นครพนม
กลุ่มที่ 6 และกลุ่มที่ 7 อพยพมาจากเมื องเซโปน มาตังเมื
้ อง
เสนานิคม และเมืองคาเขื่อนแก้ ว จังหวัดอานาจเจริ ญ ตามลาดับ
กลุ่ ม ที่ 8 อพยพมาจากเมื องกะปอง มาตัง้ เมื องวาริ ชภู มิ
ปัจจุบนั คือ อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร
เมืองวาริ ชภูมิ ตังขึ
้ ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ.2420 ผู้คนที่อาศัยอยู่
ในบริ เวณนี ้เป็ นชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกะปองใกล้ เมืองตะโปนหรื อเซโปน
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ซึ่งตังอยู
้ ่ในห้ วยกะปอง แยกจากลาน ้าเซบังไฟไหลลงสู
้
่แม่น ้าโขง เมืองวาริ ชใน
ปั จจุบนั คือพื ้นที่อาเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร และชาวผู้ไทที่อาเภอวาริ ชภูมินี ้
มี ชื่ อเรี ยกว่า ผู้ไทกะป๋ อง นอกจากนี ้ ถึ งแม้ ชาวผู้ไทกะป๋ องจะใช้ ภาษาผู้ไท
เช่นเดียวกันกับผู้ไทกลุ่มอื่ นในจังหวัดสกลนคร แต่จากการเก็บข้ อมูลเบือ้ งต้ น
ของผู้วิจยั พบว่า มีบางคาที่ผ้ ไู ทกระป๋ องใช้ แตกต่างจากผู้ไทกลุ่มอื่น อาทิ คาถาม
ว่า ‘ไปไหน’ ผู้ไททัว่ ไปใช้ ว่า “ไปสิเลอ” ผู้ไทกะป๋ องใช้ ว่า “ไปตะเลอ” หรื อคาว่า
‘หัวเข่า’ ผู้ไททัว่ ไปใช้ วา่ “หัวโค้ ย” แต่ผ้ ไู ทกะป๋ องใช้ ว่า “โหเห่า” เป็ นต้ น
จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับผู้ไทกลุม่ ที่ 3 นี ้ ซึง่ เป็ นชาวผู้ไทกะป๋ องยัง
ไม่เป็ นที่ร้ ู จกั และมีผ้ ูศึกษาภาษาผู้ไทกลุ่มนีน้ ้ อยมาก แม้ จะมีงานของ จินตนา
ศูนย์จันทร์ (2539) ได้ ศึกษาการวิเคราะห์ คาศัพท์ ภาษาผู้ไทย อาเภอพรรณา
นิคม จังหวัดสกลนคร: ศึกษาเฉพาะกรณี เปรี ยบเที ยบคาศัพท์ของบุคคลสาม
ระดับอายุ” เพื่อเปรี ยบเทียบการใช้ คาศัพท์ของบุคคลสามระดับอายุที่พูดภาษา
ผู้ไท อาเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร แต่กลุ่มผู้ไทที่จินตนา ศูนย์จันทร์
(2539) ศึกษาในอาเภอพรรณานิคมนัน้ เป็ นกลุ่มชาวผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองวัง
ไม่ใช่กลุม่ ผู้ไทที่อพยพมาจากเมืองกระป๋ อง ซึง่ ชาวผู้ไทกลุ่มที่มาจากเมืองวังได้ มี
ผู้ศกึ ษาเป็ นจานวนมากแล้ ว
จากการใช้ ศพั ท์ของชาวผู้ไทกะป๋ องที่เป็ นเอกลักษณ์ และมีประวัติความ
เป็ นมาน่ าสนใจ อี กทัง้ ผู้ ไทกะป๋ องอ าเภอวาริ ช ภู มิ และผู้ ไทเมื องเซโปนมี
ความสัมพันธ์ กันดังกล่าว ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาภาษาของชาวผู้ไทกะป๋ อง
อ าเภอวาริ ชภูมิ และภาษาผู้ไทกะป๋ องที่ เมื องเซโปนด้ วย ด้ วยความส าคัญ
ดังกล่าว อีกทัง้ มีภาษาที่เป็ นเอกลักษณ์ ทาให้ ผ้ ูวิจัยสนใจศึกษาเปรี ยบเที ยบ
ภาษาผู้ ไทกะป๋ องที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ด้ านพื น้ ที่ ทั ง้ ในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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อนึ่งธรรมชาติของภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลง ดังนันการแปรไปของ
้
ภาษาถิ่นตามถิ่นต่างๆ แม้ กระทัง่ ภาษาผู้ไทกะป๋ องย่อมมีความสัมพันธ์ กับการ
เปลี่ยนแปลงภาษา ปั จจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการใช้ ภาษา ได้ แก่ อายุ เพศ
ชัน้ สังคม ชาติพันธุ์ และถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งถื อเป็ นตัวแปรภายในตัวผู้ใช้ ภาษา
เสมือนตราประทับหรื อกระจกที่สะท้ อนภูมิหลังหรื อสภาพทางสังคมของผู้พูด
การแปรตามปั จจัยนี ้ยากที่จะเปลี่ยนแปลงหรื อลบออก จึงเรี ยกการแปรแบบนี ้ว่า
การแปรแบบตีตรา (Emblematic variation) (อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2542: 101)
การศึกษาตามแนวภาษาศาสตร์ สังคมนัน้ “อายุ” ถื อเป็ นปั จจัยทาง
สังคมที่สาคัญประการหนึ่งที่ทาให้ ผ้ พู ูดภาษาเดี ยวกันใช้ ภาษาแตกต่างกันได้
ดังที่ ปราณี กุลละวณิชย์ (2535: 21 - 23) ได้ กล่าวไว้ ว่า ปั จจัยสาคัญที่เป็ นตัว
กาหนดให้ ผ้ ูใช้ ภาษามีสถานภาพทางสังคมแตกต่างกันและอาจทาให้ เกิ ดการ
แปรภาษานัน้ ได้ แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ชาติพนั ธุ์ ชนชันทางสั
้
งคม และ
ถิ่นที่อยู่อาศัย การใช้ ภาษาของคนอายุแตกต่างกันใช้ ภาษาต่างกันซึ่งการใช้
ภาษาที่แปรไปตามอายุของผู้พูดนัน้ ทาให้ มีภาษาของวัยรุ่ น ภาษาของคนรุ่ น
ใหม่ ภาษาของคนรุ่นเก่า
หากเราศึกษาภาษาของคนรุ่นเก่าไปจนถึงภาษาของคนรุ่นใหม่ จะทาให้
เห็นภาพการแปรของภาษาจากอดีตไปถึงอนาคตได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของ
ลาบอฟ (อ้ างถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2544: 39) ที่ว่า เราสามารถมองเห็น
ความเปลี่ยนแปลงของภาษาได้ จากการแปรของภาษาในคนที่ตา่ งรุ่นต่างอายุกัน
ภาษาของผู้พูดที่มีอายุมากที่สุดเปรี ยบได้ กับภาษาของอดีต ภาษาของผู้พูดรุ่ น
กลางๆ ถือเป็ นภาษาปัจจุบนั และภาษาของผู้พดู อายุน้อยถือได้ ว่าเป็ นภาษาของ
อนาคต ความแตกต่างกันของภาษาเช่นนี เ้ ปรี ยบเหมื อนความแตกต่างของ
กาลเวลาจริ ง ซึ่ ง ลาบอฟเรี ยกความแตกต่ า งกั น ของภาษาเช่ น นี ว้ ่ า การ
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เปลี่ยนแปลงในเวลาเสมือนจริ ง (Change in apparent time) ส่วนภาวะที่นาไปสู่
ความเปลี่ยนแปลง คือ การมีรูปของภาษาที่ใช้ ต่างกันตามรุ่ นอายุนนั ้ ลาบอฟ
เรี ยกว่า การเปลี่ยนแปลงที่กาลังดาเนินอยู่ (Change in progress)
การแปรภาษาของคนที่มีวยั แตกต่างกันเป็ นเครื่ องบ่งชี ้การเปลี่ยนแปลง
ของภาษาได้ คนต่างวัยกันย่อมมีพฤติกรรมแตกต่างกันรวมไปถึงพฤติกรรมการ
ใช้ ภาษาด้ วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาของคนอายุมากที่สดุ กับภาษาของคนที่มี
อายุน้อยที่สดุ กล่าวคือ เมื่อคนรุ่นก่อนหมดไปของภาษาของคนรุ่ นก่อนก็จะเลิก
ใช้ ไปด้ วย จึงทาให้ เหลือแต่ภาษาของคนรุ่ นหลัง ดังนันการศึ
้
กษาภาษาแปรของ
ภาษาของคนที่มีอายุแตกต่างกันในภาษาผู้ไทกะป๋ อง จะสามารถทาให้ เราทราบ
ถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่กาลังดาเนินอยูไ่ ด้
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ผ่านมา พบว่า มีผ้ ศู ึกษาการแปร
และการเปลี่ยนแปลงภาษาตามระดับอายุของผู้พูด ส่วนใหญ่ศึกษาเพียงภาษา
ใดภาษาหนึ่งในพื น้ ที่ ใดพื น้ ที่ หนึ่งเท่านัน้ อาทิ อัญชลี บูรณะสิงห์ (2531) ได้
ศึกษาเรื่ อง “วิ เคราะห์ การเปลี่ ยนแปลงการใช้ ค าของคนสามระดับอายุ ใน
ภาษาไทยโซ่ง” อัญชลี การัยภูมิ (2540) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การเปลี่ยนแปลงการใช้
คาในภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามระดับอายุของผู้ใช้ ภาษา”
รังสิตา สุวรรณมุสิก (2547) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การแปรของคาศัพท์ภาษาไทยถิ่นใต้
อาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ในผู้พูดสามระดับอายุ” นันทพร ศรจิตติ
(2550) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง “การศึกษาเปรี ยบเทียบการใช้ คาของคนสามระดับอายุใน
ภาษาไทยถิ่นใต้ จังหวัดชุมพร
ส่วนงานที่ศกึ ษาการแปรภาษาในหลายพื ้นที่พบงานของ สุวฒ
ั นา เลี่ยม
ประวัติ (2556) ที่ได้ ศึกษาเรื่ อง “การแปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาไทดาของคนสาม
ระดับอายุ ในโครงการวิจยั ชาติพนั ธุ์: กระบวนทัศน์ใหม่ในการสืบสานภาษาและ
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วัฒนธรรม” ถือเป็ นงานวิจยั เรื่ องแรกที่ได้ ขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้
ศัพท์ของคนสามระดับอายุในหลายพื ้นที่อย่างชัดเจน โดยเก็บข้ อมูลภาษาไทดา
ในพื ้นที่ทงหมด
ั้
4 จังหวัด แต่เป็ นการศึกษาการแปรการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับ
อายุภายในพื ้นที่ประเทศไทยเท่านัน้ ยังไม่พบงานวิจยั ที่ศกึ ษาเปรี ยบเทียบภาษา
เดียวกันแต่แตกต่างพื ้นที่กนั แบบข้ ามประเทศ
เพื่อเป็ นการขยายขอบเขตการศึกษาการแปรการใช้ ศพั ท์ของคนสาม
ระดับอายุให้ กว้ างขวางขึ ้น ผู้วิจยั จึงสนใจศึกษาเปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์
ของคนสามระดับ อายุ ใ นภาษาผู้ ไทกะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว การศึกษาภาษาผู้ไทกะป๋ องในครัง้ นี ้นอกจากผู้พูด
หรื อผู้ใช้ ภาษาจะมีความแตกต่างกันในเรื่ องระดับอายุแล้ วในงานวิจยั นี ้ยังเป็ น
การศึกษาการใช้ ภาษาของผู้พดู ภาษาเดียวกันที่มีความแตกต่างกันด้ านถิ่นที่อยู่
อาศัย เพื่อให้ เห็นภาพการเปลี่ ยนแปลงในภาษาผู้ไทกะป๋ องภายใต้ สังคมที่ มี
ความแตกต่างกันทราบว่าภาษาผู้ไทกะป๋ องในแต่ละพื ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิ ม เมื่ อ เวลาผ่ า นไปมากน้ อยเพี ย งใดและพื น้ ที่ ใ ดมี แ นวโน้ มที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงไปมากกว่ากัน
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อเปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์และเปรี ยบเทียบด้ านรูปแบบการใช้
ศัพท์ในภาษาผู้ไทกะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชน
ลาว
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ขอบเขตในการศึกษา
บทความนี ้เปรี ยบเทียบเฉพาะด้ านรูปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับ
อายุเท่านัน้ โดยใช้ หน่วยอรรถจานวน 600 หน่วยอรรถ ที่บ้านวาริ ชภูมิ ตาบล
วาริ ชภู มิ อ าเภอวาริ ชภู มิ จัง หวัดสกลนคร ส่ วนสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว ที่เมืองเซโปนเก่าและเมืองเซโปนใหม่ แขวงสะหวันนะเขต
วิธีดาเนินการศึกษา
1) ขั น้ ตอนการรวบรวมข้ อมู ล ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ ยวข้ องเพื่ อใช้ เป็ นแนวทางในการทาวิจัยและสร้ างรายการศัพท์ ในการเก็ บ
รวบรวมข้ อมูลจานวน 600 หน่วยอรรถ โดยรวบรวมจากเอกสารและงานวิจยั
เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยอรรถ หน่วยอรรถที่ใช้ ในเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั เกณฑ์ในการคัดเลือกหน่วยอรรถ ดังนี ้
1. เป็ นศัพท์ที่ใช้ ในชีวิตประจาวัน มีความหมายแน่นอน เช่น
คาเรี ยกเครื อญาติและสรรพนาม คาเรี ยกอวัยวะ คาเรี ยกกิริยาอาการ คาเรี ยก
สัตว์ คาเรี ยกพืช ผัก ผลไม้ คาเรี ยกสิ่งของเครื่ องใช้ คาเรี ยกเครื่ องแต่งกาย
2. เป็ นหน่วยอรรถที่เอกสารและงานวิจยั เกี่ยวกับภาษาผู้ไทใช้
รู ปศัพท์ต่างกับภาษาไทยกรุ งเทพฯ หรื อภาษาไทกลุ่มอื่น หรื อเป็ นศัพท์ที่แสดง
เอกลักษณ์ทางเสียงในภาษาผู้ไท เช่น
หน่ วยอรรถ

ภาษาไทยกรุ งเทพฯ

ภาษาลาว

ภาษาผู้ไท

ใคร
เมีย
ใจ

/khaj2/
/mia1/
/caj1/

/phaj3 ~ phu:6 daj2/
/me:2/
/cə:1/

/phə:1/
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3. เป็ นหน่วยอรรถที่ไม่มีลกั ษณะเป็ นคาสันธาน คาอุทาน คา
ขานรั บ ค าคะนอง ตลอดจนค าไม่ สุ ภ าพหรื อค าหยาบ และไม่ เป็ นค ายื ม
ภาษาต่างประเทศ
4. เป็ นหน่วยอรรถที่ผ้ บู อกภาษาเข้ าใจทังสามระดั
้
บอายุ
2) ขั น้ ตอนการคั ดเลื อกชุ มชนผู้ บอกภาษา ผู้วิจัยต้ องการผู้บอก
ภาษาที่ เ ป็ นตัว แทนของชาวผู้ ไทกะป๋ องในประเทศไทยและสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนัน้ ผู้บอกต้ องเป็ นชาวผู้ไทกะป๋ องเกิดและเติบโต
อยู่ในพื น้ ที่ ที่วิจัยและพูดภาษาผู้ไทในชี วิ ตประจ าวัน โดยประเทศไทยผู้วิ จัย
กาหนดผู้บอกภาษาในชุมชนบ้ านวาริ ชภูมิ ตาบลวาริ ชภูมิ อาเภอวาริ ชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อยูท่ ี่เมืองเซโปน
เก่าและเมืองเซโปนใหม่ แขวงสะหวันนะเขต
3) ขัน้ ตอนการคัดเลือกผู้บอกภาษา ผู้วิจยั ได้ กาหนดคุณสมบัติของ
ผู้บอกภาษา ดังนี ้
ระดั บอายุ ผู้วิจัยจึงกาหนดระดับอายุของผู้บอกภาษาไว้ 3
ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุระหว่าง 55 - 65 ปี ระดับอายุที่ 2 อายุระหว่าง
35 - 45 ปี และระดับอายุที่ 3 อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ระดับอายุละ 10 คน ทังเพศ
้
ชายและเพศหญิง รวมผู้บอกภาษาทังหมด
้
30 คน
การศึกษา ผู้บอกภาษาจะมี การศึ กษาไม่เกิ นการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน
อาชีพ ผู้บอกภาษาต้ องมี อาชีพคล้ ายคลึงกันคือเกษตรกรรม
รับจ้ างทัว่ ไปในชุมชน หรื อไม่ได้ ประกอบอาชีพ
ภู มิ ล าเนา เกิ ดและเติบโตที่ บ้ านวาริ ชภูมิ ต าบลวาริ ชภู มิ
อ าเภอวาริ ช ภู มิ จัง หวัดสกลนคร และที่ เ มื องเซโปน แขวงสะหวันนะเขต
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สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวใช้ ภ าษาผู้ไ ทในชี วิ ตประจ าวัน มี
ความสามารถในการใช้ ภาษา และมีอวัยวะในการออกเสียงครบถ้ วน
4) ขัน้ ตอนการวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้ อมูลรายการศัพท์ที่ใช้ ในการศึกษาเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจัย
มีเกณฑ์ในการวิเคราะห์ดงั ต่อไปนี ้
1) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็ นศัพท์ตา่ งกัน พิจารณาจากเกณฑ์ ดังนี ้
(1.1) ศัพท์ที่มีรูปต่างกันทังค
้ าที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดียวกัน แม้
คานันจะเป็
้
นคาพยางค์เดียวหรื อหลายพยางค์ และมีจานวนพยางค์ไม่เท่ากัน
หากความแตกต่ า งนั น้ ไม่ ส ามารถอธิ บ ายด้ วยเกณฑ์ ก ารแปรเสี ยง แม้ มี
ความหมายเหมือนกันผู้วิจยั ถือว่าเป็ นคนละศัพท์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ห่มผ้ า’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/tu:m5/

/hom3/

(1.2) ศัพท์ที่เกิดจากการรวมหน่วยคาตังแต่
้ 2 หน่วยคาขึ ้นไปมี
จานวนพยางค์เท่ากัน อาจมีหน่วยคาหนึ่งเหมือนกันและมีหน่วยคาหนึง่ แตกต่าง
กัน ผู้วิจยั ถือว่าเป็ นศัพท์ต่างกัน หากไม่มีเอกสารระบุว่าเป็ นคาภาษาใดเพราะ
เป็ นศัพท์สร้ างใหม่ในภาษาผู้ไทที่ปรากฏในพื ้นที่เก็บข้ อมูล ผู้วิจยั จะจัดว่าเป็ น
คนละศัพท์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ไม้ สอย’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ระดับอายุท่ ี 2,3

/may2 sa:w4/

/may2 mɛ:n4/

(1.3) ศัพ ท์ ที่ เ กิ ด จากเสี ย งที่ แ ปรกั น เนื่ อ งจากค านั น้ เป็ น
คาศัพท์พื ้นฐานและร่วมภาษาตระกูลไท (Tai) ซึง่ แม้ วา่ จะสามารถอธิบายได้ ด้วย
เกณฑ์ด้านการแปรเสียง แต่ถ้างานวิจยั หรื อพจนานุกรมไม่ได้ ระบุว่าภาษาผู้ไท
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หรื อแสดงลักษณะทางเสียงของภาษาผู้ไทและเป็ นคายืมจากภาษาอื่น ผู้วิจยั ก็
จัดให้ เป็ นคนละศัพท์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘รักษา’

ภาษาผู้ไท

ศัพท์ ลาว

ระดับอายุท่ ี 3

/po: /

/pua /

/pua1/

1

1

2) เกณฑ์ในการพิจารณาว่าเป็ นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน พิจารณาจาก
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(2.1) ศัพท์ 2 ศัพท์ ที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดี ยวกัน หากมี บาง
พยางค์ต่างกันและความต่างนันสามารถอธิ
้
บายได้ ด้วยเกณฑ์การแปรเสียง ถือ
ว่าเป็ นรู ปแปรของศัพท์เดียวกัน หรื อแม้ มีหน่วยเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระ
หน่วยเสียงใดหน่วยเสียงหนึ่งแตกต่างกัน แต่ความหมายของคาไม่แตกต่างกัน
ผู้วิจยั จัดให้ เป็ นรูปแปรของคาศัพท์เดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
(ก) ศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกันที่เสียงพยัญชนะต้ น ซึ่งสามารถ
อธิบายได้ ทางสัทศาสตร์ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘น ้ากระฉอก’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/ka?5 phə:m2/

/ka?5 fə:m2/

(ข) ศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกันที่เสียงพยัญชนะท้ าย เช่น
หน่ วยอรรถ
‘เรอ’

ภาษาผู้ไท

/?ə:p /
3

ระดับอายุท่ ี 2,3

/?ə:p3/ ̴3/?ə:m2/

สัญลักษณ์ ̴ หมายถึง การแปรเสียง หรื อรู ปแปรของศัพท์เดียวกันที่ผ้ บู อกภาษาบางระดับ
อายุหรื อบางคนใช้
3
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(ค) ศัพท์ที่มีเสียงแตกต่างกันที่เสียงสระ เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ฟั นหลอ’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 2,3

/hɛ:w5 wɔ:ŋ4/

/hɛ:w5 wo:4/

2.2 ศัพท์ที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีความแตกต่างกัน
และความแตกต่างนัน้ สามารถอธิ บายได้ ด้วยเกณฑ์ทางหน่วยคาว่าเป็ นเรื่ อ ง
การละพยางค์หรื อการเพิ่มพยางค์ ผู้วิจยั จะให้ เป็ นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ไม่เป็ นอะไรหรอก’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/

/mi?5 pen1 phə:1 dɔ?3/
̴ /mi?5 pen1 phə:1 /

2.3 ศัพท์ที่ใช้ แทนหน่วยอรรถเดียวกัน หากมีการสลับพยางค์
ของศัพท์เดียวกัน ผู้วิจยั ถือว่าเป็ นรูปแปรของศัพท์เดียวกัน เช่น
หน่ วยอรรถ
‘ลืน่ หกล้ ม’

ภาษาผู้ไท

ระดับอายุท่ ี 1,2,3

/mɯ:n2 pha?5 la:t3/

/mɯ:n2 pha?5 la:t3/
̴ / pha?5 la:t3 mɯ:n2 /

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผลการศึกษา
1) เปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ จากการ
้
บอายุ
ใช้ ศพั ท์4 จานวน 600 หน่วยอรรถของผู้บอกภาษาผู้ไทกะป๋ องทังสามระดั
บริ เวณจุดเก็บข้ อมูลประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มี
รูปแบบการใช้ ศพั ท์เหมือนและแตกต่างกันดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
รูปแบบ
5

AAA
AAA
BBB6
BBB
AAB
AAA7
B
AAA
BB
AA
BBB

พืน้ ที่

สกลนคร ไทย
จานวน ร้ อยละ
187
31.16

สะหวันนะเขต สปป.ลาว
จานวน ร้ อยละ
204
34

158

26.33

183

30.5

46
18

7.66
3

27
31

4.5
5.16

14

2.33

35

5.83

63

10.5

58

9.66

53

8.83

38

6.33

4

ศัพท์ หมายถึง คาหรื อวลี ที่วิเคราะห์แล้ วว่าเป็ นสมาชิกของหน่วยอรรถ แต่ละศัพท์จะมีรูป
แปรหรื อไม่ก็ได้
5
สัญลักษณ์ A หมายถึง ศัพท์ผ้ ไู ท
6
สัญลักษณ์ B หมายถึง ศัพท์อื่น
7
สัญลักษณ์ AB หมายถึง ศัพท์ผ้ ไู ทกับศัพท์อื่น
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ตารางที่ 1 เปรี ยบเทียบรู ปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ต่ อ)
รูปแบบ
ABB
A
BBB
AA
BB

พืน้ ที่

สกลนคร ไทย
จานวน ร้ อยละ
18
3
37
6.16
6

1

สะหวันนะเขต สปป.ลาว
จานวน
ร้ อยละ
14
2.33
10
1.66
-

-

เมื่อพิจารณาการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกะป๋ องของคนสามระดับอายุ จะเห็นได้ ว่า
ผู้บอกภาษาทัง้ สามระดับอายุใช้ ศัพท์ ผ้ ูไทรู ปแบบ AAA ในอัตราความถี่ ที่
แตกต่างกัน ชุมชนที่รักษาศัพท์ผ้ ูไทรู ปแบบ AAA มากที่สุด คือ ชุมชนผู้ไทใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทจานวน 204 หน่วยอรรถหรื อ
ร้ อยละ 34 ในขณะที่ชุมชนชาวผู้ไทกะป๋ องในประเทศไทยใช้ ศพั ท์ผ้ ูไทจ านวน
187 หน่วยอรรถ หรื อร้ อยละ 31.16
จากการเก็ บข้ อมูลภาคสนามในบริ เวณจุดเก็ บข้ อมูลในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต พบว่าเป็ นชุมชน
ชาวผู้ไทกะป๋ องที่มีความเข้ มแข็งมีความโดดเด่น เนื่องจากชาวบ้ านรู้ ภาษาและ
วัฒนธรรมของตนเองอย่างดี และยังมีโอกาสเผยแพร่ ภาษาและวัฒนธรรมผู้ไท
ทางโทรทัศน์อย่างเป็ นทางการของรายการผู้ไทนิวส์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ตลอดจนมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่แสดงถึงประวัติความเป็ นมาของ
คนในท้ องถิ่น บุคคลสาคัญ วัฒนธรรมประเพณี ผู้วิจยั เห็นว่าอาจเป็ นสาเหตุหนึ่ง
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ที่ทาให้ ชาวผู้ไทกะป๋ องในเมื องเซโปน8 แขวงสะหวันนะเขตยังคงรั กษาการใช้
ศัพท์ผ้ ไู ทไว้ ได้ คอ่ นข้ างมาก แม้ วา่ อาจรักษาศัพท์ผ้ ไู ทไม่ถึงร้ อยละ 50 ก็ตาม
อย่างไรก็ ตาม จากอดี ตจนถึ งปั จจุบันคนในชุมชนผู้ไทกะป๋ องทัง้ ใน
ประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต้ องปรับตัวให้ เท่าทัน
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมในปัจจุบนั ที่ไม่หยุดนิ่ง ซึง่ อาจเป็ นผลมา
จากนโยบายชาติ เช่น ด้ านการเมื องการปกครอง การศึกษา ในฐานะที่ เป็ น
พลเมืองของประเทศทาให้ ชาวผู้ไทกะป๋ องต้ องรู้ หลายภาษา มีการศึกษาสูงขึ ้น
มีทศั นคติและวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากเดิมเพื่อความอยูร่ อด โดยเฉพาะด้ านภาษา
ผู้บอกภาษาจะมีโอกาสสัมผัสภาษา (Language contact) ซึ่งเป็ นปั จจัยสาคัญ
ประการหนึง่ ทีสง่ ผลต่อการใช้ ศพั ท์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกชุมชนจะมีการใช้ ศพั ท์
อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ท ถือเป็ นกลไกทางภาษาที่ เกิดขึ ้นเมื่อมีการสัมผัสภาษาเกิดขึ ้น
กล่าวคือ เป็ นกลไกการยืมภาษา (Borrowing) ในการศึกษาครัง้ นี ้ปรากฏการยืม
ศัพท์ (Lexical borrowing) ซึง่ การยืมภาษาในระดับคาศัพท์นี ้ทาให้ เกิดการเปลี่ยน
ด้ านแปลงเสี ยงได้ เช่น การเกิ ดหน่วยเสี ยงใหม่ในภาษาผู้ไทกะป๋ อง หรื อเกิ ด
การปนภาษา (Code mixing) ซึง่ เป็ นการใช้ 2 ภาษาในระดับคา
การใช้ ศพั ท์อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ทกะป๋ องจะเห็นได้ จากรู ปแบบการใช้ ศพั ท์
แบบ BBB หรื อการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกะป๋ องร่วมกับศัพท์อื่นแบบ ABABAB ซึ่งการใช้ ศพั ท์
อื่ นนี พ้ บเริ่ มใช้ ตัง้ แต่ผ้ ู บอกภาษาระดับอายุที่ 1 แล้ วเพิ่ มมากขึ น้ ในผู้ บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ตามลาดับ ซึง่ ตรงกันข้ ามกับอัตราการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกะ
ป๋ องที่ลดลงในผู้บอกภาษาระดับอายุ ที่ 3 ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้บอกภาษาอายุน้อย และ
8

เมืองเซโปน หมายถึง เซโปนเมืองเก่าและเซโปนเมืองใหม่ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พื ้นที่ที่ผ้ วู ิจยั ได้ เก็บข้ อมูลหน่วยอรรถจากผู้บอกภาษา
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ในจุดเก็ บข้ อมูลเมื องเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวมีการใช้ ศพั ท์อื่นแบบ ABABAB มากกว่าในประเทศไทย แสดงให้ เห็นว่า
ปั จ จุ บันภาษาผู้ ไทกะป๋ องในลาวเริ่ ม มี ก ารใช้ ศัพ ท์ อื่ น มากขึ น้ อั น เป็ นผล
เนื่องมาจากการสัมผัสภาษากับภาษาอื่นที่มีการติดต่อสื่อสารกันในปั จจุบนั มาก
ขึ ้น การใช้ ศพั ท์อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ทกะป๋ องของคนทังสามระดั
้
บอายุรูปแบบ BBB
นัน้ จากตารางพบว่าชุมชนภาษา9 ในจุดเก็บข้ อมูลประเทศไทยคือ ที่บ้านวาริ ช
ภูมิ ตาบลวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประเทศไทยใช้ ศพั ท์อื่นมากกว่าที่เมื องเซ
โปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว ส่วนการใช้
ศัพท์ รู ปแบบ ABABAB ที่ ใช้ แตกต่างกันของคนทัง้ สามระดับอายุพบในแต่พื น้ ที่
ประเทศไทยไม่ปรากฏใช้ ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2) ลักษณะการใช้ ศัพท์ อ่ ืนในภาษาผู้ไทกะป๋อง จากการศึกษาด้ าน
รูปแบบการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไทกะป๋ อง พบรูปแบบการใช้
ศัพท์อื่นในภาษาผู้ไทกะป๋ อง สามารถแบ่งได้ 3 กลุม่ ดังนี ้
(2.1) การใช้ ศพั ท์ไทยกลางหรื อศัพท์ไทยกรุงเทพฯ และการใช้
ศัพท์ลาว
(ก) จุดเก็บข้ อมูลประเทศไทย การใช้ ศพั ท์ไทยกลางหรื อศัพท์
ไทยกรุ งเทพฯ เป็ นศัพท์ที่พบมากที่สุดในบริ เวณจุดเก็บข้ อมูลที่อาเภอวาริ ชภูมิ
จังหวัดสกลนคร ประเทศไทย เนื่องจากระดับอายุของผู้บอกภาษา การศึกษา
การติดต่อสื่อสาร การพบปะคนต่างถิ่น สื่อมวลชน ตลอดจนทัศนคติทางภาษา

9

ชุมชนภาษา หมายถึง กลุม่ คนที่ใช้ ภาษาเดียวกัน
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เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ทาให้ ผ้ บู อกภาษามีการปรับเสียงใช้ ศัพท์ไทยกลางหรื อศัพท์ไทยกรุ งเทพฯ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี ้
หน่ วยอรรถ
‘ของปลอม’
‘กล่อง’
‘ลูบคลา’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทยกรุ งเทพฯ

/khi:5 kaʔ3 la:j2/
/kaʔ3 lum3/
/swa:m3/

/khɔ:ŋ1 pɔ:m2/
/kɔ:ŋ3/

(ข) จุดเก็บข้ อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การ
ใช้ ศพั ท์ลาว10 เป็ นศัพท์ที่พบมากที่สดุ ในบริ เวณจุดเก็บข้ อมูลที่เมืองเซโปน แขวง
สะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน่ วยอรรถ
‘พูดคุย’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ลาว

/Ɂɛ:n2/

/lo:m2/

‘ขอนไม้ ’
‘คอยก่อน/เดียวก่อน’

/maj3 sum4/
/ka:n3 kɔ:n3/

/khɔ:ñ1 maj5/
/ña:3 fa:w4/

(2.2) การใช้ ศพั ท์ลาวกลุ่มอื่น ผู้บอกภาษาในทุกพืน้ ที่บริ เวณ
จุดเก็บข้ อมูลส่วนใหญ่อยู่ร่วมกับกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่นๆ ดังนันการรั
้
บศัพท์ของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์อื่น ตลอดจนการเรี ยนรู้ภาษาของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่อยูใ่ กล้ เคียงหรื อมี การ
ติดต่อกันสามารถเกิดขึ ้นได้ โรงเรี ยนบางแห่งก็มีเด็กหลายกลุ่มชาติพนั ธุ์เรี ยนอยู่
ร่วมกัน เช่น ในจุดเก็บข้ อมูลประเทศไทย มีหลายกลุม่ ชาติพนั ธุ์ อาทิ ลาวอีสาน11
10

เป็ นศัพท์ในภาษาลาวที่ใช้ สื่อสารในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาวชนลาว
11
เป็ นศัพท์ในภาษาลาวอีสานที่ใช้ สื่อสารในบริ เวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย
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ญ้ อ โย้ ย กะเลิง ไทยกลาง หรื อบริ เวณจุดเก็บข้ อมูลในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาวก็มีกลุม่ ชาติพนั ธุ์อื่น อาทิ ลาว ผู้ไท ไทดา กะตาง ส่วย ปาโกะ ละวา
มังกอง จาลี และตะโอ้ ย ซึง่ มีทงกลุ
ั ้ ม่ ชาติพนั ธุ์ไทและกลุม่ ชาติพนั ธุ์ออสโตรเอเชีย
ติก แต่จากข้ อมูลทางภาษาแสดงให้ เห็นว่า ภาษาผู้ไทกะป๋ องในลาวมีการสัมผัส
ภาษากับกลุ่มภาษาตระกูลไทมากกว่ากลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติก เพราะกลุ่ม
ภาษาออสโตรเอเชียติก คือ ภาษากะตาง ส่วย ปา ละวา มังกอง จาลี และตะโอ้ ย
ไม่มีอิทธิพลต่อการใช้ ศพั ท์ของชาวผู้ไทกะป๋ อง เพราะเป็ นชนกลุม่ น้ อยในพื ้นที่ไม่
มีบทบาทสาคัญ ส่วนใหญ่ใช้ ภาษาลาวติดต่อกับกลุ่มชนอื่น ดังตัวอย่างการใช้
ศัพท์ลาวกลุม่ อื่นต่อไปนี ้
(ก) จุดเก็บข้ อมูลประเทศไทย
หน่ วยอรรถ
‘นาน’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ลาวอีสาน

/do:n2/
/hə:ŋ1/
ตัวอย่างการใช้ ศพั ท์ลาวอีสาน เช่น หน่วยอรรถ ‘นาน’ ใช้ /do:n2/

แทนศัพท์ผ้ ไู ท /hə:ŋ1/
หน่ วยอรรถ
‘สงสาร’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ลาวอีสาน

/?it1 to:n1/ ̴ /lit1 to:n1/
/?i:1 du:1/
ตัวอย่างการใช้ ศพั ท์ลาวอีสาน เช่น หน่วยอรรถ ‘สงสาร’ ใช้ /?it1
to:n1/ ̴ /lit1 to:n1/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /?i:1 du/
(ข) จุดเก็บข้ อมูลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
หน่ วยอรรถ
‘นินทา’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทดา

ศัพท์ ลาว

/waw2 khwan1/

/waw2 ha:j1/

/waw2 phɯ:n2/
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เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตัวอย่างการใช้ ศพั ท์ไทดาและลาว เช่น หน่วยอรรถ ‘นินทา’ ใช้
/waw2 ha:j1/ หรื อ /waw2 phɯ:n2/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /waw2 khwan1/
หน่ วยอรรถ
‘ใกล้ ’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทดา

/kε:m3/ ̴ /khε:m3/
/kә:5/
ตัวอย่างการใช้ ศัพท์ไทดา เช่น หน่วยอรรถ ‘ใกล้ ’ ใช้ /kε:m3/ ̴
/khε:m3/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /kә:5/
หน่ วยอรรถ
‘ตะคอก’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ ไทดา

ศัพท์ ลาว

/hε?2/
/waw2 daŋ1/
/hɔ:ŋ5/
ตัวอย่ างการใช้ ศัพท์ ไทด าและลาวอี สาน เช่น หน่วยอรรถ
‘ตะคอก’ ใช้ /waw2 daŋ1/ /hɔ:ŋ5/ แทนศัพท์ผ้ ไู ท /hε?2/
3) การใช้ ศัพท์ สร้ างใหม่ การใช้ ศพั ท์สร้ างใหม่นี ้เป็ นกลไกทางภาษาที่
มักเกิดกับผู้มีภาวะสองภาษา โดยการสร้ างศัพท์ใหม่เกิดจากการนาคาในภาษา
ผู้ไทรวมกับภาษาอื่น ภาษาอื่นรวมกับภาษาอื่ น หรื อการสร้ างศัพท์ขึน้ มาใหม่
กลายเป็ นคาใหม่ในภาษา ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
หน่ วยอรรถ
‘ต้ นจามจุรี’

ศัพท์ ผ้ ไู ท

ศัพท์ สร้ างใหม่

‘เลิกแล้ วกันไป’

/ton4 sam2 saɁ3/
/lε:w4 de:w1/

‘ฟั นเก’

/hɛ:w4 be:w3/

/ton4 pha:n3 taɁ5 ŋə:n2/
/saw2 de:w1/
/hɛ:w4 cə:ŋ1/
̴/hɛ:w4 kaɁ5 cəɁ5 cə:ŋ1/
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การใช้ ศพั ท์อื่นแทนศัพท์ผ้ ไู ททังสามระดั
้
บอายุรูปแบบ BBB สะท้ อนให้
เห็ นว่าทุกชุมชนภาษาในบริ เวณจุดเก็ บข้ อมูลภาษาผู้ไทกะป๋ องไม่มี ความ
เข้ มแข็งในการธารงภาษาของตน แม้ ว่าการใช้ ศพั ท์รูปแบบดังกล่าวมีจานวนไม่
มากถึงร้ อยละ 30 ก็ตาม แต่หากปล่อยให้ เกิดภาวะเช่นนี ้ไปอย่างต่อเนื่อง ผู้วิจยั
เห็นว่าอาจส่งผลต่อการสูญศัพท์ผ้ ไู ทกะป๋ องในอนาคตได้
นอกจากนี ้ผู้บอกภาษาทังสามระดั
้
บอายุในทุกชุมชนภาษาในบริ เวณจุด
เก็บข้ อมูลภาษาผู้ไทกะป๋ องยังใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทร่วมกับศัพท์อื่นรูปแบบ ABABAB ในกลุม่ คน
อายุเดียวกัน กล่าวคือ ผู้บอกภาษาบางคนในวัยเดียวกันใช้ ทงศั
ั ้ พท์ผ้ ไู ทและศัพท์
อื่นในการสื่อสาร ขึ ้นอยู่กบั สถานการณ์ว่าจะสื่อสารกับคนวัยใด เช่น หากสนทนา
กับผู้บอกภาษาที่สงู วัยกว่าผู้บอกภาษาบางคนจะใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท แต่หากสนทนากับ
ผู้ที่อยู่ในระดับอายุเดียวกันโดยเฉพาะผู้บอกภาษาที่มีอายุที่ 2 และ 3 จะใช้ ศพั ท์
อื่น ทาให้ ระดับอายุดงั กล่าวมีการใช้ ผ้ ไู ทปะปนกับศัพท์อื่น ชุมชนภาษาที่ใช้ ศพั ท์
ผู้ไทปะปนกับศัพท์อื่นมากที่สุดคือ เมืองเซโปน แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากรูปแบบการใช้ ศพั ท์ เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบอัตราการใช้ ศพั ท์ของ
คนสามระดับอายุในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สามารถแสดงรายละเอียดได้ ดงั ตารางต่อไปนี ้
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เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศัพท์ ของคนสามระดับอายุ
ในภาษาผู้ไทกะป๋องประเทศไทยและสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการใช้ ศพั ท์ การใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท [A] การใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทกับศัพท์
อื่ น [AB] และการใช้ ศัพท์ อื่ น [B] ของคนสามระดับอายุในประเทศไทยและใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
A

B
จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ลาว

ร้ อยละ

ไทย

จานวน

ลาว

ร้ อยละ

G1* 306 51
G2** 219 36.5
G3*** 187 31.16

ไทย

A
B

จานวน

ลาว

ร้ อยละ

ไทย
จานวน

การ
ใช้
ศัพท์

342

57

248

41.33

231

38.5

46

7.66

27

4.5

284

47.33

280

46.66

279

46.5

101

16.89

51

8.5

204

34

235

39.16

276

46

178

29.66

120

20

* ระดับอายุที่ 1

** ระดับอายุที่ 2

*** ระดับอายุที่ 3

จากตารางแสดงอัตราการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในประเทศไทย
และในสาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว จะเห็นได้ ว่าผู้บอกภาษาทุก
ระดับอายุในประเทศไทยใช้ ศพั ท์อื่น [B] มากกว่าในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว เมื่อพิจารณาการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทและศัพท์อื่น [AB] จะเห็นได้ ว่าผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 3 ในประเทศไทยและในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีอตั ราใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทและศัพท์อื่นสูงกว่าร้ อยละ 30 ซึ่งเป็ นใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทควบคู่
กับศัพท์อื่นในอัตราที่ค่อนข้ างสูง ทังนี
้ ้ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทร่วมกับศัพท์อื่นจานวน 279 หรื อร้ อยละ
46 ส่วนการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท [A] ของผู้บอกภาษาทังสามระดั
้
บอายุทงสองพื
ั้
้นที่ใช้ ใน
อัตราที่ ใกล้ เคี ยงกั นคื อใช้ ศัพ ท์ ผ้ ู ไทมากกว่ าร้ อยละ 30 ขึ น้ ไป โดยผู้ บอก
ภาษาระดับอายุที่ 1 ทังสองพื
้
้นที่มีการใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ทมากว่าร้ อยละ 50
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สรุปผลการศึกษา
จากการการศึกษาเรื่ อง “เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรั ฐ ประชาธิ ปไตยประชาชนลาว” เพื่ อศึกษา
เปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์เปรี ยบเทียบด้ านรูปแบบการใช้ ศพั ท์ในภาษาผู้ไท
กะป๋ องประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว โดยใช้ หน่วย
อรรถจานวน 600 หน่วยอรรถในการเก็ บรวบรวมข้ อมูล จานวน 9 หมวดศัพท์
สัมภาษณ์ผ้ บู อกภาษาแบ่งออกเป็ น 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุระหว่าง
55 - 65 ปี ระดับอายุที่ 2 อายุระหว่าง 35 - 45 ปี และระดับอายุที่ 3 อายุระหว่าง
15 - 25 ปี ผลการวิจยั พบว่า ผู้บอกภาษาทัง้ 2 จุดเก็บข้ อมูลมีรูปแบบการใช้ ศพั ท์
ที่ เหมื อนกันและแตกต่าง คื อ ในประเทศไทยพบการใช้ ศัพท์ 3 ประเภท 10
รูปแบบ ดังนี ้ 1) ศัพท์ที่ผ้ บู อกภาษาทังสามระดั
้
บอายุใช้ เหมือนกัน มี 3 รู ปแบบ
ได้ แก่ AAA ABABAB และ BBB 2) ศัพท์ที่ผ้ บู อกภาษาสองระดับอายุใช้ เหมือนกัน มี 6
รู ปแบบ ได้ แก่ AAB ABABAB ABABAB ABABAB ABB ABABAB 3) ศัพท์ ที่ ผ้ ูบอกภาษาทัง้ สาม
ระดับอายุใช้ แตกต่างกัน มี 1 รูปแบบ ได้ แก่ ABAB ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวพบการใช้ ศพั ท์ 2 ประเภท 9 รู ปแบบ ดังนี ้ 1) ศัพท์ที่ผ้ บู อกภาษา
ทังสามระดั
้
บอายุใช้ เหมือนกัน มี 3 รูปแบบ ได้ แก่ AAA ABABAB และ BBB 2) ศัพท์ที่
ผู้บอกภาษาสองระดับอายุใช้ เหมือนกัน มี 6 รูปแบบ ได้ แก่ AAB ABABAB ABABAB ABABAB
ABB

AAA
BB B

จากการเปรี ยบเทียบการแปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาผู้ไทกะป๋ องประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพบประเด็นที่น่าสนใจ ดังนี ้
ประการที่ 1 การแปรการใช้ ศัพท์ อันเนื่องมาจากปั จจัยอายุ จาก
ผลการศึกษาทัง้ 2 จุดเก็บข้ อมูล พบว่า ผู้บอกภาษาระดับอายที่ 1 ซึ่งเป็ นกลุ่ม
ผู้สูงวัยใช้ ศัพท์ ผ้ ูไทมากที่ สุดและลดลงในผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3
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ตามลาดับ ซึ่งผลการวิจยั นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่ใช้ ตวั แปรอายุศกึ ษาศัพท์ใน
ภาษาตระกูลไทในพื ้นต่างๆ อาทิ งานวิจยั ของ สุวฒ
ั นา เลี่ยมประวัติ และกันทิมา
วัฒนะประเสริ ฐ (2539) ศึกษาการแปรการใช้ คาของคนสามระดับอายุในภาษา
ลาวลุ่มน ้าท่าจีน ได้ แก่ ภาษาลาวโซ่ง ลาวพวน ลาวครั่ง ลาวเวียงและลาวใต้ ใน
เขตลุ่มน ้าท่าจีน 4 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร
พิณรัตน์ อัครวัฒนากุล (2555) ได้ ศกึ ษาการเปลี่ยนแปลงด้ านเสียงศัพท์ของคน
สามระดับอายุในภาษาถิ่นไท 5 ภาษา ได้ แก่ ภาษาคาเมือง ภาษาลื ้อ ภาษาขื น
ภาษาพวน เฉพาะในจังหวัดน่าน และ อัญชลี การัยภูมิ (2540) การเปลี่ยนแปลง
การใช้ คาในภาษาไทยถิ่ นใต้ จังหวัดนครศรี ธรรมราช ตามระดับอายุของผู้ใช้
ภาษา
ประการที่ 2 การแปรการใช้ ศัพท์ เนื่ องมาจากถิ่นที่อยู่อาศัย ผล
การศึกษาในงานวิจัยนีแ้ สดงให้ เห็ นว่า แม้ การแปรการใช้ ศัพท์จะแปรไปตาม
ระดับอายุของผู้พดู แต่รูปแบบการใช้ ภาษาในแต่ล่ะจุดเก็บข้ อมูลมีอตั ราความถี่
ไม่เท่ากัน สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สุวฒ
ั นา เลี่ยมประวัติ (2556) ได้ ศกึ ษาการ
แปรการใช้ ศพั ท์ในภาษาไทยดาของคนสามระดับอายุ ใน 4 จังหวัด ได้ แก่ จังหวัด
สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี ที่พบว่าการแปรการใช้ ศพั ท์จะ
แปรไปตามถิ่นที่อยู่ของผู้พดู ด้ วย
ประการที่ 3 การธารงภาษาผู้ ไทกะป๋อง การธารงภาษา คือ การที่
ชุมชนภาษาใดภาษาหนึ่งมีภาวะสองภาษาหรื อหลายภาษา ร่วมกันรักษาภาษา
ที่ใช้ กนั มาเป็ นเวลานานโดยพยายามใช้ ภาษาของตนในแวดวงต่างๆ และมีการ
ป้องกันไม่ให้ ภาษาของตนนันตายไปกั
้
บการเวลาด้ วยวิธีตา่ งๆ เช่น ในพื ้นที่ชมุ ชน
บ้ านวาริ ชภูมิ อาเภอบ้ านวาริ ชภูมิ จังหวัดสกลนคร มีการรณรงค์ให้ แต่งกายและ
ใช้ ภาษาผู้ไท การจัดงานประเพณีสกั การะปู่ เจ้ ามเหศักดิ์ของชาวผู้ไท การจัดงาน
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ประจาปี งานผู้ไทโลกและงานผู้ไทสากลเพื่อเป็ นการพบปะพี่น้องของชาวผู้ไท ซึ่ง
การรักษาภาษาผู้ไทในลักษณะดังกล่าวอย่างเข้ มข้ นนี จ้ ะพบได้ ในประเทศไทย
มากที่สุด ส่วนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแม้ ไม่ได้ มีการจัดงาน
เพื่อรณรงค์เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่มีสิ่งที่น่าสนใจซึ่งผู้วิจยั เห็นว่ามีส่วนใน
การช่วยธารงภาษา อาทิ มีช่องผู้ไทนิวส์ที่นาเสนอข่าวโดยใช้ ภาษาผู้ไทในการ
สื่อสาร มีพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าที่ แสดงประวัติความเป็ นมาของชุมชนและบุคคล
สาคัญของชุมชนในแขวงสะหวันนะเขต และมีการแสดงของชนพืน้ เมืองในวัน
ชาติลาว ซึง่ กิจกรรมในประเทศลาวที่แตกต่างไปจากไทยนี ้แม้ จะไม่ได้ จดั งานเป็ น
ประจาทุกปี หรื อมีบอ่ ยครัง้ แต่ผ้ วู ิจยั เห็นว่าเป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยให้ ชนเผ่าต่างๆ
โดยเฉพาะชาวผู้ไทมีพืน้ ที่หรื อมีตวั ตนและสามารถใช้ ภาษาของตนเองในการ
สื่อสารอย่างมีศกั ดิ์ศรี การธารงภาษานี ้เราสามารถพิจารณาได้ จากการใช้ ศพั ท์
แบบ AAA ของคนทังสามระดั
้
บอายุในทังสองจุ
้
ดเก็บข้ อมูล พบว่าผู้บอกภาษา
ทัง้ สามระดับอายุใช้ ศัพท์ ผ้ ูไท [A] ในอัตราตัง้ แต่ร้ อยละขึน้ ไป 30 ในผู้บอก
ภาษาระดับอายุที่ 2 และ 3 ส่วนผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 1 พยายามใช้ ศพั ท์ผ้ ไู ท
[A] มากถึงร้ อยละ 50 ซึ่งข้ อมูลดังกล่าวนีท้ าให้ ทราบว่าในชุมชุมภาษาทัง้ สอง
พื ้นที่มีนกั ปราชญ์ผ้ รู ้ ูภาษาผู้ไทเป็ นอย่างดีและมีทศั นคติที่ ดีต่อภาษาผู้ไท ส่วน
ผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะใช้ ศพั ท์
ผู้ไทควบคูไ่ ปกับศัพท์อื่น [AB] มากกว่าผู้บอกภาษาระดับอายุที่ 3 ในประเทศไทย
ซึ่งใช้ ศพั ท์อื่น [B] มากกว่า นอกจากนี ้จากการใช้ ศพั ท์ศพั ท์ผ้ ไู ท [A] ยังแสดงให้
เห็นภูมิร้ ูในภาษาผู้ไทของผู้บอกภาษาแต่ละระดับอายุด้วย
ข้ อสังเกตอีกประการหนึ่งจะเห็นได้ ว่า ผลจากการแปรการใช้ ศพั ท์ ของ
คนสามระดับอายุทงสองพื
ั้
้นที่ครัง้ นี ้เป็ นเสมือนกระจกที่สะท้ อนกันและกันของ
ทังสองพื
้
้นที่ กล่าวคือ ผลการแปรการใช้ ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผู้ไท
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กะป๋ องประเทศไทยเป็ นเหมื อนภาพสะท้ อนอนาคตของภาษาผู้ไทกะป๋ องใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในขณะที่ผลการแปรการใช้ ศพั ท์ของคน
สามระดับอายุในภาษาผู้ไทกะป๋ องในสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
เป็ นเสมือนภาพสะท้ อนอดีตภาษาผู้ไทกะป๋ องในประเทศไทยนัน่ เอง
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บทความนีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ ยุทธศาสตร์การค้า และวิถี
การทามาหากินของผูค้ า้ ขายสินค้าในตลาดชุมชนว่าในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร โดย
เลือกพืน้ ที่ก่ึงชนบทในจังหวัดอุดรธานี มีวิธีการศึกษา คือ ศึกษาจากเอกสาร
และการเก็ บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งผู้ให้ข้อมูลเป็ นผู้ขายสิ นค้าในตลาดชุมชน
จานวน 30 คน โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ใช้แบบสัมภาษณ์ก่งึ โครงสร้าง วิเคราะห์
ข้อมูลโดยนาข้อมูลมาจาแนกหมวดหมู่ ตีความเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ สร้าง
ข้อสรุป และนาเสนอผลการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบนั พืน้ ที่ก่งึ ชนบทในจังหวัดอุดรธานี เป็ นสังคม
ที่ มี วิ ถี ชี วิ ตผสมผสานกันระหว่ างการเป็ นเกษตรกรกับการเป็ นผู้ขายสิ นค้า
กล่าวคือ ยังคงไว้ซ่งึ ความเป็ นเกษตรกร แต่สวมอีกบทโดยการเป็ นผูค้ า้ รายย่อย
ขายสินค้าในตลาดชุมชน อย่างไรนัน้ กิจกรรมดังกล่าว เป็ นแหล่งหารายได้ท่ี
สาคัญ และจัดอยู่ในประเภทของการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม มีความเรียบง่ายและไม่
ซับซ้อน ผู้คา้ มี ความสัมพันธ์กับคนในชุมชนสูง ทั้งทางด้านเศรษฐกิ จ สังคม
วัฒนธรรม และการเมืองท้องถิ่น
คาสาคัญ: ตลาดชุมชน, สังคมกึ่งชนบท, การทามาหากิน, 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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ความเป็ นมาและความสาคัญ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ หรื อภาคอี สาน ในอดี ตเป็ นดิ นแดนที่ อยู่
ห่างไกลจากศูนย์กลางการปกครองทาให้การดูแลจากรัฐบาลกลางไม่ท่ ัวถึ ง
ตลอดจนข้อจากัดด้านงบประมาณในการบริหารประเทศ ทาให้เศรษฐกิ จและ
การค้าในภาคอีสานค่อนข้างที่จะหยุดนิ่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากเมื่ อ
เปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น โดยงานศึกษาชิน้ สาคัญเกี่ ยวกับความเป็ นมาของ
ภาคอีสาน คือ สุวิทย์ ธีรศาสวัต (2557) และเติม วิภาคย์พจนกิจ (2557) เป็ นต้น
ส่วนอสัมภิ นพงศ์ ฉัตราคม (2538) ได้ชี ใ้ ห้เห็ นว่ า ในอดี ตคนอี สานมี ความ
ยากลาบากในทามาหากิ นและการค้า เนื่ องจากภาคอี สาน มี ทั้งปั ญหาด้าน
การคมนาคมที่ยากลาบาก ปั ญหาเรื่องการเก็บภาษี และอันตรายจากโจรผูร้ า้ ย
สูง ทาให้เขตอีสานเกื อบจะไม่มีการค้ากับภายนอกเขตเลยในช่วงก่อนที่ จะมี
การสร้างทางรถไฟในปี พ.ศ.2436
การศึกษาของประนุช ทรัพยสาร ได้ฉายให้เห็นภาพถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจของอีสานที่สาคัญ คือ หลังจากมีการปฏิรูประบบการคมนาคม
โดยการสร้างทางรถไฟ ทาให้การขนส่งมีความสะดวกยิ่งขึน้ ส่งผลให้การค้าขาย
ขยายตัวมากขึน้ โดยเฉพาะสินค้าทางการเกษตรที่ถูกผลิตขึน้ จากคนในภูมิภาค
(ประนุช ทรัพยสาร, 2551: 42) การค้าในอี สานจึงขยายตัวอย่างต่อเนื่ อง ทั้ง
การค้าขายกับคนภายนอกและการค้าระหว่างคนในภูมิภาคเดียวกัน เมื่อเวลา
ผ่านพ้นมาจนถึงปั จจุบนั คงไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าในปั จจุบนั สังคมไทยและ
สังคมอีสาน ส่วนใหญ่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปมาก ตามการพัฒนากระแสหลัก
ของสังคมโลก ซึ่งแทบจะไม่เห็นเค้าของวิถีชีวิตในอดีตมากนัก
กระนัน้ ก็ตามบางส่วนของสังคมอีสานโดยเฉพาะสังคมเกษตรกึ่งชนบท
ยังสามารถต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์ได้ในระดับหนึ่ง ซึ่ง
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ยังมีวิถีการเกษตรแบบยังชีพ ผนวกกับการค้าขายแบบเรียบง่าย เพื่อหารายได้
หล่อเลี ย้ งครอบครัว ซึ่งเป็ นกิ จกรรมที่ ขับเคลื่ อนระบบเศรษฐกิ จชุมชน เป็ น
ฟั นเฟื องสาคัญในการสร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน
เนื่องจากปั จจัยทางเศรษฐกิจที่หมุนเวียนอยู่ในระบบการค้าในชุมชน เป็ นปั จจัย
ที่กระตุน้ ให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆ ตามมา ตลอดจนการค้าในชุมชนยังเป็ น
สัญลักษณ์ของการดารงชีวิตและวัฒนธรรมในการดารงอยู่ของคนในสังคมกึ่ง
ชนบทอีกด้วย
อุดรธานี เป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสาน ซึ่งคาว่า “อุดรธานี” มีความหมาย
ว่า “เมืองทิศเหนือ” เดิมมีช่ือว่า “บ้านเดื่อหมากแข้ง” มีภมู ิศาสตร์เป็ นที่ราบกว้าง
ใหญ่ ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ.2436 (ร.ศ.112) โดยพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง ประจักษ์ศิลปาคม (สถาบันราชภัฏอุดรธานี , 2546: 1 - 3) ในอดีตสังคมของชาว
อุดรธานี เป็ นสังคมที่เน้นการทาการเกษตรแบบยังชีพ ส่วนใหญ่แล้วจะนิยมทา
นา เนื่องจากต้องเก็บข้าวไว้บริโภค โดยมีปัจจัยเกือ้ หนุนที่สาคัญ อาทิ เป็ นที่ราบ
สภาพดิน และแหล่งนา้ อย่างไรนัน้ เมื่อระยะเวลาเปลี่ยนผ่านในช่วง 20 ปี ท่ีผ่าน
มาจนถึงปั จจุบนั ถึงแม้ว่าจังหวัดอุดรธานี จะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและเกิด
การขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากการเกิดขึน้ ของห้างสรรพสินค้า
ขนาดใหญ่ท่ีมีความเป็ นสมัยใหม่ บริษัทห้างร้านและที่พักอาศัยก็เกิดขึน้ เป็ น
จานวนมาก การจราจรที่ติดขัด เป็ นต้น ซึ่งภาพที่เห็นดังกล่าวก็เป็ นภาพเฉพาะ
ในตัวเมืองหรือศูนย์กลางของเมืองที่มีความเจริญมากกว่าพืน้ ที่ท่ีห่างออกไป
แต่บริเวณที่ห่างออกไปในอาเภอรอบนอกที่ผูเ้ ขียนใช้คาว่า สังคมกึ่ง
ชนบท ผูค้ นยังมีวิถีชีวิตคงไว้ซ่งึ การทาการเกษตรแบบกึ่งยังชีพ พืชที่สาคัญได้แก่
ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง พืชผักต่างๆ ที่เห็นเป็ นหลัก คือ การปลูกข้าว เนื่องจาก
เป็ นอาชีพที่ยึดถือกันมาจากคนรุ ่นก่อนและเพื่อต้องการมีขา้ วไว้สาหรับบริโภค
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ในครัวเรือน นอกจากนัน้ ก็มีอีกกิจกรรมที่เป็ นแหล่งสร้างรายได้และเป็ นที่นิยม
คือ การค้าขายสินค้าในตลาดที่อยู่ใกล้กับชุมชนของตน ซึ่งสองประเด็นถื อว่า
เป็ นยุทธศาสตร์ในการทามาหากินที่สาคัญ การค้าขายสินค้าในตลาดชุมชน ถือ
ได้ว่าเป็ นระบบเศรษฐกิ จชุมชนที่ สามารถเห็นได้ในหลายรู ปแบบและเห็ นได้
โดยทั่วไป เป็ นอาชีพที่อิสระและสร้างรายได้ทางเลือกให้กับผูค้ นที่ตอ้ งทามาหา
กิ นและต่อสู้กับปั ญหาที่ รายได้ไม่เพี ยงพอต่อรายจ่ายของครอบครัว เพื่ อให้
ตนเองและครอบครัวมีชีวิตและความเป็ นอยูท่ ่ีดีขนึ ้ ในสังคม
จากความสาคัญดังกล่าว จึงนามาสูก่ ารศึกษาของบทความชิน้ นี ้ ที่ผเู้ ขียน
ต้องการศึกษาประเด็นเกี่ ยวกับผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชน บริเวณอาเภอรอบ
นอกเขตพืน้ ที่จงั หวัดอุดรธานี โดยศึกษารูปแบบ ยุทธศาสตร์การค้า และวิถีชีวิต
ที่เกี่ ยวข้องกับการทามาหากิ นว่าในปั จจุบันเป็ นอย่างไร เพื่ อที่จะได้ทราบถึง
สถานการณ์ของวิถีชีวิตของผูค้ นในสังคมกึ่งชนบท และสามารถนาผลการศึกษา
ไปใช้เป็ นข้อเสนอในการพัฒนาและสนับสนุนการดาเนินธุรกิจในกิจกรรมการค้า
ของผูข้ ายสินค้าในชุมชนให้ตรงกับสภาพความเป็ นจริง เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษารูปแบบ ยุทธศาสตร์การค้า และวิถีการทามาหากินของผูข้ าย
สินค้าในตลาดชุมชน พืน้ ที่สงั คมกึ่งชนบท จังหวัดอุดรธานี
นิยามศัพท์เฉพาะ
ผูข้ ายแบบดัง้ เดิม หมายถึง บุคคลที่เป็ นผูข้ ายสินค้า ในตลาดชุมชนที่มี
ร้านค้าขนาดเล็ก หรือแผงวางสินค้า มีการจัดตกแต่งร้านและการวางสินค้าไม่
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เป็ นระเบี ยบ ระบบการบริ หารจัดการไม่ มี ความซับซ้อน และมี การพึ่ ง พา
เทคโนโลยีนอ้ ย สินค้าบางส่วนเป็ นสินค้าที่ตนเองหาได้หรือผลิตขึน้ มาเอง
ตลาดชุมชน หมายถึง สถานที่สาหรับขายสินค้า และพบปะกันระหว่าง
ผูซ้ ือ้ และผูข้ ายสินค้า ตัง้ อยู่ภายในชุมชน มีผูข้ ายสินค้าแบบดัง้ เดิมเป็ นคนใน
ชุมชนหรือละแวกใกล้เคียง นาสินค้าเข้ามาขายให้กับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็ นคน
ในชุมชนเดียวกัน
สังคมกึ่งชนบท หมายถึง เป็ นพืน้ ที่และสังคมที่ผสมผสานระหว่างความ
เป็ นเมืองกับความเป็ นชนบท และเป็ นพืน้ ที่บริเวณอาเภอรอบนอก หรือพืน้ ที่ท่ี
ไม่ได้อยูใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ขอบเขตการศึกษา
1) ขอบเขตด้านเนือ้ หา ใช้กรอบเนือ้ หาตามแนวคิดปั จจัยทางเศรษฐกิจ
ที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาชนบท ซึ่งให้ความสาคัญในแนวทางการพัฒนาเพื่อการ
พึ่งพาตนเอง (วิเชียร ตันศิริคงคล, 2550) และแนวคิดการค้าข้างถนน การค้าขาย
และการตัง้ กิจการขนาดเล็กแบบเรียบง่าย (พัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสุพรรณ,
2555) มาเป็ นขอบเขตในการศึกษา ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในประเด็นต่อไป
2) ขอบเขตด้ านพื้นที่ และกลุ่ มตั วอย่ าง กาหนดขอบเขตจากผู้ขาย
สินค้าในตลาดชุมชนสังคมกึ่งชนบท (พืน้ ที่ท่ีไม่ได้อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี) รวมจานวน 5 ตลาด ได้แก่ 1) ตลาดสดบ้านดุง อาเภอบ้านดุง 2) ตลาดผ้า
บ้านดุง อาเภอบ้านดุง 3) ตลาดร่วมศรัทธาพ่อปู่ ศรีสทุ โธ อาเภอบ้านดุง 4) ตลาดสด
บ้านทับกุง อาเภอหนองแสง และ 5) ตลาดสดบ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ
ทัง้ นี ้ ในจานวน 5 ตลาดดังกล่าว ผูเ้ ขียนได้กาหนดพืน้ ที่และกลุม่ ตัวอย่าง
แห่งละ 6 คน รวมจานวน 30 คน โดยใช้วิธีแบบไม่เจาะจง
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กรอบแนวคิด
แนวคิดในการศึกษาครัง้ นีม้ ีอยู่ 2 แนวคิดสาคัญ คือ แนวคิดปั จจัยทาง
เศรษฐกิ จที่ มี อิ ทธิ พลต่อการพัฒนาชนบท (วิ เชี ยร ตันศิริคงคล, 2550) และ
การค้าข้างถนน (พัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสพุ รรณ, 2555)
แนวคิดปั จจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิ พลต่อการพัฒนาชนบท เป็ นการ
เสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง ที่เน้นการพัฒนาชนบทเป็ นสาคัญ
โดยให้ประชาชนในชนบทสามารถพึ่งพาตนเอง หลุดจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิจ
จากสังคมเมือง และให้ประชาชนในชนบทมีส่วนร่วมในการพัฒนาชนบท โดยรัฐ
สนับสนุนให้เกษตรกรในชนบทมีปัจจัยการผลิตที่สาคัญเป็ นของตนเอง และใช้
ปั จจัยการผลิตนัน้ หารายได้ให้กับครอบครัวได้ โดยไม่ตอ้ งพึ่งพาการพัฒนาที่มา
จากกลไกของรัฐในส่วนกลาง หรือไม่ตอ้ งพึ่งพาเงินทุนของนายทุนในสังคมเมือง
(วิเชียร ตันศิริคงคล, 2550) อย่างไรนัน้ การพัฒนาในแนวทางดังกล่าว อาจทาใน
รู ปของสหกรณ์ การรวมกลุ่มหรือกระบวนการตลาด ที่เปิ ดพืน้ ที่ให้คนในชนบท
สามารถสร้างรายได้ให้กบั ตนเองและครอบครัวได้
แนวคิดการค้าข้างถนน สะท้อนว่าการค้าข้างถนนเป็ นกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จของประชาชนที่ ต ้องดิน้ รนเพื่ อเอาตัวรอด ซึ่งเป็ นกิ จกรรมการค้าที่
สามารถเข้ามาทาได้ง่าย ไม่มีอปุ สรรคกีดขวาง ไม่ว่าจะเป็ นทักษะ เงินทุน และ
ทรัพยากร จึงสามารถตัง้ กิจการได้ง่าย (พัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสพุ รรณ, 2555)
ซึ่งจากทั้งสองแนวคิ ดดังกล่าว หากวิ เคราะห์ในภาพกว้างจะเห็ นได้ว่ าเป็ น
แนวคิดที่เสนอให้ชาวบ้านตามชนบท หรือในสังคมกึ่งชนบททั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นเกษตรกรรูจ้ กั ทามาหากินมากขึน้ หรือคิดมากกว่าการทาเกษตร ขยัน ดิน้ รน
และหารายได้เพิ่มขึน้ เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมี ความเป็ นอยู่ท่ี ดีขึน้ และ
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เพื่อให้สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผูเ้ ขียนจึงนาประเด็นดังกล่าวมาเป็ น
กรอบแนวคิดในการศึกษาครัง้ นี ้
วรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อให้การศึกษาเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ระบุไว้ก่อนหน้า ผูเ้ ขียนได้
แบ่งประเด็นในการทบทวนวรรณกรรม ออกเป็ น 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรก
คือ สังคมอีสาน: ความแตกต่างในการนิยามความเป็ นเมืองกับชนบท ประเด็นที่
สอง คือ การค้าปลีกแบบดัง้ เดิมในตลาดชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
ประเด็นแรก สังคมอีสาน: ความแตกต่างในการนิยามความเป็ นเมืองกับ
ชนบท
ปั จจุบนั นี ้ อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทย ในการที่จะแยกว่าสังคมใดเป็ น
สังคมเมื อง สังคมใดเป็ นสังคมชนบท เป็ นสิ่ งที่ ยากพอควร เนื่ องจากไม่ได้มี
แนวคิดหรือข้อทฤษฎีใดตายตัวที่เป็ นที่ยอมรับโดยไม่มีขอ้ โต้แย้ง แต่ตามหลัก
วิชาการแล้ว พอที่จะสามารถกล่าวถึงได้ดงั นี ้
ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้นิยมว่า “เมือง”
คือ เขตซึ่งเป็ นที่ชมุ นุมและเป็ นที่ตงั้ ของศาลากลางจังหวัด ซึ่งในครัง้ ก่อน ถ้าเป็ น
เมืองใหญ่ หมายถึง เขตในกาแพงเมือง (2546: 875) ส่วน “ชนบท” คือ บ้านนอก,
เขตแดนที่พน้ จากเมื องหลวงออกไป (2546: 344) ซึ่งเป็ นคานิยามที่สั้น ทาให้
ความหมายไม่ชดั เจนมากนัก ส่วนงานของทัศนา พฤติการกิจ (2558) ได้ชีใ้ ห้เห็น
ถึงความแตกต่างของสังคมเมืองกับสังคมชนบท คือ 1) สังคมเมือง เป็ นบริเวณที่
มีประชากรอาศัยอยู่ร่วมกันเป็ นจ านวนมาก เป็ นศูนย์กลางความเจริญต่างๆ
ปั ญหาของสังคมเมืองมักจะเป็ นเรื่องของความเสื่อมโทรมด้านจิตใจของคนใน
สังคม 2) สังคมชนบท เป็ นเขตที่มีผู้คนอาศัยต่อหน่วยพืน้ ที่ น้อย มีชีวิตความ
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เป็ นอยู่ อย่ างง่ ายๆ ใกล้ชิ ด กั บธรรมชาติ กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จขึ น้ อยู่ กั บ
การเกษตรเป็ นสาคัญ ปั ญหาของสังคมเป็ นเรื่องของรายได้ สุขอนามัย และ
การศึกษา นอกจากนีท้ ศั นา ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าด้วยกระบวนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจในห้วงเวลาปั จจุบนั ทาให้เกิดภาพเลือนรางถึงความแตกต่าง เนื่องจาก
เกิด “สังคมกึ่งชนบท” เป็ นการผสมผสานกันระหว่างความเป็ นเมืองกับชนบทเข้า
ด้วยกัน ทาให้ไม่ใช่ทงั้ เมืองและไม่ใช่ชนบท
จากนิยามดังกล่าว ซึ่งในมุมของผูเ้ ขียนขอให้นิยาม “สังคมกึ่งชนบท”
ไว้ว่า เป็ นบริเวณที่ไม่ใช่ศูนย์กลางความเจริญ ไม่ใช่เมืองหลวง และไม่ใช่เขต
เมืองที่เป็ นที่ตงั้ ศาลากลางของแต่ละจังหวัด แต่ก็มีความเจริญอยู่บา้ งในระดับ
หนึ่ง ความเป็ นสมัยใหม่บางอย่างสามารถเข้าไปถึง เช่น เทคโนโลยีการสื่ อสาร
สินค้าและบริการ ผูค้ นส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร ซึ่งหากชีช้ ดั ตามบทความชิน้ นี ้
คือ พืน้ ที่ท่ีไม่ได้อยู่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมองว่าเป็ นพืน้ ที่
ที่เกิดการผสมผสานกันของการเปลี่ยนแปลงที่นาไปสู่ความเป็ นเมืองตามกระแส
พัฒนา แต่ยงั คงหลงเหลือกลิ่นอายของความเป็ นสังคมเกษตรกรรมแบบเลีย้ งชีพ
อยูด่ ว้ ยในห้วงเวลาเดียวกัน
ประเด็นที่ สอง การค้าปลี ก หรือการค้ารายย่อยแบบดัง้ เดิมในตลาด
ชุมชน
“ตลาดชุมชน” เป็ นสถานที่สาหรับขายสินค้า ที่ตงั้ อยู่ในชุมชน เพื่อใช้
สาหรับทากิจกรรมพบปะกันระหว่างผูข้ ายสินค้า หรือพ่อค้า - แม่คา้ กับผูซ้ ือ้
สินค้า โดยส่วนใหญ่นิยมทาการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้า กับเงินตรา ทัง้ สอง
กลุ่มส่วนใหญ่จะมีภูมิลาเนาในชุมชนเดียวกันหรือในละแวกใกล้เคียง โดยผูซ้ ือ้
สินค้า จะนาสิ นค้าไปใช้เพื่ อประโยชน์ต่อตนเองและสมาชิ กในครัวเรื อน ซึ่ง
กิจกรรมในลักษณะนีเ้ รียกได้วา่ เป็ นกิจกรรมการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม
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โดยนิยาม “การค้าปลีก หรือการค้ารายย่อย” วารุ ณี ตันติวงศ์วาณิ ช
(2558: 2) และคานาย อภิปรัชญาสกุล (2557: 2) ได้ให้นิยามไว้สอดคล้องกัน คือ
กิจกรรมใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการขายสินค้าและ/หรือบริการ เพื่อส่งมอบให้กับ
ผูบ้ ริโภคคนสุดท้าย (final consumer) เพื่อใช้ส่วนตัว โดยผูค้ า้ ปลีกจะซือ้ สินค้า
จากคนอื่ นหรือทาขึน้ มาเองก็ได้ แต่ตอ้ งขายสิ นค้าให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย
เท่านัน้ ส่วนการค้าปลีกแบบดัง้ เดิม กฤษณ์ ทัพจุฬา (2558: 111) ได้ให้นิยามว่า
หมายถึง ร้านโชว์ห่วย หรือร้านขายของชา มีลกั ษณะเป็ นห้องแถว หรือเป็ นร้าน
ขนาดเล็กที่มีพืน้ ที่ไม่มากนัก การตกแต่งร้านไม่ทนั สมัย การจัดวางสินค้าไม่เป็ น
หมวดหมู่ การดาเนินงานเป็ นลักษณะแบบครอบครัว มีความคล่องตัวในการ
ตัดสินใจ ไม่มีการนาเทคโนโลยีขนั้ สูงมาใช้ ทัง้ นีเ้ มื่อเชื่อมโยงทัง้ 2 ส่วน ผูเ้ ขียน
สรุ ปว่า “การค้าของผูข้ ายสินค้ารายย่อยแบบดัง้ เดิม หรือการค้าปลีกในตลาด
ชุมชน” หมายถึง เป็ นกิ จกรรมที่ มี ผู้ขายสิ นค้าให้กับผู้ซื อ้ สิ นค้า ที่ ผู้ซื อ้ จะน า
สินค้าไปใช้ประโยชน์ส าหรับตนเองและครัวเรื อน โดยมี สถานที่ ท ากิ จกรรม
ดังกล่าว เป็ นตลาดในชุมชนที่มีการจัดร้านและสินค้าแบบเรียบง่าย และสินค้า
บางส่วนนัน้ เป็ นสินค้าที่ถกู ผลิตขึน้ มาจากผูข้ ายเอง
ประเด็นงานศึกษาที่เกี่ ยวข้อง อาทิ ในงานของพัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี
ศรีพรรณ (2555) เรื่องเศรษฐกิจข้างทาง: ยุทธศาสตร์การดารงชีพของคนค้าขาย
ริมถนน ซึ่งมุง่ เน้นศึกษารูปแบบการค้านอกระบบหรือเศรษฐกิจนอกระบบ ที่เป็ น
ร้านค้าขนาดเล็ ก ผลการศึกษาได้สะท้อนให้เห็ นว่า การค้าข้างถนนถื อเป็ น
ยุทธศาสตร์การดารงชีพของผูค้ า้ ที่มีฐานะในระดับยากจนและเลือกใช้การค้า
เพื่อหารายได้เพิ่ม เพื่อเลีย้ งตนเองและครอบครัว ซึ่งทัง้ 2 ยังชีใ้ ห้เห็นว่า “การค้า
ข้างถนน” เป็ นปฏิ กิริยาเชิ งสร้างสรรค์ของประชาชนที่ เกิ ดขึน้ ตามธรรมชาติ
รวมถึงเป็ นกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของประชาชนที่ ต ้องดิน้ รนเพื่ อเอาตัวรอด
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จากวิกฤตการณ์ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ราคาพืชผลตกต่า ภัยแล้งและความอด
อยาก และงานอีกชิน้ ที่มีความน่าสนใจ คือ งานของพรชัย นาคสีทอง และอภิเชษฐ
กาญจนดิฐ (2557) ศึกษาเรื่องปฏิสมั พันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาในระบบเศรษฐกิจชุมชน: มองผ่าน “ตลาดนัด” ผลการศึกษาชี ้
ว่า ตลาดนัดที่เกิดขึน้ ทาให้ทงั้ ผูผ้ ลิต ผูข้ าย ผูบ้ ริโภค และผูร้ บั บริการ โดยผูค้ น
เหล่านีใ้ ช้พืน้ ที่ตลาดนัดเป็ นศูนย์กลางของการพบปะสังสรรค์ โดยใช้กิจกรรมซือ้
ขายแลกเปลี่ยนสินค้าและวัฒนธรรมการบริโภคเป็ นตัวเชื่ อมประสาน กระทั่ง
กลายเป็ นเครือข่ายระบบเศรษฐกิจชุมชน
ส่วนงานศึกษาของนักวิชาการต่างประเทศ อย่างกรณีของ Petrescu &
Bhatli (2013) มองความสาคัญของตลาดชุมชนว่า เป็ นการค้าที่เป็ นชัน้ ล่างสุด
ของพีรามิด (Bottom of the Pyramid) ซึ่งตลาดชุมชนมักถูกมองว่าเป็ นสถานที่
เก่าแก่ เป็ นร่องรอยของการค้าสมัยเก่า เป็ นสถานที่ชุมนุมทางสังคม และเป็ น
ตลาดสาหรับเกษตรกรในยุคปั จจุบนั นอกจากนีต้ ลาดชุมชนยังเป็ นสถานที่ท่ีใช้
ทาประโยชน์ได้หลากหลายจึงก่อให้เกิดการพบปะเพื่อกิจกรรมต่างๆ กิจกรรม
การซือ้ สินค้าที่ตลาดชุมชนก็เป็ นสิ่งที่สาคัญ ผูซ้ ือ้ มีความตื่นเต้นในการมองหา
สิ่งของที่นา่ สนใจเปรียบเสมือนการล่าสมบัติ และการเข้าสังคม การมีปฏิสมั พันธ์
กัน ซึ่งประสบการณ์ท่ีสนุกสนานนีไ้ ม่สามารถหาได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป
ด้าน Hansson & Brembeck (2015) ชีใ้ ห้เห็นถึงจุดเด่นของตลาดชุมชนว่า ตลาด
ชุมชนเป็ นสถานที่ท่ีมีเสน่หน์ ่าหลงใหล ทัง้ การจัดวางสินค้ามีรูปแบบที่แปลกตา
ไม่ตายตัวและมีสินค้าที่สามารถต่อรองราคาได้ระหว่างผูซ้ ือ้ กับผูข้ าย นอกจากนี ้
งานของทัง้ สองยังให้นา้ หนักเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเมืองและที่ตงั้ ของตลาด
ชุมชนจะมี ผลต่อการตัดสิ นใจของผู้คนที่ มาตลาดในการเลื อกซื อ้ สิ นค้าและ
บริการ
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ดังนัน้ จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องจากทัง้ นักวิชาการไทยและ
ต่างประเทศ สรุปได้วา่ กิจกรรมการค้าในตลาดชุมชนเป็ นกิจกรรมที่ไม่เพียงแต่มี
ส่วนสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนและเป็ นแหล่งหารายได้เท่านัน้ แต่ตลาด
ชุมชนยังเป็ นพืน้ ที่ท่ีสร้างปฏิสมั พันธ์ดา้ นสังคมและวัฒนธรรมร่วมด้วย ที่ถือว่า
เป็ นปั จจัยกระตุน้ และดึงผู้คนในชุมชนให้เข้าสู่วิถีของการเป็ นผูค้ า้ ขายสิ นค้า
เป็ นเส้นทางหนึ่งของการดารงชีวิต ซึ่งก็สาคัญไม่นอ้ ยกว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
สรุปผลการศึกษา
ในบทความนี ้ ผูเ้ ขียนได้แบ่งผลการศึกษา เรื่อง “ตลาดชุมชนในสังคมกึ่ง
ชนบท: วิ ถี การท ามาหากิ นของคนอี สาน กรณี ศึกษาจังหวัดอุดรธานี ” สรุ ป
ประเด็นได้ดงั นี ้
1) ภาพเชิงกว้างของคนอีสานกับการทามาหากิน
ในงานศึกษาของสุวิทย์ ธี รศาศวัต (2560) เรื่อง เศรษฐกิจชุมชนอีสาน
เหนือ: พัฒนาการจากสมัยเก่าถึงสมัยปั จจุบนั ได้ระบุวา่ จุดเปลี่ยนของเศรษฐกิจ
ไทย ระหว่างสมัยเก่ากับสมัยใหม่ คือ การประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติในปี พ.ศ.2504 นับจากนัน้ มาเศรษฐกิจไทยรวมทัง้ ภาคอี สานก็
เปลี่ยนจากเดิมไปอย่างสิน้ เชิง อย่างชนิดหน้ามือเป็ นหลังมือ จากเพื่อยังชีพมา
เป็ นมุง่ เน้นการผลิตเพื่อตอบสนองต่ออิทธิพลของทุนนิยมและบริโภคนิยม
กล่าวได้วา่ ตัง้ แต่ไทยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ.2504 เป็ นต้นมา เศรษฐกิจไทยมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ทาให้คนไทยมีชีวิตความเป็ นอยู่ดีขึน้
ยากจนน้อยลง (สมชย จิตสุชน, 2557: 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจระบุชัดเจนถึง
ความพยายามที่จะเปลี่ยนการผลิตในภาคเกษตรกรรมของไทยเข้าสู่การผลิตเชิง
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พาณิชย์อย่างเต็มตัว มีการสร้างเขื่อนชลประทานอเนกประสงค์ทาให้มีระบบกัก
เก็บนา้ ทาให้สามารถทาการเกษตรได้ในฤดูแล้ง (จามะรี เชียงทอง, 2560: 56) จาก
การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้ในภาพรวมของประเทศเกิดการขยายตัวของชุมชน
เมื องอย่ างรวดเร็ ว และพื ้นที่ ของชนบทลดลง แน่ นอนว่ าภาคอี สานก็ ได้รับ
ผลกระทบจากการพัฒนาไม่แตกต่างกัน จึงต้องปรับตัวเข้ากับนวัตกรรมใหม่ของ
การพัฒนาที่เกิดขึน้ ในขณะนัน้ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพหรือการทามาหากิน
ชาวอีสานในปั จจุบนั หากจะระบุอย่างแน่ชัดว่าคนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชี พอะไรนั้น คงเป็ นเรื่ องยากแก่ การส ารวจศึกษาและท าความเข้าใจ แต่
อย่างไรนัน้ หากจะอธิบายให้สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาในบทความ
ชิน้ นี ้ ผู้เขี ยนก็ ขอสรุ ปว่า อาชี พของคนอี สาน โดยเฉพาะที่ มี ภูมิ ล าเนาในเขต
ชนบทหรือกึ่งชนบทก็พบว่า ส่วนใหญ่นนั้ ยังยึดการประกอบอาชีพเกษตรกรเป็ น
หลัก เช่น การทานา การปลูกอ้อย มันสาปะหลัง ปลูกผักและผลไม้นานาชนิด
อย่างไรนัน้ การเป็ นเกษตรกรหรือการที่ปลูกอะไรก็ตาม ก็จะไม่ทิง้ หรือละเลยการ
ปลูกข้าวเป็ นส่วนหลัก ที่ยดึ ถือและปฏิบตั สิ ืบต่อกันมา
อย่างไรนั้นอาจฟั งดูเป็ นเรื่ องแปลกว่า อาชีพ หลักกลับไม่ใช่งานหรื อ
กิจกรรมที่สร้างรายได้หลักให้กับตนเองและครอบครัว เนื่องจากผลผลิตทางการ
เกษตรที่เรียกว่าข้าวนัน้ ที่ได้รบั ในแต่ละรอบปี การผลิต มีราคาที่ไม่สูงมากนัก
สร้างรายได้ท่ีไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงและผันผวนไปกับกลไกตลาดที่ตนไม่
สามารถควบคุมได้ ดังนัน้ เกษตรกรชาวอีสานบางส่วน จึงผันตัวมาเป็ นพ่อค้า แม่คา้ ในช่วงที่ว่างเว้นจากการทาการเกษตร โดยการหาสินค้าที่ตนเองผลิตขึน้
เองบ้างบางส่วน อีกบางส่วนอาจซือ้ มาจากที่อ่ืน แล้วนามาขายต่อให้กับคนใน
ชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่นิยมนั่งขายสินค้าในพืน้ ที่ท่ีเป็ นตลาดในละแวกที่ไม่ห่างจาก
ชุมชนที่อาศัยของตน เพราะสะดวกในการเดินทาง เพื่อหารายได้ให้กับตนเอง
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และครอบครัว ซึ่งกิจกรรมเสริมที่เกิดขึน้ กลับพบว่าเป็ นงานที่สร้างรายได้หลัก
ให้กบั ครอบครัว
2) ชาวนา - ผู้ค้าขายในตลาดชุมชน: วิถกี ารทามาหากินแบบยังชีพ
ปั จจุบนั ผูค้ นในจังหวัดอุดรธานีท่ี อาศัยในพืน้ ที่สังคมกึ่งชนบท จาก
การศึกษาพบว่า การทามาหากินมีความผสมผสานกันระหว่างการเป็ นเกษตรกร
ชาวนา ผนวกกับการสวมบทผู้ขายสิ นค้า ในตลาดชุมชน ลักษณะนี ผ้ ู้เขี ยน
เรียกว่า “ชาวนา - ผูค้ า้ ขาย” สืบเนื่องจากเมื่อรายได้จากการเกษตร ไม่เพียงพอ
ต่อการด ารงชี พของตนเองและครอบครัว จึงหันเหและผันตัวมาเป็ นพ่อค้า แม่คา้ หาสินค้ามาขายเพื่อเป็ นแหล่งรายได้อีกส่วน
ดังเช่นในกรณีของนางสาราญ นันทิตา (2560: สัมภาษณ์) ผูข้ ายสินค้า
ในตลาดสดบ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้เล่าให้ฟังว่า “ก่อน
หน้านีต้ นเองมีอาชีพทานาเป็ นหลัก แต่หากหมดหน้านา หรือช่วงเวลารอการเก็บ
เกี่ ยว ตนเองก็ จะหาสินค้ามาขายในตลาด ทาไปทามารายได้จากการค้าขาย
ค่อนข้างดี ซึ่งหากจะรอแต่รายได้จากการขายข้าวที่ได้จากการทานาเพียงอย่าง
เดียวคงไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ทัง้ การส่งลูกเรียนหนังสือ ค่านา้ ค่า
ไฟฟ้า และอื่นๆ อีก โดยสินค้าที่ขาย อาทิ หมูยอ นา้ พริก กะปิ แจ๋วบ่อง ไข่ไก่ ปลา
ร้า ปลาเค็ม ปลาแห้ง” สอดคล้องกับนางกฤษณา ศรีเรืองสา (2560: สัมภาษณ์)
ผูข้ ายพานบายศรีในพืน้ ที่ละแวกป่ าคาชะโนด หรือชาวบ้านในพืน้ ที่เรียกว่า “เมือง
คาชะโนด” ได้เปิ ดเผยข้อมูลว่า “ตนเองมีอาชีพทานา ทาสวน ซึ่งทาเป็ นประจาทุก
ปี แต่รายได้หลักของตนเองนั้นมาจากการค้าขาย คื อ การท าพานบายศรี
พญานาคขาย เนื่องจากตนเองอาศัยใกล้เมืองคาชะโนด ซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สาคัญ จึงมองเห็นโอกาสในการหารายได้ให้กบั ครอบครัว โดยการทาพานบายศรี
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พญานาคขายให้กบั ผูค้ นที่มาสักการะบูชาพญานาคที่มีความโดดเด่นกว่าดอกไม้
ธูปเทียน ซึ่งตนเองสามารถขายได้โดยเฉลี่ยในวันปกติประมาณ 1,000 - 2,000
บาท หักต้นทุนค่าวัสดุแล้วน่าจะเหลืออยู่ประมาณวันละ 400 - 500 บาท/วัน ถือ
ว่ากาไรส่วนนีเ้ ป็ นรายได้หลักของครอบครัว”
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็ นว่า ลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิ จ
ของผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนนัน้ ยังประกอบอาชีพเกษตรกรชาวนา เนื่องจาก
เป็ นอาชีพที่สาคัญต่อวิถีชีวิต บรรพบุรุษ พ่อ - แม่ ได้สง่ ต่อมาและตนเองก็ยึดถือ
ปฏิบตั ิตาม แต่ผลผลิตทางการเกษตรไม่สามารถสร้างรายได้ท่ีเพียงพอต่อการ
นามาเป็ นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนัน้ ในช่วงที่ว่างเว้นหรือช่วงเวลาที่ไม่ได้ทา
การเกษตร จึงผันตัวมาเป็ นพ่อค้า - แม่คา้ โดยการนาสินค้ามาขายในตลาด
ละแวกชุมชน อย่างไรนัน้ การค้าขายแบบนี ้ อาจกล่าวได้ว่าเป็ น “พ่อค้า - แม่คา้
แบบชั่วคราว” เนื่องจากไม่ได้ทาการค้าขายเป็ นประจาตลอดทัง้ ปี
ในการเป็ นชาวนากับผูค้ า้ ขายลักษณะนี ้ ยศ สันตสมบัติ (2539 อ้างใน
จามะรี เชียงทอง, 2560: 165) เขาเรียกว่า “ชาวนาผูย้ ืดหยุ่น” และได้แสดงให้เห็น
ว่า ชาวนามิได้มีการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียวหรือประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อย่างเดียวอีกต่อไป หากแต่ยงั ต้องรับจ้างในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตร
หรือกระทั่งทาการค้าเล็กๆ น้อยๆ ตระเวนเดินทางค้าขายตามหมู่บา้ นหรือตาม
ตลาดนัด เพื่อเดินทางไปประกอบอาชีพค้าขาย ซึ่งเป็ นแหล่งรายได้ท่ีสาคัญอีก
แหล่งหนึ่งสาหรับเกษตรกร
3) การก่อตัว และการคงอยู่ของตลาดชุมชน
ภายใต้วิถีชีวิตของผูค้ นในสังคมหนึ่งๆ ย่อมไม่สามารถผลิตสิ่งของที่มี
ความจาเป็ นต่อการดารงชีวิตด้วยตนเองได้ทงั้ หมด ดังนัน้ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
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การซือ้ - ขาย การแลกเปลี่ยน จึงเกิดขึน้ ทาให้ตลาดเป็ นพืน้ ที่พบปะกันระหว่าง
ฝ่ ายผูข้ ายที่มีสินค้ามาเสนอให้กบั ฝ่ ายผูซ้ ือ้ ที่มีเงินมาแลกเปลี่ยนกัน
ด้านการก่อตัวของตลาดชุมชนในจังหวัดอุดรธานี ทัง้ 5 แห่ง พบว่าส่วน
ใหญ่ เป็ นตลาดที่ ถูกจัดตั้งขึน้ จากหน่วยงานภาครัฐ คือ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ที่ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวได้ก่อตัง้ ตลาดชุมชนขึน้ มา เพื่อเป็ นแหล่ง
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ตัวอย่างที่สาคัญได้แก่ 1) ตลาดสดบ้านดุง เป็ น
ตลาดที่ได้รบั การขับเคลื่อนการก่อตัง้ ในช่วงแรกโดยผูน้ าในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เนื่องจากท้องถิ่นต้องการให้ชาวบ้านมีสถานที่จาหน่ายสินค้าเป็ นหลัก
แหล่ง เป็ นแหล่งรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพืน้ ที่ และมองว่าเป็ นการพัฒนา
ชุมชนไปในตัว 2) ตลาดสดบ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็ น
ตลาดที่ก่อตัง้ ขึน้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่ เนื่องจากก่อนหน้านีใ้ น
ชุมชนยังไม่มีตลาด ชาวบ้านนิยมนาสินค้ามาขายตามพืน้ ที่รมิ ทาง ซึ่งเป็ นอันตราย
ต่อพ่อค้า - แม่คา้ ลูกค้า และผูค้ นที่สญ
ั จรไปมา ทางหน่วยงานท้องถิ่นจึงได้ก่อตัง้
ตลาดขึน้ เพื่อให้เกิดความเป็ นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย และ 3) ตลาดสด
บ้านทับกุง อาเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี การก่อตัวก็ไม่ได้แตกต่างจากสอง
ตลาดข้างต้น ซึ่งจุดเด่นของตลาดแห่งนี ้ คือ มีทาเลที่ตงั้ ที่ดี เนื่องจากเป็ นสถานที่ท่ี
มีผคู้ นสัญจรไปมาค่อนข้างมาก ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาทิ นา้ ตกธารงาม
นา้ ตกคอยนาง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูฝอยลม ซึ่งเป็ นสถานที่พักผ่อนที่
สาคัญของชาวอุดรธานี
กระนัน้ ก็ตามตลาดชุมชน ที่เราเห็นอยู่ในปั จจุบนั ไม่ใช่ว่าจะมีเฉพาะ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นในพื น้ ที่ เท่านั้ นที่ เป็ นฝ่ าย
ผลักดันและก่อตัง้ ตลาดชุมชนขึน้ มา เพราะมีตลาดบางแห่งถูกสร้างขึน้ มาโดย
คนทั่วไปที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานของรัฐ อาทิ ตลาดร่วมศรัทธาพ่อปู่ ศรีสุทโธ
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อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ซึ่งตลาดตัง้ อยูใ่ กล้บริเวณพืน้ ที่คาชะโนด สถานที่
ศักดิส์ ิทธ์สาคัญของจังหวัดอุดรธานี “วังพญานาค” และ “เรื่องเล่าผีจา้ งหนัง” ซึ่ง
ตลาดแห่งนีม้ ี นายศักดิ์ชยั ฉัตรสกุลเพ็ญ เป็ นผูก้ ่อตัง้ เป็ นนักธุรกิจท้องถิ่ น แต่
ในช่วงหลัง หน่วยงานท้องถิ่นก็ได้เข้าไปดูแล สนับสนุน กิจกรรมของผูข้ ายสินค้า
ในตลาดอยู่บา้ ง เพื่อความเป็ นระเบียบเรียบร้อย
เห็นได้ว่า การก่อตัวของตลาดชุมชน มีทงั้ เหมือนและแตกต่างกัน แต่
จากการลงพื ้นที่ ศึกษาพบว่ า สิ่ งที่ เห็ นกันมากที่ สุด คื อ ตลาดแต่ละแห่ ง มี
นโยบายมุ่งเน้นและสนับสนุนให้คนในชุมชนนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตได้ใน
ชุมชนออกมาจาหน่าย ซึ่งหากสาเร็จนโยบายดังกล่าว จะสามารถสร้างรายได้
ให้กบั คนในชุมชน ทัง้ ผูผ้ ลิตสินค้าปฐมภูมิในชุมชนกับพ่อค้า - แม่คา้ ที่เป็ นคนใน
ชุมชนด้วย
ทัง้ นี ้ ตลาดชุมชนที่ถูกสร้างขึน้ มา นอกจากจะเป็ นแหล่งสร้างรายได้ท่ี
สาคัญให้กบั คนในชุมชนแล้ว ในงานศึกษาของจิรวุฒิ หลอมประโคน (2560: 19)
ยังชีใ้ ห้เห็นว่า ตลาดชุมชนยังทาให้เกิ ดการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชน เป็ น
พืน้ ที่ในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างคนในชุมชน ตัง้ แต่เรื่องการเมืองไปจนถึง
เรื่องชาวบ้าน จะเห็นได้ว่าบทบาทของตลาดชุมชน เป็ นมากกว่าสถานที่ ขาย
สินค้าและมีความสาคัญกับผูค้ นไม่ว่าจะยุคสมัยใด ทาให้ตลาดไม่เคยหายไป
จากสังคม
4) รู ปแบบ และยุทธศาสตร์การค้าในตลาดชุมชน
งานศึ กษาของพัชรี พิ จิ ตร และปิ่ นวดี ศรี สุ พรรณ (2555) ได้ศึ กษา
เศรษฐกิ จข้างทาง: ยุทธศาสตร์การด ารงชี พของคนค้าขายริมถนน นั้น ซึ่งใน
ภาพรวมของงานแล้วเป็ นการศึกษาที่ม่งุ เน้นการค้าขายที่เรียบง่าย ร้านค้าขนาด
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เล็ก ใช้พืน้ ที่นอ้ ยในการตัง้ ร้าน ลงทุนต่า ใช้แรงงานของตนเองและครอบครัวเป็ น
หลัก งานชิน้ ดังกล่าวทัง้ สองคน ได้วิเคราะห์และจัดรูปแบบการค้าข้างทาง ออกเป็ น
4 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่หนึ่ง การเร่ขายของตามสี่แยกไฟแดง ใช้ยทุ ธศาสตร์
การเข้าถึ งผู้บริโภคโดยตรง ผู้ซื อ้ ไม่ต ้องเสี ยเวลาจอดรถเพื่ อเลื อกซื ้อสิ นค้า
ประเภทที่สอง การตัง้ แผงลอยหรือรถเข็นในริมทางหรือบนบาทวิถีในพืน้ ที่ เมือง
ประเภทที่สาม การตัง้ แผงลอยชั่วคราวในพืน้ ที่สาธารณะนอกชุมชนมีลักษณะ
เป็ นตลาดย่อย และประเภทที่ส่ี การตัง้ แผงลอยชั่วคราวในพืน้ ที่ไหล่ทาง จากการ
จาแนกรูปแบบการค้าในข้างต้น เมื่อดูในภาพรวมแล้ว การเข้าสูว่ ิถีการเป็ นผูข้ าย
สินค้ามีบางส่วนที่ใกล้เคียงกับงานของผูเ้ ขียนในชิน้ นี ้ แต่ในอีกด้านเนื่องจาก
การค้าข้างทางกับการค้าในตลาดชุมชน ด้วยสภาพสถานที่และการเข้าใช้พืน้ ที่ท่ี
แตกต่างกัน ผูเ้ ขียนจึงของแบ่งรูปแบบการค้าในตลาดชุมชน ดังตารางที่ 1 ดังนี ้
ตารางที่ 1 รูปแบบการค้าในตลาดชุมชน
ลาดับ
รูปแบบการค้า
ลักษณะโดยสังเขป
1 ร้านค้าขนาดเล็ ก เป็ นห้องแถว ส่วน เป็ นร้านค้าที่ตงั้ อยู่ในพืน้ ที่โดยรอบ
ใหญ่ผขู้ ายสินค้าจะเป็ นฝ่ ายขายสินค้า ตลาดชุมชน แยกออกจากโครงสร้าง
เท่านัน้ ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง
หลักของตลาด ส่วนใหญ่ขายสินค้า
เบ็ดเตล็ด
2 แผงลอยถาวร ส่วนใหญ่ผขู้ ายสินค้าจะ เป็ นร้านค้าที่ มี การสร้า งแผงลอย
เป็ นฝ่ ายที่ ผลิ ต สิ น ค้า และขายด้ว ย ขึน้ มาอย่างถาวร และมีความแข็งแรง
ตนเอง
ด้านล่างของแผงลอยสามารถเก็ บ
สินค้าได้ อยู่ในโครงสร้างหลักของ
ตลาด
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ตารางที่ 1 รูปแบบการค้าในตลาดชุมชน (ต่อ)
3

แผงลอยชั่วคราว ส่วนใหญ่ผขู้ ายสินค้า แยกเป็ น 2 ส่วน คือ มีแผงลอยแต่ไม่
จะเป็ นฝ่ ายที่ผลิตสินค้าและขายด้วย ถาวร แผงลอยไม่ มี ความแข็ ง แรง
ตนเอง
ทาแบบเรียบง่ายจากไม้ที่หาได้ท่วั ไป
และแบบไม่มีแผงลอย

จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า รู ปแบบการค้าในตลาดชุมชน สามารถ
จาแนกได้ 3 ประเภท ได้แก่
1) ร้านค้าขนาดเล็ก เป็ นห้องแถว ซึ่งรูปแบบนีส้ ว่ นใหญ่ ร้านค้า
จะมีลกั ษณะเหมือนกับร้านขายของชาทั่วไป ร้านจะตัง้ อยู่ภายนอก หรือพืน้ ที่
โดยรอบของโครงสร้างหลักของตลาดชุมชน หมายความว่า ร้านค้าที่เป็ นห้องแถว
จะถูกแยกออกจากพื น้ ที่ จ าหน่ ายสิ นค้าภายในตลาด แต่อยู่ไม่ห่างจากตัว
โครงสร้างหลักของตลาดมากนัก ซึ่งอาจมีเพียงถนนหรือบาทวิถีกนั้ เท่านัน้ โดย
ส่วนใหญ่จะจาหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจาวันทั่วไป
2) แผงลอยถาวร รู ปแบบนีจ้ ะเป็ นร้านค้าที่ถูกจัดสรรพื น้ ที่ ให้
จาหน่ายสินค้าภายในโครงสร้างหลักของตลาด มีพืน้ ที่หรือบริเวณที่จาหน่าย
สินค้าแน่นอน ซึ่งจากการศึกษาในครัง้ นี ้ พบว่า แผงลอย ส่วนใหญ่สร้างด้วยปูน
ก่ออิฐ มีโครงสร้างอย่างมั่นคง ด้านล่างถูกออกแบบมาไว้สาหรับให้ผขู้ ายสินค้า
สามารถเก็บสินค้าหรือทรัพย์สินได้ดว้ ย และ 3) แผงลอยชั่วคราว รูปแบบนีท้ ่ีพบ
จะมีอยู่ 2 ส่วน ได้แก่ (1) “มีแผงลอย” ผูข้ ายสินค้าจะนิยมวางสินค้าไว้ตามแผง
ลอยที่สร้างขึน้ มาแบบไม่ถาวร ซึ่งอาจทาด้วยไม้ไผ่ หรือต้นไม้ขนาดเล็ก ทาเป็ น
ชัน้ วาง เป็ นแคร่ไม้ มีโครงสร้างที่ไม่แข็งแรงมากนัก รวมถึงอาจมีแผงลอยที่ ทา
จากเหล็กสามารถถอดประกอบได้ เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก (2) “ไม่มีแผงลอย”
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รู ปแบบนีผ้ ูข้ ายสินค้าจะวางสินค้า เพื่อให้ลูกค้าเลือกซือ้ โดยไม่มีแผงลอย ซึ่ง
อาจมีเสื่อ กระสอบปุ๋ ย หรือผ้าใบปูรอง เพื่อวางสินค้า
ซึ่งจากการสารวจและจัดเก็บข้อมูลในกลุ่มตัวอย่าง ในประเด็นรู ปแบบ
การค้าของผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนดังกล่าว จากกลุ่มตัวอย่างจานวน 30 ราย
พบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของจานวนกลุ่มตัวอย่างอยู่ในประเภทที่สอง คือ ผูข้ าย
สินค้าจะมี แผงลอยถาวร ส าหรับเป็ นพื น้ ที่ ในการจ าหน่ายและจัดเก็ บสิ นค้า
รองลงมาจะเป็ นการมีรา้ นค้าขนาดเล็ก และแผงลอยชั่วคราวน้อยที่สดุ ประมาณ
ร้อยละ 60, 25 และ 15 ตามลาดับ การพิจารณาข้อมูลตัวเลขแบบรวดเร็วนี ้ ทา
ให้พอเห็นภาพถึงความแตกต่างถึงรู ปแบบการค้าที่ผูข้ ายสินค้าส่วนใหญ่ เลือก
นิยมทากิจกรรมทางการค้าอยู่ในประเภทที่สอง ซึ่งเป็ นแผงลอยถาวรนัน้ มีเหตุ
ปั จจัยที่ สาคัญมาจากสองส่วนด้วยกัน คือ 1) ด้านผู้ขายสินค้า เป็ นพื น้ ที่ ท่ี มี
ความเหมาะสมและสะดวกในการจ าหน่ายสิ นค้า และจัดเก็ บสินค้า 2) ด้าน
ลูกค้า ลูกค้าสามารถเดินดูและเลื อกซื อ้ สิ นค้าได้อย่างสะดวก มี หลังคาจาก
โครงสร้างหลักของตลาดช่วยป้องกันได้ทงั้ แดด และฝน จากสองส่วนประกอบกัน
จึงกล่าวในเชิงเปรียบเทียบได้ว่ารู ปแบบนีม้ ีความเหมาะสมมากกว่ารู ปแบบอื่น
ทั้งนี ้จากรู ปแบบการค้าข้างต้น สามารถจ าแนกประเภทของสิ นค้าในการ
จาหน่าย ออกเป็ น 2 ประเภทกว้างๆ ดังนี ้
ประเภทที่ หนึ่ ง “ประเภทอาหาร” อาทิ อาหารปรุ งส าเร็ จรู ปพร้อม
รับประทาน ขนมครก ข้าวต้มมัด หมูป่ ิ ้ง ไข่ปิ้ง ไก่ยา่ ง ไก่ทอด แมลงทอด ปลาหมึก
ย่าง นา้ ปั่น อาหารสด ผักและผลไม้นานาชนิด อาหารป่ า ข้าวสาร ฯลฯ ยุทธศาสตร์
การขายของเหล่านีจ้ ะเน้นความสด ใหม่ และสะอาดเป็ นหลัก เมื่อลูกค้าซือ้ ไปแล้ว
สามารถรับประทานได้เลย โดยไม่ต ้องมี ความกังวลใจเรื่ องความปลอดภัย
และประเภทที่สอง “ประเภทไม่ใช่อาหาร” อาทิ พานบายศรีพญานาค พวงกุญแจ
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ของที่ระลึก เสือ้ ผ้า กิ๊ฟช็อป จักสาน เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขนาด
เล็ก อาทิ เสียม จอบ มีด ฯลฯ ซึ่งในตลาดแต่ละแห่งอาจมีสินค้าเฉพาะที่ คนใน
ชุมชนผลิตขึน้ มาขายเอง โดยสะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์เด่นในพืน้ ที่ ซึ่งไม่มีขาย
โดยทั่วไป นอกจากนัน้ ยุทธศาสตร์การค้าขายของผูข้ ายสินค้า จะดาเนินกิจกรรม
ทุกกระบวนการในการค้าขายอย่างเอกเทศ ทาให้การแข่งกันในตลาดชุมชนแห่ง
เดียวกันมีคอ่ นข้างสูง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ในบางครัง้ พ่อค้า - แม่คา้ ที่มีการ
จาหน่ายสินค้าอย่างเดียวกัน ได้มีการตัดราคาสินค้า ลดราคาสินค้าของตนให้ถูก
กว่าคูแ่ ข่ง เพื่อแย่งลูกค้ากันด้วย
อย่างไรนัน้ สินค้าที่จาหน่ายทัง้ สองประเภทข้างต้น นอกเหนือจากเป็ น
กิ จกรรมแลกเปลี่ ยนระหว่ างผู้ซื ้อกั บผู้ขายแล้ว ยังได้เห็ นภาพถึ งกิ จ กรรม
ความสัมพันธ์ในชุมชน โดยเห็นถึงรู ปแบบการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนที่
ไม่ใช่เฉพาะพ่อค้า - แม่คา้ ในตลาดเท่านัน้ กล่าวคือ สิ นค้าที่จาหน่ายในตลาด
ชุมชน ผูข้ ายสินค้าที่จาหน่ายนัน้ ไม่ได้ผลิตเองทัง้ หมด บางส่วนอาจรับมาหรือ
มอบหมายว่าจ้างให้ญาติพ่ีนอ้ งหรือคนอื่นในชุมชนเป็ นผูผ้ ลิต ส่วนตนเองเป็ นผู้
จาหน่าย ซึ่งกิจกรรมในลักษณะนีจ้ ะเป็ นสิ่งหนุนเสริมให้รายได้กระจายตัวใน
ชุมชนมากยิ่งขึน้ เป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดการ
พัฒนาเพื่ อการพึ่ ง ตนเองอย่ างยั่ง ยื นของวิ เ ชี ยร ตันศิ ริ คงคล (2550) ที่ ให้
ความสาคัญกับการหารายได้ให้กับครอบครัว ที่สามารถพึ่งตนเองได้ และให้คน
ในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ตอ้ ง
พึ่งพาการพัฒนาที่มาจากกลไกของรัฐในส่วนกลางเพียงอย่างเดียว
ทัง้ นีก้ ารจากศึกษาในประเด็นนีเ้ ห็นได้ว่า ผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชน
มีรูปแบบในการขายสินค้า จะเป็ นการค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนที่เป็ นร้านแบบ
เล็กๆ มีสินค้าไม่หลากหลายมากนัก การจัดวางและจัดเรียงสินค้าไม่เป็ นระเบียบ
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เรียบร้อย อาจมีการตัง้ เป็ นกองๆ หรือมัดๆ ไว้เป็ นกลุ่มๆ ส่วนการตัง้ ราคาขาย
สิ นค้าขึ น้ อยู่ กั บดุล พิ นิ จ ของผู้ขายเอง ด้านการบริ หารจัดการไม่ มี การน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดจาหน่าย อาจมีเพียงเครื่องคิดเลขเป็ นเครื่องช่วย
ในการค านวณเท่ านั้น ซึ่ งโดยส่ วนใหญ่ จะนิ ยมมารวมกลุ่มกันหลายๆ คน
กลายเป็ นตลาดในระดับชุมชนดังที่กล่าวก่อนหน้า ส่วนการซือ้ ขายสินค้าที่พบนัน้
จะซือ้ ขายกันเป็ นเงินสด ไม่มีการค้างชาระ บางร้านมีขอ้ ความแปะว่า “ห้ามเซ็น”
(ค้างช าระ) เนื่ องจากเป็ นการค้าในระดับปลี กย่อย พ่อค้า - แม่ค ้ามี เงิ นทุน
หมุนเวียนไม่มากนัก รวมถึงสินค้าที่นามาขายก็มีราคาที่ไม่สูง ทาให้มีกาไรต่อ
หน่วยที่ค่อนข้างน้อย จึงไม่เหมาะที่ลูกค้าจะค้างชาระ ซึ่งก็จะเป็ นที่ทราบกันดี
กระนัน้ ก็ตามหากเป็ นลูกค้าที่เป็ นญาติพ่ีนอ้ งที่มีความสนิทสนมกัน อาจให้คา้ ง
ชาระได้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่นานมากนัก เนื่องจากโดยพืน้ ฐานแล้วผูค้ นในสังคม
กึ่งชนบท จะมีความใกล้ชิด มีความผูกพัน และเกรงอกเกรงใจกันสูง
รายได้ท่ีผขู้ ายสินค้า หรือพ่อค้า - แม่คา้ ได้รบั จากการค้าขายถือได้ว่า
เป็ นรายได้หลักของครอบครัว เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จากส่วนอื่น ซึ่งถือว่าสูง
มาก ดังเช่นกรณีของนางบัวทอง นามบุญ และนางภาวิณี คันธี ผูค้ า้ ในตลาดสด
บ้านกลางใหญ่ อาเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ให้ขอ้ มูลที่ตรงกันว่า ก่อนที่จะ
มาขายสินค้าในตลาดชุมชนแห่งนี ้ ทัง้ สองเคยประกอบอาชีพทานามาก่อน แต่
ราคาข้าวสารตกต่า ขายได้ราคาไม่ดี สวนทางกับค่าใช้จ่ายที่ตอ้ งลงทุนไปกับการ
ทานา ทาให้ตนเองต้องหันมาประกอบอาชี พค้าขายในตลาด ซึ่งทาไปทามา
รายได้จากการค้าขายค่อนข้างมาก อย่างไรนัน้ ก็ยังทานาอยู่ แต่ไม่ได้ทามาก
เหมือนเดิม ซึ่งจะทานาเพียงเพื่อให้มีขา้ วไว้บริโภคเท่านัน้ (บัวทอง นามบุญ และ
ภาวิณี คันธี , 2560: สัมภาษณ์) ซึ่งข้อมูลในประเด็นดังกล่าวนี ้ ก็ไม่แตกต่างจาก
พ่อค้า - แม่คา้ ส่วนใหญ่รายอื่นๆ มากนัก ดังนัน้ กล่าวได้ว่าเกษตรกรชาวนา ยัง
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ทานาอยู่ในทุกๆ ปี แต่ก็นิยมทามาหากินด้วยการค้าขายด้วย แต่จะขายอะไรนัน้
ขึน้ อยูก่ บั สภาพแวดล้อม ความชานาญ ทักษะ และแหล่งวัตถุดิบที่ตนเองมี
ดังนัน้ การเปิ ดพืน้ ที่ให้คนในชุมชนสามารถนาสินค้ามาขาย เป็ นการ
สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และเป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิจในระดับชุมชนได้
เป็ นอย่างดี ตลอดจนงานค้าขาย ซึ่งเป็ นอาชีพอิสระที่สามารถทาได้ง่าย และ
สินค้า/วัตถุดิบบางส่วนยังสามารถผลิตเองได้ จึงไม่ตอ้ งมีการลงทุนมากนัก แต่
สาหรับเกษตรกรชาวนาอาชีพนี ้ สามารถสร้างรายได้ท่ีดีให้กบั ครอบครัว และถือ
เป็ นยุทธศาสตร์การดารงชีวิตอย่างหนึ่งในการต่อสูก้ บั ความอยากจน และดิน้ รน
เพื่อให้ตนเองและครอบครัวมีชีวิตความเป็ นอยูท่ ่ีดีขนึ ้
5) ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายสินค้ากับคนในชุมชน
ในมิตดิ า้ นความสัมพันธ์ระหว่างผูค้ า้ ขายสินค้ากับคนในพืน้ ที่ชมุ ชนนัน้
จากการศึ กษาพบว่ า ผู้ขายสิ นค้า มี ความสัม พันธ์กั บคนในชุ ม ชนสู ง มาก
เนื่องจากส่วนใหญ่ก็เป็ นคนที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่ตงั้ ของตลาด ซึ่งคนในชุมชนก็มี
ลักษณะการเป็ นเครื อญาติกันสูง รวมถึ งในบางครั้งชุมชนกับตลาดก็ ได้จัด
กิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ ประโยชน์ข องผู้ ค นในชุ ม ชน จึ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสัมพันธ์ท่ีดีของพ่อค้า - แม่คา้ กับคนในชุมชนได้เป็ นอย่างดี อาทิ ในกรณี
ของตลาดสดบ้านทับกุง ซึ่งนายสาคร กิ่ งมิ่ งแห พ่อค้าขายยาสมุนไพรและ
เครื่องสาอาง ได้กล่าวว่า ตนเองเป็ นคนที่อาศัยอยู่ในหมู่บา้ นที่ตงั้ ของตลาด และ
ขายของอยู่ท่ีตลาดนีม้ าแล้ว 5 ปี เห็นทางตลาดได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเป็ นประจา
กับชุมชน และส่วนราชการอื่น ไม่ว่าจะเป็ นโรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตาบล เช่น โครงการตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย มั่นใจสู่ผบู้ ริโภค เป็ นต้น ทาให้
พ่อค้า - แม่คา้ กับคนในชุมชนมีความรูส้ ึกผูกพันกัน แม่คา้ ก็อยากหาสินค้าดีๆ มา
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ขายให้กบั ลูกค้า ลูกค้าก็อยากมาซือ้ ของดีๆ กับแม่คา้ ในตลาด (สาคร กิ่งมิ่งแห,
2560: สัมภาษณ์) ซึ่งคล้ายกับกรณี ตลาดสดบ้านดุง ซึ่งนางสาธิ ต โคตรชมภู
แม่คา้ ขายนา้ เต้าหู้ ได้กล่าวถึงความผูกพันระหว่างตลาดกับชุมชนว่า ตลาดแห่ง
นีเ้ ป็ นตลาดที่อยู่ค่กู ับชุมชนมานาน เป็ นแหล่งสร้างรายได้ท่ีสุจริตให้กับพ่อค้า แม่คา้ และเป็ นสถานที่ในการสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพที่ดีให้กับคนใน
ชุมชน (สาธิ ต โคตรชมพู , 2560: สัมภาษณ์) ซึ่งข้อมูลที่ สะท้อนดังกล่าวอาจ
สืบเนื่องมากจาก ภูมิหลังของการก่อตัวและการดารงอยู่ของตลาดที่ตอ้ งอาศัย
กลไกในการขับ เคลื่ อ นที่ ส าคัญ จากคนในชุ ม ชน หรื อแม้แต่ นโยบายของ
หน่วยงานท้องถิ่นในการจัดตัง้ ตลาดชุมชนในพืน้ ที่ใดพืน้ ที่หนึ่งต่างต้องได้รบั การ
สนับสนุนจากคนในชุมชนอยู่ดี เนื่ องเพราะหากคนในชุมชนต่อต้านหรื อไม่
สนับสนุน นโยบายการพัฒนาก็ไม่บรรลุผล ในมุมกลับหากเกิดการยอมรับตลาด
ที่ถกู สร้างขึน้ มา จะกลายเป็ น “ตลาดของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อคนใน
ชุมชน” อย่างแท้จริง
กล่าวได้ว่า ผู้ขายสิ นค้าในตลาดชุมชนมี ความสัมพันธ์ท่ี ดีกับคนใน
ชุมชน เนื่องจากตลาดที่เป็ นพืน้ ที่สาหรับการตัง้ ร้านค้าและพืน้ ที่ในการทามาหา
กินของตนเอง เป็ นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจในชุมชนด้วย ก่อให้เกิด
กระบวนการทางเศรษฐกิ จแบบพึ่งพาอาศัยกันอย่างเป็ นระบบ ระหว่างผู้ขาย
สินค้ากับผู้ซื อ้ สิ นค้า นอกจากนั้นตลาดกับชุมชนยังมี การจัดกิ จกรรมร่วมกัน
อย่างสม่าเสมอ ทาให้เกิดความสัมพันธ์กนั อย่างแน่นแฟ้น
6) ผู้ขายสินค้าในตลาดชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น
ตามที่กล่าวก่อนหน้า ผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนมีปฏิสมั พันธ์กบั คนใน
ชุมชนในทุกระดับค่อนข้างสูง และเป็ นไปในทิศทางที่ดี แต่ถึงกระนัน้ ก็ตามจาก
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การศึกษาพบว่ า เมื่ อกลุ่มผู้ขายสิ นค้า ในตลาดได้รับประโยชน์จ ากการได้
กรรมสิทธิ์ในการเข้ามาขายสินค้าในตลาดชุมชน ที่เป็ นพืน้ ที่สาธารณะประโยชน์
รวมถึงรายได้จากการค้าขาย ก็ได้รบั ในสัดส่วนที่สูง เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้
จากแหล่งอื่น ทาให้ผขู้ ายสินค้าต้องรักษาสิทธิ์ การขายสินค้าในตลาดไว้ ไม่ให้
บุคคลอื่นได้เข้ามาขายสินค้าในพืน้ ที่ของตน หรือมาเป็ นคูแ่ ข่งในการขายสินค้า
ในพืน้ ที่เดียวกัน
ดังนัน้ เมื่อมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง “อานาจ การต่อรอง และการ
จัดสรรผลประโยชน์” ก็ปรากฏขึน้ เหมือนเงาสะท้อนตามตัว โดยเฉพาะอานาจ
ของกลุ่มหรือฝ่ ายการเมื องท้องถิ่ น ที่ ถือกรรมสิทธิ์ ในการบริหารจัดการตลาด
ชุมชน ผ่านกฎและกติกาที่ตนเป็ นฝ่ ายสร้างขึน้ เนื่องจากตลาดชุมชนส่วนใหญ่
แล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพืน้ ที่เป็ นหน่วยงานที่จัดตัง้ ขึน้ มา และเป็ น
หน่วยงานที่เข้าไปกากับดูแล จึงไม่ใช่เรื่องแปลกมากนัก หากการเมืองในตลาด
ชุมชนจะเกิดขึน้
ดังในงานของปธาน สุวรรณมงคล ที่ได้ศกึ ษาการเมืองท้องถิ่น: การเมือง
ของใคร โดยใคร และเพื่อใคร ซึ่งงานชิน้ นีไ้ ด้ชีใ้ ห้เห็นอย่างชัดเจนว่า การเมื อง
เป็ นสิ่งที่ดารงอยู่และเป็ นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะการเมืองท้องถิ่น
ส่วนสาเหตุท่ีเกิดขึน้ เนื่องจากมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทัง้ ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม ของกลุ่ม และของปั จเจกบุคคล (ปธาน สุวรรณมงคล, 2554: 16 - 17)
ดังนั้นในประเด็นนี ้ ผู้เขี ยนขอตี ความว่า ในเมื่ อการค้าขายในตลาดชุมชนมี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงทาให้เกิดความเกี่ยวพันในรู ปแบบ
ระบบอุปถัมภ์ระหว่างฝ่ ายผูข้ ายสินค้า กับกลุม่ การเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมือง
ในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่น ที่มีบทบาทต่อการจัดสรรกรรมสิทธิ์
พืน้ ที่ในตลาดชุมชน
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ทัง้ นีใ้ นเชิงกว้างเห็นว่า ตลาดในชุมชนหากมองตามระบบ กลไกที่กาลัง
ดาเนินอยู่นนั้ มีการบริหารค่อนข้างดี มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานอย่าง
เป็ นระบบ มีประกาศหลักเกณฑ์ท่ีโปร่งใสในการให้สิทธิ์ผคู้ นทั่วไปให้สามารถเข้า
มาขายสินค้าในตลาดได้ โดยเป็ นไปตามนโยบายของหน่วยงานท้องถิ่น และกฎ
ของกระทรวงมหาดไทย ในการใช้พืน้ ที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อให้คนในพืน้ ที่ได้
ประโยชน์มากที่สดุ
แต่อย่างไรนัน้ เหรียญย่อมมีสองด้าน กล่าวคือ การศึกษาในอีกแง่มุม
หนึ่งพบว่า ตลาดบางแห่งมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทาให้เกิดความคิดเห็น
ที่ยอ้ นแย้งในรู ปแบบของการบริหารจัดการ ระหว่างผูข้ ายสินค้าที่ได้สิทธิ์ และ
ฝ่ ายคนทั่วไปที่อยากได้สิทธิ์ในการเข้ามาขายสินค้าในตลาดชุมชน กับผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่น ที่มีอานาจในการชีน้ าและกาหนดแนวทางในการบริหารจัดการ ไม่ว่าจะ
เป็ นการขึน้ ราคาค่าเช่าพื น้ ที่ กฎเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ท่ี จะให้สิทธิ์ ในการนา
สินค้าเข้ามาขายสินค้าในตลาด ประเภทและสัดส่วนของสินค้า การพิจารณาต่อ
สัญญาทาให้เกิดการเล่นพรรคเล่นพวก เอนเอียงช่วยเหลือญาติพ่ีนอ้ ง ตลอดจน
การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ส่งผลให้ตลาดชุมชนกลายเป็ น “พืน้ ที่ทางการเมืองท้องถิ่น” และเป็ น
ฐานเสียงสาคัญของนักการเมืองท้องถิ่นด้วย เกิดความไม่โปร่งใสในการบริหาร
จัดการด้านงบประมาณของตลาด เนื่ องจากดังที่ กล่าวก่ อนหน้าว่าตลาดใน
ชุมชนส่วนใหญ่นนั้ เกิดจากการก่อตัง้ การบริหารจัดการและการควบคุมดูแล
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ทาให้เกิ ดกลุ่มผลประโยชน์ขึน้ ภายในตลาด
สร้างระบบอุ ปถั มภ์ระหว่ างผู้ ขายสิ นค้ากั บนักการเมื องท้องถิ่ น และหาก
ผลประโยชน์ไม่ลงตัว ก็เป็ นเชือ้ ไฟนาไปสู่ความขัดแย้งกัน เกิดความแตกแยก
ส่วนการบริหารอาจถึงขัน้ ยกเลิกสิทธิ์ในการเข้าขาย เปลี่ยนประเภทตลาด อาทิ
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จากตลาดสดที่ จ าหน่ายสิ นค้าบริโภคเป็ นหลัก มาเป็ นตลาดขายเสื อ้ ผ้า ซึ่ง
แน่นอนว่าผูข้ ายสินค้าย่อมเกิดความไม่พอใจ จนกลายเป็ นปั ญหาความขัดแย้ง
ในระดับท้องถิ่นตามมา เพราะจากความเห็นแก่ตวั ของคนบางกลุ่ม (คาบอกเล่า
ของผูข้ ายสินค้าในตลาดชุมชนแห่งหนึ่ง)
อภิปรายผลการศึกษา
จากผลการศึกษา “ตลาดชุมชนในสังคมกึ่งชนบท: วิถีการทามาหากินของ
คนอีสาน กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี” ที่พบว่า ชาวอุดรธานีท่ีอาศัยอยู่ในสังคมกึ่ง
ชนบท มี การประกอบอาชี พเกษตรกรทานา แต่การทานานั้นสร้างรายได้ท่ี ไม่
แน่นอน และไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย ทาให้ตอ้ งต่อสูแ้ ละดิน้ รน เพื่อหารายได้
ให้กบั ครอบครัวผ่านกิจกรรมอื่นด้วย บางส่วนต้องผันตัวมาเป็ นพ่อค้า - แม่คา้ หา
สินค้ามาในตลาดชุมชน สินค้าบางส่วนเป็ นผลผลิตทางการเกษตรที่ตนเองสามารถ
ผลิตเองได้ ทาให้มีตน้ ทุนสินค้าที่ต่า และสามารถสร้างรายได้ท่ีรวดเร็วกว่าอาชีพ
ด้านการเกษตร การค้าขายในชุมชนจึงขยายวงกว้างออกไป ซึ่งสอดคล้องกับงาน
ศึกษาของนภาพร อติวานิ ชยพงศ์ (2557) ที่ ได้ระบุว่า ไม่ว่าจะเป็ นในอดีตหรือ
ปั จจุบนั คนอีสานยังคงดิน้ รนทามาหากินในทุกรูปแบบ และไปในทุกที่ซ่งึ มีงานให้
ทา คนชนบทอีสานเป็ นผูท้ าการผลิตที่ผสมสานกันระหว่างการผลิตเพื่อเอาไว้กิน
เหมือนในอดีตกับการผลิตเพื่ อขายอย่างเข้มข้น และพยายามเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตของพวกเขา
ส่วนด้านการก่อตัวของตลาดในชุมชนนัน้ สืบเนื่องมาจากการค้าขายเพื่อ
หารายได้ให้กบั ครอบครัว เมื่อมีผขู้ ายสินค้าเพิ่มจานวนมากขึน้ เพื่อให้กิจกรรมการ
ค้าขายมีความเป็ นระเบียบและปลอดภัย ส่วนราชการในพืน้ ที่จึงให้การสนับสนุน
การก่อตัง้ ตลาดภายในชุมชนขึน้ เพื่อเป็ นแหล่งสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ซึ่ง
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ลักษณะของการก่อตัวของตลาดในชุมชนที่กล่าวมานัน้ สอดรับกับข้อเสนอของ
สุนิตย์ เหมนิล (2560) ที่ได้ชีใ้ ห้เห็นถึงพลวัตการก่อตัวของตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัด
อุดรธานี โดยระบุว่าการก่อตัวของตลาดในชุมชน นอกเหนือจากมีจุดเริ่มต้นจาก
คนในชุมชนแล้ว ต้องได้รบั แรงผลักดันที่สาคัญจากหน่วยงานภาครัฐ ที่มีแนวคิด
ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างมั่นคง ซึ่งในช่วงแรกอาจใช้
ศาลากลางหมู่บา้ นและต่อมาจึงมีการสร้างอาคารที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงป้องกัน
แดดและฝนได้ การค้าขายและเศรษฐกิจในชุมชนจึงขยายตัวมากยิ่งขึน้
ถัดมาเป็ นเรื่องของรู ปแบบและยุทธศาสตร์การค้า รู ปแบบในการขาย
สิ นค้าของผู้ ข ายสิ น ค้า ในตลาดชุ ม ชน จะมี ร ้านค้าแบบเล็ ก ๆ มี สิ นค้าไม่
หลากหลาย การจัดวางสินค้าไม่เป็ นระเบี ยบเรียบร้อย อาจตัง้ เป็ นกองๆ หรือ
มัดๆ และมีการขายแบบไม่ตอ้ งพึ่งเทคโนโลยี ซึ่งกิจกรรมการค้าขายเป็ นแหล่ง
รายได้ท่ีมีสภาพคล่องสูง ในที่น่ีหมายความว่าเป็ นงานที่สามารถหาเงินได้รวดเร็ว
กว่าอาชีพอื่น ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูข้ ายสินค้ากับคนในชุมชน พบว่า
มีความสัมพันธ์กบั คนในชุมชนในระดับที่สงู มาก เนื่องจากผูข้ ายสินค้าส่วนใหญ่
ต่างก็เป็ นคนในชุมชนและมีความเป็ นเครือญาติกันสูง ซึ่งแต่ละชุมชนที่เป็ นที่ตงั้
ของตลาดล้วนมีอตั ลักษณ์เป็ นของตนเอง จนบางครัง้ สามารถนาอัตลักษณ์ท่ีมี
มาประดิษฐ์สร้างเป็ นสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนได้ โดยในประเด็นนีส้ ่วน
หนึ่งคล้ายกับข้อเสนอของสุพรรณี อินทร์แก้ว (2558) ที่ได้กล่าวเกี่ยวกับการค้า
ในตลาดแบบดัง้ เดิมว่า มีรูปแบบการค้าขายที่เรียบง่าย มีลกั ษณะเป็ นห้องแถว
และตลาดสด ซึ่งมีอิทธิ พลต่อคนส่วนใหญ่ในชุมชนและสังคม และมักจะเป็ น
สถานที่ท่ีผซู้ ือ้ ผูข้ ายตกลงซือ้ ขายสินค้าและบริการโดยตรง จึงเป็ นกิจกรรมที่สร้าง
รายได้ให้กับคนในสังคมได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสุพรรณี ยังชีใ้ ห้เห็นว่า กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการค้าจะเห็นถึงความเป็ นมิตร ความเห็นอกเห็นใจ ความสนิทสนม
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ทักทายซักถามสารทุกข์สขุ ดิบกันในหมู่ผคู้ นในชุมชน ตลอดจนการดาเนินธุรกิจ
เป็ นไปแบบยืดหยุ่น สอดรับกับข้อคิดเห็นของคานาย อภิปรัชญาสกุล (2557)
ที่วา่ ผูค้ า้ หรือตลาดในชุมชน จะเป็ นส่วนหนึ่งของชุมชน/สังคม มีความคุน้ เคยกัน
ระหว่างผูค้ า้ กับลูกค้า และมีความเป็ นกันเองในการสนทนา
ประเด็นสุดท้ายตลาดชุมชนกับการเมื องในท้องถิ่น หากพิจารณาใน
ด้านที่ว่า “ที่ใดมีผลประโยชน์ ที่นนั้ ย่อมมี การเมือง” ดังนัน้ การค้าขายในตลาด
ชุมชน คงหนีไม่พน้ เรื่องผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในท้องถิ่นด้วย
จากการที่ตลาดชุมชนส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพืน้ ที่ ซึ่งองค์กรดังกล่าวสามารถออกกฎ กติกาในการบริหารจัดการ
ตลอดจนใช้ดลุ พินิจในการพิจารณาให้พระเดช พระคุณกับผูข้ ายสินค้าคนใดคน
หนึ่ งได้ และบางส่ วนยังเป็ นที่ แสวงหาผลประโยชน์และเป็ นฐานเสี ยงของ
นักการเมืองในพืน้ ที่ อย่างไรนัน้ อีกมุมหนึ่งผูข้ ายสินค้าก็หวังใช้ระบบอุปถัมภ์
จากนักการเมืองท้องถิ่ น เพื่อให้ตนเองได้รบั ประโยชน์ดว้ ย สอดคล้องกับงาน
ศึกษาของอรรถจักร สัตยานุรกั ษ์ (2558) ที่ระบุว่าระบบอุปถัมภ์ในอานาจรัฐ
ท้องถิ่น กลายเป็ นการสร้างโอกาสในการทามาหากิน ด้วยการปรับตัวเพื่ อให้
ประกอบการต่างๆ ได้อย่างสะดวก ถึงแม้วา่ ผลประโยชน์ท่ีชาวบ้านได้จากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะน้อยกว่าก็ตาม นอกจากนี ้ ยังชี ใ้ ห้เห็นว่าระบบอุปถัมภ์
จะยังคงมีส่วนในการกาหนดการเมืองในชนบทด้วย ซึ่งในมุมนีผ้ เู้ ขียนเห็นด้วย
อย่างยิ่ ง เนื่ องจากตลาดชุมชนกับการเมื องในท้องถิ่ นเป็ นเรื่ องการใช้พื ้นที่
สาธารณะในการแสวงหา “ผลประโยชน์ร่วม” หรือ “กาไร” เป็ นหลัก ซึ่งจะแยก
ผลประโยชน์ออกจากการเมืองคงเป็ นเรื่องที่ลาบากยิ่ง
จากการที่กล่าวมาทัง้ หมดนัน้ สรุ ปวิเคราะห์ได้ว่า แม้ว่าการทานาจะ
ยังคงอยู่ค่สู งั คมกึ่งชนบท ในพืน้ ที่จงั หวัดอุดรธานี แต่วิถีชีวิตที่ตอ้ งดิน้ รนและ
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ต่อสูก้ ับการทามาหากิน เพื่อปากท้องของตนเองและครอบครัวนัน้ ทาให้ผูค้ น
บางส่วนได้เลือกที่จะมีกิจกรรมการค้าขายสินค้าแบบเรียบง่ายในตลาดชุมชน ที่
ผูค้ า้ ไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะในการบริหารจัดการที่สงู มากนัก ทาให้มีผคู้ นเลือกทาอาชีพ
นีค้ ่อนข้างมาก เพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ซึ่งเป็ นไปตามแนวคิดการค้า
ข้างถนนของพัชรี พิจิตร และปิ่ นวดี ศรีสพุ รรณ (2555) ที่เห็นว่าการทากิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการค้าขายที่มีความไม่ซบั ซ้อน เป็ นยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนที่ ต ้องดิ น้ รนเพื่ อเอาตัวรอด ซึ่งสามารถเข้ามาท าได้ง่ ายโดยไม่ มี
อุปสรรคกีดขวางโดยเฉพาะทักษะด้านเงินทุน และทรัพยากร
อย่ างไรนั้น กิ จ กรรมทางการค้า กลั บ เป็ นแหล่ ง รายได้ห ลั ก ให้ กั บ
ครอบครัว การค้าขายในตลาดชุมชน จึงเป็ นกิจกรรมที่สร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนและเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญในการพัฒนาประเทศ สอดคล้องแนวคิดการพัฒนาเพื่อ
การพึ่งพาตนเอง ที่เสนอโดยวิเชียร ตันศิรคิ งคล (2550) ได้ระบุวา่ การพัฒนาที่ให้
ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ และหลุดพ้นจากการพึ่งพาทางเศรษฐกิ จจาก
สังคมเมือง ตลอดจนการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานัน้ จะเป็ นส่วน
สาคัญให้ชุมชนมี ความเข้มแข็ งมากขึน้ โดยในประเด็นนี ผ้ ู้เ ขี ยนเห็ นด้วยกับ
ข้อเสนอข้างต้น เนื่องจากผูค้ า้ ในตลาดชุมชน อาทิ กฤษณา ศรีเรืองสา บัวทอง
นามบุญ และภาวิณี คันธี ต่างก็มองว่าการค้าขายในตลาดชุมชน เป็ นกิจกรรมที่
ทาง่ายและเป็ นแหล่งรายได้ท่ีสาคัญให้กบั ตนเองและครอบครัว
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ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย การค้าขายในตลาดชุมชนมาจากเหตุผล
เรื่องปากท้อง เพื่อหารายได้ให้กับครอบครัว ดังนัน้ หน่วยงานภาครัฐในระดับ
ส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค ที่มีพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ควรเข้ามา
ประสานความร่วมมือกับชาวบ้านและหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาองค์
ความรู ้ ทักษะทางการค้า รวมถึงสร้างพื น้ ที่ สร้างตลาดชุมชน สร้างแหล่งหา
รายได้ให้กบั ชาวบ้าน ซึ่งสิ่งนีจ้ ะทาให้สงั คมท้องถิ่น มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนสืบไป
ข้อเสนอแนะเพื่ อการศึกษาครัง้ ต่อไป การศึกษาครัง้ นี ้ เป็ นการเลื อก
ศึกษาเฉพาะการค้ารายย่อยในตลาดระดับชุมชน พืน้ ที่ สงั คมกึ่งชนบท จังหวัด
อุดรธานีเท่านัน้ ดัง้ นัน้ เพื่อให้เห็นภาพกว้างมากยิ่งขึน้ ควรมีการศึกษาการทามา
หากิ นในรู ปแบบอื่ น ส่วนด้านการค้ารายย่ อยแบบดั้งเดิ ม ควรศึกษาในทุ ก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็ นการค้าในตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน หาบเร่/แผงลอย รถ
ตลาด/รถเข็น โชว์ห่วย/ร้านขายของชา เป็ นต้น ว่าแต่ละส่วนผูค้ นมีวิถีชีวิตและ
การดารงอยู่อย่างไรในยุคปั จจุบนั ซึ่งจะทาให้เห็นภาพรวมของระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนและการทามาหากินได้อย่างรอบด้านมากยิ่งขึน้
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น จังหวัดทมหาสารคาม
ศิลปะกับชุมชน: การสร้างสรรค์ภาพถ่ชุมาชนพระยื
ยบูชาพระพุ
ธมงคล

ชุมชนพระยืน จังหวัดมหาสารคาม
Art and Community: Phra Buddhamongkol Photography Installation
in Phra-Yuen Community of Maha Sarakham Province
ประทีป สุธาทองไทย1 / Prateep Suthathongthai
บทคัดย่ อ
การสร้ างสรรค์ ภาพถ่ ายบูช าพระพุทธมงคล ชุมชนพระยื น ต าบล
คันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโครงการวิจัยเพื่ อ
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ในพืน้ ที่วัดโดยชุมชนมีส่วนร่ วม มีวตั ถุประสงค์ 1)
เพื่ อศึกษาประวัติ ศาสตร์ ชุ ม ชนพะยื น และความศรั ทธาของชุม ชนที่ มี ต่ อ
พระพุทธรูปสาคัญของเมืองกันทรวิชยั 2) เพื่อสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคที่แสดง
ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอ่ พระพุทธมงคล และ 3) เพื่อให้ ชมุ ชนพระยืนมีส่วน
ร่วมในการใช้ ศลิ ปะเป็ นสื่อนาเสนอประวัติศาสตร์ ของตนเอง
ผลการศึกษาพบว่า บริ เวณที่ตงวั
ั ้ ดพุทธมงคลเป็ นที่ตงสิ
ั ้ ่งศักดิ์สิทธิ์และ
เป็ นศูนย์กลางเมื องโบราณกันทรวิชัย มีพระพุทธสาคัญที่ร้ ู จักกันในนามพระ
พุทธมงคลหรื อหลวงพ่อพระยืนเป็ นหลักฐานยืนยันความศรัทธาของชุมชนที่มี
บทความนี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั เชิงสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคร่วมกับชุมชนพระยืน
อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจาภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม e – mail: prateep_mom@hotmail.com
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ต่อพระพุทธศาสนาในบริ เวณนี ม้ าแต่โบราณ นาไปสู่การสร้ างสรรค์ ผลงาน
ภาพถ่ายที่แสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อพระพุทธมงคล โดยชุมชนพระยืน
ได้ มีส่วนร่วมในขันตอนการศึ
้
กษาและการวางกรอบแนวคิดในการสร้ างแบบร่ าง
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณสมทบค่าใช้ จ่ายผลิตผลงานสร้ างสรรค์ “การ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล” ด้ วยการใช้ เอกลักษณ์ ของนาฏศิลป์ และวัฒนธรรม
ท้ องถิ่นอีสาน กับการใช้ เทคนิคการพิมพ์ภาพลงบนแผ่นกระเบื ้องเซรามิคเพื่อให้
ผลงานมีความคงทนถาวร ขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จานวน 150 แผ่น ติดตังใน
้
พื น้ ที่ กลางแจ้ งคื อบนผนังด้ านนอกศาลาวรวิ เศษ เป็ นผลงานภาพถ่ ายที่ มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจงกับพื ้นที่ (Site Specific Photography) ทาให้ ผ้ ชู มสามารถ
เชื่อมโยงเนื ้อหาในภาพถ่ายไปสู่ตาแหน่งที่ประดิษฐานองค์พระพุทธมงคล และ
เป็ นการฟื ้นฟู ความสัมพันธ์ ระหว่ างศิ ล ปะกั บชุ มชนที่ สอดคล้ องกั บ ความ
เปลี่ ยนแปลงด้ านบทบาทหน้ าที่ ข องวัด ในปั จจุ บันที่ เป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ทาง
วัฒนธรรม และสร้ างจุดสนใจแก่ผ้ แู วะเวียนมากราบไหว้ พระพุทธมงคล เข้ ามา
ชมผลงานศิลปะที่ถ่ายทอดเรื่ องราวประวัติศาสตร์ เมืองโบราณกันทรวิชัย ที่จะ
เป็ นสาธารณะสมบัตขิ องชุมชนพระยืนสืบไป
คาสาคัญ: ศิลปะกับชุมชน, ศิลปะภาพถ่าย
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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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บทนา
ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับชุมชนในอดีตที่ปรากฏในสังคมไทยและ
สังคมในโลกตะวันตกล้ วนมี ความเกี่ ยวข้ องกับศาสนา ศิ ลปะกับชุมชนจึ ง
สามารถสะท้ อนความสัมพันธ์ ที่มี การเปลี่ ยนแปลง ตามบริ บทของเวลาและ
การเมืองที่ดารงอยู่ในแต่ละช่วงเวลา (อรรฆย์ ฟองสมุทร, 2544: 10) โดยเฉพาะ
พุทธศาสนาที่เข้ ามาในดินแดนไทยตังแต่
้ สมัยทวารวดี ที่มีการสร้ างสถูปเจดีย์
ประติมากรรมแกะสลักตามถ า้ และการสร้ างพระพิ มพ์ เพื่ อเป็ นการสื บทอด
พระศาสนา ส่วนจิตรกรรมที่ยงั หลงเหลือจากสมัยอยุธยามีการเขียนภาพภายในพื ้นที่
เฉพาะ เช่น จิตรกรรมฝาผนังภายในเจดีย์ หรื อจิตรกรรมบนผนังโบสถ์และวิหาร
อาจมีการสร้ างตามลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมในแต่ละพื ้นที่ เช่น จิตรกรรม
ฝาผนังอีสาน นิยมเขียนบนผนังโบสถ์ด้านนอก ด้ วยชาวบ้ านถือว่าภายในโบสถ์
เป็ นพื ้นที่ของสงฆ์ การวาดรูปไว้ บนผนังด้ านนอกทาให้ คนที่ไม่มีโอกาสเข้ าไปใน
โบสถ์ เช่น สตรี เพศ สามารถชมจิตรกรรมฝาผนังจากด้ านนอกได้ จิตรกรรมฝา
ผนังอีสานจึงสะท้ อนความสัมพันธ์ ระหว่างพุทธศาสนากับชุมชน และบทบาท
ของศิลปะในฐานะสมบัติร่วมของชุมชน เป็ นเหมือนหนังสือการ์ ตนู เล่มใหญ่ของ
ชุมชนสาหรับใช้ สอนเรื่ องศีลธรรมตามหลักคาสอนในพุทธศาสนที่แตกต่างจาก
การฟั งหรื อชมการแสดง (สุมาลี เอกชนนิยม, 2548: 9) ซึ่งสร้ างขึ ้นโดยพระสงฆ์
และกลุ่มช่างที่ล้วนเป็ นคนในชุมชน แต่หลังจากที่มี การปฏิรูปคณะสงฆ์ เกิ ด
ระบบการศึกษาสมัยใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 5 วัดได้ ถกู ลดบทบาทในฐานะสถาบัน
ที่ให้ การศึกษาแก่ชมุ ชน ระยะห่างระหว่างวัดกับชุมชนที่เกิดขึ ้น ก่อให้ เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในจุดประสงค์การสร้ างศิลปะในชุมชน เช่น อุดมคติการสร้ างศิลปะ
เริ่ มสะท้ อนความสัมพันธ์ ระหว่างชุมชนกับรั ฐมากขึน้ หรื อบทบาทของกลุ่ม
ผู้สร้ างที่ เปลี่ ยนจากช่างในชุมชนไปเป็ นกลุ่มช่ างอาชี พในระบบการว่ าจ้ าง
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รวมถึงศิลปิ นที่เกิดจากระบบการศึกษาในสถาบันศิลปะหลังการเปลี่ยนแปลง
การปกครอง พ.ศ.2475 ทาให้ พุทธศิลป์ ท้ องถิ่นสูญเสียอิสระในการแสดงออก
จากการถูกควบคุมและการได้ รับอิทธิพลทางรูปแบบและอุดมการณ์การปกครอง
ของรัฐไทย ที่เข้ ามาเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ ระหว่างศิลปะกับชุมชนในเชิ ง
ตาแหน่งที่มีความไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้สร้ างกับผู้ใช้ เช่น ผู้สร้ างศิลปะไม่ได้
เป็ นคนในชุมชนแต่เป็ นคนนอกหรื อตัวแทนของรัฐเป็ น “ผู้สร้ างให้ ” และผู้ใช้ หรื อ
ชุมชนที่กลายเป็ น “ผู้รับ” ก็มิอาจปฏิเสธการให้ ในสิ่งที่ชมุ ชนไม่ต้องการนันได้
้
แม้ ว่ารัฐจะตระหนักถึงความสัมพันธ์ ระหว่างวัดกับชุมชนที่เปลี่ ยนไป
และพยายามฟื ้ น ฟู บ ทบาทของวั ด ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนผ่ า นโครงการต่ า งๆ เช่ น
กรมศาสนาได้ เริ่ มโครงการพัฒนาวัดให้ เป็ นศูนย์ กลางของวั ฒนธรรมท้ องถิ่ น
เพื่อให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของชุมชน ตังแต่
้ ปี พ.ศ.2525 หรื อการใช้ วดั เป็ นที่ตงของ
ั้
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ริเริ่ มโดยนักวิชาการและชาวบ้ าน อันเป็ นการเปิ ดพื ้นที่และ
สร้ างความมีตวั ตนของท้ องถิ่นให้ แตกต่างจากภาพของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่ น
ฉบับทางการที่ผลิตมาจากศูนย์กลาง และยังเป็ นการตอบโต้ กระแสโลกาภิวฒ
ั น์
(ปริ ตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2549: 133) เหตุผลดังกล่าวทาให้ สถาบันการศึกษา
ในส่วนภูมิภาคที่ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ทางศิลปะตระหนักถึงบทบาทและวิธีการ
นาความรู้ จากในชัน้ เรี ยนไปใช้ ได้ ในสถานการณ์ จริ ง ตลอดจนการท าหน้ าที่
สะท้ อนสิ่งที่เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนโดยใช้ ศาสตร์ ความรู้ ของตนเอง
จึงเป็ นที่มาของโครงการสร้ างสรรค์ศิลปกรรมร่ วมกับชุมชนที่ ตงอยู
ั ้ ่ใกล้ พื น้ ที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อฟื น้ ฟูบทบาทของวัดในฐานะศูนย์รวมชุมชนด้ วย
การทาให้ วัดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ และมรดกของชุมชนผ่านสื่อศิลปะ
ร่วมกับชุมชนพระยืน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ที่เริ่มดาเนินการโดย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
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มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม ตัง้ แต่ปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายของสถาบันที่
ต้ องการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน
ความเป็ นมาของการวิจัยเชิงสร้ างสรรค์
ชุ ม ชนพระยื น ต าบลคั น ธารราษฎร์ อ าเภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม เป็ นชุมชนที่มีประวัติศาสตร์ และตานานความเป็ นมาของเมื อง
โบราณที่คนในชุมชนยังสืบทอดมาจนปั จจุบนั เช่น ตานานท้ าวลินทองแห่งเมือง
คันธาธิราช ผู้สร้ างพระพุทธรูปยืน 2 องค์ เป็ นการอุทิศส่วนกุศลทดแทนคุณบิดา
มารดา ด้ วยการสร้ างพระพุทธมิ่งเมือง เพื่อทดแทนคุณมารดา ปั จจุบนั ประดิษฐาน
อยู่ที่วัดสุวรรณาวาส และ สร้ างพระพุทธมงคล เพื่อทดแทนคุณบิดา ปั จจุบนั
ประดิษฐานอยู่ที่วัดพุทธมงคล เป็ นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สาคัญที่ผ้ ูเดินทางผ่านอาเภอ
กันทรวิชยั ด้ วยถนนถีนานนท์เชื่อมต่อเส้ นทางระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับ
จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ แวะเวียนเข้ ากราบสักการะ ส่วนในทางโบราณคดีมีการขุดพบ
โบราณวัตถุที่แสดงถึงการเป็ นเมืองในวัฒนธรรมทวารวดี คือ พระพิมพ์ดินเผา
ในบริเวณเนินดินของวัดพุทธมงคล และแผ่นโลหะเงินดุน จากอุม่ ญาคู ในบริ เวณ
วัดพระนอน ที่สะท้ อนให้ เห็ นว่าอาเภอกันทรวิชัยในปั จจุ บันเคยเป็ นที่ตัง้ ของ
เมื องโบราณสมัยทวารวดี ร่วมสมัยกับเมื องฟ้าแดดสงยาง อาเภอกมลาไสย
จังหวัดกาฬสินธุ์
ด้ วยชุมชนเมื องโบราณกันทรวิ ชัยบางส่วนในปั จจุบันถูกพัฒนาให้
กลายเป็ นชุ ม ชนเมื อ งจากการขยายเส้ นทางถนน ส่ ง ผลต่ อ วิ ถี ชี วิ ต และ
ความสัมพันธ์ ระหว่ างชุมชนในพื น้ ที่ ท าให้ ประเพณี ในรอบปี (ฮี ตสิ บสอง)
บางอย่างที่เคยปฏิบตั ิกันมาหายไปหรื อชาวบ้ านเลิกปฏิบตั ิไป แม้ ว่าโดยแท้ จริ ง
แล้ วชาวบ้ านยังคงมีความภูมิใจในประเพณีและวัฒนธรรมของตนอยู่ ทาให้ เกิด
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การศึกษาประวัติศาสตร์ ท้ องถิ่ น อย่างมี ส่วนร่ วมเพื่ อการจัดการพิพิ ธภัณฑ์
พื ้นบ้ านวัดพุทธมงคล (พิเนตร ดาวเรื อง, 2552) ที่จดั ตังขึ
้ ้นเมื่อปี พ.ศ.2540 โดย
ได้ รับการสนับสนุนของหน่วยงานท้ องถิ่น แต่พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านวัดพุทธมงคลใน
ปั จจุบนั อยู่ในสภาพเป็ นห้ องเก็บของมากกว่าพิพิธภัณฑ์ ซึ่งอาจเกิดจากวิธีการ
จัดการพิพิธภัณฑ์ที่มีรายละเอียดมากและไม่มีผ้ รู ับผิดชอบในการดูแลที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง ทาให้ พิพิธภัณฑ์ไม่สามารถดาเนินการตามแนวทางที่วางไว้ การที่
สถาบันการศึกษาจัดโครงการที่ต้องอาศัยความร่ วมกับชุมชน จึงต้ องคานึงถึง
ความเป็ นไปได้ ที่ชุมชนจะสามารถดูแลหรื อดาเนินกิจกรรมต่อได้ เมื่อโครงการ
เสร็จสิ ้นลง
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตระหนักถึงการสร้ างกลไกที่จะทาให้ ชาวบ้ านเกิดจิตสานึกการอนุรักษ์ สืบสาน
ตานานความเป็ นมาของชุมชนเมืองโบราณกันทรวิชัยด้ วยการใช้ ผลงานศิลปะ
เป็ นสื่อ ทาให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมเป็ นสื่อเรี ยนรู้
ประวัติศาสตร์ ชมุ ชนตังแต่
้ ปี พ.ศ.2557 โดยได้ รับความร่วมมือจากชุมชนพระยืน
ตาบลคันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม แล้ วติดตังภายในวั
้
ด
พุทธมงคลเพื่ อเป็ นพื น้ ที่ เรี ยนรู้ มรดกทางวัฒนธรรมท้ องถิ่ นแก่ ชุ มชนและ
สาธารณชน (ภาพที่ 1) ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผลงานสร้ างสรรค์เป็ นสื่อเรี ยนรู้ประวัติศาสตร์
ชุมชนในวัดพุทธมงคลมี ความหลากหลาย สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการ
สอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ที่มีกลุ่มวิชาเอก
จานวน 5 วิชาเอก ประกอบด้ วย จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ ศิลปะ
ไทย และศิลปะสื่อประสม ภาควิชาทัศนศิลป์ จึงมอบหมายให้ กลุม่ วิชาเอกศิลปะ
สื่ อประสมเป็ นผู้รั บผิ ดชอบในการด าเนิ นการโครงการบริ การวิ ชาการ หนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2560 ด้ วยการสร้ างสรรค์ผลงาน
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ภาพถ่ายแสดงความศรั ทธาที่ชุมชนพระยื นมีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ค่เู มืองกันทรวิชัย
ด้ วยเทคนิคการพิมพ์ภาพลงแผ่นกระเบื ้องเซรามิค เพื่อเป็ นสมบัติของชุมชนที่
สามารถดูแลรั กษาต่อไปได้ และยังเป็ นการเผยแพร่ มรดกทางวั ฒนธรรมที่ น่า
ภาคภูมิใจของสาธารณชนผู้มี ความศรั ทธาต่อสิ่ ง ศักดิ์สิทธิ์ ของชุมชนพระยื น
จังหวัดมหาสารคาม
วัตถุประสงค์ โครงการวิจัยเชิงสร้ างสรรค์
1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนพระยืน และความความศรัทธาของ
ชุมชนที่มีตอ่ พระพุทธรูปสาคัญของเมืองกันทรวิชยั
2. เพื่อสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิคที่แสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อ
พระพุทธมงคล
3. เพื่ อให้ ชุมชนพระยื นมี ส่ วนร่ วมในการใช้ ศิ ลปะเป็ นสื่ อน าเสนอ
ประวัตศิ าสตร์ ของตนเอง
กระบวนการดาเนินงาน
1. ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประชุมวางแผนคณะผู้รับผิ ดชอบในการดาเนินการโครงการคือ กลุ่มวิชาเอก
ศิลปะสื่อประสม กาหนดรายวิชาที่สามารถบูรณาการเนื ้อหาร่ วมกับโครงการนี ้
คือ รายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ ไทย วางแผนประสานงานลงพื ้นที่สารวจและเก็บ
ข้ อมูลร่วมกับชุมชนและวัดพุทธมงคล โดยได้ รับความร่วมมือในการประสานงาน
จาก องค์การบริ หารส่วนตาบลคันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชยั
2. ศึกษาและเก็บข้ อมูลภาคเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น
เมื องโบราณกั นทรวิ ชัย วัดพุ ทธมงคล และชุ ม ชนในพื น้ ที่ รวมถึ ง ทบทวน
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เอกสารรายงานโครงการสร้ างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมกับชุมชนพระยืน ตาบล
คันธารราษฎร์ อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างปี พ.ศ.2557 - 2559
3. ศึกษาพื น้ ที่ ติ ด ตัง้ ผลงานศิ ล ปกรรมในวัดพุ ทธมงคลให้ มี ค วาม
เหมาะสม สามารถเป็ นจุดสนใจแก่ผ้ คู นที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมผลงานศิลปกรรม
และศึกษาข้ อมูลศิปกรรมภาคสนามในรายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ ไทย บริ เวณ
จังหวัดมหาสารคาม และ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อนาข้ อมูลไปใช้ ในการวางกรอบ
แนวคิดการสร้ างสรรค์ โดยผู้รับผิดชอบโครงการเห็นว่าผนังด้ านนอกศาลาวรวิเศษ
ที่ ถูกใช้ เป็ นบริ เวณพักสิ่ งของที่ วัดไม่ใช้ แล้ วนัน้ สามารถเป็ นบริ เวณนาเสนอ
ผลงานศิลปะที่สร้ างจุดสนใจให้ ผ้ ทู ี่แวะเวียนมาสักการะพระพุทธมงคลเข้ ามาชม
ผลงานศิลปกรรมภายในศาลาได้
4. การสร้ างแบบร่างผลงานสร้ างสรรค์ จากการศึกษาข้ อมูลภาคเอกสาร
ภาคสนาม และลักษณะสาคัญของพืน้ ที่ติดตังผลงาน
้
เพื่อให้ ผลงานสามารถ
สร้ างความเชื่อมโยงไปสู่บริ เวณที่ตงสิ
ั ้ ่งศักดิส์ ิทธ์ ในพื ้นที่ได้ ผู้รับผิดชอบโครงการ
ได้ ประยุกต์ใช้ วิธีการสร้ างสรรค์ภาพถ่ายบนกระเบื ้องจากแนวคิดในการสร้ าง
ผลลัพธ์ ทางทัศนศิลป์ จากการประกอบภาพถ่ ายสถาปั ตยกรรมแบบแยกส่ว น
(Singapore Art Museum, 2013) ซึ่งทาให้ ผลงานภาพถ่ายสามารถนาเสนอใน
พืน้ ที่กลางแจ้ งด้ วยการใช้ สื่ อวัสดุที่มี ความคงทนต่อสภาพอากาศ (ภาพที่ 2)
ภายใต้ สองแนวคิด คือ
4.1 แนวคิดการใช้ นาฏลักษณ์จากศิลปวัตถุสมัยทวารวดี จาก
การศึกษาศิลปวัตถุประเภทประติมากรรมแสดงภาพการฟ้อนราบนใบเสมาสมัย
ทวารวดีที่ปรากฏในภาคอีสาน เช่น ประติมากรรมสลักหินบนใบเสมา เมืองฟ้า
แดดสงยาง อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่เชื่อว่ามีอายุร่วมสมัยกับเมือง
โบราณกันทรวิชยั (ภาพที่ 3)
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4.2 แนวคิ ด การใช้ ศิ ล ปะพื น้ บ้ านเป็ นภาพตั ว แทนของ
วัฒนธรรมชุมชนอีสาน คือ การฟ้อนเชิงพิธีกรรมเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อนั ที่คนใน
ชุมชนมีความคุ้นเคยและปฏิบตั ิร่วมกันมา เพื่อสะท้ อนบทบาทและตัวตนของ
ชุมชนพระยืนผ่านการฟ้อนที่ในทางคติชน (ผ่องพันธุ์ มณีรัตน์ , 2525) ถือว่าการ
เคลื่อนไหวร่ างกายนัน้ เป็ นลักษณะหนึ่งในวิธีการถ่ายทอดความรู้ ของกลุ่มชน
(ภาพที่ 4)
5. นาร่ างผลงานภาพที่สร้ างขึน้ จากทัง้ สองแนวคิดที่สัมพันธ์ กับพื น้ ที่
ติดตัง้ ผลงาน จัดกิ จกรรมประชาคมร่ วมกับชุมชน หมู่ 2 และหมู่ 11 ต าบล
คันธารราษฎร์ เพื่อแลกเปลี่ยนและนาไปปรับปรุ งแก้ ไขผลงานให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของชุมชน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาวรวิเศษ วัดพุทธ
มงคล โดยชุมชนมีความเห็นชอบร่ วมกันเลือกแบบร่ างผลงานภายใต้ แนวคิดที่
สอง (ข้ อ 4.2) คือ ภาพการฟ้อนสักการะบูชาพระพุทธมงคล เพราะเป็ นผลงานที่
สะท้ อนบทบาทและตัวตนของชุมชนพระยืน และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้ หลวงพ่อพระยืนภายในวัด (ภาพที่ 5)
6. สร้ างสรรค์ผลงานภาพถ่าย แสดงภาพการฟ้อนสักการะบูชาพระพุทธ
มงคล สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่สาคัญของชุมชน โดยให้ นิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง และ
สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีส่วนร่วมใน
การสร้ างสรรค์ผลงาน ตามองค์ประกอบภาพการฟ้อนที่ปรากฏในแบบร่าง
7. น าภาพถ่ ายต้ นฉบับที่ ผ่ านการปรั บแต่ ง ให้ สัม พันธ์ กั บสั ด ส่ ว น
กระเบื ้องจานวน 150 ภาพ เข้ าสู่กระบวนการผลิตชิน้ งานด้ วยเทคนิคการพิมพ์
ภาพลงแผ่นกระเบื ้องเซรามิค แล้ วอบด้ วยความร้ อนสูง 800 องศา เพื่อให้ ผลงาน
มีความคงทนต่อสภาพภูมิอากาศ และสามารถติดตังภาพผลงานในบริ
้
เวณพื ้นที่
กลางแจ้ งได้
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8. ติ ดตัง้ ผลงานขนาด 200 x 300 เซนติ เมตร ซึ่ ง ประกอบขึ น้ จาก
กระเบื ้องขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จานวน 150 แผ่น โดยช่างติดกระเบื ้องของ
ชุมชนพระยืน บนผนังด้ านนอกศาลาวรวิเศษ วัดพุทธมงคล (ภาพที่ 6) และจัด
พิธีมอบผลงานสร้ างสรรค์ภาพถ่ายเซรามิค การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล แก่ชมุ ชน
ในวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ วัดพุทธมงคล อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
9. ประเมินผลกระทบที่เกิดขึ ้นหลังจากการส่งมอบผลงานให้ เป็ นสมบัติ
ของวัดพุทธมงคลและชุมชนพระยืน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม เป็ น
เวลาสามเดือน
สรุปผลการวิจัยเพื่อการสร้ างสรรค์
การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน อาเภอกันทร
วิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโครงการวิจัยเพื่ อสร้ างกรอบความคิดในการ
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ในพื ้นที่สาธารณะที่เน้ นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มี
ความสัมพันธ์กบั พื ้นที่วดั พุทธมงคล สามารถสรุปผลการวิจยั เพื่อการสร้ างสรรค์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้ เป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
1. จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนพระยืน และความความศรั ทธา
ของชุมชนที่มีต่อพระพุทธรู ปสาคัญของเมื องกันทรวิชัย พบว่า ชุมชนพระยื น
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิ ชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นพื น้ ที่ ที่ มี
ประวัติ ศาสตร์ และต านานที่ คนในชุมชนยังคงสื บทอดและยึ ดถื อมาอย่ าง
ยาวนาน ผลการศึกษาของ สมชาติ มณีโชติ (2550) แสดงให้ เห็นว่าพื ้นที่ในเขต
ตาบลคันธารราษฎร์ เป็ นเมืองโบราณที่มี อายุย้อนกลับไปได้ ถึงสมัยทวารวดี
เนื่องจากมีระบบการสร้ างคูน ้าคันดินเป็ นแนวเขตเมือง และพบแท่งศิลาหรื อใบ
เสมา ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของการสร้ างเมื องในวัฒนธรรมทวารวดี ตามที่
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ปรากฏโดยทัว่ ไปในภาคอีสาน มีการขุดพบโบราณวัตถุที่แสดงถึงการเป็ นเมืองใน
วัฒนธรรมทวารวดีที่สาคัญ คือ พระพิมพ์ดินเผา ในบริ เวณเนินดินของวัดพุทธ
มงคล และแผ่นโลหะเงินดุน จากอุ่มญาคู ในบริ เวณวัดพระนอน และที่สาคัญ
ที่ สุด คือ การพบพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ สององค์ ที่ ได้ รับการซ่อมบูรณะโดย
ชาวบ้ านที่เข้ ามาอยู่อาศัยในบริ เวณเมืองโบราณเมื่อประมาณ 100 ปี ที่ผ่านมา
คือ พระพุทธมิ่งเมือง ปั จจุบนั ประดิษฐานที่วดั สุวรรณาวาส และ พระพุทธมงคล
ปั จจุบนั ประดิษฐานที่เนินดินภายในวัดพุทธมงคล ซึ่งเชื่อว่าเคยเป็ นบริ เวณที่ตงั ้
ของสถูปเจดีย์ ตามลักษณะการกาหนดพื น้ ที่ และตาแหน่งที่ตงสิ
ั ้ ่งศักดิ์สิทธิ์ ใน
วัฒนธรรมทวารวดี เช่นเดียวกับ พระธาตุยาคู ในเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง
อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ และเมื องโบราณนครจาปาศรี อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาและเก็บข้ อมูลการวิจยั เพื่อการสร้ างสรรค์โครงการนี ้ ยังเป็ น
การบูรณาการกับการเรี ยนการสอน รายวิชาประวัติศาสตร์ ศิลป์ ไทย หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ให้ ผ้ เู รี ยนลงพื ้นที่ศกึ ษาข้ อมูลของ
ชุมชนที่เกี่ยวกับศิลปะท้ องถิ่นที่ปรากฏใน อาเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม
เพื่อสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ภาคสนามควบคูก่ ับการเรี ยนรู้ ประวัติศาสตร์ ชุมชน
จากภาคเอกสาร และเพื่อกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนตระหนักถึงการคิดเชิงสร้ างสรรค์บน
โจทย์ ของปั ญหาที่ เป็ นข้ อมูลจากชุมชน พร้ อมกับการทบทวนแนวทางการ
สร้ างสรรค์ ผลงานร่ วมกับชุมชนพระยื นตัง้ แต่ปี 2557 ทาให้ ได้ ข้อสรุ ปที่ เป็ น
จุดเน้ นการสร้ างสรรค์ผลงาน 2 ข้ อที่สาคัญ คือ
1.1 การสะท้ อนบทบาทและความสาคัญของชุมชนพระยืนใน
ปัจจุบนั ที่เป็ นผู้ทานุบารุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันเป็ นมรดกของชุมชนให้
อยู่สืบไป เนื่องจากการสร้ างสรรค์ผลงานร่ วมกับชุมชนครัง้ ที่ผ่านมาทุกชิ น้ จะ
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สะท้ อนการให้ ความสาคัญกับประวัติศาสตร์ ของชุมชนโบราณตามเรื่ องเล่าที่
เป็ นต านานของเมื องคันธาธิ ราช ในผลงานประติ ม ากรรมรู ปนูน เล่ าเรื่ อง
ประวัติศาสตร์ การสร้ างเมืองกันทรวิชัย (พ.ศ.2557) ผลงานจิตรกรรมสี นา้ มัน
ประวั ติ ศ าสตร์ วั ฒ นธรรมชุ ม ชนบ้ านพระยื น (พ.ศ.2558) ที่ แ สดงภาพ
ประวัตศิ าสตร์ การสร้ างพระพุทธมงคล และพระพุทธมิ่งเมือง ในอดีต ส่วนผลงาน
ประติ มากรรมรู ปนูน เล่ าเรื่ องประวัติ ศาสตร์ ชุมชนพระยื น (พ.ศ.2559) ได้
เปลี่ยนไปเน้ นภาพพืน้ ที่โบราณสถาน อุ่มญาคู คูนา้ คันดิน การสร้ างพระธาตุ
และศิลปวัตถุที่สาคัญของเมืองกันทรวิชยั คือพระพิมพ์ของที่มีการขุดพบ ที่ล้วน
เป็ นเรื่ องราวของชุมชนโบราณที่เกิดขึ ้นก่อนชุมชนในปัจจุบนั จะอพยพเข้ ามาอยู่
1.2 การทาให้ บริ เวณที่ติดตังผลงานเป็
้
นจุดดึงดูดความสนใจ
แก่ผ้ ทู ี่ได้ แวะเวียนมาสักการะพระพุทธมงคลเข้ ามาเยี่ยมชมผลงานศิลปกรรมที่
ติดตังอยู
้ ่ภายในศาลาวรวิเศษที่ใช้ เป็ นสถานที่นาเสนอผลงานสร้ างสรรค์ทงหมด
ั้
ซึ่งตัง้ อยู่บริ เวณด้ านหลังที่ ประดิษฐานพระพุทธมงคล ทาให้ ผ้ ูที่แวะเวี ยนมา
สักการะพระพุทธมงคลไม่เห็นผลงานที่ติดตังอยู
้ ่ภายในศาลาหากไม่เดินอ้ อมมา
ด้ านหลัง (สัมฤทธิ์ เหล่าต้ น, 2560: สัมภาษณ์)
2. การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อพระพุทธ
มงคล เป็ นภาพการฟ้ อนที่ สามารถสะท้ อนเอกลักษณ์ ของศิ ลปะการแสดง
พื ้นบ้ านของอีสาน และบทบาทของชุมชนพระยืนในปัจจุบนั สามารถพิจารณาได้
เป็ นประเด็นดังนี ้
2.1 สุนทรี ยภาพทางทัศนศิลป์ ผลงานสร้ างสรรค์ภาพถ่ายการ
ฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล แสดงภาพกลุ่มชายหญิ งก าลังฟ้ อนร าในท่วงท่ าที่
แตกต่างกันจ านวน 8 คน แต่งกายด้ วยชุดพื น้ เมื องอี สาน พิมพ์ ลงกระเบื อ้ ง
สี่เหลี่ยมขนาด 20 x 20 เซนติเมตร จานวน 150 ภาพ ปูเรี ยงกันอย่างเป็ นระเบียบ
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รวมกั น เป็ นผลงานขนาด 200 x 300 เซนติ เ มตร พื น้ หลั ง ของแต่ ล ะภาพ
(background) เป็ นลายซุ้มประตูในรู ปแบบศิลปะท้ องถิ่นอีสานในโทนสีครี มส้ ม
ตัดด้ วยเส้ นสีฟ้าแบบเดียวกันทุกภาพ เมื่อพิจารณาตามหลักองค์ประกอบศิลปะ
ของ ชลูด นิ่มเสมอ (2559) ผู้ฟ้อนในภาพจะถูกพิจารณาว่าเป็ นรู ปทรงที่ แสดง
ความเหมือนจริ งตามธรรมชาติ และมีค่าน ้าหนักโดยเฉลี่ยเข้ มกว่าพื ้นหลังของ
ภาพ ความเป็ นเอกภาพทางศิลปะในผลงานเกิ ดจากการใช้ กฎเกณฑ์ของการ
ประสาน (Transition) ระหว่ างรู ป กั บพื น้ ที่ มี ค วามแตกต่ างกั น ด้ วยการซ า้
(Repetition) ของรู ปทรงคนที่ กาลังฟ้ อน ระยะห่างระหว่างคนฟ้ อนท าให้ เกิ ด
ช่องไฟหรื อพื ้นที่วา่ งที่ทาให้ รูปทรงคนมีความเป็ นเด่น (Dominance) ลอยออกมา
จากพื ้นหลังของภาพที่มีน ้าหนักสีอ่อนกว่า การซ ้าของรูปทรงที่มีน ้าหนักขัดแย้ ง
กับพื ้นภาพอย่างมีจงั หวะทาให้ เกิดการเปลี่ยนแปร (Variation) และเกิดดุลยภาพ
แบบเคลื่อนไหว (Informal Balance) จากการประสานกันของเส้ นรอบนอกของ
รูปทรงคนที่กาลังฟ้อนในท่าต่างๆ (ภาพที่ 7)
การสร้ างจุดเชื่อมโยงระหว่างเนื ้อหาในภาพถ่ายไปสู่ตาแหน่ง
ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ได้ อยู่ในภาพ เกิดจากเอกภาพแบบเคลื่อนไหว (Dynamic
Unity) ที่มาจากเส้ นรอบนอกของการฟ้อนในท่าต่างๆ เป็ นจังหวะที่เลื่อนไหลของ
เส้ นและรู ปทรงเป็ นลาดับขัน้ ที่ต่อเนื่อง (Continuous Gradation) ทาให้ ทิศทาง
ของผู้ฟ้อนทังหมดในภาพเกิ
้
ดเป็ นเส้ นโครงสร้ าง (Structural Line) แบบทแยงที่
นาสายตาให้ มองออกจากภาพไปทางขวาเพื่อเชื่อมโยงกับตาแหน่งที่ประดิษฐาน
พระพุทธมงคล (ภาพที่ 8) ซึง่ เป็ นเส้ นในจินตนาการที่ผ้ ดู จู ะรู้สึกหรื อปะติดปะต่อ
เชื่ อมโยงจากจุดหนึ่งไปอี กจุดหนึ่ง (ชลูด นิ่มเสมอ, 2559: 53) สังเกตได้ จาก
ใบหน้ าของผู้ฟ้อนทังหมดจะหั
้
นไปด้ านขวาของภาพทังในลั
้ กษณะเงยหน้ ามอง
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สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ในตาแหน่งที่อยูส่ งู กว่า กับการก้ มหน้ าในลักษณะกาลังอธิษฐานและ
กราบสักการะสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ที่มิได้ ปรากฏอยูใ่ นภาพ (ภาพที่ 9)
2.2 สุนทรี ยภาพจากเอกลักษณ์ ทางวัฒ นธรรมท้ องถิ่ น ใน
ผลงานสร้ างสรรค์การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล เป็ นการใช้ เอกลักษณ์ การฟ้ อน
ของภาคอี สานในความหมายของการฟ้ อนเชิ งพิธี กรรมแบบชาวบ้ านที่ มิ ได้ มี
ลักษณะเป็ นนาฏลักษณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างเป็ นแบบแผน ทาให้ การฟ้อนอีสาน
มีความเป็ นอิสระสูง ไม่มีกฎเกณฑ์ในการแสดงความพร้ อมเพรี ยงในการฟ้อนหมู่
และเป็ นภาษาประเภทหนึ่งที่ ใช้ แสดงออกถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตาม
พิธีกรรมเพื่อให้ ผ้ ูปฏิบตั ิได้ รับผลที่ดี (ชัชวาลย์ วงษ์ ประเสริ ฐ, 2532) ซึ่งแบ่งได้
เป็ นสองกลุม่ คือ ฟ้อนเพื่อการบูชาสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ หรื อบูชาวิญญาณบรรพบุรุษ กับ
อีกกลุ่ม คือ ฟ้อนเพื่อเสี่ยงทาย หรื อการขอฟ้าฝน เมื่อเกิดความแปรปรวนทาง
ธรรมชาติ การฟ้อนจึงเป็ นสมบัติส่วนรวมของชุมชนเช่นเดียวกับรูปแบบการแต่ง
กายของชาวบ้ านในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะการแต่งกายเพื่อการเข้ าวัดทาบุญที่
ปรากฏในผลงานสร้ างสรรค์ ฝ่ ายหญิงแต่งกายด้ วยผ้ าไทยพื ้นถิ่น ไว้ ผมมวยสูง
และเกล้ ามวย มีการสวมเสื ้ออิ ้ง เสื ้อคอกระเช้ า เสื ้อแขนกระบอก แล้ วห่มสไบขิด
ด้ วยการนุง่ ซิ่นต่อหัวต่อตีนแบบจารี ตของชาวอีสาน อยูใ่ นท่านัง่ ประนมมือถือธูป
เทียนและดอกไม้ สกั การะ อยู่ในท่ากาลังยกมือทังสองข้
้
างจรดศีรษะประคองผ้ า
กาสาและขันธ์ ห้าเพื่อเป็ นเครื่ องสักการะบูชา และอยู่ในท่ากาลังหมอบกราบใน
ลักษณะแบมือทังสองข้
้
างลงบนหมอนขิด ส่วนฝ่ ายชายแต่งกายด้ วยการนุ่งผ้ า
โสร่ง หรื อนุง่ เตี่ยวผ้ าไหมหางกระรอก มีการใช้ ผ้าขาวม้ าคาดเอว และมีการนาผ้ า
ขาวมาคล้ องไหล่หรื อพาดบ่าด้ านซ้ าย อยู่ในท่ากาลังฟ้อน และอยู่ในท่าคุกเข่า
ประนมมือส่วนอี กคนกาลังประคองช่อดอกบัว ซึ่งล้ วนสะท้ อนความงามและ
วัฒนธรรมที่แสดงออกผ่านสิ่งทอของอีสาน
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3. การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายแสดงความศรัทธาของชุมชนที่มีต่อพระพุทธ
มงคลโดยชุมชนมีสว่ นร่วม สามารถสรุปได้ เป็ น 2 ประเด็นดังนี ้
3.1 การมีส่วนร่ วมในการวางกรอบแนวคิดในการสร้ างสรรค์
ผลงาน หลังจากผู้รั บผิ ดชอบโครงการได้ ทบทวนเนื อ้ หาและรู ปแบบผลงาน
สร้ างสรรค์ รวมถึงลักษณะพืน้ ที่ติดตังผลงานของโครงการในครั
้
ง้ ก่อนร่ วมกับ
ชุมชนตามที่ได้ กล่าวไว้ ในข้ อที่ 1 ทาให้ การสร้ างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธ
มงคล ชุมชนพระยืนฯ ให้ ความสาคัญกับขันตอนการหาพื
้
้นที่ติดตังผลงาน
้
เพื่อ
แก้ ปัญหาเรื่ องจุดดึงดูดความสนใจแก่ผ้ ทู ี่เข้ ามาสักการะพระพุทธมงคลให้ เข้ ามา
เยี่ยมชมผลงาน คือการใช้ ผนังด้ านนอกของศาลาวรวิเศษเป็ นพื ้นที่ติดตังผลงาน
้
ภาพถ่ายเซรามิคด้ วยเหตุผลสาคัญสองประการคือ 1) อยู่ในตาแหน่งที่สามารถ
มองเห็นผลงานได้ จากระยะไกล 2) สามารถสร้ างความเชื่อมโยงไปสู่ตาแหน่งที่
ประดิษฐานพระพุทธมงคลจากการกาหนดเนือ้ หาภายในภาพได้ ผู้รับผิดชอบ
โครงการจึงได้ เสนอแนวคิดในการสร้ างแบบร่ างผลงานภาพถ่าย การฟ้อนบูชา
พระพุทธมงคล จ านวน 2 แบบ เพื่ อให้ ชุมชนพิจารณาและมี ส่วนร่ วมในการ
ตัดสิ นใจผ่านการจัดประชาคม ซึ่งชุมชนได้ มี มติเลื อกภาพร่ างที่ เป็ นการใช้
ศิลปะการแสดงพื ้นบ้ านของอี สานในการบูชาพระพุทธมงคล ด้ วยเป็ นผลงานที่
สะท้ อนบทบาทและตัวตนของชุมชนพระยืน และสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม
การกราบไหว้ หลวงพ่อพระยืนภายในวัด
3.2 การมีส่วนร่ วมในการสนับสนุนงบประมาณการผลิตผลงาน
ภาพถ่ ายบูชาพระพุทธมงคลจากชุมชน เนื่ องจากงบประมาณของโครงการ
สร้ างสรรค์ฯ ที่ได้ รับทุนอุดหนุนโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน จากงบประมาณ
เงิ นแผ่นดิน ประจ าปี 2560 มหาวิ ทยาลัยมหาสารคาม เป็ นเงิ น 50,000 บาท
ไม่เพียงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการผลิตผลงาน ผู้รับผิดชอบโครงการจึงได้ ขออนุญาต
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จัดหางบประมาณสบทบเพิ่มเติมจากผู้ให้ ทนุ รวมเป็ นเงินอีก 50,400 บาท โดยเป็ น
เงินบริจาคสมทบโครงการฯ จากชุมชนพระยืนเป็ นเงินจานวน 14,000 บาท และเป็ น
เงินบริ จาคสมทบจากหน่วยงานหรื อบุคคลภายนอกเป็ นเงินจานวน 36,400 บาท
เพื่ อให้ ได้ งบประมาณเพี ยงพอต่อค่าใช้ จ่ายในการจ้ างเหมาพิ มพ์ ภาพลงแผ่น
เซรามิค โดยผู้รับผิดชอบโครงการได้ ใส่นามผู้บริ จาคงบประมาณสมทบโครงการฯ
ลงในกระเบื ้องผลงาน
อภิปราย
การสร้ างสรรค์ภาพถ่าย การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยื น
ต าบลคันธารราษฎร์ อ าเภอกันทรวิ ชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็ นโครงการ
สร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ จากการศึกษาประวัติศาสตร์ ชมุ ชนที่มีความศรัทธา
ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แห่งเมื องโบราณกันทรวิชัย ที่ มีความเป็ นมาย้ อนไปได้ ถึงสมัย
ทวารวดี เช่ นเดี ยวกับเมื องโบราณฟ้ าแดดสงยาง อ าเภอกมลาไสย จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยได้ รับความร่ วมมือจากชุมชนพระยืน และมีส่วนร่ วมในขัน้ ตอน
การศึกษาเก็บข้ อมูล รวมถึงการร่วมกาหนดพื ้นที่ติดตังผลงานสร้
้
างสรรค์ภายใน
วัดพุทธมงคล เพื่อให้ ผลงานสร้ างสรรค์ชิ ้นนี ้สามารถสะท้ อนบทบาทของชุมชนผู้
มีส่วนสาคัญในการทานุบารุ งวัดพุทธมงคล สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมงคล
พระพุทธรู ปโบราณสมัยทวารวดี ผ่านภาพตัวแทนของพิ ธี กรรมที่ ชุมชนใน
ภาคอีสานปฏิบตั ิร่วมกันมา คือ การฟ้อนบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับการฟ้อน
ร่วมกันของชาวบ้ านในงานบุญต่างๆ เพื่อความเป็ นมิตรที่ส่งผลให้ เกิดความสงบ
สุขในชุมชน และกล่อมเกลาให้ ชาวบ้ านที่มีความเชื่อร่วมกัน เกิดแนวปฏิบตั ิที่อยู่
ในกรอบของสังคม (ชัชวาลย์ วงษ์ประเสริฐ, 2532: 12)
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การสร้ างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ในลักษณะที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เป็ นโครงการศิลปะในพื ้นที่สาธารณะที่สะท้ อนความสัมพันธ์ ของศิลปะ
กับสาธารณะเชิงวัตถุ (art object) กับพื ้นที่ (space) ซึ่งมุ่งให้ เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมจากชุมชนและสาธารณชนที่กาลังเผชิญหน้ ากับความเปลี่ยนแปลงและ
การกลายเป็ นเมืองยังรู้ สึกมีความเสมอดุล (dynamic balance) ระหว่างความ
เป็ นสาธารณะและความเป็ นส่วนตัวที่เป็ นเอกภาพในแต่ละวัฒนธรรม (อรรฆย์
ฟองสมุทร, 2544: 32) ภาพพิธีกรรมที่คนในชุมชนยังคงมีส่วนร่วมในการสืบทอด
จากบรรพบุรุษที่ถูกทาให้ อยู่ในภาพถ่ายติดตังในพื
้ ้นที่สาธารณะ กลายเป็ นสื่อ
ทาหน้ าที่ย ้าเตือนความทรงจาระดับชุมชนในอดีตที่เคยถูกถ่ายทอดผ่านพิธีกรรม
ก่อนที่ “ความทรงจา” ของรัฐสมัยใหม่เข้ ามาเบียดขับการอธิบายอดีตในอดีตของ
ชุมชนที่ ผูกติดกับโลกทัศน์ ของพุทธศาสนา และปลูกฝั งให้ ชุมชนท้ องถิ่ นทั่ว
ประเทศเกิดการมีสานึกในความเป็ นชาติร่วมกันตังแต่
้ กลางพุทธศตวรรษที่ 25
(อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ , 2548: 9) ภาพถ่ายการฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล จึงเป็ น
การฟื น้ ฟูวฒ
ั นธรรมความเชื่อของสังคมท้ องถิ่นและตัวตนของชุมชนร่ วมสมัยที่
ยังคงผูกพันกับพุทธศาสนา และสอดคล้ องกับแนวคิดการเขียนประวัติศาสตร์
ท้ องถิ่ นของที่ เน้ นเป็ นความจริ งโดยมี ศูนย์ กลางอยู่ที่ชาวบ้ าน แตกต่างจาก
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นที่เป็ นมุมมองของรัฐหรื อผู้ปกครองที่ไม่มีชาวบ้ านเป็ นตัว
ละครสาคัญ (ยงยุทธ ชูแว่น, 2554) ซึ่งจะทาให้ ชมุ ชนมีความภาคภูมิใจมากกว่า
ตานานของบรรพบุรุษสมัยโบราณ แต่ยงั ภูมิใจต่อวิถีชีวิตของตนในปั จจุบนั ที่
ตระหนักถึงทุนทางวัฒนธรรมที่มี
นอกจากผลงานสร้ างสรรค์จะได้ ฟื้นฟูความทรงจาร่ วมของชุมชนแล้ ว
ภาพถ่ายการฟ้ อนบูชาพระพุทธมงคล ยังเป็ นการฟื ้นฟูความสัมพันธ์ ระหว่าง
ศิ ลปะกับชุมชนโดยใช้ วัดเป็ นพื น้ ที่ สร้ างสรรค์ ศิ ลปะที่ สอดคล้ องกั บ ความ
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ต้ องการของชุมชนอย่างที่เคยเป็ นมาในอดีต และความเปลี่ยนแปลงด้ านบทบาท
หน้ าที่ของวัดในปั จจุบนั ที่ถกู ให้ ความสาคัญในฐานะแหล่งเรี ยนรู้ทางวัฒนธรรม
และเป็ นพื ้นที่สืบทอดประวัตศาสตร์ ของชุมชน
จากการประเมิ น ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ น้ หลัง จากการส่ ง มอบผลงาน
สร้ างสรรค์ให้ กับวัดและชุมชนเป็ นผู้ดูแลในช่วงสามเดื อนแรก พบว่าวัดและ
ชุมชนได้ เสริ มสร้ างภูมิทศั น์ ดูแลความสะอาดโดยรอบศาลาวรวิเศษให้ มีความ
สวยงามด้ วยการนาต้ นไม้ มาประดับบริ เวณหน้ าศาลา กลายเป็ นบริ เวณที่ผ้ ูแวะ
เวียนมากราบสักการะพระพุทธมงคลให้ ความสนใจและถ่ายภาพร่วมกับผลงาน
ทาให้ สาธารณชนได้ มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปะร่ วมสมัยในรู ปแบบภาพถ่าย ที่
ขยายข้ อจากัดในการนาเสนอภาพถ่ายในพื ้นที่กลางแจ้ ง และสร้ างประสบการณ์
รั บรู้ ทางศิลปะแก่ผ้ ูชมให้ เกิ ดการเชื่ อมโยงผลงานสร้ างสรรค์ ไปสู่ต าแหน่ งที่
ประดิ ษฐานองค์ พ ระพุ ทธมงคล เป็ นผลงานที่ สื่ อความหมายในลั ก ษณะ
เฉพาะเจาะจงกับพืน้ ที่ (Site Specific Photography) กล่าวคือ ผลงานได้ สร้ าง
ความสัมพันธ์ กับพืน้ ที่ทงั ้ ในเชิงเนือ้ หาและในเชิงตาแหน่งติดตังผลงาน
้
เพราะ
ตาแหน่งติดตังผลงานสามารถท
้
าให้ ผ้ ูชมเชื่อมโยงสิ่งที่เป็ นเนื อ้ หาภายในภาพ
ไปสู่สิ่งที่อยู่ภายนอกภาพได้ คือ องค์พระพุทธมงคลในความเป็ นจริ ง แตกต่าง
จากผลงานสร้ างสรรค์ ในรู ปแบบประติมากรรมและจิ ตรกรรมจากโครงการ
สร้ างสรรค์ที่ผ่านมา ที่มีการใช้ ภาพพระพุทธมงคลเป็ นสัญลักษณ์สาคัญในการ
สื่อสารเนื ้อหาเกี่ ยวกับประวัติศาสตร์ ชุมชนและเมืองโบราณกันทรวิชัย ซึ่งเป็ น
การสร้ างความหลากหลายทางเนื อ้ หาและรู ปแบบผลงานสร้ างสรรค์ ท าง
ทัศนศิ ล ป์ ที่ จ ะเป็ นสื่ อ เรี ย นรู้ ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชนผ่ า นงานศิ ล ปกรรมแก่
สาธารณชนต่อไป
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ภาพที ่ 1 ผลงานสร้างสรรค์ติดตัง้ ภายในศาลาวรวิ เศษ วัดพุทธมงคล

ภาพที ่ 2 ผลงานสร้างสรรค์ Stillness of Reflection 2013
เทคนิ คภาพถ่ายบนกระเบื ้อง ติ ดตัง้ ภายในพืน้ ที ่ Singapore Art Museum ประเทศสิ งคโปร์
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ภาพที ่ 3 แบบร่ างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่ 1

ภาพที ่ 4 แบบร่ างผลงานสร้างสรรค์ แบบที ่ 2
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ภาพที ่ 5 กิ จกรรมประชาคมร่ วมกับชุมชนพระยืน

ภาพที ่ 6 ผลงานสร้างสรรค์ การฟ้อนบูชาพระพุทธมงคล
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ภาพที ่ 7 การประสานเส้นรอบนอกของรู ปทรงในผลงานสร้างสรรค์

ภาพที ่ 8 เส้นโครงสร้างภายในผลงานสร้างสรรค์
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ภาพที ่ 9 การเชื ่อมโยงเนือ้ หาในภาพถ่ายไปสู่ตาแหน่งพระพุทธมงคล
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ภาษาไทย และเป็ นแนวทางแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดในการเขี ยนภาษาไทยของ
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1
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e - mail: wattnanaponnon@gmail.com
2
อาจารย์ประจาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี e - mail: pornjaratsoi@gmail.com

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

246
ผลการวิ จัยพบว่ าข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีทงระดั
ั ้ บพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ คา ประโยค และข้ อความ ในระดับพยัญชนะพบว่ามีการเขียน
พยัญชนะผิดอักขรวิธีด้านรูปสระ เขียนรูปสระผิด เขียนคาโดยขาดหรื อเพิ่มรูปสระ
ด้ านวรรณยุกต์พบว่ามีการเขียนคาโดยขาดและเพิ่มวรรณยุกต์ การขาดหรื อเพิ่ม
เครื่ องหมายวรรคตอนในด้ านการใช้ คา มีการใช้ คาผิดความหมาย ใช้ คาฟุ่ มเฟื อย
ใช้ คาไม่เหมาะแก่ความ ใช้ คาไม่เหมาะกับบริบท ใช้ คาที่มีความหมายขัดแย้ ง และ
เขียนคา ไม่ครบหรื อเขียนบางคาไม่ได้ ในด้ านประโยคมีการเรี ยงประโยคไม่เป็ นไป
ตามไวยากรณ์ ขาดคาจาเป็ นหรื อมีคาเกินในประโยค ขาดคาเชื่อมประโยคและ
ใช้ คาเชื่อมประโยคผิด ด้ านการเขียนย่อหน้ ามีการเขียนย่อหน้ าไม่ถูกต้ องตาม
รูปแบบเขียน เขียนอธิบายไม่ชดั เจน เขียนไม่สอดคล้ องกับประเด็นที่ให้ แสดงความ
คิดเห็น เขี ยนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขัดแย้ งกัน เขียนโดยไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง เขียนเล่าเรื่ องไม่ชดั เจน
เขียนส่วนนาเรื่ องและสรุปไม่เหมาะสมและไม่นา่ สนใจ เขียนคาที่ไม่สื่อความหมาย
ข้ อบกพร่ องเหล่านี ้เป็ นแนวทางสาคัญในการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อ
แก้ ข้อบกพร่ องด้ านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ มี 4 ประเด็น
คือ แนวทางข้ อบกพร่องเรื่ องการเขียนสะกดคา การใช้ คา การเขียนประโยค และ
การเขี ยนย่อหน้ า วิธีการแก้ ไขปั ญหา ได้ แก่ การใช้ แบบฝึ กหัดการเขี ยน การ
จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นกระบวนการกลุ่ม การใช้ ก ระบวนการแผนผัง
ความคิด เพื่อให้ นกั ศึกษาฝึ กทักษะการเขียน มากขึ ้น นาไปสู่การเขียนที่ถูกต้ อง
และมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ข้ อบกพร่อง, ทักษะการเขียนภาษาไทย, นักศึกษาต่างประเทศ
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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
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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. บทนา
ทักษะการเขี ยนภาษาไทยเป็ นทักษะที่ มี ความละเอี ยดและซับซ้ อน
เนื่องจากการที่จะเขียนภาษาไทยออกมาได้ นนั ้ จะต้ องสามารถฟั ง พูด และอ่าน
ภาษาไทยให้ ได้ เป็ นพืน้ ฐานก่อนจึงจะสามารถถ่ายทอดภาษาไทยออกมาด้ วย
การเขี ยนได้ นอกจากนี ก้ ารเขี ยนสื่ อสารภาษาไทยอย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพนัน้
จาเป็ นต้ องมีความรู้ ในด้ านหลักภาษาไทยทังในระดั
้
บคาและระดับประโยค มี
ความรู้และประสบการณ์มากพอที่จะเรี ยบเรี ยงความคิดร้ อยเรี ยงเป็ นเรื่ องเดียว
ได้ อย่างมีลาดับขันตอน
้
และเข้ าใจได้
เนื่ องด้ วยทักษะการเขี ยนภาษาไทยเป็ นทักษะที่ ละเอี ยดและซับซ้ อน
ดังกล่าวนี ้ นักศึกษาต่างประเทศที่เพิ่งเริ่ มศึกษาภาษาไทยจึงมีปัญหาด้ านทักษะ
การเขียนภาษาไทยมาก ทังในระดั
้
บคา ประโยค และข้ อความ ดังรายงานการวิจยั
ของ เกรี ยงศักดิ์ พลอยแสง (2554) เรื่ อง การศึกษาปั ญหาการใช้ ภาษาไทยของ
นิสิตชาวต่างประเทศโดยใช้ แบบสอบถาม พบว่า นักศึกษามีปัญหาไม่เข้ าใจและ
เบื่อหน่ายทักษะการเขียนภาษาไทยในระดับปานกลาง การที่นกั ศึกษาต่างชาติ
ไม่เข้ าใจและเบื่อหน่ายการเขียนภาษาไทยนี ้ เนื่องจากภาษาไทย มีการออกเสียง
อักขรวิธี โครงสร้ างของประโยคที่แตกต่างจากภาษาต่างชาติ จนไม่สามารถใช้
การเทียบเคียงได้ และภาษาไทยยังมีลักษณะทางภาษาบางประการที่มี ความ
ซับซ้ อน เช่น สระลดรู ป สระเปลี่ยนรู ป การมีตวั สะกดไม่ตรงมาตรา คาพ้ องรู ป
พ้ องเสียง คาควบกลา้ คาลักษณนาม มีการแยกคาที่ เป็ นภาษาทางการ และ
ภาษาปาก หากไม่ทาความเข้ าใจ ฝึ กฝนหรื อทบทวนการใช้ ภาษาไทยอย่ าง
สม่ าเสมอ ส่ งผลให้ นักศึ กษาต่ างชาติ เกิ ด ความสับ สนและสื่ อสารได้ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพ
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ปั ญหาด้ านการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศที่กล่าวมานี ้
ทาให้ ผ้ วู ิจยั สนใจที่จะศึกษาปั ญหาการใช้ ภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งประกอบไปด้ วยนักศึกษาเวียดนามจานวน 14
คน และนักศึกษาอิตาลีจานวน 1 คน รวมทังหมด
้
15 คน นักศึกษาเหล่านีเ้ ป็ น
นักศึ กษาที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั กสู ต รประกาศนี ย บัต รภาษาไทยส าหรั บ
ชาวต่างประเทศจากสาขาวิ ชาภาษาไทย มหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ใน
ปี การศึกษา 2557 สามารถสื่อสารภาษาไทยในขันพื
้ ้นฐาน และกาลังศึกษาศึกษา
อยู่ในชัน้ ปี ที่ 2 หลักสูตรปริ ญญาตรี ปี การศึกษา 2559 ในคณะต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผลการวิจยั เรื่ องปั ญหาทักษะการเขียนที่ได้ นี ้ เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ
ผู้วิจยั ในด้ านการทราบประเด็นข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ อีกทังใช้
้ เป็ นแนวทางในการแก้ ข้อบกพร่ องด้ านการเขียน
สาหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศในปี
การศึกษา 2559 ของสาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี การวิจยั
ในครัง้ นี ้จึงเป็ นส่วนหนึง่ ในการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาไทยสาหรับ
ชาวต่างประเทศให้ มีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
2) เพื่อเป็ นแนวแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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3. วิธีการดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากร ประชากรที่ใช้ ศึกษา คือ นักศึกษาต่างประเทศที่กาลัง
ศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี ชนปี
ั ้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ประกอบไปด้ วยนักศึกษา
เวียดนามจานวน 14 คน และนักศึกษาอิตาลีจานวน 1 คน รวม 15 คน ซึ่งเป็ น
กลุม่ ตัวอย่างที่ได้ มาโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เกณฑ์ การวิเคราะห์ ข้อบกพร่ องการเขี ยนภาษาไทย แบ่งเป็ น
ประเด็นได้ ดงั นี ้ 1) ข้ อบกพร่ องด้ านการสะกดคา 2) ข้ อบกพร่ องด้ านการใช้ คา 3)
ข้ อบกพร่ องด้ านการเรี ยงประโยคและผูกประโยค 4) ข้ อบกพร่ องด้ านการเขียน
ย่อหน้ าเพื่อแสดงความคิดเห็น 5) ข้ อบกพร่องด้ านการเขียนย่อหน้ าเพื่อเล่าเรื่ อง 6)
ข้ อบกพร่องด้ านการเขียนเรี ยงความ และ 7) ข้ อบกพร่องด้ านเครื่ องหมายวรรคตอน
งานเขียน 5 หัวข้ อใช้ เวลาทาแบบทดสอบ คนละ 3 ชัว่ โมง ดังนี ้ 1)
แบบทดสอบเรื่ องการเขี ยนค าและประโยคจากรู ป (15 ข้ อ) ใช้ เวลา 20 นาที
2) แบบทดสอบเรื่ องการเรี ยงลาดับข้ อความ (15 ข้ อ) ใช้ เวลา 20 นาที 3) แบบทดสอบ
เรื่ องการเขี ยนแสดงความคิดเห็ น (5 ข้ อ) ใช้ เวลา 40 นาที 4) แบบทดสอบเรื่ อง
การเขียนเรื่ องจากภาพ (1 เรื่ อง) ใช้ เวลา 40 นาที และ 5) แบบทดสอบเรื่ องการเขียน
เรี ยงความ (1 เรื่ อง) ใช้ เวลา 60 นาที
3.3 การเก็ บรวบรวมข้ อมู ล ผู้วิ จัยด าเนิ นการรวบรวมข้ อมูลจาก
แบบทดสอบ จ านวน 5 ชุด คือ ชุดการเขี ยนคาและประโยค ชุดการเรี ยงล าดับ
ข้ อความ ชุดการเขี ยนแสดงความคิ ดเห็ น ชุดการเขี ยนเล่ าเรื่ องจากภาพชุด
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การเขียนเรี ยงความ จากนักศึกษาต่างประเทศชันปี
้ ที่ 1 ปี การศึกษา 2558 จานวน
15 คน ใช้ เวลาในการทาแบบทดสอบทังหมด
้
3 ชัว่ โมง รวมงานเขียนทังสิ
้ ้น 75 ฉบับ
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมู ล ผู้วิจยั ตรวจงานเขียนทัง้ 75 ฉบับ และแบ่ง
ประเด็ นปั ญหาโดยใช้ แบบวิ เ คราะห์ การเขี ยนผิ ดในลักษณะต่ างๆ เพื่ อให้
ครอบคลุมปั ญหาด้ านการเขียนของนักศึกษาต่างชาติทงั ้ ในด้ านการสะกดคา
การใช้ คา การเรี ยงลาดับและการผูกประโยค การเขียนย่อหน้ าแสดงความคิดเห็น
การเขี ยนย่อหน้ าเพื่ อเล่าเรื่ องจากภาพ และการเขี ยนเรี ยงความ ดังต่อไปนี ้
1) ข้ อบกพร่ องด้ านการสะกดคา 2) ข้ อบกพร่ องในการใช้ คา 3) ข้ อบกพร่ องใน
การเรี ยงประโยคและผูกประโยค 4) ข้ อบกพร่ องในการเขียนย่อหน้ าเพื่อแสดง
ความคิดเห็น 5) ข้ อบกพร่ องในการเขียนย่อหน้ าเพื่อเล่าเรื่ องจากภาพ และ 6)
ข้ อบกพร่องในการเขียนเรี ยงความ
4. กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 ปี การศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้วิจยั
ได้ ใช้ กรอบแนวคิดในการวิ จัย ดังนี ้ ผู้วิจัยได้ ค้ นคว้ าข้ อมูลให้ สอดคล้ องกับ
เนื ้อหาวิชาตามแนวคิดของภาควิชาภาษาไทย (2544) ประยูร ทรงศิลป์ (2553)
และดวงใจ ไทยอุบล (2556) เกี่ ยวกับหลักการใช้ ภาษาไทย ในด้ านการใช้ ค า
การเขี ยนประโยค ย่อหน้ า แสดงความคิด และเรี ยงความ และศึกษาความรู้
เกี่ยวกับปั ญหาทักษะการเขียนภาษาไทย ด้ านคา และด้ านประโยคตามแนวคิด
ของ ประยูร ทรงศิลป์ (2553) ดวงใจ ไทยอุบล (2556) และนิตยา กาญจนะวรรณ
(2544) เพื่ อนามาเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบทดสอบการส ารวจ และเป็ น
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เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อบกพร่องการเขียนภาษาไทยเพื่อให้ ครอบคลุมข้ อบกพร่ อง
ทักษะการเขียนภาษาไทยในลักษณะต่างๆ
5. ผลการศึกษา
ข้ อบกพร่องด้ านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ ชัน้
ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบทังในระดั
้
บพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
ด้ านเครื่ องหมายวรรคตอน ระดับคา ประโยค และระดับข้ อความ ดังนี ้
5.1 ด้ านพยั ญชนะ การใช้ ภาษาของนักศึกษาชาวต่างประเทศ มี
ข้ อบกพร่องเกี่ยวกับการใช้ พยัญชนะหลายประการ ได้ แก่ การเขียนพยัญชนะผิด
อักขรวิธี การเขียนพยัญชนะต้ นผิด การเขียนตัวสะกดผิด การเขียนตัวการันต์ผิด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
5.1.1) การเขียนพยัญชนะผิดอักขรวิธี คือ การเขียนพยัญชนะ
ที่ ไม่ตรงตามแบบที่ ถูกต้ อง เห็ นได้ จากการเขี ยนพยัญชนะ /ต/ แบบ ไม่มี หัว
พยัญชนะเขียน /ฬ/ แบบหัวเข้ าด้ านใน เขียน /ฎ/ เป็ น /ฏ/ เขียน /ญ/ แบบไม่มีเชิง
เขียน /บ/ คล้ าย /ห/
5.1.2) การเขียนพยัญชนะต้ นผิด คือ การเขียนพยัญชนะตัว
แรกของคาผิด แบ่งออกเป็ นประเด็น ดังต่อไปนี ้
 การเขี ย นพยั ญ ชนะต้ นผิ ด ทัง้ ที่ เป็ นพยั ญ ชนะต้ นเดี่ ย ว
พยัญชนะต้ นคูแ่ บบอักษรนา และพยัญชนะคูแ่ บบควบกล ้า เช่น
- เขียน /พ/ เป็ น /ผ/
คาว่า พ่อ คอมพิวเตอร์
- เขียน /ค/ เป็ น /ศ/
คาว่า สาคัญ
- เขียน /ป/ เป็ น /ต/
คาว่า ปลอดภัย
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- เขียน /ซ/ เป็ น /ช/ /ส/

คาว่า ซื ้อ

ภาพที ่ 1 ตัวอย่างการเขี ยนพยัญชนะต้นผิ ด

 การเขี ยนพยัญชนะต้ นผิ ดแบบสลับตาแหน่งกัน เช่น การ
สลับตาแหน่งระหว่างคูข่ อง /ก/ และ /ฬ/ เป็ นคูข่ อง /ฬ/ กับ /ล/ และ /ก/ กับ /ล/ ทา
ให้ เขียนคาว่า กีฬา เป็ น ฬิลา หรื อ กิลา นอกจากนี ้ยังเขียนโดยเพิ่มพยัญชนะต้ น
คือ /ร/ เพิ่มเป็ น /ตร/ จึงเขียนคาว่า ตารวจ เป็ น ตาตรวจ
 การเขียนพยัญชนะต้ นไม่ครบ คือ คาว่า อัจฉริ ยภาพ เป็ น
อัจริ ยภาพ ขาดพยัญชนะต้ น /ฉ/ คาว่า มากกว่า เป็ น มากว่า ขาดพยัญชนะ /ก/
คาว่า ของขวัญ เป็ น ขอวญ ขาดพยัญชนะ /ข/
 การเขียนพยัญชนะต้ นคู่แบบอักษรนาผิด คือ เขียนโดยขาด
พยัญชนะ ห ได้ แก่ ส าหรั บ เป็ น ส ารั บวันหยุ ด เป็ น วันยุด เหลว เป็ น เล็ ว
ความหมาย เป็ น ความหาย เหมือน เป็ น เมือน หยิบ เป็ น ยี บ หรื อเขียนโดยเพิ่ม
พยัญชนะ ห คือ ล้ านนา เขียนเป็ น ล้านหน้า
 การเขียนพยัญชนะควบกล ้า /กว/ /กล/ /พร/ /ขว/ /กร/ ผิด เห็น
ได้ จากการเขียน คาว่า กว่า เป็ น ว่า เขียนคาว่า กลับ เป็ น กับ เขียนคาว่า เพราะ
เป็ น เพาะ เขียนคาว่า สงกรานต์ เป็ น สงการต์ หรื อ สงกานต์ เขียนคาว่า มะพร้ าว
เป็ น มะพ้าว
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5.1.3) การเขี ย นตั ว สะกดผิ ด หมายถึ ง การเขี ย นจาก
พยัญชนะตัวสะกดจากตัวหนึง่ เป็ นอีก ตัวหนึง่ ดังนี ้
 การเขียนตัวตัวสะกดผิดโดยเขียนจากอักษรตัวหนึ่งเป็ นอี ก
ตัวหนึ่ง มีทงที
ั ้ ่เขียนตัวสะกดคาที่ตรงมาตราผิด ได้ แก่ คาว่า เดิน เป็ น เดิ ม / นัง่
เป็ น นัน่ / ช่วง เป็ น ช่วน / เห็น เป็ น เห็ว / กุหลาบ เป็ น กุหลาย / สนุกสนาน เป็ น
สนุกสนาม
 การเขียนตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราผิด เช่น
- คาว่า กาลเวลา เขียนพยัญชนะสะกด /ล/ เป็ น /ร/
- คาว่า โอกาส เขียนพยัญชนะสะกด /ส/ เป็ น /ศ/
- คาว่า จักรยาน เขียนพยัญชนะสะกด /ก/ เป็ น /ด/
- คาว่า ราชภัฏ เขียนพยัญชนะสะกด /ฏ/ เป็ น /ฎ/
- คาว่า บันดาล เขียนพยัญชนะสะกด /ล/ เป็ น /น/
 การเขียนโดยขาดพยัญชนะสะกด ได้ แก่คาว่า สงกรานต์ เป็ น
สงกราต์ / อิทธิพล เป็ น อิ ธิพล / วัฒนธรรม เป็ น วัฒนธรร / ของขวัญ เป็ น ขอวขญ
และมีการเขียนโดยลาดับพยัญชนะและสระผิดทาให้ ขาดตัวสะกด คาว่า ศาสนา
เป็ นคาว่า ศสานา คาว่า พุทธ เขียนโดยขาด /ท/ อีกทังมี
้ การเขียนโดยเพิ่ม
ตัวสะกด /น/ ได้ แก่คาว่า ไม้ บรรทัด เขียนเป็ น ไม้บรรนทัด ทังนี
้ ้
คาว่า ไม้ บรรทัด ยังพบการเขียนเขียนตัวสะกดแทน ร หัน และเขียนตัวสะกด
เขียนเป็ น ไม้บนั ทัศ
5.1.4) การเขี ยนตั วการั นต์ ผิ ด พบการเขี ยนตัวพยัญชนะ
การันต์จากตัวหนึ่งเป็ นอีกตัวหนึง่ ได้ แก่คาว่า สวรรค์ เขียนพยัญชนะการันต์เป็ น
สวรรณ์ / โทรศัพท์ เป็ น โทรศัพน์ และเขียนโดยเพิ่มตัวสะกดพยัญชนะการันต์
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โดยเขียนคาว่า สัมพันธ์ เป็ น สัมพันธน์ คาว่า จักรวาล เป็ น จักระวรรณ์ คาว่า
รถจักรยาน เป็ น รถจักรยานต์ หรื อ จักรยานยนตร์ คาว่า รถยนต์ เป็ น รถยนตร์
นอกจากนี ้ยังมีการเขียนแบบขาดตัวพยัญชนะการันต์ ได้ แต่
คาว่า มนุษย์ เขียนเป็ น มนุษ คาว่า คาศัพท์ เขียนเป็ น คาศัพ คาว่า คอมพิวเตอร์
เขียนเป็ น คอมพิ วเตอ / อินเทอร์ เน็ต เขียนเป็ น อิ นเทอเน็ต / สุขสันต์ เขียนเป็ น
สุขสัน คาว่า ไปรษณีย์ เขียนเป็ น คาว่า ไปรษณี หรื อ ปะรสณี / สัมพันธ์ เขียน
เป็ นคาว่า สัมพัน คาว่า กษัตริย์ เป็ น กษัก ทังยั
้ งมีการสลับตาแหน่งตัวพยัญชนะ
การันต์ ได้ แก่คาว่า คอมพิวเตอร์ เป็ น คอมผิ วเตรอ์
5.2 ด้ านรู ปสระ
ความบกพร่ องด้ านการเขียนรู ปสระ คือ การเขียนรู ปสระผิด การเขียน
คาโดยขาดรูปสระ การเขียนคาโดยเพิ่มรูปสระ ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไปนี ้
5.2.1) การเขียนรู ปสระผิด คือ เขียนรู ปสระจากตัวหนึ่งเป็ น
อีกตัวหนึง่ มีทงเปลี
ั ้ ่ยนจากสระเสียงสันเป็
้ นยาว เช่น สระอุ เป็ นสระอู เช่น
- คาว่า มนุษย์ เขียนเป็ น มนูษย์
- คาว่า สุข
เขียนเป็ น สูข
- คาว่า หยิบ เขียนเป็ น ยีบ
- คาว่า ผู้หญิง เขียนเป็ น ผูเญิง
- คาว่า ไปรษณีย์ เขียนเป็ น ปะรสณี
- คาว่า ห้ องเช่า เขียนเป็ น ห้ องเช่ว
ในทางตรงกันข้ ามมีการเปลี่ยนเสียงสระเสียงยาวเป็ นสัน้ เช่น
คาว่า ปั ญญาธิคณ
ุ เป็ น บัญญธิ คุณ / มี เป็ น มิ / กีฬา เป็ น กิ ลา / ฬิลา / ปกติ
เขียนเป็ น ปกตี หรื อเปลี่ยนเป็ นสระคนละเสียง ได้ แก่คาว่า มือ เป็ น เมื อ / เมื่อ
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วานนี ้ เป็ น เมื ่อวันนี ้ / เปล่ง เป็ น แปล่ง / เพิ่ง เป็ น พึ่ง / อ่าน เป็ น อ่อน / นักศึกษา
เป็ น นักศีกษา / เตะ เป็ น แตะ
อีกทังมี
้ การเขียนสระลดรู ปผิ ดอักขรวิธี คือ เขียนไม้ ไต่ค้ ู ไม่มี
หัว เขียนไม้ หันอากาศเป็ นการั นต์ หรื อเสี ยงสระถูก แต่รูปสระผิ ด เช่น คาว่า
ร้ องไห้ เป็ น ร้ อ งให้ และยังมี การเขี ยนเสี ยงสระและรู ปสระแบบที่ ไ ม่ มี ใ น
ภาษาไทย เช่น คาว่า เวิ ยดนาม / เริ ยน / แพราะ / และมีการเขี ยนรู ปสระผิ ด
ตาแหน่ง เช่นเขียนคาว่า ของขวัญ เป็ น ของขัวญ
5.2.2) การเขียนคาโดยขาดรู ปสระ พบว่า มีการเขียนคาโดย
ขาดรูปสระ ได้ แก่ คาว่า ยานพาหนะ เขียนเป็ น ยานพหนะ / เพราะ เขียนเป็ นคา
ว่า เพระ / จักยาน เป็ น จักรยน / อิทธิ พล เป็ น อทธิ พล / บริ ษัท เป็ น บริ ษท /
แข็งแรง เป็ น แขงแรง / ของขวัญ เป็ น ของขวญ / พลาสติก เป็ น พลสต / สะดวก
เขี ยน สดวก / ก๋วยเตี๋ยว เป็ น ก๋ วยเต๋ ยว / อาจจะ เป็ น อจจ / เดิน เป็ น เดน /
เหมือน เป็ น หมื อน

ภาพที ่ 2 ตัวอย่างการเขี ยนคาโดยขาดรู ปสระ

5.2.3) การเขี ยนค าผิ ดโดยเพิ่ มรู ปสระ ได้ แก่ คาว่า สบู่
เขียนเป็ น สะบู่ / จักรยาน เขียนเป็ น จักระยาน / จิตรกร เขียนเป็ น จิ ตระกร /
เมตตา เขียนเป็ น เม็ ตตา / จักรวาล เขียนเป็ น จักระวรรณ์ / เฉพาะ เขียนเป็ น
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ฉะเพาะ / พาหนะ เขี ยนเป็ น พาหะนะ / ประเทศไทย เป็ น เประเทศไทย /
วัฒนธรรม เป็ น วัฒนาธรรม
5.3 ด้ านรู ปวรรณยุกต์
ข้ อบกพร่ องด้ านรู ปวรรณยุกต์ คือ เขียนรู ปวรรณยุกต์ผิด เขียนคาโดย
ขาดวรรณยุกต์ เขียนคาโดยเพิ่มวรรณยุกต์ดงั จะกล่าวต่อไปนี ้
5.3.1) การเขียนรู ปวรรณยุกต์ ผิด คือ เปลี่ยนจากวรรณยุกต์
อีกรูปหนึ่งเป็ นอีกรูปหนึ่ง ได้ แก่ คาว่า ไล่ เป็ น ไล้ / ตื ้นตัน เป็ น ตื ่นตัน / นัน่ เป็ น
นัน้ / น้ าชาย เป็ น น่าชาย / เข้ าใจ เป็ น เข่าใจ / ขนมเค้ ก เป็ น ขนมเค็ก / ที่นี่ เป็ น
ที ่นี้ / เช่น เป็ น เช้น / ช่วย เป็ น ช้วย / ล็อก เป็ น ล๊ อก การเขียนรู ปวรรณยุกต์ผิด
คือ แล้ ว เป็ น แลว (มีไม้ หันอากาศข้ างบน) อุบตั ิเหตุ เป็ น อุบ์ติเหตุ (เขียนไม้
อากาศเป็ นการันต์) ทังนี
้ ้ยังพบข้ อบกพร่ องด้ านการวางตาแหน่งวรรณยุกต์ผิด
ได้ แก่คาว่า ใกล้ เป็ น ใก้ล / ด้ วย เป็ น ดว้ย / กว่า เป็ น ก่วา / กล่อง เป็ น ก่ลอง /
เพื่อ เป็ น เพือ่
5.3.2) การเขียนคาโดยขาดวรรณยุกต์ คือ การเขียนคาโดย
ตัดรูปวรรณยุกต์ออก ได้ แก่
- คาว่า เสื ้อ
เขียนเป็ น เสือ
- คาว่า สบู่
เขียนเป็ น สบู
- คาว่า ตังใจ
้
เขียนเป็ น ตังใจ
- คาว่า บะหมี่ เขียนเป็ น บะหมี
- คาว่า เสื ้อ
เขียนเป็ น เสือ
- คาว่า ง่าย
เขียนเป็ น งาย
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ภาพที ่ 3 ตัวอย่างการเขี ยนคาโดยขาดวรรณยุกต์

5.3.3) การเขี ย นค าโดยเพิ่ มวรรณยุ ก ต์ คื อ การเติ ม
วรรณยุกต์ในคาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ทาให้ เสียงผิดเสียงหรื อผิดความหมาย ได้ แก่
- คาว่า สิ่งแวดล้ อม
เขียนเป็ น สิ่ งแว้ดล้อม
- คาว่า สะพาน
เขียนเป็ น สะพ่าน
- คาว่า ดอยตุง
เขียนเป็ น ด่อยตุ่ง
- คาว่า น้ องชาย
เขียนเป็ น น้องช่ายหรื อ น้องช้าย
5.4 ด้ านการใช้ คา
ข้ อบกพร่ องด้ านการใช้ ค าประกอบด้ วย ใช้ คาผิ ดความหมายใช้ ค า
ฟุ่ มเฟื อยใช้ คาไม่เหมาะแก่ความใช้ คาไม่เหมาะกับบริ บทใช้ คาที่มีความหมาย
ขัดแย้ งและเขียนคาไม่ครบหรื อเขียนบางคาไม่ได้ จากการวิจยั พบข้ อบกพร่ องใน
ลักษณะต่างๆ ดังนี ้
5.4.1) การใช้ คาผิดความหมาย คือ การใช้ คาที่สื่อความหมาย
ไม่ตรงกับที่ต้องการ ได้ แก่ คาว่า วงเล็ก ใช้ เป็ นคาว่า กลมเล็ก / คาว่า คืนกุญแจ
เขียนเป็ น ขึ้นกุญแจ / อาหารประจาชาติ เป็ น อาหารชาติ / คาว่า รู้จกั เขียนเป็ น
รู้กนั
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นอกจากนีย้ ังพบว่ามีความสับสนในการจดจาคาจึงทาให้ ใช้
คาผิดความหมาย ได้ แก่ เห็นภาพจักรยาน แต่เขียนคาว่า จักรยานยนตร์ หรื อใช้
คาว่า อิทธิพลในความหมายของคาว่าผลกระทบ ในประโยคที่ว่า ก็ทาอิ ธิพลไม่ดี
ให้สิ่งแวดล้อม หรื อ ใช้ คาว่า แข็งแรง ในความหมายของคาว่าเคร่งครัด ใช้ คาว่า
ไปรษณี ยากร ในความหมายของที่ ทาการไปรษณี ย์ ในประโยคที่ว่า ฉันไปรับ
จดหมายของคุณ แม่ ที่ ไ ปรษณี ยากร ใช้ ค าว่า ของฝาก ในความหมายของ
ของขวัญ ในประโยคที่วา่ วันเกิ ดของฉันมี ของฝากเยอะมาก
5.4.2) การใช้ คาฟุ่ มเฟื อย คือ การใช้ คาที่มากเกินกว่าความ
จาเป็ นหรื อใช้ คาที่ซ ้าซ้ อนกันส่งผลให้ ประโยคเยิ่นเย้ อ ได้ แก่
- การใช้ คาว่า คู่แฟนกัน
แทนคาว่า แฟนกัน
- การใช้ คาว่า ดอกไม้กหุ ลาบ
แทนคาว่า ดอกกุหลาบ
- การใช้ คาว่า ลงเข้าร่ วม
แทนคาว่า เข้ าร่วม
- การใช้ คาว่า เห็นด้วยดี
แทนคาว่า เห็นด้ วย
ทังนี
้ ้ยังพบลักษณะการใช้ คาฟุ่ มเฟื อยจากการใช้ บุพบทผิดทา
ให้ ส่งผลต่อความหมาย ได้ แก่ คาว่า ในมือ เป็ น บนมื อ หรื อใช้ คาว่า การและ
ความผิด เห็นได้ จากคาว่า การอาหาร ใช้ คาว่า รถจักรยานยนต์ ในความหมาย
ของรถยนต์ หรื อมีการเขียนโดยสลับตาแหน่ง ได้ แก่สลับคาว่า วิธีการ เป็ น การวิ ธี
หรื อที่วา่ “ทุกคนเตรี ยมของท่าน ของดืม่ ” เมื่อสังเกตจากบริ บท
แล้ วคาว่า ของท่าน ของดื ่ม ที่นกั ศึกษาต้ องการสื่ อความหมายคือ ของท่าน คือ
ของกิน ส่วนของดื่ม คือ เครื่ องดื่ม
นอกจากนี ้ยังพบการใช้ คาฟุ่ มเฟื อยในลักษณะวลี ได้ แก่ ใช้ คา
ว่า มี ความ โดยไม่จาเป็ น เห็นได้ จากวลีที่ว่า มี ความชอบกับประเพณี สงกรานต์
ของไทยมาก ควรใช้ ว่า ชอบประเพณีสงกรานต์ของไทยมาก และยังมีตวั อย่าง
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การใช้ คาฟุ่ มเฟื อยในลักษณะวลี อีกหลายประการ ดังนี ้ ส่ งเสริ มการพัฒนา
ประเพณี สงกรานต์ ควรใช้ วา่ ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์
- วันนี ้ Jame คิ ดว่าวันนี ้จะเป็ นวันที ่ส าคัญมาก ควรใช้ เพี ยง
Jame คิดว่าวันนี ้จะเป็ นวันที่สาคัญมาก / ที ่เมื องไทยวัดไทยอยู่ไทยก็เยอะ ควร
ใช้ เพียง ที่เมืองไทยมีวดั เยอะ
5.4.3) การใช้ ค าไม่ เหมาะแก่ ความ คื อ การใช้ ค าที่ สื่ อ
ความหมายได้ ใกล้ เคียงกับที่ ต้องการจะสื่ อ แต่เป็ นคาที่ ไม่สละสลวยหรื อไม่
เหมาะสมนักเห็นได้ จากคา ประโยค หรื อวลี เช่น
- แล้วเวลาได้ไปเที ่ยวก็ถึงแล้ว ควรเปลี่ยนเป็ น แล้ วเวลาได้ ไป
เที่ยวก็มาถึง
- ลูกของแม่กาลังโตตามเวลา ควรเปลี่ยนเป็ น ลูกของแม่โตขึ ้น
ทุกวัน
- อนาคตสวย ควรเปลี่ยนเป็ น อนาคตที่ดี
- ส่งครอบครัวไปเที ่ยว ควรเปลี่ยนเป็ น พาครอบครัวไปเที่ยว
- จะไม่ดีให้ชีวิตของคน ควรเปลี่ยนเป็ น ส่งผลเสียต่อชีวิตของคน

ภาพที ่ 4 ตัวอย่างการใช้คาไม่เหมาะแก่ความ
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5.4.4) การใช้ คาไม่ เหมาะกับบริ บท คือ การนาคาที่ควรใช้
กับบริ บทหนึ่งมาใช้ กับอี กบริ บทหนึ่ง คือการนาภาษาพูดมาใช้ ในภาษาเขี ยน
ได้ แก่คาว่า / มหาลัยบ่อยๆ / นะคะมากๆ / เลยเยอะ / ตัวเอง / อร่อยๆ / ทานง่ายๆ
/ สนุกๆ มากๆ / ทุกๆ คน / อะไรก็มีเหตุผลของมัน / อร่อยจังเลย / ตลอดเวลาเลย
แล้ วนะ / แฟน / อลังการงานสร้ าง นอกจากในระดับคาแล้ วยังพบการใช้ คาไม่
เหมาะสมในประโยค เช่น
- รถยนต์เป็ นพาหนะอย่างรวดเร็ ว ควรเปลี่ยนเป็ น รถยนต์เป็ น
พาหนะที่มีความรวดเร็ ว
- ถ้านักท่องเที ่ยวต้องการไปที ่ภาคกลางและภาคใต้ต้องขึ้ นบน
เรื อและเครื ่ องบิ น ควรเปลี่ยนเป็ น ถ้ านักท่องเที่ยวต้ องการไปที่ภาคกลางหรื อ
ภาคใต้ ต้องนัง่ เรื อหรื อนัง่ เครื่ องบิน
- ครอบครัวของฉันใครก็ มีโทรศัพท์ ควรเปลี่ยนเป็ น ทุกคนใน
ครอบครัวของฉันมีโทรศัพท์
5.4.5) การใช้ คาผิดในด้ านอื่นๆ นอกจากประเด็นการใช้ คา
ที่กล่าวมาข้ างต้ น การวิจยั ครัง้ นี ้ยังพบว่า นักศึกษาส่วนมากใช้ คาผิดอีกหลาย
ด้ าน ได้ แก่
การใช้ คาที่ความหมายขัดแย้ ง เห็นได้ จาก ฉันเห็นส่วนใหญ่
ทุกคน ไม่ร้ ูวา่ เป็ นส่วนใหญ่หรื อทุกคน
การเขียนคาไม่ครบหรื อเขี ยนบางคาไม่ได้ คือการละพยางค์
หรื อคาส่วนหนึ่งไปทาให้ ไม่เข้ าใจ ความหมาย หรื อเขียนคาบางคาไม่ได้ จึงเว้ น
ว่างไว้ การเขียนคาไม่ครบ ได้ แก่ คาว่า นับถือ เขียนว่า ถื อ / สถานที่ เขียนเป็ น
สถาน / ร้ องเพลง เขียนเป็ น เพลง / ความประทับใจ เขียนเป็ น ความทับใจ และ
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พบข้ อบกพร่องด้ านการเขียนคาไม่ได้ เช่น คาว่าที่ทาการไปรษณีย์ ปฏิทิน ชักโครก
เค้ ก ของขวัญ
การเขียนคาภาษาอังกฤษแทนภาษาไทย คือ การเขียนคาใน
ภาษาไทยไม่ได้ จึงมีการเขียนภาษาอังกฤษแทน เช่น ไปรษณีย์ เป็ น Postoffice
ปฏิทิน เขียนเป็ น calenda ร้ านขายของ เขียนเป็ น Supermaket ห้ องนา้ เขียน
เป็ น Toilet
5.5 ด้ านประโยค
ข้ อบกพร่ องด้ านประโยคมี ทัง้ เรี ยงประโยคไม่เป็ นไปตามไวยากรณ์
ขาดคาจ าเป็ นหรื อใช้ ค าเกิ นในประโยคขาดค าเชื่ อมประโยคและใช้ ค าเชื่ อม
ประโยคผิด ดังต่อไปนี ้
5.5.1) การเรี ยงประโยคไม่ เป็ นไปตามไวยากรณ์ คือ การ
เรี ยงส่วนประกอบสลับกันทาให้ ไม่เข้ าใจความหมาย การใช้ คากริ ยาซ้ อนกัน หรื อ
ขาดส่วนใดส่วนหนึง่ ในประโยค ทาให้ ประโยคไม่สมบูรณ์ เช่น
- ทาประหลาดใจให้คณ
ุ แม่ ควรเรี ยงเป็ น ทาให้ คณ
ุ แม่ประหลาดใจ
- บางนักศึกษาไทย ควรเรี ยงเป็ น นักศึกษาไทยบางคน
- ชวนไปทะเลเล่น ควรเรี ยงเป็ น ชวนไปเล่นที่ทะเล
- หลายอย่างอาหาร ควรเรี ยงเป็ น อาหารหลายอย่าง
- ถุงพลาสติ กไม่มีความสามารถทาใหม่ ควรเรี ยงเป็ น ไม่สามารถ
นาถุงพลาสติกกลับมาใช้ ใหม่
- การนับถื อศาสนาพุทธในความเชื ่อของทุกคน ควรเรี ยงเป็ น
ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ
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นอกจากนีย้ งั มีการใช้ คากริ ยาซ้ อนกัน เห็นได้ จากข้ อความนี ้
“สิ่งที่อานวยความสะดวกคือเป็ นรถอย่างรวดเร็ ว” และยังพบการเรี ยงประโยคที่
สลับกันทาให้ ไม่ประโยคสละสลวย แม้ จะเข้ าใจความหมายได้ เช่น เมื่อเวลา
ทางานที่โต๊ ะคุณควรมีปฏิทินตังโต๊
้ ะเพื่อรู้จกั เวลาได้ ง่าย ควรเรี ยบเรี ยงใหม่เป็ น
คุณควรมีปฏิทินที่โต๊ ะทางานเพื่อความสะดวกในการดูวันเดือนปี หรื อ ตารวจ
จราจรเป็ นอาชีพที่จะช่วยทุกคนในการเดินทางได้ ง่ายกว่า ควรเรี ยบเรี ยงใหม่เป็ น
ตารวจจราจรเป็ นอาชีพที่ช่วยอานวยความสะดวกการเดินทางให้ แก่ทกุ คน
5.5.2) การขาดคาจาเป็ นในประโยคหรือมีคาเกินในประโยค
ขาดคาจาเป็ นในประโยค เห็นได้ จากตัวอย่างข้ อความต่อไปนี ้
- Jame ว่าเป็ นวันมี ความหมายมาก
- สิ่ งทีอานวยความสะดวกคื อเป็ นรถ อย่างรวดเร็ ว
- การติ ดต่อสื ่อสารของทุกคนสะดวกขึ้น
- ช่วยให้มนุษย์ทราบ เวลาคืออะไร
ข้ อความดังกล่าวขาดคาที่ จ าเป็ นในประโยค โดยประโยคที่
สมบูรณ์ควรมีคาต่อไปนี ้
- Jame (คิด) ว่าเป็ นวันมีความหมายมาก
- สิ่งทีอานวยความสะดวกคือเป็ นรถ (ที่ช่วยให้ เดินทาง) อย่าง
รวดเร็ว
- (ช่วยให้ ) การติดต่อสื่อสารของทุกคนสะดวกขึ ้น
- ช่วยให้ มนุษย์ทราบ (ว่า) เวลาคืออะไร
ทัง้ นี ย้ ังพบว่า นักศึกษาใช้ คาที่ คาเกิ นในประโยค เช่น จังหวัด
เชี ่ยงรายที ่ได้ตงั้ วัดร่ องขุ่นอยู่ เปลี่ยนเป็ น จังหวัดเชียงรายเป็ นที่ตงของวั
ั้
ดร่ องขุ่น
/ ฉันประทับใจการสังคมไทยของไทย เปลี่ยนเป็ น ฉันประทับใจสังคมไทย และ
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พบประโยคที่จาเป็ นต้ องเพิ่มคา เมื ่อเราที ่เจอลาบาก เปลี่ยนเป็ น เมื่อเราเจอเรื่ อง
ที่ลาบาก
5.5.3) ขาดคาเชื่อมประโยคและใช้ คาเชื่อมประโยคผิด
ขาดคาเชื่อมประโยคและใช้ คาเชื่อมประโยคผิด คือ การขาดคา
ที่แสดงความเชื่อมโยงของคาในประโยคหรื อมีคาเชื่อมแต่ใช้ ผิดการขาดคาเชื่อม
ประโยค เห็นได้ ดงั นี ้
 การขาดคาเชื่อมประโยค
- เป็ นยานพาหนะ (ที่) สะดวก
- ออกกาลังกายบ่อยๆ เพือ่ (ให้ ) แขงแรง
- ประเทศไทยเป็ นประเทศ (ที่) มี คนนับถือศาสนาพุทธ
- แพราะฉะนัน้ อยู่ (ที่) บ้าน (จึง) เหลื อ คุณแม่ พี ่สาว และผม
เท่านัน้
 การใช้ คาเชื่อมประโยคผิด การใช้ คาเชื่อมประโยคผิด เห็นได้
ดังนี ้
- เที ่ยวทะเลไม่ได้แล้วที ่ขาดเพือ่ นสนิ ท ควรเปลี่ยนคาว่า ที ่ เป็ น
เพราะ
- รับความรัก ความดี ของคนอื ่นให้ในวันนัน้ ควรเปลี่ยนคาว่า
ของ เป็ น ที่
- กตัญญูกตเวที ของบรรพบุรุษ ควรเปลี่ยนเป็ น กตัญญูกตเวที
ต่อบรรพบุรุษ
- แล้วก็พ่อของฉันก็ไปทางานอี ก ควรเปลี่ยนเป็ น แล้ วพ่อของ
ฉันก็กลับไปทางาน
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- จะไม่ ดีให้ชีวิตของคน ควรเปลี่ยนเป็ น จะส่งผลเสียต่อชี วิต
ของคน
5.6 ด้ านการเขียนย่ อหน้ า
ข้ อบกพร่ องด้ านการเขียนย่อหน้ า ไม่ถูกต้ องตามรู ปแบบ เขียนอธิบาย
ไม่ชัดเจน เขียนไม่สอดคล้ องกั บประเด็นที่ ให้ แสดงความคิดเห็น แสดงความ
คิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ แสดงความคิดเห็ นขัดแย้ งกัน ไม่ล าดับ
ความคิดก่อนหลัง เล่าเรื่ องไม่ชัดเจน ส่วนนาเรื่ องและสรุ ปไม่เหมาะสมและ
ไม่นา่ สนใจ การเขียนที่ไม่สื่อความหมาย
5.6.1) เขียนย่ อหน้ าไม่ ถูกต้ องตามรู ปแบบ คือ ไม่ย่อหน้ า
จึงทาให้ แยกส่วนนา ส่วนเนื ้อเรื่ อง หรื อส่วนสรุ ปออกจากกันไม่ได้ ย่อหน้ าย่อย
เกินไป และย่อหน้ าไม่ตรงกัน นอกจากนี ้ยังขาดส่วนนาเรื่ อง เห็นได้ จากการเขียน
เรี ยงความเรื่ อง เมืองไทยที่ฉันประทับใจ มีการเริ่ มส่วนเนื ้อเรื่ องเป็ นส่วนแรก โดย
เริ่มด้ วยข้ อความที่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่ฉันประทับใจคือ วัดร่องขุน่
5.6.2) การเขี ยนอธิ บายไม่ ชั ดเจน เห็ นได้ จากการเขี ยน
จานวนบรรทัดน้ อยไป ไม่ขยายประเด็น และไม่อธิ บาย เห็นได้ จาก เมื่อถามว่า
เห็ นด้ วยหรื อไม่ ที่ รั ฐ บาลก าหนดให้ ใช้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติ ก เพราะอะไร
นักศึกษาตอบเพียงว่า “ได้ค่ะ เพราะจะสะดวกกว่า” หรื อถามว่านักศึกษาเห็น
ด้ วยหรื อไม่ที่จะนาประเพณี สงกรานต์แบบไทยไปจัดที่ ประเทศเวียดนามทุกปี
เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษาเขียนตอบเพียงว่า “ฉันคิ ดว่าควรค่ะ เพราะ
สงการต์สนุกมาก”
หรื อเมื่อถามว่านักศึกษาคิดว่าประเพณีหรื อวัฒนธรรมใดของ
ประเทศไทยที่ทาให้ ชาวเวียดนามประทับใจมากที่สดุ เพราะอะไร จงบอกเหตุผล
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นักศึกษาตอบว่า “วัฒนธรรมคื อสิ่ งทีท่ าให้ชาวเวียดนามประทับใจทีส่ ดุ เพราะว่า
แต่ละประเทศจะมี วฒ
ั นธรรมไม่เหมื อนกันคนเวี ยดนามเป็ นคนชอบการเรี ยนรู้ จึง
ประทับใจกับวัฒนธรรมทีส่ ดุ ”
นอกจากนี ้ยังพบการเขียนอธิบายไม่ชดั เจน ในลักษณะที่เขียน
หลายบรรทัดแต่ไม่สามารถสื่อความหมายที่ชดั เจนได้ เช่นถามว่าเห็นด้ วยหรื อไม่
ที่รัฐบาลกาหนดให้ ใช้ ถงุ ผ้ าแทนถุงพลาสติก เพราะอะไร นักศึกษาตอบว่า การที่
รัฐบาลกาหนดให้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติก คือ การที่ดีมาก เพราะถ้ าทาแบบนี ้จะ
ช่วยเหลือทุกคนป้องกันที่อยู่อาศัยให้ ปลอดภัย เพื่อทุกคนตลอดเวลา
5.6.3) การเขียนที่ไม่ สอดคล้ องกับประเด็นที่ให้ แสดงความ
คิดเห็น คือ การแสดงความคิดเห็นที่ไม่ตรงตามประเด็นที่กาหนดให้ เห็นได้ จาก
คาถามที่ว่า นักศึกษาเห็นด้ วยกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้ านอาหารระหว่าง
ประเทศไทยและประเทศเวียดนามหรื อไม่ เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษา
เข้ าใจคาว่า แลกเปลี่ยน เป็ น เปลี่ยน ทาให้ แสดงความคิดเห็นว่า “การเปลี ่ยน
วัฒนธรรมไม่ ดี ” ดังคาตอบที่ ว่า “ไม่ ดี เพาะแต่ ละประเทศมี อาหาร ประเพณี
ต่างกัน อย่าเปลี ่ยน ควรเรี ยนรู้ การวิ ธิทาอาหาร ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
เวียดนาม”

ภาพที ่ 5 ตัวอย่างการเขี ยนที ่ไม่สอดคล้องกับประเด็นทีใ่ ห้แสดงความคิ ดเห็น
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ในประเด็นนี ้ยังพบข้ อบกพร่องด้ านการตอบคาถามไม่ครบ เห็น
ได้ จาก ถามว่าหรื อไม่ เพราะอะไร นักศึกษาจะไม่ตอบคาถามว่าใช่หรื อไม่ ก่อนที่
จะอธิบาย นอกจากนี ้เมื่อถามว่า เห็นด้ วยกับการกาหนดให้ นักศึกษาไทยเรี ยน
ภาษาเวียดนามหรื อไม่ เพราะอะไร นักศึกษาไม่ตอบว่า เห็นด้ วยหรื อไม่ แต่ตอบ
ว่า “ดี” และบอกในเชิงขัดแย้ งว่า แต่นกั ศึกษาบางคนเพิ่งเรี ยนรู้ การเรี ยนภาษา
เวียดนาม และบอกประโยชน์จากการเรี ยนภาษาเวียดนาม จึงทาให้ ไม่เข้ าใจว่า
เห็นด้ วยกับการกาหนดให้ นกั ศึกษาไทยเรี ยนภาษาเวียดนามหรื อไม่
ทัง้ นี ย้ ังพบว่ านักศึกษาตอบค าถามวกวน ไม่แสดงเหตุผ ล
ตามที่โจทย์กาหนด เช่น เมื่อถามว่านักศึกษาเห็นด้ วยหรื อไม่กบั การแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมด้ านอาหารระหว่าประเทศไทยและประเทศเวี ยดนาม เพราะอะไร
จงบอกเหตุผล นักศึกษาตอบว่า “ฉันไม่เห็นด้วยกับการแลกเปี ่ ยนวัฒนธรรมด้าน
อาหารระหว่างประเทศไทยและประเทศเวี ยดนามเพราะว่าแต่ละประเทศมี ลาย
อาหารอร่ อยและวัฒนธรรมของประเทศนัน้ ด้วย”“ฉันคิ ดว่าไม่ เพราะการวัฒ ธรรด้านอาหารระหว่างไทยกับเวี ยดนามเป็ นประเพณี ที่สาคัญของสองประเทศ”
หรื อที่ถามว่า นักศึกษาคิดว่าประเพณีหรื อวัฒนธรรมใดของประเทศไทยที่ทาให้
ชาวเวียดนามประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร จงบอกเหตุผล นักศึกษาตอบว่า
“ฉันคิ ดว่าสองอย่างเป็ นประเพณี กับวัฒนธรรมใดของประเทศไทยที ่ทาให้ชาว
เวียดนามประทักใจ เพราะว่าทัง้ สองอย่างไหนก็สวย หน้าสนใจ”
5.6.4) การแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์
คือ การแสดงความคิดเห็ นโดยขาดแนวคิดเชิ งบวกที่ ท าให้ เกิ ดประเด็ นหรื อ
ความคิดใหม่ หรื อเป็ นแนวคิดที่ติดอยู่ในกรอบแนวคิดแบบเดิม เห็นได้ จาก เมื่อ
ถามว่า นักศึกษาเห็นด้ วยหรื อไม่ที่จะน าประเพณี สงกรานต์แบบไทยไปจัดที่
ประเทศเวียดนามทุกปี เพราะอะไร นักศึกษาตอบ ว่า
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- “คนเวียดนามสาดน้าไม่เป็ น เพราะนิ สยั ไม่สมัครใจทาอะไร”
- “วันสงกรานต์เป็ นวันปี ใหม่ของไทย”
- “ประเพณี สงกรานต์คือวัฒนธรรมของประเทศไทย ไม่ใช่ของ
เวียดนาม”
- “อยู่ประเทศเวี ยดนามด้านสังคมไม่เหมื อนประเทศไทย ถ้าจัด
สงกรานต์อยู่เวี ยดนามจะเกิ ด อุบตั ิ เหตุ เพราะไม่ใช่ประเพณี เวี ยดนาม”
- “ไม่ ดี เพราะว่ าประเพณี ว่าประเพณี ของต่ างประเทศไม่ ได้
เหมื อนกัน”
5.6.5) การแสดงความคิ ด เห็ น ขั ด แย้ งกั น คื อ ตอบอี ก
ประเด็นหนึ่งแต่คาอธิบายกลับตรงกันข้ าม เห็นได้ จาก เมื่อถามว่า นักศึกษาเห็น
ด้ วยกับการที่ รั ฐบาลก าหนดให้ ใช้ ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติกหรื อไม่ เพราะอะไร
จงบอกเหตุผล นักศึกษาตอบว่า “ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติ กไม่ดี” แต่คาอธิ บาย
กลับกล่ าวถึ งโทษของถุ งพลาสติ ก เห็ นได้ จากค าตอบที่ ว่ า “ใช้ ถุ ง ผ้ า แทน
ถุงพลาสติ กไม่ ดี เพราะ ส่วนประกอบของถุงพลาสติ กเป็ นสารเคนี อทธิ พลต่ อ
สุขภาพไม่ ดี แล้วไม่ สะอาด” นอกจากนี เ้ มื่ อถามคาถามว่า เห็นด้ วยกับการ
กาหนดให้ นกั ศึกษาไทยเรี ยนภาษาเวียดนามหรื อไม่ เพราะอะไร นักศึกษาตอบ
แบบขัดแย้ งกันว่า “ไม่ เห็ นด้วยที ่ ให้เรี ยนภาษาเวี ยดนามแบบบังคับ แต่ ถ้ า
กาหนดให้เรี ยนก็ดี”
5.6.6) การไม่ ลาดับความคิดก่ อนหลัง คือ การไม่จดั ลาดับ
ความคิดตามขัน้ ตอนจึงทาให้ เขียนวกวน เห็นได้ จาก การเขียนเรี ยงความเรื่ อง
เมืองไทย ที่ฉันประทับใจ พบการเขียนเรื่ องแบบย่อหน้ าเดียว ไม่แบ่งเป็ นหลาย
ย่อหน้ า ย่อหน้ าละ 1 ประเด็น ทาให้ มีหลายประเด็นรวมอยู่ในนัน้ ทาให้ อ่าน
เข้ าใจยาก
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นอกจากนี ้จากการทดสอบการลาดับความคิด จานวน 15 ข้ อ
โดยผู้วิจัยออกแบบแบบฝึ กหัดการเรี ยงประโยค ให้ นักศึกษาเรี ยงประโยคให้
ถูกต้ อง พบข้ อความที่นกั ศึกษาเรี ยงผิด ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
ตัวอย่ างที่ 1
ประโยคที่กาหนด แต่ก็ดูแลเธอเป็ นอย่างดี ไม่ว่าแม่เธอจะมี
งานเยอะ ที่มีแม่แบบนี ้ เธอโชคดีมาก
ประโยคที่ถูกต้ องไม่ว่าแม่เธอจะมีงานเยอะ แต่ก็ดแู ลเธอเป็ น
อย่างดี เธอโชคดีมากที่มีแม่แบบนี ้
ประโยคที่นกั ศึกษาเรี ยงผิด เช่น
- ที ่มีแม่แบบนี ้ เธอโชคดี มาก ไม่ว่าแม่เธอจะ มี งานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็ นอย่างดี
- เธอโชคดี มากที ่มีแม่ แบบนี ้ ไม่ว่าแม่เธอจะมี งานเยอะ แต่ก็
ดูแลเธอเป็ นอย่างดี
ตัวอย่ างที่ 2
ประโยคที่กาหนด น ้าตาลในน ้าอัดลมยังทาให้ มีน ้าหนักเกินอีก
ด้ วย แต่ละอย่างล้ วนให้ โทษแก่ร่างกาย นา้ อัดลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง
กล่าวคือ สีในน ้าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ
ประโยคที่ถูกต้ อง น ้าอัดลมมีส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละ
อย่างล้ วนให้ โทษแก่ร่างกาย กล่าวคือ สีในน ้าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ น ้าตาล
ในน ้าอัดลมยังทาให้ มีน ้าหนักเกินอีกด้ วย
ประโยคที่นกั ศึกษาเรี ยงผิด เช่น

ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

การศึกษาข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่ างประเทศ
ชั้นปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

- น้าอัดลมมี ส่วนประกอบหลายอย่าง แต่ละอย่างล้วนให้โทษ
แก่ ร่างกาย น้ าตาลในน้ าอัดลมยังทาให้มี น้ าหนักเกิ นอี กด้วย กล่าวคื อ สี ใน
น้าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ
- น้ าอัดลมมี ส่วนประกอบหลายอย่าง น้ าตาลในน้ าอัดลมยัง
ทาให้มีน้ าหนักเกิ นอี กด้วย กล่าวคื อ สี ในน้ าอัดลมเป็ นอันตรายต่อตับ แต่ละ
อย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย
- น้าอัดลมมี ส่วนประกอบหลายอย่าง กล่าวคื อ สี ในน้าอัดลม
เป็ นอันตรายต่ อตับ น้ าตาลในน้ าอัดลมยังท าให้มี น้ าหนักเกิ นอี กด้วย แต่ ละ
อย่างล้วนให้โทษแก่ร่างกาย
จากการวิ เ คราะห์ แ บบฝึ กหั ด ดั ง กล่ า ว พบว่ า นั ก ศึ ก ษา
ต่างประเทศมีข้อบกพร่ องด้ านการเขียนคือ เริ่ มต้ นข้ อความด้ วยส่วนขยาย นา
ส่วนขยายขึ ้นก่อนใจความหลัก เรี ยงลาดับการขยายไม่ถกู ต้ อง ไม่นาส่วนสรุ ปไว้
ท้ าย แต่นามาแทรกในเนื ้อเรื่ อง นาส่วนสรุ ปขึ ้นก่อน ไม่เรี ยงลาดับความ ไม่เริ่ ม
ด้ วยประโยคเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ เกิดความน่าสนใจ เรี ยงลาดับข้ อความไม่
เชื่อมโยงกัน
5.6.7) การเล่ าเรื่ องไม่ ชัดเจน คือ การตังชื
้ ่อเรื่ องเป็ นอย่าง
หนึ่ง แต่เมื่อเล่าเรื่ องกลับไม่เน้ นความสาคัญของสิ่งนัน้ เห็นได้ จาก เรื่ อง Cake
อร้ อย อร่ อย แต่เนื ้อเรื่ องไม่เน้ นความสาคัญของเค้ ก มีส่วนที่กล่าวถึงเค้ กเพียง
ส่วนเดียว คือ กลับถึงบ้ าน เธอยี บขนม Cake ให้ ทกุ คนรับประทานด้ วย นอกนัน้
เรื่ องทังหมดเกี
้
่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ในวันหยุดที่ไม่เกี่ยวกับขนมเค้ ก หรื อเรื่ องวัน
เกิดของแม่ พบข้ อความว่า ครอบครัว Jame มี 4 คน คื อ พ่อกับแม่ Jame มี
น้องสาว 1 คน คื อ Mary และ Jame ข้ อความนีเ้ ป็ น การเล่าเรื่ องที่เข้ าใจยาก
ควรเปลี่ยนเป็ น ครอบครั ว Jame มี 4 คน คือ พ่อ แม่ Jame และน้ องสาวของ
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

271

272
Jame คื อ Mary นอกจากนี ใ้ นการเขี ยนเรี ยงความ เมื องไทยที่ ฉันประทับใจ
พบการเขียนความประทับใจเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเพียงอย่างเดียว ทาให้ มีประเด็นใน
การขยายความน้ อย และยังพบว่านักศึกษาไม่ตงชื
ั ้ ่อในหัวข้ อการเขียนเรื่ องจาก
ภาพชุดที่กาหนดให้ ทาให้ เขียนเล่าเรื่ องไปเรื่ อยๆ ไม่สามารถจับประเด็นที่ชดั เจนได้

ภาพที ่ 6 ตัวอย่างการเล่าเรื ่องไม่ชดั เจน

5.6.8) ส่ วนน าเรื่ องมี น้ อยและไม่ น่ าสนใจ เห็ นได้ จ าก
เรี ยงความเรื่ อง เมื องไทยที ่ฉนั ประทับใจ พบการเขียนคานาเพียง ฉันกาลังเรี ยน
ภาษาไทยอยู่เมื องอุดรธานี ฉันมี หลายความทับใจ นอกจากนี ้ยังพบการเขียน
สรุปเพียงบรรทัดเดียวทังที
้ ่ในเนื ้อความมีหลายประเด็น เห็นได้ จากการเขียนสรุ ป
เมืองไทยที่ฉันประทับใจว่า ฉันขอบคุณอาจารย์ทุกคนมากค่ะ ฉันรักอาจารย์ ทุก
คนมาก
5.6.9) การเขียนที่ไม่ ส่ ือความหมาย คือ การเขียนที่อ่านแล้ ว
ไม่ทราบว่าผู้เขียนต้ องการจะหมายถึงสิ่งใด เห็นได้ จากเมื่อให้ นักศึกษาเขี ยน
เรี ยงความเรื่ อง เมื องไทยที ่ฉนั ประทับใจ พบข้ อความว่า “เมื องไทยเป็ นเมื องที ่ 2
ของศาสนา” ทาให้ ไม่ทราบแน่ชัดว่าต้ องการหมายถึงสิ่งใด หรื อในการเขี ยน
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แล้ วก็ ทุกคนจะไปรอบภูเขาอยู่ทะเล เมื่ ออ่านแล้ วทาให้ ไม่ทราบว่านักศึกษา
ต้ องการทากิจกรรมใด
5.7 แนวทางการแก้ ไข
การศึกษาข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษา
ชาวต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี พบว่ามี 4 ประเด็นหลัก
ดังนี ้ ข้ อบกพร่องเรื่ องการเขียนสะกดคา การใช้ คา การเขียนประโยค และการเขียน
ย่อหน้ า ซึ่งข้ อบกพร่องดังกล่าวสามารถนามาเป็ นแนวทางแก้ ไขข้ อบกพร่องด้ าน
ทักษะการเรี ยนภาษาไทยของนักศึกษาต่อไป ดังนี ้
5.7.1) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องเรื่ องการสะกดค า
นักศึกษาควรฝึ กเขียนการสะกดคาโดยเริ่ มตังแต่
้ พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
จนสามารถจดจ าได้ และสามารถเขี ยนได้ อย่างถูกต้ องและคล่องแคล่ ว ใน
การเรี ยนการสอนภาษาสาหรับชาวต่างประเทศควรมีการออกแบบฝึ กหัดที่ช่วย
การจดจาการสะกดคา รวมไปถึงการจัดทาแบบฝึ กหัดคาศัพท์โดยเริ่ มจากง่ายไป
หายาก และควรเป็ นคาศัพท์ที่นกั ศึกษาได้ ใช้ จริ ง ซึ่งสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะ
ของนิ รานันท์ วิ ไลรั ตนกุล (2553: 109) ที่ กล่าวไว้ ในข้ อเสนอแนะส าหรั บการ
พัฒนาแบบฝึ กเพื่ อน าไปแก้ ไขข้ อผิ ดพลาดในการเขี ยนสะกดค าว่า พื น้ ฐาน
ค าศัพ ท์ ของนักเรี ยนชาวต่ างประเทศมี ค วามต่ างกั น ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อการท า
แบบฝึ กหัดเพื่อแก้ ไขข้ อผิดพลาดในการเขียนสะกดคา ดังนัน้ ครู ผ้ สู อนควรเพิ่ม
คาศัพท์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจในการเรี ยนมากขึ ้น
5.7.2) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องเรื่ องการใช้ คา จาก
ผลการศึกษาที่ พบว่า นักศึกษาใช้ ค าในหลายๆ ลักษณะ เช่น การใช้ ค าผิ ด
ความหมาย การใช้ คาฟุ่ มเฟื อย การใช้ คาไม่เหมาะแก่ความ การใช้ คาไม่เหมาะ
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กับบริ บท ข้ อบกพร่ องดังกล่าวเกิดจากความสับสนในการใช้ คาผิดความหมาย
เนื่องจากคาในภาษาไทยหลายคามีความหมายที่ใกล้ เคียงกัน หรื อเกิดจากใช้ คา
ที่สามารถสื่อความหมายได้ แต่คานันไม่
้ ใช่คาที่สละสลวย และมักใช้ คาที่มาก
เกิ นความจ าเป็ น ลักษณะดังกล่าวสามารถน ามาเป็ นแนวทางในการแก้ ไข
ข้ อบกพร่ อง โดยการจัดท าเป็ นแบบฝึ ก เกี่ ยวกับการใช้ ค าในลักษณะต่างๆ
ทังนี
้ ้ผู้สอนยังควรคานึงบริ บทในการใช้ คา ซึ่งมักขึ ้นอยู่กบั วัฒนธรรมการใช้ ภาษา
เพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้ าใจความหมายและบริ บทในการใช้ คาได้ ดีขึน้ ทัง้ นี ้
แนวทางดังกล่าวสอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของสุรีย์รัตน์ บารุงสุข (2554: 125) ว่า
ผู้สอนควรถ่ายทอดความรู้ด้านวัฒนธรรม และวิธีการเลือกใช้ คาที่เหมาะสมด้ วย
เนื่องด้ วยคาภาษาไทยมี หลายรูป หลากความหมาย มีทงความหมายตรงประจ
ั้
า
รูปคา ความหมายแฝง ความหมายที่แตกต่างกันตามบริบทกันใช้ ภาษา
5.7.3) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการเขียนประโยค
ข้ อบกพร่ องในการเขียนประโยคของนักศึกษาพบว่า นักศึกษาเรี ยงประโยคไม่
เป็ นไปตามไวยากรณ์ การเขียนประโยคที่ขาดคาจาเป็ นหรื อใช้ คาเกินในประโยค
ขาดค าเชื่ อมประโยค และใช้ ค าเชื่ อมประโยคผิ ด ซึ่ งเห็ นได้ ชัดว่ าเกิ ดจาก
ข้ อบกพร่ องด้ านการใช้ คาเชื่ อมประโยค ข้ อบกพร่ องดังกล่าวเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาทักษะการใช้ ค าเชื่ อม โดยทาเป็ นแบบฝึ กการใช้ ค าเชื่ อม เพื่ อให้
นักศึกษาจดจาคาเชื่อมแต่ละชนิดและใช้ ได้ อย่างถูกต้ อง สาหรับข้ อบกพร่ อง
เรื่ องไวยากรณ์ นักศึกษามักสับสนเรื่ องการเรี ยงคาศัพท์ แนวทางแก้ ไขปั ญหา
คือ ควรทาแบบฝึ กหัดการเรี ยงประโยคตามหลักไวยากรณ์ เพิ่มตัวอย่างการใช้
ประโยค เพราะนักศึกษามักจดจาตัวอย่างประโยคได้ ดีกว่าการอธิบายโครงสร้ าง
ทังนี
้ ้ควรจัดกิจกรรมให้ นักศึกษาฝึ กใช้ ประโยคให้ มากขึ ้น เช่น การจัดการเรี ยน
การสอนโดยเน้ นกระบวนการกลุ่ม (Group Based Instruction) การดาเนินการ
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เรี ยนการสอนโดยที่ผ้ ูสอนให้ ผ้ เู รี ยนทางาน/กิจกรรมร่ วมกันเป็ นกลุ่ม พร้ อมทัง้
สอน/ฝึ ก/แนะน าให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดการเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับกระบวนการทางานกลุ่มที่ ดี
ควบคู่ไปกับการช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู้ เนื อ้ หาสาระตามวัตถุประสงค์
(ทิศนา แขมมณี , 2552: 143 - 144) เพื่ อให้ นักศึกษาได้ ฝึ กใช้ ประโยคร่ วมกับ
นักศึกษาคนอื่นๆ
5.7.4) แนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ องในการเขียนย่ อหน้ า
การเขี ยนย่ อหน้ าไม่ ถู กต้ องตามรู ปแบบ เขี ยนอธิ บายไม่ ชัดเจน เขี ยนไม่
สอดคล้ องกั บประเด็ นที่ ให้ แสดงความคิ ดเห็ น แสดงความคิ ดเห็ นโดยขาด
ความคิดสร้ างสรรค์แสดงความคิดเห็นขัดแย้ งกัน ไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง
เล่าเรื่ องไม่ชดั เจน ส่วนนาเรื่ องและสรุ ปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ การเขียนที่
ไม่สื่อความหมาย ข้ อบกพร่ องดังกล่าวมักเกิดจากการที่นกั ศึกษาขาดข้ อมูลใน
การนาเสนอ ทาให้ ไม่สามารถเขียนอธิ บายและต่อยอดความคิดได้ ดี ซึ่งทักษะ
การเขียนนันต้
้ องเกิดจากการมีทกั ษะการใช้ ภาษาที่ดี มีความรู้ประสบการณ์มาก
พอที่จะเรี ยบเรี ยงข้ อมูล และจัดระบบความคิดอย่างมีลาดับขันตอนจนสามารถ
้
สื่อให้ เข้ าใจได้ สอดคล้ องกับแนวคิดของแสงระวี ประจวบวัน และมีชัย เอี่ยม
จินดา (2553: 88) ที่กล่าวถึง การเขียนทุกรู ปแบบ จึงเริ่ มต้ นจากการจัดระบบ
ความคิดการถ่ายทอด ความคิดตลอดจนการสร้ างกระบวนการคิด เห็นได้ ว่า
ความสัมพันธ์ของการคิดและการเขียนเป็ นกระบวนการที่เอื ้อต่อกัน
จากข้ อมู ล ดัง กล่ า วสามารถน ามาเป็ นแนวทางการแก้ ไข
ข้ อบกพร่องโดยการจัดระบบความคิดในการเขียน คือ การใช้ กระบวนการแผนผัง
ความคิด (Mind Mapping) โดยอาจเริ่มจากการตังประเด็
้
นง่ายๆ ไว้ ที่แก่นแกนของ
แผนผังความคิด แล้ วให้ นกั ศึกษาคิดประเด็นรองลงจากแก่นแก้ วมาหรื อที่เรี ยกว่า
กิ่งแก้ ว และนาไปสู่ประเด็นย่อยๆ หรื อที่เรี ยกว่า กิ่งก้ อย แล้ วจึงนาข้ อมูลนันมา
้
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2561

275

276
เขียนเป็ นย่อยหน้ า เพื่อให้ นกั ศึกษามีการจัดระบบความคิดก่อนเขียน เพื่อให้ ได้
ข้ อมูลในการเขียนเรื่ องราวได้ ดีขึ ้น สามารถเขียนได้ ตรงประเด็นชัดเจน ทังนี
้ ้อาจ
นาความเรี ยงเป็ นย่อหน้ าแล้ วมาให้ นักศึกษาเขียนเป็ นแผนผังความคิ ดได้ เพื่อ
ทดสอบความเข้ าใจ ซึ่งธัญญา ผลอนันต์ และขวัญฤดี ผลอนันต์ (2550: 65 - 66)
กล่ าวถึ งข้ อดี ของการใช้ Mind map ในการช่ วยสอน คื อ ท าให้ ผ้ ูเรี ยนสนใจ
บทเรี ยน ให้ ความรู้ ร่ วมมือในการเรี ยนการสอน ช่วยจดบันทึกประเด็นสาคัญ
แสดงความสัมพันธ์ ของข้ อมูลความคิดอย่างชัดเจน รวมไปถึงสามารถช่วยให้
ผู้เรี ยนที่มีปัญหาในทักษะการพูดและการเขียน สามารถนาเสนอความคิดได้ ดีขึ ้น
6. บทสรุป
ผลการศึกษาพบว่าข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชันปี
้ ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มีทงระดั
ั ้ บพยัญชนะ
สระ วรรณยุกต์ ด้ านเครื่ องหมายวรรคตอน ระดับคา ระดับประโยค และระดับ
ข้ อความ โดยข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขียนภาษาไทยที่พบมากที่สุด คือ ด้ าน
การสะกดคา ในระดับพยัญชนะพบว่ามีการเขียนพยัญชนะผิดอักขรวิธี การเขียน
พยัญชนะต้ นผิด การเขียนตัวสะกดผิด และการเขียนพยัญชนะการันต์ผิด ในด้ าน
รูปสระ พบว่ามีการเขียนรูปสระผิด เขียนคาโดยขาดรูปสระหรื อเพิ่มรูปสระ ด้ าน
วรรณยุกต์พบว่ามีการเขียนรูปวรรณยุกต์ผิด เขียนคาโดยขาดวรรณยุกต์และเพิ่ม
วรรณยุกต์ รองลงมา คือ ด้ านการเขียนย่อหน้ ามีการเขียนย่อหน้ าไม่ถกู ต้ องตาม
รู ปแบบ เขียนอธิบาย ไม่ชดั เจน เขียนไม่สอดคล้ องกับประเด็นที่ให้ แสดงความ
คิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ เขียนแสดงความ
คิดเห็นขัดแย้ งกัน เขียนโดยไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง เขียนเล่าเรื่ องไม่ชดั เจน
เขี ยนส่ วนน าเรื่ องและสรุ ปไม่ เ หมาะสมและไม่ น่ าสนใจ เขี ยนค าที่ ไ ม่ สื่ อ
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ความหมาย ลาดับต่อมา คือ ด้ านการใช้ คา มีการใช้ คาผิดความหมาย ใช้ คา
ฟุ่ มเฟื อย ใช้ คาไม่เหมาะแก่ความ ใช้ คาไม่เหมาะกับบริ บท ใช้ คาที่มีความหมาย
ขัดแย้ ง และเขียนคาไม่ครบหรื อเขียนบางคาไม่ได้ และลาดับสุดท้ าย คือ ด้ าน
ประโยคมีการเรี ยงประโยคไม่เป็ นไปตามไวยากรณ์ ขาดคาจาเป็ นหรื อมีคาเกินใน
ประโยค ขาดคาเชื่อมประโยคและใช้ คาเชื่อมประโยคผิด
ส าหรั บแนวทางการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง พบว่ามี 4 ประเด็นหลัก คื อ
แนวทางข้ อบกพร่องเรื่ องการเขียนสะกดคา การใช้ คา การเขียนประโยค และการ
เขี ย นย่ อ หน้ า ซึ่ ง ข้ อบกพร่ องดัง กล่ า วสามารถน ามาเป็ น แนวทางแก้ ไข
ข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเรี ยนภาษาไทยของนักศึกษา โดยผู้วิจัยได้ ศึกษา
แนวคิดและข้ อเสนอแนะของนักวิจัยและนักคิดในด้ านศึกษา เพื่ อนามาเป็ น
แนวทางในการแก้ ไขข้ อบกพร่ อง ได้ แก่ การใช้ แบบฝึ กหัดการเขียน การจัดการ
เรี ยนการสอนโดยเน้ นกระบวนการกลุ่ม การใช้ กระบวนการแผนผังความคิ ด
(Mind Mapping) เพื่อให้ นกั ศึกษาฝึ กทักษะการเขียนมากขึ ้น นาไปสู่การเขียนที่
ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
7. การอภิปรายผลการศึกษา
จากผลการวิจยั ที่ได้ นาเสนอในบทความนี ้ ผู้วิจยั เห็นว่ามีประเด็นที่ควร
แก่การอภิปราย ดังนี ้
1. ผลการศึกษาเรื่ องข้ อบกพร่ องด้ านทักษะการเขี ยนภาษาไทยของ
นักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ ปี ที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สอดคล้ องกับ
งานวิจัยเรื่ องนักศึกษาจีนกับข้ อผิ ดพลาดในการเขี ยนภาษาไทย ของปณิธาน
บรรณาธรรม (2550) เรื่ องการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการเขียนของนักศึกษาที่
เรี ยนภาษาไทยเป็ นภาษาที่สอง: กรณีศกึ ษานักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
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ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 ปี จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคโนโลยี สิบสองปันนา
ณ มหาวิทยาลัยฟาร์ อีสเทอร์ น ของสิระ สมนาม (2550) งานวิจยั เรื่ องปั ญหาการ
เขี ยนค าผิ ดอักขรวิ ธี ของนักศึกษาจี น ของกุลกาญจน์ เอี่ ยมธาดานัย (2553)
งานวิจัยเรื่ องข้ อบกพร่ องในการเขี ยนภาษาไทยของนักศึกษาในโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการวิชาเอกภาษาไทย ชันปี
้ ที่ 3 ภาควิชาภาษาไทย คณะภาษาและ
วัฒนธรรมตะวันออก มหาวิ ทยาลัยภาษาและการค้ า ต่ างประเทศ กวางตุ้ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ.2552 ของจินตนา พุทธเมตะ (2554) และงานวิจยั
เรื่ องข้ อบกพร่ องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ :
กรณี ศึกษานั กศึ กษาชาวเกาหลี ของสุรี ย์ รั ตน์ บ ารุ งสุข (2554) ประเด็ นที่
สอดคล้ องคือนักศึกษาต่างชาติมีข้อบกพร่ องด้ านการเขียนทังในระดั
้
บคาและ
ระดับประโยคที่ผิดไปจากมาตรฐานทางภาษาไทย เขียนไม่ครบความ หรื อไม่สื่อ
ความ โดยพบข้ อบกพร่ องด้ านประโยคมากกว่าระดับคา สาหรับประเด็นที่ พบ
เพิ่มเติมจากงานวิจยั เหล่านีค้ ือ ข้ อบกพร่ องด้ านการเขียนย่อหน้ าที่ไม่ตรงตาม
รู ปแบบ เขี ยนอธิ บายไม่ ชัดเจน เขี ยนไม่ ส อดคล้ องกั บประเด็ นที่ ให้ แสดง
ความคิดเห็น เขียนแสดงความคิดเห็นโดยขาดความคิดสร้ างสรรค์ เขียนแสดง
ความคิดเห็นขัดแย้ งกัน เขียนโดยไม่ลาดับความคิดก่อนหลัง เขียนเล่าเรื่ องไม่
ชัดเจน เขียนส่วนนาเรื่ องและสรุ ปไม่เหมาะสมและไม่น่าสนใจ เขียนคาที่ ไม่สื่อ
ความหมาย
2. ข้ อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวต่างประเทศ ทังใน
้
ระดับคา ประโยคและข้ อความที่พบนีส้ ามารถนาไปสู่การออกแบบวิธีการสอน
หรื อแบบฝึ กหัดเพื่อแก้ ข้อบกพร่ องได้ กล่าวคือ ในระดับคาควรเริ่ มจากการสอน
หรื อท าแบบฝึ กหัดจากส่ วนประกอบที่ เ ล็ กที่ สุดของค าก่ อน คื อ พยัญชนะ
ต่อด้ วยสระ และวรรณยุกต์ โดยฝึ กหัดเขียนส่วนประกอบต่างๆ เหล่านีใ้ ห้ เกิด
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ความช านาญ ต่ อ จากนั น้ จึ ง ใช้ บัต รค าหรื อ แถบประโยคสอนให้ รู้ จักและ
ใช้ เครื่ องหมายวรรคตอนประกอบคาหรื อข้ อความต่างๆ ให้ ถกู ต้ อง แล้ วจึงสอนใน
ระดับคาและความหมายของคา โดยออกแบบการสอนให้ นกั ศึกษาอ่านประโยค
ขนาดสัน้ ที่มีการใช้ คาที่ผิดในลักษณะต่างๆ เปรี ยบเทียบกับประโยคที่ถูกต้ อง
เพื่อให้ เห็นความทัง้ นีผ้ ้ ูสอนควรให้ นักศึกษาต่างชาติฝึกเขียน อย่างสม่าเสมอ
โดยเปลี่ยนหัวข้ อหรื อภาพประกอบการเขี ยนให้ น่าสนใจ แตกต่างเมื่อนักศึกษา
ชาวต่างประเทศใช้ คาได้ คล่องแล้ ว จึงเริ่ มให้ นกั ศึกษาอ่านแถบประโยคขนาดสัน้
ในรู ปแบบต่างๆ เช่น ประโยคคล้ อยตาม ประโยคเงื่อนไข ประโยคแสดงเหตุผล
ประโยคปฏิเสธ เป็ นต้ น โดยให้ สงั เกตและฝึ กการเรี ยงคาเข้ าประโยค หลังจากนัน้
จึงเขียนในระดับข้ อความในรูปแบบของย่อหน้ าขนาดสัน้ โดยออกแบบการสอนให้
นักศึกษาต่างชาติดภู าพที่ครูกาหนดหรื อวาดรู ปเอง หลังจากนันให้
้ คิดคาที่จะใช้
สื่อภาพเหล่านัน้ หลังจากนันเขี
้ ยนให้ เป็ นประโยค และร้ อยเรี ยงประโยคเหล่านัน้
ให้ เป็ นข้ อความ
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หลักเกณฑ์การส่งบทความ

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

กองบรรณาธิการวารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ศูนย์การเรี ยนรู้พทุ ธศิลป์ ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042 – 211040 ต่อ 1999, 099 – 575 – 8699
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th
โดยส่งมาทังแบบไฟล์
้
Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF
ทางเว็บไซต์: mcmac.udru.ac.th
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การอ้างอิง
ง’งง.
การอ้ างอิง ให้ ยึดหลักเกณฑ์การอ้ างแบบ The American Psychological
Association – APA ซึ่งมีวิธีการอ้ างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้ างอิงแบบแทรกใน
เนื ้อหา (In – text citation) 2. การอ้ างอิงแบบท้ ายเรื่ อง (Reference citation) โดย
ในการอ้ างอิงทังสองรู
้
ปแบบมีหลักการ ดังนี ้

1. รู ปแบบเอกสารอ้ างอิงแบบแทรกในเนือ้ หา

• ผู้แต่ ง 1 คน หากเป็ นชาวไทยให้ ใส่ ชื่อ - นามสกุล ตามด้ วยปี และเลขหน้ า
(ชื่อ นามสกุลผู้แต่ง,/ปี ที่พิมพ์:/หน้ า) เช่น
.......(เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)...... (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554: 33)
หรือ
เชษฐ์ ติงสัญชลี (2554: 33) ....... (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)…..…
หากเป็ นชาวต่างชาติให้ ใส่เฉพาะนามสกุล ตามด้ วยปี และเลขหน้ า (นามสกุล
ผู้แต่ง,/ปี ที่พิมพ์:/หน้ า) เช่น
......... (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)......... (Cameron, 2004: 45)
หรือ
Cameron (2004: 45).......... (เนื ้อหาสาระที่ต้องการอ้ างอิง)..........

285

286

• ผู้แต่ ง 2 คน กรณีเอกสารภาษาไทย ให้ ใส่คาว่า “และ” ระหว่างผู้แต่งคนที่
1 กับคับคนที่ 2 ส่วนกรณีเอกสารต่างประเทศให้ ใส่เครื่ องหมาย “&” ระหว่าง
ผู้เขียนคนที่ 1 กับคนที่ 2 เช่น
เอกสารภาษาไทย
สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ (2560) .................................
หรือ
................................. (สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ, 2560)
เอกสารภาษาต่างประเทศ
Delaporte & Garnier (1998)......................................
หรือ
....................................... (Delaporte & Garnier, 1998)

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

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

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

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

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

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

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

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

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

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

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

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

• การอ้ างอิงรูปภาพที่สืบค้ นมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ ใช้ ดงั นี ้ ภาพลาดับ
ที่ คาบรรยายภาพ ที่มา: Website หรื อ URL ที่ใช้ เข้ าถึงภาพ (ค้ นเมื่อ วัน เดือน
ปี ) เช่น
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ภาพที ่ 1 อาคารหอประวัติมหาวิ ทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ทีม่ า: http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-data/udru-history.html
(ค้นเมื ่อ 1 มกราคม 2561)

2. รู ปแบบเอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความ
การจัดเรี ยงเอกสารอ้ างอิงให้ จดั เรี ยงรายการตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง
โดยแบ่งตามภาษาของเอกสาร คือ ให้ เรี ยงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ
และเรี ยงตามลาดับอักษรชื่อผู้แต่ง ก - ฮ และ A - Z
 เอกสารอ้ างอิงท้ ายบทความต้ องเท่ากับจานวนที่ถก
ู อ้ างอิงในเนื ้อหา
 เป็ นการแสดงรายการเอกสารที่ถก
ู ใช้ อ้างอิงในเนื ้อหาบทความเท่านัน้
 รายการอ้ างอิงที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ตังแต่
้ บรรทัดที่ 2 เป็ นต้ นไป
ให้ พิมพ์ยอ่ หน้ าเข้ าด้ านขวา 0.5 นิ ้ว เช่น
เชษฐ์ ติงสัญชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่สาคัญทาง
พุทธประวัตใิ นอินเดีย-เนปาล. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.


หลักเกณฑ์การส่งบทความ

• หนังสือ
ผู้แต่ง./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(พิมพ์ครัง้ ที่)./สถานที่พิมพ์:/สานักพิมพ์. เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล. (2555). ฮูปแต้ มอีสาน: มุมมองทางด้ านประวัตศิ าสตร์
ศิลปะพืน้ ถิ่นบนแผ่ นดินอีสาน. อุดรธานี: เต้ า-โล้ .

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

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

• บทความในหนังสือรวมบทความ
ชื่อผู้แต่ง./(ปี ทีพิมพ์). ชื่อบทความในหนังสือ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ)./
ชื่อหนังสือ./(หน้ า)./ครัง้ ที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์. เช่น
ภูวดล ศรี ธเรศ. (2558). เสื ้อดา แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เครื่ องย้ องของเอ้ สตรี ผ้ ไู ทสอง
ฝั่งโขง. ใน สุชานาถ บุญเที่ยง (บรรณาธิการ), วิจติ รแพรวามรดกภูมิ
ปั ญญาสู่ราชินีแห่ งไหม. หน้ า 73 - 112. ขอนแก่น: ศิริภณ
ั ฑ์.
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• วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปี ที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์ ./วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา
มหาบัณฑิต/ดุษฎีบณ
ั ฑิต ชื่อสาขา ชื่อมหาวิทยาลัย. เช่น
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ ในสังคมไทยมองผ่ าน
ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

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

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

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

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

 บทความวิชาการ

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

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

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

ใบสมัครเป็ นสมาชิกวารสารพืน้ ถิ่น โขง ชี มูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว) ....................................................................................
ขอสมัครเป็ นสมาชิกวารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล โดยมีรายละเอียดสาหรับจัดส่ง
วารสาร ดังนี ้ ที่อยูเ่ ลขที่.......หมู.่ ..........ซอย................................ถนน.........................
ตาบล.................................อาเภอ....................................จังหวัด.............................
รหัสไปรษณีย์..........................................โทรศัพท์.....................................................
ระยะเวลาที่บอกรับเป็ นสมาชิก กาหนดออกปี ละ 2 ฉบับ
[ ] สมัคร เป็ นสมาชิก 1 ปี 200 บาท
[ ] สมัครเป็ นสมาชิก 2 ปี 400 บาท
[ ] สมัครเป็ นสมาชิก 3 ปี 600 บาท
[ ] สมัครเป็ นสมาชิก ..… ปี …......... บาท
ชาระเงินโดย
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่บญ
ั ชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอุดรดุษฎี
กรุณาส่ง หลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมาที่
ศูนย์การเรี ยนรู้พทุ ธศิลป์ ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ ง อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042 – 211 – 040 ต่อ 1999 โทรสาร 0 4224 1418
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th
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สิ่งตีพมิ พ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
สานักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

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

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

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

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

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

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

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2561
ISSN: 2408 - 1639
210 หน้า

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

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

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

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

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

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

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

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 เดือน กำหนดออกปีละ
2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม – เดือนมิถนุ ายน ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม – เดือน
ธันวาคม) มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นพืน้ ทีใ่ นการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป รวมทัง้ เพือ่ เป็นสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นองค์ความรูท้ าง
วิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึง่ เนือ้ หาของบทความมีสว่ นเกีย่ วข้อง
กับพืน้ ถิน่ ลุม่ น้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
● ศิลปะและวัฒนธรรม
● สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
● รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
● ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
● ภาษาและวรรณกรรม
● ปรัชญาและศาสนา
ชุมชนโบราณบ้านลำภูกบั ประวัตศิ าสตร์เมืองหนองบัวลำภู
เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวทีบ่ นั ทึกเป็นคริสต์ศกั ราช
ระหว่าง พ.ศ.2436 – 2496
การศึกษาภูมวิ ฒ
ั นธรรมในการจัดการความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
เพือ่ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีช่ มุ่ น้ำหนองหาน - กุมภวาปี
กรณีศกึ ษาบ้านดอนคง บ้านดอนกลาง และบ้านเมืองปัง ตำบลอุ่มจาน
อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี
แหล่งศึกษาและท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์โฮจิมนิ ห์ จังหวัดอุดรธานี:
สัญลักษณ์แห่งสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเวียดนาม
ศาสนากับการดำรงอยูใ่ นสภาวะสมัยใหม่
เปรียบเทียบการแปรการใช้ศพั ท์ของคนสามระดับอายุในภาษาผูไ้ ทกะป๋องประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตลาดชุมชนในสังคมกึง่ ชนบท : วิถกี ารทำมาหากินของคนอีสาน
กรณีศกึ ษาจังหวัดอุดรธานี
ศิลปะกับชุมชน: การสร้างสรรค์ภาพถ่ายบูชาพระพุทธมงคล ชุมชนพระยืน
จังหวัดมหาสารคาม
การศึกษาข้อบกพร่องด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาต่างประเทศ ชัน้ ปีที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

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

ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์
ในวารสารได้ผ่านการพิจรณา
กลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรง
คุณวุฒิอย่างน้อยสองท่าน
ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏใน
วารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและ
ความรับผิดชอบของ
กองบรรณาธิการ

ปกหน้า
พ่อค้า
วัดบ้านนาควาย
จังหวัดอุบลราชธานี
ปกหลัง
หาบของขาย
วัดบ้านนาควาย
จังหวัดอุบลราชธานี

