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วารสารพื ้นถิ่นโขง ชี มูล เป็ นวารสารด้ านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จัดทาโดย
ศูนย์การเรี ยนรู้พทุ ธศิลป์ ถิ่นอีสาน สานักวิชาศึกษาทัว่ ไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้ รับ
การประเมินคุณภาพให้ อยูใ่ นฐาน TCI กลุม่ ที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จากศูนย์
ดัชนีการอ้ างอิงวารสารไทย ซึ่งในเล่มปั จจุบนั นี ้ เป็ นปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 มีบทความที่มีคณ
ุ ภาพ
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้ าน ประกอบด้ วยบทความ
ที่มีความน่าสนใจ จานวน 8 บทความ ดังนี ้
เริ่ มจาก บทความของปฐม หงษ์ สวุ รรณ เรื่ อง ผู้หญิ งในเรื ่ องเล่ าตานานพื ้นเมื อง
เวี ยดนาม กับการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิ ปไตย โดยผู้เขียนได้ เสนอว่า ตานานพื ้นเมือง
เวียดนามมีการนาเสนอภาพผู้หญิง ซึ่งมีสว่ นสร้ างความคิดทางสังคมมาตาธิปไตยให้ เกิดขึ ้น
ในความคิด ความเชื่อของชาวเวียดนามด้ วย ซึง่ ผู้เขียนได้ วิเคราะห์ไว้ อย่างลุม่ ลึกและน่าสนใจ
บทความที่สองของอริ ญชย์ วรรณชาติ เรื่ อง ความรู้ เรื ่ องเพื ่อนบ้าน CLMV ของ
ชนชัน้ นาสยาม ในวารสารวชิ รญาณวิ เศษ เป็ นงานที่ผ้ เู ขียนอธิบายให้ เห็นถึงทัศนะ และวิธีคิด
ของชนชันน
้ าสยามที่มีต่อการจัดการความสัมพันธ์ ระหว่างชนชัน้ นาสยามในอดีตกับเพื่อน
บ้ านกลุม่ ประเทศ CLMV และกลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ผ่านวารสารวชิรญาณวิเศษ ว่ามีลกั ษณะ
อย่างไร
บทความที่สามเป็ นงานเขียนของพิดสะพง วงพะจัน และปฐม หงษ์ สวุ รรณ เรื่ อง
วรรณคดี สินไซ: บทบาทหน้าที ่กบั การสร้างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลาว งานชิ ้นนี ้ต้ องการให้ ผ้ อู า่ น
เห็นว่า วรรณคดีสินไซมีบทบาทที่สาคัญต่อการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในลาวอย่างไร มีตวั
ละครและสถานที่ใดบ้ างในวรรณคดีสินไซที่มีความสาคัญหนุนเสริ มต่อการสร้ างภูมิทศั น์
วัฒนธรรมในลาว
บทความที่สี่ของทิชานนท์ ชุมแวงวาปี เรื่ อง “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความ
ไม่ หลากหลายทางวัฒนธรรม” ในหลักสู ตรและแบบเรี ยนสังคมศึ กษา เป็ นงานที่ศึกษา
วิ เคราะห์ เชิ งวิ พากษ์ วาทกรรม โดยใช้ กรอบแนวคิ ดของ Michael Foucault มาวิ เคราะห์
ปฏิบตั ิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาของไทย ทังบริ
้ บท
ของการก่อตัว ปฏิบัติการอานาจและความรู้ ที่ใช้ สร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อรวม

ศู น ย์ อ านาจ ตลอดจนการผลิ ต ซ า้ และการขั บ เคลื่ อ นวาทกรรมทางวั ฒ นธรรมผ่ าน
สถาบันการศึกษา ซึง่ ได้ นาไปสูค่ วามไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม
บทความที่ห้าของมนตรา พงษ์ นิล เรื่ อง ประเพณี ประดิ ษฐ์ รัฐนาฏกรรมกับชุมชน
จิ นตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิ ด งานชิ ้นนี ้ชี ้ให้ เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์ เป็ น
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ส่วน
รัฐนาฏกรรมเป็ นการศึกษาถึงความยิ่งใหญ่ของรัฐ กระนันชุ
้ มชนจินตกรรมไม่ได้ ถกู นิยามจาก
รั ฐไทยเพี ยงเท่ านัน้ ทว่ าชุ มชนท้ องถิ่ นก็ สามารถพัฒนาประเพณี ที่ มี นัยของความเป็ น
รัฐนาฏกรรมด้ วยเช่นกัน
บทความที่หกของสมพงศ์ อาษากิจ เรื่ อง ตัวตนใหม่ของแรงงานอีสานคืนถิ่ น กับการ
ก่ อตัวของวิ ถีแบบเมื องในพื ้นที ่ชนบท งานชิ ้นนี ้มุ่งศึกษากลุม่ คนในชนบทอีสานที่เดินทางไป
ทางานประเทศเกาหลีใต้ โดยวิเคราะห์ว่าแรงงานกลุม่ ดังกล่าว ได้ สง่ ผลต่อการก่อตัวของวิถี
เมืองในชนบท อันเนื่องมาจากการบริ โภคความทันสมัยไม่ตา่ งกับคนเมือง
บทความที่เจ็ดของ Mai Xunn Hung และคณะ เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที ่ยวของจังหวัดกวางบิ่ นห์ ประเทศเวี ยดนาม งานชิ ้นนี ้มุ่งศึกษาสภาพปั ญหา
และความต้ องการพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ว่ามีสภาพเป็ นอย่างไร
รวมถึงผู้เขียนได้ เสนอแนวทางการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ที่เหมาะสมควรประกอบด้ วยด้ านใดบ้ าง
บทความเรื่ องสุดท้ ายเป็ นของทวีเสริ ฐ สิริศกั ดิ์ และคณะ เรื่ อง รู ปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปลู กผักปลอดสารพิ ษ ในพื ้นที ่นครหลวงเวี ยงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว โดยงานชิ น้ นี ไ้ ด้ ชี ใ้ ห้ เห็ นว่า ผู้ปลูกผักปลอดสารพิ ษ ในพื น้ ที่ นครหลวง
เวียงจันทน์จะมีปัญหาเรื่ องการตลาด ซึ่งผู้เขียนได้ เสนอรู ปแบบเพื่อนาไปสู่การพัฒนาด้ าน
การตลาดต่อไป
สุดท้ ายในนามของกองบรรณาธิ การ วารสารพื ้นถิ่นโขง ชี มูล ขอขอบคุณผู้เขียน
และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ทาให้ วารสารฯ มีบทความที่น่าสนใจ เข้ มข้ น
อัดแน่นไปด้ วยเนื ้อหาที่มีคณ
ุ ภาพ เป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อา่ นในแวดวงวิชาการต่อไป
สราวดี ณ หนองคาย
บรรณาธิการ
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มุ่งศึกษาการนาเสนอภาพผู้หญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมือง
เวียดนามที่มีแนวคิดเกี่ยวข้ องกับการประกอบสร้ างความเป็ นสังคมมาตาธิปไตย
โดยเน้ นศึกษากลุ่มตานานอธิบายธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทังกลุ
้ ่ม
ตานานอธิบายประวัติที่มาของเทพเจ้ าและบุคคลสาคัญเป็ นหลัก ทังนี
้ ้ผู้เขียนได้
ประยุกต์ใช้ แนวคิดการนาเสนอภาพแทนและการประกอบสร้ างสังคมมาเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้ นี ้
ผลการศึกษาพบว่า ตานานพื ้นเมืองเวียดนามมีการนาเสนอภาพผู้หญิง
ซึ่งมีส่วนสร้ างความคิดทางสังคมมาตาธิ ปไตยให้ เกิดขึน้ ในความคิดความเชื่ อ
ของชาวเวี ยดนามด้ วย กล่าวคื อ เรื่ องเล่าต านานเหล่ านี ช้ ่วยเน้ นย า้ ให้ ชาว
เวียดนามมองเห็นว่า ในอดีตกาลสังคมเวียดนามเคยให้ ความสาคัญและยกย่อง
ผู้หญิงมาก่อน ก่อนจะได้ รับอิทธิพลมาจากจีนและพระพุทธศาสนา อันเป็ นความ
1

รองศาสตราจารย์ประจาภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผู้อานวยการ สถาบันวิจยั ศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม e-mail: h.pathom@gmail.com
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เชื่ อดัง้ เดิ ม ที่ ช าวเวี ยดนามต่ างเชื่ อถื อกั นมาช้ านาน ไม่ ว่ าจะเป็ นบทบาท
ความสาคัญของผู้หญิ งในด้ านการเมื องก็ ตาม ด้ วยเหตุนีภ้ าพแทนผู้หญิ งใน
ตานานพืน้ เมืองเวียดนามจึงมีหลายลักษณะและหลายสถานะ เช่น ผู้หญิ งใน
ฐานะวีรสตรี ผู้หญิ งในฐานะผู้นาบ้ านเมือง ผู้หญิ งในฐานะเทพเทวี ผู้หญิ งใน
ฐานะแม่ และผู้หญิ งในฐานะนางกษั ตรี รวมไปถึงผู้หญิ งในฐานะที่ เป็ นผู้ให้
กาเนิดจารี ตประเพณี ด้วย นอกจากนี ้ ยังพบว่าการนาเสนอภาพผู้หญิ งในเรื่ อง
เล่าตานานพืน้ เมืองนีไ้ ด้ แสดงให้ เห็นความหมายที่มีความสัมพันธ์ กับประเด็น
ทางสังคมและวัฒนธรรมด้ วย กล่าวคือ เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองนี ้มีการนาเสนอ
ความหมายผ่านพฤติกรรมหรื อการกระท าเชิ งสัญลักษณ์ ของตัวละคร และ
ความสาคัญของตัวละครหญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองซึ่งต่างก็แสดงให้ เห็น
บทบาทและความหมายที่ปรากฏในข้ อมูลคติชนวิทยา ผลการศึกษาในครัง้ นี ้ จึง
สามารถสะท้ อนให้ เห็นร่ องรอยความคิดความเชื่อทางสังคมวัฒนธรรมของชาว
เวียดนามได้ อย่างลุม่ ลึกและน่าสนใจยิ่ง
คาสาคัญ: ผู้หญิง, เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมือง, การประกอบสร้ างสังคม,
มาตาธิปไตย, เวียดนาม.
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Abstract
This article highlights on Vietnamese mythical narratives’ women
whose thoughts were related to construction of matriarchal society.
Examining this article, natural and supernatural myths involved with
biographical myths regarding gods and famous people were emphasized.
Besides, concepts of representation and social construction were also
applied as tools to analyze and interpret the aforementioned narratives.
It was found that the Vietnamese mythical narratives depicted
women who took part in arising construction of matriarchal society into the
Vietnamese’ thought and belief. In other words, these mythical narratives
reminded the Vietnamese that in the former time before influenced by China
and Buddhism, women had been given importance and commendation in
Vietnamese society. This traditional belief had existed for a long time and
influenced to the Vietnamese’s thought as explicitly seen in Vietnamese
women’s role in political aspect. Therefore, portrayal of women according
to Vietnamese mythical narratives was depicted as heroines, rulers,
goddesses, maternity, queens, and the origin of traditions and customs.
In addition, depiction of women in Vietnamese mythical narratives
also portrayed meanings associated with social and political aspects. In
other words, these mythical narratives expressed meanings through
behavior or symbolic action of the characters included importance of the
female characters. These circumstance demonstrated roles and meanings
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indicated in folkloristics data. Consequently, all the results gained reflected
vestiges of socio-cultural thought and belief of the Vietnamese profoundly
and interestingly.
Keywords: Women, Mythical Narratives, Social Construction,
Matriarchy, Vietnam
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บทนา
การเล่าเรื่ องต านานนับเป็ นเครื่ องมื อทางวัฒนธรรมที่ ใช้ หล่อหลอม
อุดมการณ์บางอย่างทางสังคมให้ ผ้ ูคนในกลุ่มได้ รับรู้ ร่วมกัน ทังในแง่
้
ความคิด
ความเชื่อ ประวัติศาสตร์ ค่านิยม อุดมการณ์ และโลกทัศน์ ทางสังคม โดยหาก
พิ จารณาเที ยบเคี ยงกับความเป็ นภาษาในอี กรู ปแบบหนึ่งแล้ ว ก็ พบว่าการ
นาเสนอภาพแทนผ่านภาษาของตานานนับเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ เนื่องจากเป็ นที่
ยอมรับกันในปัจจุบนั ว่า ภาษาตานานไม่ได้ เป็ นเพียงแค่ใช้ สื่อความคิดความเชื่อ
หรื อสื่อถึงสิ่งที่ อยู่ภายในใจออกมาเท่านัน้ หากแต่ยังมี บทบาทส าคัญในการ
สร้ างและจัดการกับความจริ งทางสังคมหรื อกล่าวอี กนัยหนึ่งก็ คื อ เรื่ องเล่ า
ตานานมีสว่ นประกอบสร้ างความจริ งทางสังคมให้ เกิดขึ ้นในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนได้ อีกด้ วย
บทบาทและความหมายของเรื่ องเล่าตานานประการหนึ่ง จึงแสดงให้
เห็นถึงการเชื่อมโยงกับบริ บททางสังคมวัฒนธรรมของกลุ่มชน เช่น การสร้ างเรื่ อง
เล่าตานานเพื่ ออธิ บายถึงกาเนิดหรื อประวัติความเป็ นมาของบรรพบุรุ ษหรื อ
ชุมชนบ้ านเมือง บ้ างก็ใช้ เรื่ องเล่าตานานเกี่ยวกับวีรบุรุษผู้กล้ าหรื อวีรบุรุษทาง
วัฒนธรรมเพื่อสร้ างการยอมรับและก่อให้ เกิดความศรัทธาแก่ผ้ คู นในสังคม สร้ าง
สานึกและความเป็ นกลุ่มก้ อนทางสังคม บ้ างก็นาเอาตานานมาสร้ างสรรค์เป็ น
ผลงานเชิ งศิ ลปะโดยสร้ างให้ เ ป็ นสัญลักษณ์ อันมี นัยส าคัญทางการเมื อง
ตัวอย่างเช่น การทาผลงานประติมากรรมรู ปปั น้ วีรบุรุษผู้สร้ างชาติ หรื อการวาด
ภาพจิตรกรรมเล่าเหตุการณ์สาคัญในตานาน เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การนาเสนอ
ภาพบุคคลสาคัญที่มีบทบาททางการเมืองของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งแม้ จะนิยมเรี ยก
ขานกันส่วนใหญ่ว่า “วีรบุรุษ” แต่ก็พบว่ามิได้ หมายความถึงบุคคลผู้ที่มีสถานะ
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เป็ นบุรุษเพศหรื อผู้ชายเพียงเท่านัน้ แต่ยงั มีการนาเสนอให้ เห็นภาพของผู้หญิง
ในฐานะที่เป็ น “วีรสตรี ” ผู้มีบทบาทร่วมสร้ างบ้ านแปงเมืองด้ วย แนวคิดดังกล่าว
นี ้มีปรากฏให้ เห็นอยู่ในวัฒนธรรมเรื่ องเล่าของผู้คนหลายกลุ่ม ดังกรณีเรื่ องเล่า
ตานานพื ้นเมืองของชาวเวียดนามก็พบว่า มีการนาเสนอภาพผู้หญิงที่มีบทบาท
ความสาคัญและมีความโดดเด่นทางการเมืองอยู่ไม่น้อย อันแสดงให้ เห็นมิติของ
ความสัมพันธ์กบั แนวคิดทางวัฒนธรรมที่เรี ยกกันว่า “มาตาธิปไตย”
ในตัวอย่างตานานสร้ างโลก (the Creation Myths) ของชาวเวียดนาม
พบว่ามีการเน้ นยา้ ให้ เห็ นบทบาทความส าคัญของผู้หญิ งในฐานะเป็ นผู้สร้ าง
ชี วิตและจิ ตวิญญาณให้ แก่ มวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ ดังใน ตานานสิบสอง
เทพธิ ดา เล่าว่า “หลังจากจักรพรรดิแห่งสวรรค์ เสร็ จสิ น้ ภารกิ จในการสร้ าง
จักรวาลแล้ ว ก็ได้ สร้ างมนุษย์ เนื่องจากมีความตังใจเป็
้ นพิเศษจึงได้ มอบงานให้
เทพธิดาผู้มีฝีมือสิบสององค์ เทพธิดาเหล่านี ้ได้ ช่วยตังแต่
้ คิดสร้ างมนุษย์ บางคน
กล่าวว่าภายหลังจากสร้ างจักรวาล มนุษย์ สัตว์ ดิน นา้ และอากาศเสร็ จสิ น้
จักรพรรดิก็ไม่อนุญาตให้ เพิ่มสิ่งมีชีวิตใด ๆ เข้ ามาอีก นอกจากนี ้เทพธิดาทังสิ
้ บ
สององค์นี ้ยังเป็ นผู้มีหน้ าที่ตดั สินว่าใครจะกลับชาติมาเกิดเป็ นมนุษย์ บางคนยัง
กล่าวว่าเทพธิดาสิบสององค์นี ้มีหน้ าที่รับผิดชอบเฉพาะตน กล่าวคือแต่ละองค์มี
หน้ าที่สร้ างส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น องค์หนึ่งสร้ างมือ องค์หนึ่งสร้ างดวงตา
องค์หนึ่งสร้ างแขนขา องค์หนึ่งสร้ างจิตใจ อีกองค์หนึ่งสร้ างคาพูดและรอยยิม้
ของมนุษย์” (สุนทร โคตรบรรเทา, 2558: 9-10) ถึงกระนันก็
้ ยงั มีหลายคนกล่าวว่า
งานของสิบสองเทพธิดานี ้ไม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ เพราะการสร้ างมนุษย์
ทาโดยลาพังไม่ได้ มนุษย์แต่ละคนที่มีชีวิตขึ ้นมาล้ วนต้ องผ่านมือของเทพธิดาทัง้
สิบสององค์นี ้แทบทังสิ
้ ้น
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จากเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองข้ างต้ น แสดงให้ เห็นความคิดความเชื่อของ
ชาวเวียดนามที่ว่าอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ล้วนเกิดจากการบันดาลสร้ าง
ของเหล่าเทพผู้หญิ ง บทบาทของเทพธิ ดาจึงเป็ นเหมื อนกับเทพผู้สร้ าง ดังนัน้
จิตวิญญาณของมนุษย์จึงล้ วนเป็ นสิ่งที่ถกู กาหนดสร้ างขึ ้นมาโดยมีภาพร่ างของ
ผู้หญิงเป็ นศูนย์กลาง คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง (2559: 153) อธิบายให้ เห็นว่า การนับ
ถือผู้หญิงเป็ นคติที่มีมาแต่โบราณกาลเก่าก่อนประวัติศาสตร์ และเป็ นคติที่มีอยู่
ทุกหนแห่งในโลก ผู้หญิ งถูกเชื่อมโยงให้ เข้ ากับความศักดิ์สิทธิ์ ในแง่ความอุดม
สมบูรณ์ (fertility) เพราะเป็ นเพศที่สามารถให้ กาเนิดชีวิตและเลี ้ยงดูบุตรให้ เติบ
ใหญ่ได้ แต่ในเวลาต่อมาเมื่อศาสนาที่มีศาสดาเป็ นมหาบุรุษก่อกาเนิดขึ ้น ก็ทา
ให้ บทบาทของเพศหญิงค่อย ๆ ลดความสาคัญลง ทังภาพผู
้
้ หญิงในลักษณะของ
เทวีหรื อเทพเจ้ าสตรี รวมทังนั
้ กบวชหญิงด้ วยเช่นกัน
มีข้อสังเกตว่า ภูมิศาสตร์ ที่ตงบ้
ั ้ านเมืองของเวียดนามนัน้ เป็ นบริ เวณ
ลุ่มน ้าและบริ เวณคาบสมุทร ทาให้ ชาวเวียดนามมีความผูกพันใกล้ ชิดกับแม่น ้า
และท้ องทะเลเป็ นอย่างมาก ชุมชนเวียดนามมีผืนดินที่อดุ มสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ทาเกษตรกรรม ฉะนันในความเชื
้
่อนับแต่โบราณ ในบริเวณนี ้จึงให้ ความสาคัญกับ
ผู้หญิง เพราะถือว่าเป็ นเพศที่มีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม อีกทัง้
ผู้หญิงยังเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ที่เชื่อถือกันมา ดังจะเห็นได้ จากคติ
การนับถือบูชาเจ้ าแม่ที่ถือเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของเวียดนามซึง่ สืบทอดกันมา
และยังคงเป็ นที่นิยมเชื่อถื อกันอย่างกว้ างขวางและแพร่ หลาย ซึ่งน่าจะเป็ นข้ อ
สันนิษฐานได้ อย่างหนึง่ ว่า แม้ เวียดนามนันจะเป็
้
นสังคมที่อ้างว่าไม่มีศาสนาหลัก
ประจาชาติ แต่ทว่าเมื่อสารวจแล้ วก็พบว่าความเชื่อเกี่ยวกับเทพเทวีหรื อเทพฝ่ าย
หญิง โดยเฉพาะในสังคมชนบทนันมี
้ ปรากฏให้ เห็นอยู่เป็ นจานวนมากหากเทียบ
กับเทพฝ่ ายชาย จากหลักฐานเรื่ องเล่าตานานความเชื่อและพิธี กรรมของชาว
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เวียดนามที่มีความสอดคล้ องกัน จึงแสดงให้ เห็นร่องรอยของการใช้ ข้อมูลทางคติ
ชนวิทยาทังต
้ านานและพิธีกรรมเพื่อนามาประกอบสร้ างความเป็ นสังคมมาตาธิป
ไตยที่ได้ สืบทอดกันมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นทาให้ มองเห็นว่า เรื่ องเล่าตานานที่ได้ ถ่ายทอด
บอกเล่าสืบต่อกันมาในสังคมเวียดนามนันมิ
้ ได้ เป็ นเพียงเรื่ องเล่าธรรมดา เพราะ
ตานานเรื่ องเล่าที่นามาใช้ ศึกษาเป็ นที่นิยมรู้ จกั กันทังเวี
้ ยดนามเหนือ กลาง ใต้
ทังนี
้ ้หากพิจารณาในมุมมองวิชาการด้ านคติชนวิทยาก็พบว่า ตานานถูกอ้ างและ
มองในฐานะเป็ นเครื่ องมื อของการสื่ อสารอี กอย่ างหนึ่ง ซึ่ งมี นัยยะหรื อสื่ อ
ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมได้ อี กทางด้ วย ดังนัน้ จึงจ าเป็ นที่ จะต้ องมี
การศึ กษาตี ค วามในเชิ ง ลึ กที่ เ รี ย กกั นว่ า “การถอดรหัสเรื่ องเล่ า ต านาน”
(decoding of myth) เพื่อให้ เห็นนัยยะหรื อความหมายที่ซ่อนแฝงอยู่ในเรื่ องเล่า
ดังกล่าว อนึ่ง จากการสารวจงานวิจัยและงานวิชาการที่ผ่านมาก็พบว่า ยังไม่
ค่อยมี การศึกษาวิ เคราะห์ แง่ มุมว่าด้ วยการน าเสนอภาพผู้หญิ งที่ โยงใยกั บ
ประเด็นการประกอบสร้ างความจริ งทางสังคมแบบมาตาธิ ปไตยโดยใช้ กลุ่ม
ข้ อมูลคติชนวิทยาประเภทเรื่ องเล่าตานานของชาวเวียดนามอย่างละเอียดเท่าใด
นัก ด้ วยเหตุนี ้ ผู้เขียนจึงต้ องการศึกษาวิเคราะห์ในประเด็นดังกล่าวในบทความนี ้
เรื่องเล่ าตานานพืน้ เมืองกับการศึกษาประเด็นทางการเมืองวัฒนธรรม
การเมืองวัฒนธรรมเป็ นการปฏิบตั ิการทางสังคมรู ปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็ น
เรื่ องของการเมืองและการมีปฏิสมั พันธ์ ทางอานาจระหว่างคน ประเพณีต่าง ๆ
ทัง้ นีเ้ มื่อพิจารณาจากบริ บททางสังคมและการเมื องเราอาจมองเห็นว่าข้ อมูล
วัฒนธรรมบางอย่างอาจมีส่วนช่วยสถาปนาหรื อเป็ นสัญลักษณ์ให้ กบั ความเป็ น
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ปึ กแผ่นของสังคมในกลุ่ม เช่น ชาติ บางครัง้ วัฒนธรรมก็ช่วยสร้ างความชอบ
ธรรมให้ กบั สถาบันในสังคม รวมทังวั
้ ฒนธรรมยังทาหน้ าที่เชิงสังคม ไม่วา่ จะเป็ น
การปลูกฝั งค่านิยม ความเชื่ อ ระบบคุณค่าที่ สังคมยึดถื อ ธรรมเนี ยมในการ
ประพฤติปฏิบตั ิของสมาชิก (ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ: 2542: 75-80) หากกล่าวถึง
ตานานพื ้นเมืองที่ปรากฏอยู่ในบริ บทสังคมต่าง ๆ แล้ ว พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มัก
มองไปที่ข้อมูลมุขปาฐะ (oral tradition) ที่ใช้ บอกเล่าสื บต่อกันมาจากรุ่ นสู่รุ่ น
และยังเป็ นเรื่ องราวที่ มุ่งเน้ นอธิ บายถึงประวัติที่มา ตลอดจนเหตุการณ์ หรื อ
เรื่ องราวของสิ่ งต่ าง ๆ รวมไปถึ งการมองว่ าเป็ นข้ อมูลทางวัฒ นธรรมเพื่ อ
ก่อให้ เกิ ดความสนุกสนานเพลิ ดเพลิ นเป็ นหลัก อีกทัง้ ยังมักเข้ าใจว่าข้ อมูลนี ้
สามารถสะท้ อนให้ เห็นความคิด ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ ตลอดจนอุดมการณ์
ทางสังคมบางอย่างได้ เช่นกัน อันมีความหมายทางสังคมวัฒนธรรมที่แฝงเร้ นอยู่
ในเนื ้อหาตานานพื ้นเมืองเหล่านี ้ด้ วย นอกจากนี ้ เรื่ องเล่าตานานก็ยงั เจือไปด้ วย
มุมมองทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละพื ้นถิ่นเอาไว้ ด้วย จึงถือเป็ นเครื่ อง
บ่งบอกและบันทึกความคิดโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมของพื ้นถิ่นนัน้ ๆ ได้ อีกอย่าง
หนึ่ง (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2558: 5) เรื่ องเล่าตานานจึงเป็ นเครื่ องมือและพืน้ ที่
ในการแสดงอานาจและการจัดวางความสัมพันธ์ เชิงอานาจของชุมชนท้ องถิ่ น
เป็ นมากกว่าเรื่ องเล่าที่สร้ างความบันเทิง หรื อสะท้ อนถึงภูมิปัญญา แต่มีบทบาท
ทัง้ ในแง่ ของการสร้ างความสมานฉันท์ หรื อกระทั่งสร้ างความขัดแย้ งรุ นแรง
(พิเชฐ แสงทอง, 2559: 29) ด้ วยเหตุที่เรื่ องเล่าตานานมักมีความหมายที่บ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์ กับท้ องถิ่น ทังที
้ ่เป็ นบุคคลและสถานที่ เช่ นนี ้จึงมีบทบาทต่อ
การอธิบายภูมินาม รวมทังยั
้ งสามารถสร้ างความภูมิใจและอัตลักษณ์ให้ เกิดแก่
ผู้คนและท้ องถิ่น (ศิราพร ณ ถลาง, 2558: 13) แม้ ตานานนัน้ จะเป็ นเรื่ องเหนื อ
จริ งและมีจินตนาการปรากฏอยู่มากก็ตาม แต่ทว่าในกลุ่มสังคมทัว่ โลก ไม่ว่าจะ
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เป็ นสังคมตะวันตกหรื อสังคมตะวันออก สังคมชนบทหรื อสังคมเมือง ก็ล้วนมี
เรื่ องเล่าตานานที่ใช้ ถ่ายทอดเรื่ องราวทางสังคมวัฒนธรรมของตนเองแทบทังสิ
้ ้น
เหตุนีจ้ ึงอาจกล่าวได้ ว่า เรื่ องเล่าตานานพืน้ เมืองนัน้ เป็ นรู ปแบบหนึ่ง
ของข้ อมูลวัฒนธรรมที่เป็ นสากลและถือเป็ นข้ อมูลทางคติชนวิทยาประเภทหนึ่ง
ที่มีความหมาย สามารถสื่อให้ เห็นความคิดความเชื่อของผู้เป็ นเจ้ าของเรื่ องเล่า
เหล่านี ้ได้ ซึ่งหากพิจารณาเชื่อมโยงกับประเด็นบทบาทหน้ าที่ของข้ อมูลคติชน
วิทยาแล้ วก็พบว่า ล้ วนมีความสัมพันธ์ กับบริ บททางสังคมและวัฒนธรรมแทบ
ทังสิ
้ ้น ดังที่ ศิราพร ณ ถลาง (2557: 360) กล่าวไว้ ว่า “ทฤษฎี บทบาทหน้าที ่นิยม
มักมองว่า วัฒนธรรมส่วนต่าง ๆ ในสังคมมี หน้าที ่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ ทงั้ ทางด้านปัจจัยพื ้นฐาน ด้านความมั่นคงของสังคม และความมั่นคง
ทางด้านจิ ตใจ วัฒนธรรมในส่วนทีเ่ ป็ นคติ ชน ไม่ว่าจะเป็ นเรื ่องเล่าประเภทต่าง ๆ
เพลง การละเล่น การแสดง ความเชื ่อ พิ ธีกรรม ล้วนมี หน้าที ่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ ด้านจิ ตใจและช่ วยสร้ างความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
วัฒนธรรมในแต่ละสังคม”
นอกจากนี ้ เรื่ องเล่าต านานพื น้ เมื องซึ่งเป็ นผลผลิ ตที่ มี มาตัง้ แต่ยุ ค
โบราณ โดยชาวบ้ านผู้เป็ นมวลชนกลุ่มใหญ่ ได้ สร้ างสรรค์ จิ นตนาการและ
ถ่ายทอดเผยแพร่ จากที่ หนึ่งไปสู่อีกที่ หนึ่ง และจากรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอี กรุ่ นหนึ่ง
ดังนัน้ จึงน่าจะแสดงให้ เห็ นคุณค่าและลักษณะเฉพาะ อี กทัง้ ยังเป็ นตัวแทน
สะท้ อนภาพสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทัศนคติ ความเชื่อและค่านิยมของ
กลุ่มชนได้ เป็ นอย่างดี อนึ่ง จากกรณีที่ผ้ เู ขียนได้ ศึกษาค้ นคว้ าเบื ้องต้ นเกี่ ยวกับ
เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนามก็พบว่า ข้ อมูลนี ้มีความน่าสนใจหลายประการ
อีกทังยั
้ งเป็ นวัฒนธรรมที่สามารถสื่อให้ เห็นอุดมการณ์ทางสังคมที่เกิดจากการ
ประกอบสร้ างของประชาชนชาวเวียดนามได้ ในหลายประการด้ วย เช่น ตานาน
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พื ้นเมืองนันเป็
้ นเรื่ องเล่าที่มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันจากรุ่ นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่ น
หนึง่ หรื อนับตังแต่
้ อดีตมาจนถึงปั จจุบนั แน่นอนการเล่าขานกันมาซึ่งคนในสมัย
ปั จจุบนั ยังรู้ จกั และรับรู้ เรื่ องเล่าตานานเหล่านี ้จากข้ อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็ นใน
ประเพณีบอกเล่า (oral tradition) และในประเพณีลายลักษณ์ (literary tradition)
เช่น แบบเรี ยน หนังสื อนิ ทานประกอบภาพ ละครพื น้ บ้ าน หุ่นกระบอกน า้
เพลงพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น

ภาพที่ 1 หุน่ กระบอกน ้าศิลปะการแสดงของเวียดนามที่มีหนึง่ เดียวในโลก มีอายุมากว่า 1,000
ปี การแสดงส่วนหนึ่งเป็ นการผสมผสานเรื่ องเล่าเทพเจ้ าในตานานกับความรักชาติของชาว
เวียดนาม. ที่มา: www.indochina-junk.com/vietnamese-water-puppetry-mua-roi-nuoc

ในปั จจุบนั ซึ่งเป็ นยุคสมัยที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี การ
เล่าตานานนิทานก็ ยังมี ให้ เห็ นอยู่ แต่อาจจะเล่าสู่กันฟั งทางเฟซบุ๊ก หรื อทาง
อินเทอร์ เน็ต สื่อออนไลน์ตา่ ง ๆ บ้ างก็มีการถ่ายทอดในรูปของละครโทรทัศน์และ
ภาพยนตร์ เหตุนี เ้ รื่ องเล่ าต านานจึ งได้ ถูกน าเสนอในหลากหลายรู ป แบบ
โดยเฉพาะการได้ รั บการตี พิ มพ์ เผยแพร่ ออกไปในวงกว้ าง ทัง้ ที่ เป็ นภาษา
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เวียดนามและภาษาอังกฤษ ทาให้ มีการรับรู้เรื่ องเล่าตานานเวียดนามแพร่ หลาย
และกว้ างขวางยิ่งขึ ้น ด้ วยเหตุนี ้ตานานพื ้นเมืองเวียดนามจึงนับเป็ นข้ อมูลทาง
คติชนและวัฒนธรรมที่เป็ นที่รับรู้ และได้ รับการยอมรับว่ามีส่วนในการนาเสนอ
ความคิดความเชื่อ โลกทัศน์ ค่านิยม รวมทังอุ
้ ดมการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม
บางประการของชาวเวียดนามด้ วย ดังที่ สุนทร โคตรบรรเทา (2558: คานาผู้แปล)
กล่าวว่า “หนังสือตานานและนิทานพื ้นบ้ านเวียดนาม จากต้ นฉบับภาษาอังกฤษ
ชื่ อ Vietnamese Legends and Folk Tales เป็ นทัง้ ตานานและนิ ทานพื น้ บ้ าน
แต่ละเรื่ องน่าสนใจตรงที่ ให้ ข้ อคิดและความสนุกสนานเพลิ ดเพลิ นได้ หลาย
อารมณ์ นอกจากนี ย้ ังให้ ผ้ ูอ่ านได้ เรี ยนรู้ วิ ถี ชี วิ ต ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ความรู้สกึ นึกคิด การปฏิบตั ติ อ่ เพื่อนมนุษย์และญาติพี่น้อง อีกทังการมี
้
จริยธรรม
และคุณธรรมของผู้คนทุกระดับ” แสดงให้ เห็นว่าตานานและนิทานพื ้นเมืองเป็ น
เครื่ องมือสื่อสารทางวัฒนธรรมให้ กบั ประชาชนในทุกระดับผ่านการบอกเล่า ผ่าน
ช่วงชีวิตของผู้คนรุ่นแล้ วรุ่นเล่าที่สามารถสื่อจินตนาการสูผ่ ้ ฟู ั งผู้อ่านได้ เป็ นอย่าง
ดี เนื ้อหาของตานานพื ้นเมืองได้ แทรกศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ ความ
ศรัทธา อีกทังยั
้ งช่วยเสริ มสร้ างปั ญญา การเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูคนในสังคมนัน้ ๆ ได้
อย่างน่าประทับใจ
ในอีกแง่หนึ่ง คือ ผู้ฟังและผู้อ่านตานานพื ้นเมืองนันต่
้ างมีความมุ่งหวัง
ที่จะได้ รับประโยชน์หรื อสาระความคิดจากเรื่ องเล่าเหล่านี ้ บ้ างก็เป็ นคติเตือนใจ
บ้ างก็เป็ นเรื่ องราวเพื่อสร้ างความเพลิดเพลิน บ้ างก็ใช้ อธิบายเหตุที่มาที่ ไปของ
บุคคล สถานที่ และเหตุการณ์ต่าง ๆ อันมีนยั ยะที่ต้องอาศัยการศึกษาตีความ
เรื่ องเล่าที่บรรพชนได้ ถ่ายทอดความคิดความเชื่อเอาไว้ กล่าวคือ แม้ เรื่ องเล่า
ต านานที่ ดูเ หมื อ นจะเป็ นเพี ยงเรื่ องเหนื อ จริ ง มี แต่จิ นตนาการและความ
มหัศจรรย์ มากมาย แต่ทว่ากลับเป็ นสิ่ งที่ ยังคงบอกเล่าถ่ายทอดกันเรื่ อยมา
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เหตุนีต้ านานพื น้ บ้ านจึงมี ฐานะเป็ นปฏิ บัติการทางสังคมในอี กรู ปแบบหนึ่ง
ความหมายนี ้บ่งชี ้ให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างตานานกับสังคมวัฒนธรรมใน 2
มิ ติ คื อ มิ ติ แ รก เรื่ องเล่ าต านานพื น้ เมื องในฐานะภาพสะท้ อนทางสัง คม
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงเรื่ องราวที่ เป็ นสื่ อสามารถสะท้ อนให้ เห็นความเป็ นมา
เป็ นไปทางความคิดความเชื่ อของผู้คนในสังคม เสมื อนเป็ นกระจกที่ สะท้ อน
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน มิ ติที่สอง เรื่ องเล่าตานานพืน้ เมื อง คือ การ
ประกอบสร้ างความจริงทางสังคมและวัฒนธรรม กล่าวคือ เป็ นการมองว่า แม้ จะ
ไม่มีความจริ งในสังคมวัฒนธรรมนัน้ ๆ แต่เรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองนี ้ก็สามารถที่
จะรังสรรค์ให้ กลายเป็ นเรื่ องราวเกิดขึน้ มาได้ หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้ อมูล
คติชนเหล่านี ้มีส่วนในการประกอบสร้ างความจริ งให้ เกิดขึ ้นภายในความคิดนึก
ของผู้คนในสังคม โดยแนวคิดการประกอบสร้ างความจริ งทางสังคมมีพื น้ ฐาน
ความคิดว่า ความจริ ง (reality) ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้ ว แต่เป็ นสิ่งที่ถกู ประกอบสร้ าง
ขึ ้นมานัน่ เอง
จากทัศนะที่กล่าวมาข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่า ในสังคมเวียดนามนันเรื
้ ่ อง
เล่าตานานพืน้ เมืองเป็ นวัฒนธรรมที่มีบทบาทสาคัญและมีความผูกพันกับวิถี
ชี วิตวัฒนธรรมของชาวเวี ยดนามมาแต่อดี ตจนถึงปั จจุบัน เรื่ องเล่าต านาน
พื ้นเมืองจึงเป็ นบทสะท้ อนให้ เห็นระบบคิด โลกทัศน์ ค่านิยม และอุดมการณ์ทาง
สังคมบางประการที่แฝงมาพร้ อมกับเนื ้อหาของเรื่ องเล่าเหล่านี ้ ด้ วยเหตุนี ้จึงเป็ น
เรื่ องราวที่น่าสนใจศึกษาว่าเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองได้ สื่อให้ เห็นระบบความคิด
ความเชื่อทางสังคม หรื อสื่ออุดมการณ์ใดบ้ าง
เมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้ าที่ของเรื่ องเล่าตานานพบว่า เป็ นส่วนที่ขาด
ไม่ได้ ในแทบทุกสังคมเพราะตานานเป็ นตัวกาหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ิ
ให้ แก่สมาชิกในสังคม เป็ นเรื่ องเล่าที่มีพลังและเป็ นภูมิปัญญาให้ แก่สมาชิกใน
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สังคมด้ วย (B. Malinowski, 1954: 100) ในกรณีสงั คมเวียดนาม ผู้เขียนก็พบว่า
มีการใช้ เรื่ องเล่าประเภทดังกล่าวเพื่อสื่ อสารถึงอุดมการณ์ ทางสังคมของชาว
เวียดนามเรื่ อยมา นับแต่อดีตซึ่งถือเป็ นสิ่งที่น่าสนใจ กล่าวคือ ชาวเวียดนามได้
นาเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองของตนมาเป็ นข้ อคิดและคติเตือนใจให้ แก่ประชาชน
ในฐานะที่ข้อมูลเหล่านี ้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติที่ผ้ ฟู ั งไม่ว่าจะเป็ นเด็ก
เยาวชนหรื อผู้ใหญ่ทงชายและหญิ
ั้
งต่างจะได้ รับรู้ ความคิดทางสังคมวัฒนธรรม
หลายอย่างร่ วมกัน ทัง้ ความเชื่ อเกี่ ยวกับเทพเจ้ าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตานานการ
สร้ างโลก การผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของเหล่าวีรบุรุษผู้กล้ าในตานาน ไปจนถึงเรื่ อง
เล่าเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งเกี่ยวพันกับรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีและแนวคิดของ
ชาวเวียดนาม
ผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพืน้ เมืองเวียดนามกับการประกอบสร้ าง
สังคมมาตาธิปไตย
ในหัวข้ อนี ้ ผู้เขียนได้ นาเสนอผลการวิเคราะห์ภาพแทนผู้หญิงในตานาน
พื ้นเมืองเวียดนามที่เป็ นเครื่ องมือทางวัฒนธรรมซึ่งมีส่วนในการประกอบสร้ าง
ความจริ งทางสังคมอีกอย่างหนึ่ง ทังในแง่
้
ความสาคัญและบทบาทของภาพแทน
ผู้หญิงที่พบ อันมีส่วนสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับประเด็นการประกอบสร้ างสังคมโดย
เน้ นการสร้ างสังคมมาตาธิปไตยเป็ นหลัก ทังนี
้ ้เมื่อศึกษาประเด็นดังกล่าวแล้ วจะ
ทาให้ เข้ าใจและมองเห็นวิธีคิด ความเชื่อ ค่านิยม โลกทัศน์ และอุดมการณ์ ทาง
สังคมของชาวเวียดนามผ่านข้ อมูลเรื่ องเล่าตานานพืน้ เมือง ดังมีรายละเอี ยด
ตามลาดับต่อไปนี ้

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพื้นเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิปไตย

ความหมายและนิยามของคาว่ า “มาตาธิปไตย”
คาว่า “มาตาธิปไตย” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า matriarchy ใน พจนานุกรม
ศัพท์ สงั คมวิ ทยา ฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2557: 132) ให้
นิยามไว้ ว่า การจัดระเบียบทางสังคมที่มีผ้ หู ญิงเป็ นใหญ่ คือ มารดาเป็ นหัวหน้ า
ครอบครัว นักมานุษยวิทยาบางคนเชื่อว่า เดิมในสังคมเร่ร่อนที่คนยังเก็บของป่ า
และล่าสัตว์ ยังไม่มีครอบครั วทรั พย์ สิ น สังคมจะมีลักษณะเป็ นมาตาธิ ปไตย
เนื่องจากมารดาเป็ นผู้ให้ กาเนิดบุตรจึงเป็ นผู้กาหนดกฎเกณฑ์ของสังคม ต่อมา
เมื่อสังคมได้ พฒ
ั นาเป็ นสังคมเกษตรกรรมและเลี ้ยงสัตว์ ผู้ชายเป็ นผู้มีบทบาทใน
การปกป้องดูแลที่ดินและทรัพย์สิน สังคมจึงกลายเป็ นปิ ตาธิปไตย ส่วน เจษฎา
ทองรุ่ งโรจน์ (2560: 450) อธิบายว่า มาตาธิปไตย คือระบบสังคมที่จัดระเบียบ
รอบหลักการปกครองของมารดา ซึ่งมารดาหรื อผู้หญิงเป็ นหัวหน้ าครอบครัวหรื อ
อยู่ตาแหน่งสูงสุดของโครงสร้ างอานาจ และการสืบเชือ้ สายหรื อการรั บมรดก
ดาเนินผ่านทางสายมารดาหรื อสายฝ่ ายหญิง เด็กเป็ นของครอบครัวฝ่ ายหญิง ซึง่
หากพิจารณาตามแนวคิดข้ างต้ นเพื่อให้ เข้ าใจได้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น คาว่า “มาตาธิ ป
ไตย” ก็คือ แนวคิดว่าด้ วยระบบอานาจแม่เป็ นใหญ่ ผู้หญิงเป็ นศูนย์กลางของ
สังคมตลอดจนมีอิทธิพลมากกว่าหรื อทัดเทียมกับผู้ชาย (Cynthia Eller, 1999:
634) รวมทังอ
้ านาจในโครงสร้ างทางสังคมในมิติตา่ ง ๆ ด้ วย
อนึ่ง มีหลักฐานจากพิธีกรรมดัง้ เดิมของผู้คนในภูมิภาคอาเซี ยนที่ ยัง
หลงเหลือให้ เห็นในปัจจุบนั ก็เป็ นเรื่ องที่สะท้ อนให้ เห็นระบบความเชื่อดังเดิ
้ มของ
ชนพื ้นเมืองในภูมิภาคนี ้ที่ให้ ความสาคัญและยกย่องเพศหญิง ก่อนที่สงั คมจะมี
พัฒนาการเป็ นบ้ านเป็ นเมืองภายหลัง ผู้หญิงจึงมีความสาคัญและบทบาททาง
สังคมซึ่งมี ร่ อยรอยปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดี ที่ มี มาตัง้ แต่สมัยก่ อน
ประวัติศาสตร์ มาแล้ ว ดังทัศนะของ สุจิ ตต์ วงษ์ เทศ (2559: 25) ที่ ว่าผู้หญิ ง
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สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ -ผู้เขียน) ยุคดึกดาบรรพ์ราว
3,000 ปี มาแล้ ว มีสถานะและบทบาททางสังคมสูงกว่าผู้ชาย ดังจะเห็นได้ จาก
การเป็ นผู้นาบ้ าง เป็ นหมอมดหมอผี หัวหน้ าเผ่าพันธุ์ เท่ากับการเป็ นใหญ่ ใน
พิธีกรรม เป็ นผู้สร้ างสรรค์และสืบทอดวัฒนธรรม ผู้หญิงจึงเป็ นเจ้ าของเครื่ องมือ
งานช่างทุกอย่าง รวมทังเป็
้ นช่างฟ้อน ช่างรา ช่างขับ ช่างปี่ ฯลฯ ซึง่ ในอดีตผู้ชาย
ไม่มีสิทธิ์ทาสิ่งสาคัญเหล่านี ้
สังคมจีนในอดีตซึ่งเป็ นต้ นธารของวิถีชีวิตวัฒนธรรมสาคัญแห่งหนึ่งที่มี
ความใกล้ ชิดกับเวียดนามมาตังแต่
้ ครัน้ โบราณพบว่า “จีนในอดีตเป็ นสังคมที่ถือ
อานาจแม่เป็ นใหญ่เช่นกัน อีกทังยั
้ งเป็ นสังคมเกษตรกรรมที่เน้ นให้ ผ้ หู ญิงเป็ น
ผู้นา การทางานหาเลี ย้ งครอบครั ว และบทบาทหน้ าที่ แม่ก็ยังเป็ นผู้ก าหนด
บทบาทและสถานะของสมาชิกในสังคม หรื ออาจเรี ยกได้ ว่าผู้หญิงคือศูนย์กลาง
ทางสังคม ก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนไปสู่โครงสร้ างสังคมที่ถืออานาจพ่อเป็ นใหญ่
อ านาจในการก าหนดบทบาทฐานะทางสัง คมจึ งเปลี่ ยนแปลงไปสู่ผ้ ู ชาย”
(ศิริวรรณ วรชัยยุทธ, 2559: 250) ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมเวียดนามที่ เชื่อถือกันมา
แต่ อดี ตก็ มี แนวความคิ ดว่ า สัง คมเวี ยดนามแต่ โบราณกาลก็ เคยมี สั ง คม
วัฒนธรรมการปกครองและมีโครงสร้ างสังคมมาตาธิปไตย คือมีผ้ นู าเป็ นผู้หญิง
มาก่อน ก่อนที่จะรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนและลัทธิขงจือ้ ที่เข้ ามาภายหลัง
(Huu Ngoc, 2010: 836) วิถีชีวิตวัฒนธรรมเวียดนามในยุคดังเดิ
้ มนันไม่
้ เพียงแต่
เป็ นสังคมมาตาธิปไตยมาก่อน แต่ยงั เป็ นสังคมที่เน้ นความเสมอภาคเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชายด้ วย
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ภาพที่ 2 รูปปั น้ เจ้ าแม่หรื อเทพธิดาในประเพณีความเชื่อแต่โบราณของชาวเวียดนาม
ที่มา: http://tamlinhhuyenbi.net/threads

นอกจากนี ้ ยังมีทศั นะของนักวิชาการที่มีความรู้ ความเข้ าใจพัฒนาการ
ทางสังคมและวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ซึ่งค่อนข้ างจะมีความเห็น
สอดคล้ องกันถึงลักษณะดังเดิ
้ มของภูมิภาคนี ้ที่แม้ จะให้ ความสาคัญของญาติ
ทังสองฝ่
้
ายที่เราพบเห็นอยู่ทกุ วันนี ้ แต่ก็นิยมให้ ความสาคัญกับการสืบเชือ้ สาย
ทางฝ่ ายหญิ ง อันเป็ นจารี ตประเพณี ที่ยังคงมี อยู่ในสังคมชนบท จากพื น้ ฐาน
ดังกล่าวจึงส่งผลไปถึงการมองอะไรในลักษณะที่ ให้ ความส าคัญกับฝ่ ายแม่
เนื่องจากความผูกพันในด้ านอารมณ์ ความรู้สึกย่อมหยัง่ รากลึกที่มีผลต่อความ
เชื่อโลกทัศน์และการรับรู้ ที่มกั สืบทอดจากแม่และครอบครัวฝ่ ายแม่เป็ นสาคัญ
(ปรานี วงษ์ เทศ, 2558: 54) ซึ่งในมุมมองทางมานุษยวิทยาส่วนใหญ่มกั มองว่า
สังคมของมนุษย์ นับแต่อดี ตกาลนัน้ ผู้หญิ งค่อนข้ างมี สถานภาพที่ สูงและ
ทัดเทียมกับผู้ชายมาก่อน
ศาสนาในสังคมอดีตก็มกั ปรากฏภาพของเทพธิดาหรื อเทพเทวี บ้ างก็มี
บทบาทเป็ นเจ้ าแม่ในคติความเชื่อดังเดิ
้ ม แต่ภายหลังอิทธิพลสังคมปิ ตาธิปไตย
ที่เน้ นศูนย์กลางไว้ กับผู้ชายได้ รับการยอมรับมามากขึ ้นและส่งผลกระทบทาให้
แนวคิ ดมาตาธิ ปไตยได้ เ ลื อนหายไปจากสัง คม (Cynthia Eller, 1999: 634)
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ร่องรอยของแนวคิดการนับถือบูชาเพศหญิงก็ยงั คงปรากฏให้ เห็นได้ จากเรื่ องราว
เกี่ยวกับความเชื่ออานาจเหนือธรรมชาติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ยงั คงมีภาพร่ างเป็ น
ผู้หญิ งปรากฏอยู่บ่อยครั ง้ ในหลายกลุ่มวัฒนธรรมทั่วโลก รวมถึงในภูมิ ภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นี ้ด้ วยเช่นกัน
อานาจของผู้ หญิ งในเรื่ องเล่ าต านานพืน้ เมื องกั บการประกอบ
สร้ างสังคมมาตาธิปไตย
ตานานกาเนิดธรรมชาติบางเรื่ องในสังคมเวียดนาม มีการนาเสนอให้
เห็นบทบาทของผู้หญิ งในฐานะที่เป็ นผู้สร้ างสรรค์ทาให้ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้ มา
เช่น ตานานกาเนิดภูเขาห้ ายอด เล่าว่านางพญามังกรได้ โผล่ขึ ้นมาจากทะเล แล้ ว
มาวางไข่บนแผ่นดิน เปลือกไข่มีลักษณะพิเศษ ส่องแสงประกายระยิบระยับ
ภายหลังไข่ฟองใหญ่ใบนี ้ก็ได้ ฟักและให้ กาเนิดธิดาพญามังกรซึ่งเป็ นลูกหลาน
ทวยเทพที่มีความงามทังกายและใจ
้
ไข่ที่ฟักแล้ วก็ได้ กลายเป็ นภูเขา นัน่ คือภูห้า
ยอดที่สวยที่สุดอยู่บริ เวณชายฝั่ งทะเลจังหวัดกวางนาม ผู้คนเรี ยกว่าภูหงูฮาน
แปลว่าภูห้ายอดหรื อภูเขาห้ ายอดนั่นเอง (ไล ทิ เลียน, 2543: 57-74) แสดงให้
เห็น ความคิดของชาวเวียดนามว่า ภูเขาเป็ นภูมิทศั น์ทางธรรมชาติของประเทศ
ซึ่งเชื่อว่าเป็ นสิ่งที่เกิ ดจากอานาจศักดิ์สิทธิ์ ของนางพญามังกร ความคิดความ
เชื่อนี ้ถือว่ามีลกั ษณะเฉพาะและโดดเด่นอย่างหนึง่ เพราะมีการชี ้ให้ เห็นว่า มังกร
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็ นสัญลักษณ์ หรื อตัวแทนของผู้ชายเท่านัน้ แต่ใน
เรื่ องเล่าต านานพื น้ เมื องเวี ยดนามส านวนนี ้ มังกรกลับมี ฐานะเป็ นสิ่ งเหนื อ
ธรรมชาติและมีสถานะเป็ นเพศหญิงซึ่งเรี ยกว่า “นางมังกร” มีบทบาทเป็ นผู้สร้ าง
บ้ านแปงเมืองของเวียดนามด้ วยเช่นกัน
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ส่วนในยุคโบราณ ผู้หญิ งเวียดนามก็มีสถานะเท่าเทียมกับผู้ชาย เจ้ า
หญิงบางองค์ถึงกับทรงจับดาบนาทัพ โดยในอดีตเวียดนามมีวีรสตรี สองพี่น้อง
ชื่อ “ตรึ งตรั๊กและตรึ งหญี ่” บ้ างก็เรี ยกว่าสองสาวตระกูลตรึง เป็ นผู้นากองทหาร
เวียดนามสู้รบกับกองทัพจี นจนได้ รับชัยชนะ แล้ วได้ กลายเป็ นผู้นาและได้ รั บ
เลือกให้ เป็ นราชินี แต่ไม่นานนักก็ถกู กองทัพจีนปราบ ประเทศจึงถูกเปลี่ยนฐานะ
เป็ นแคว้ นหนึ่ งของจักรพรรดิ จี นโบราณ (ดี .จี .อี .ฮอลล์ , 2549: 202) ผู้หญิ ง
เวียดนามถูกลดบทบาทลงเมื่อวัฒนธรรมขงจื ้อเข้ ามามีอิทธิพลในสังคม แต่เมื่อ
เทียบกับประเทศอื่นในแถบภูมิภาคนี ้ก็นบั ได้ ว่าผู้หญิงเวียดนามยังคงได้ รับการ
ยกย่องและมี อิ สระอยู่ไม่น้ อย เนื่ องจากในอดี ตผู้ชายต้ องตัง้ หน้ าตัง้ ตาอ่ าน
หนังสือเพื่อเตรี ยมสอบจอหงวน เรื่ องของปากท้ องจึงตกเป็ นหน้ าที่ของผู้หญิง ผู้
เป็ นแม่ ย่า และยาย จะได้ รับความนับถื อยาเกรงจากลูกหลานมาก (สุกัญญา
มกราวุธ, 2556: 81) นอกจากนี ้ ในกฎหมายสมัยโบราณของเวียดนามยังรับรอง
สิทธิของผู้หญิงหลายอย่าง เช่น สิทธิในการรับมรดกของลูกสาว สิทธิของภรรยา
รอง รวมทังข้้ อห้ ามในการขายภรรยาและลูกสาว เป็ นต้ น
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ภาพที่ 3 ภาพเขียนสีและรู ปปั น้ วีรสตรี สองพี่น้องตระกูลตรึ งในตานานสู้รบขับไล่กองทัพ
ราชวงศ์ฮนั่ ของจีน. ที่มา: https://www.thoughtco.com/trieu-thi-trinh-vietnams-warrior-lady

นอกจากนี ้ยังมี ตานานวัดบ่าเจี ่ยว ซึ่งสร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.248 เป็ นวัดที่
มีความเกี่ยวข้ องกับวีรสตรี ในประวัติศาสตร์ เวียดนาม นัน่ คือ เจี่ยวทีจิง ผู้นาการ
ลุกฮื อต่อต้ านการปกครองของจี นเมื่ อคริ สต์ ศตวรรษที่ 3 เจี่ ยวที จิ งเป็ นผู้น า
กองทัพชาวบ้ านเข้ าต่อสู้กับกองทหารจีนจากราชวงศ์อู๋ ซึ่งเป็ นราชวงศ์ทางใต้ ใน
สมัยสามก๊ ก ภาพลักษณ์ของเจี่ยวทีจิงซึ่งเป็ นที่ร้ ู จกั กันโดยทัว่ ไปคือ การยืนอยู่
บนหลังช้ างนาชาวบ้ านลุกขึน้ สู้กับทหารจีนอย่างกล้ าหาญ จนกระทัง่ สามารถ
ปกครองตนเองเป็ นเอกราชมานานถึง 23 ปี ก่อนที่จะพ่ายแพ้ ให้ แก่กองทัพจีนที่มี
กาลังทหารมากกว่า และท้ ายที่สุดนัน้ เจี่ ยวทีจิ งก็ ตัดสินใจกระโดดนา้ กระท า
อัตวินิบาตกรรมโดยไม่ยอมจานน เหตุการณ์ดงั กล่าวนี ้สร้ างความประทับใจและ
อยูใ่ นความทรงจาของชาวเวียดนามมาจนถึงทุกวันนี ้ และกล่าวกันว่าวัดบ่าเจี่ยว
สร้ างขึน้ เพื่ ออุทิศให้ แก่ การเสี ยสละชี วิ ตของเจี่ ยวที จิ ง เป็ นการสร้ างขึน้ ในปี
เดียวกับการตายของนาง บริ เวณด้ านหน้ าโบสถ์ ยังมีวิหารสักการะของวี รสตรี
เจี่ยวทีจิงมาจนถึงทุกวันนี ้ (ปิ ยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2558:22-23) อนึ่ง ภาพ
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วิถีประเพณี และวัฒนธรรมเวียดนามยังสะท้ อนให้ เห็นว่าการนับถื อศรัทธาต่อ
ผู้หญิ ง ซึ่งยังมี ปรากฏให้ เห็ นจากประเพณี การเซ่ นไหว้ บูชาเจ้ าแม่ของชาว
เวียดนาม กล่าวคือ ชาวเวียดนามนัน้ บูชาเทพธิ ดา 3 องค์ คือ องค์ที่หนึ่งดูแล
สวรรค์ (เจ้ าแม่แห่งฟ้า) องค์ที่สองดูแลป่ าไม้ (เจ้ าแม่แห่งดิน) และองค์ที่สามดูแล
แม่น ้าลาธาร (เจ้ าแม่แห่งน ้า) เสมือนเป็ นเทพเทวีผ้ ดู แู ลรักษาธรรมชาติแวดล้ อม
ของประเทศด้ วย

ภาพที่ 4 ลัทธิการนับถือเทพธิดาหรื อเจ้ าแม่ (เถ่อ เมิ ้ว) ทังสามองค์
้
ประกอบด้ วย เทพธิดาแห่ง
ฟ้าเทพธิดาแห่งดิน และเทพธิดาแห่งน ้า ลัทธิความเชื่อนี ้เป็ นศาสนาดังเดิ
้ มของชาวเวียดนาม

ส่วน ตานานแม่ โพสพหรื อเทพี แห่ งข้าวของเวี ยดนาม ก็เป็ นเรื่ องเล่า
ปรัมปราอีกเรื่ องหนึ่งที่มีการนาเสนอภาพผู้หญิงซึ่งแสดงให้ เห็นถึงบทบาทฐานะ
ที่เป็ นศูนย์กลางตามแนวคิดสังคมมาตาธิ ปไตยของชาวเวียดนามที่มีมาตัง้ แต่
อดีตได้ เด่นชัดอีกเรื่ องหนึ่ง ดังมีเรื่ องเล่าว่า
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“มีหญิงสาวกาพร้ าผู้หนึ่งมีฐานะยากจน นางอาศัยอยู่กับแม่ที่
มีอายุมาก มีปีหนึ่งฝนแล้ ง หญิงสาวมีข้าวเก็บไว้ เพียงน้ อยนิด แต่ก็ยงั
แบ่งให้ ชาวบ้ านไปกิน ในชุมชนนี ้มีหญิงเศรษฐี ผ้ หู นึ่ง วันหนึ่งแกออกไป
ทาไร่ ทานา พบแม่เฒ่านอนอยู่ริมทางด้ วยความหิวโหย เศรษฐี จึงแบ่ง
อาหารให้ วันนันเมื
้ ่อเศรษฐี กลับถึงบ้ านก็ร้ ูสึกแปลกใจเมื่อเห็นมีกระบุง
ข้ าวเปลือกตัง้ อยู่ ต่อมาพอถึงหน้ าเก็ บเกี่ ยวปี นัน้ ในยุ้งฉางบ้ านของ
เศรษฐี ก็เต็มไปด้ วยข้ าวเปลือก ปี ตอ่ มานาข้ าวแกต่างก็ให้ ผลผลิตสูง แต่
เมื่อแกร่ ารวยกลับเปลี่ยนนิสยั เป็ นคนโลภและใจร้ าย อยู่มาวันหนึ่ง แก
ได้ พบหญิ งสาวก าพร้ าผู้ขยันจึงชวนไปท างานด้ วย ภายหลังเศรษฐี
บังคับให้ หญิงสาวทางานตังแต่
้ เช้ าจนกระทัง่ ตะวันลับ กลางคืนเธอต้ อง
นอนเฝ้าข้ าวเปลือก ขณะที่เธอเคลิ ้มหลับไป ก็แว่วได้ ยินเสียงหนึง่ พูดว่า
“ข้ าคือแม่โพสพ ข้ าเสี ยใจที่ ไปช่วยเหลื อคนโลภไม่มี นา้ ใจเสี ยนาน”
หลังจากฝนแล้ งมานาน ปี ต่อมาฟ้าฝนเริ่ มอานวย ทว่ากระแสน ้าป่ าได้
ไหลมาพัดพาข้ าวตามไร่ นาของเศรษฐี ขีเ้ หนี ยวไปหมด ส่วนหญิ งสาว
กาพร้ า วันหนึ่งเข้ าป่ ากลับมาก็พบหญิงชราขอทาน ส่งเสียงโอดครวญ
เพราะความหิ ว จึงได้ ปิง้ หน่อไม้ และน าน า้ มาให้ เมื่ อเธอไปตักน า้ ที่
ลาธาร กลับมาก็ไม่พบหญิ งแก่คนนัน้ เห็นแต่กระบุงเปล่า เธอจึงนา
กระบุงกลับบ้ าน หลังจากวันนันก็
้ เกิดอัศจรรย์ขึ ้น คือทุกครัง้ ที่หญิงสาว
เลิกงานกลับถึงบ้ าน จะเห็นข้ าวเปลือกเต็มกระบุง หญิ งสาวจึงได้ นา
ข้ าวเปลื อกไปแจกทุกคนในหมู่บ้ าน ชาวบ้ านไม่อดอยากหิ วโหยอี ก
ต่อไป หญิงสาวก็ร้ ู แน่ว่า เมล็ดข้ าวเปลือกในกระบุงนันเป็
้ นแม่โพสพที่
มอบให้ เธอ”
(ไล ทิ เลียน, 2543: 84-93)
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นอกจากนี ้ ยังพบเรื่ องเล่าตานานพื น้ เมื องอี กส านวนหนึ่งที่ กล่าวถึ ง
ประวัติความเป็ นมาของแม่ข้าวในเวียดนามซึ่งมีเรื่ องเล่าว่า “นานมาแล้ วเมล็ด
ข้ าวมีขนาดใหญ่มาก มนุษย์ไม่จาเป็ นต้ องปลูกข้ าว ในช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยว
ผู้คนเพียงแค่จุดธูปเทียนและอธิษฐาน แล้ วเมล็ดข้ าวก็จะบินเข้ ามาในบ้ านของ
พวกเขาเอง อย่างไรก็ตามมีภรรยาขี ้เกียจคนหนึ่ง สามีของเธอสัง่ ให้ กวาดพื ้นให้
สะอาดเพื่อต้ อนรับแม่ข้าว แต่เธอยังทาไม่เสร็ จ สามีอธิษฐานเรี ยกแม่ข้าวแล้ ว
ข้ าวก็มาถึงเร็ วกว่าที่คิดไว้ ผู้เป็ นภรรยาตื่นตกใจและโกรธแม่ข้าวที่มาเร็ ว เธอจึง
จับไม้ กวาดไล่ตีเมล็ดข้ าวจนแตกออกเป็ นชิ ้น เนื่องจากความผิดของภรรยาที่ ตี
แม่ข้าว จึงเป็ นเหตุทาให้ ผ้ คู นนันจะต้
้ องปลูกข้ าวและเก็บเกี่ยวเอง รวมทังจะต้
้ อง
ตีข้าวเพื่ อให้ เมล็ ดข้ าวรวงออกจากล าต้ นตัง้ แต่นัน้ เรื่ อยมา” (Jacqueline M.
Piper, 1993: 75) แสดงให้ เห็ นว่ า ชาวเวี ยดนามเชื่ อว่ าข้ าวเป็ นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธิ์ ที่ผ้ ูคนจะต้ องให้ ความเคารพบูชา ข้ าวมิได้ เป็ นเพียงธรรมชาติ แต่ยัง
เสมือนเป็ นเทพธิดาหรื อเทพเทวีผ้ ปู ระทานธัญญาหารให้ แก่มวลมนุษย์ซงึ่ จะต้ อง
มีพิธีเซ่นสรวงบูชาผู้มีพระคุณนี ้ด้ วย
หากพิจารณาเนื ้อหาตานานแม่โพสพข้ างต้ น พบว่าเวียดนามเป็ นชุมชน
แบบกสิกรรมคือทานาเป็ นหลัก อีกทังข้
้ าวหรื อในภาษาเวียดนามเรี ยกว่า “เกิม”
(Cóm) เป็ นอาหารหลักและการปลูกข้ าวเป็ นอาชีพพืน้ ฐานของคนในประเทศ
การมีผลผลิตข้ าวมากหรื อน้ อยนันเป็
้ นเครื่ องสะท้ อนภาพทางเศรษฐกิจและวิถี
ชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวเวียดนามได้ เป็ นอย่างดี ความคิดความเชื่อของชาว
เวี ยดนามที่ มี ต่อต้ นข้ าวจึงมี ลักษณะคล้ ายคลึงกับวิถี ความเชื่ อของผู้คนใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในแถบลุ่มน ้าโขง นัน่ ก็คือ ข้ าวเป็ นเทพสตรี หรื อเทวีที่
เรี ยกกันว่า “แม่โพสพ” หรื อแม่ข้ าว ซึ่งนับเป็ นคติความเชื่ อดัง้ เดิมของชาว
เวียดนามที่ผ้ ูคนในชนบทยังคงนับถื อศรั ทธา ภาพเสนอเหตุการณ์ ในเรื่ องเล่า
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ตานานพืน้ เมืองข้ างต้ นที่หญิ งสาวผู้ขยันและใจดี ได้ ช่วยเหลือแบ่งปั นอาหาร
ให้ แก่แม่ข้าวที่ได้ แปลงกายมาเป็ นหญิงชรา นับว่าเป็ นวัฒนธรรมแบบผู้หญิ งที่
สร้ างขึ ้นจากส่วนที่ดีที่สุด นัน่ คือการเน้ นความงดงามด้ านจิตใจอันบริ สุทธิ์ ดัง
กรณีเหตุการณ์หญิงสาวผู้ขยันกับแม่ผ้ ใู จดีที่ได้ แบ่งปั นข้ าวให้ แก่ชาวบ้ านที่หิว
โหยอดอยาก ความสัมพันธ์ เช่นนี ้เป็ นการนาเสนอให้ เห็นภาพความสัมพันธ์ อัน
อบอุ่น เสมือนเป็ นแม่ที่คอยเลี ้ยงดูลกู ด้ วยความอ่อนโยน ดังกรณีแม่ข้าวได้ มอบ
กระบุงวิเศษให้ แก่หญิงสาวซึ่งเป็ นที่มาของพันธุ์ข้าวที่ใช้ เพาะปลูกทาไร่ทานาให้
ข้ าวกล้ าเจริญงอกงาม และเป็ นแหล่งธัญญาหารสาคัญที่ทาให้ ผ้ คู นไม่อดอยาก
มีข้อสังเกตว่า ข้ าวนับเป็ นสัญลักษณ์สาคัญที่อยู่ในความคิดความเชื่อ
ของชาวเวียดนาม ดังจะเห็นได้ จากชาวเวียดนามมักจะเปรี ยบรูปร่างของประเทศ
ของตนว่าเหมือนกับตะกร้ าใส่ข้าวสองใบแขวนอยู่ปลายสุดของไม้ คาน คือรูปตัว
S ทังนี
้ ้ตะกร้ าใส่ข้าวทังสอง
้ คือบริเวณแม่น ้าแดงทางภาคเหนือและบริ เวณแม่น ้า
โขงทางภาคใต้ ไม้ คานที่ ใช้ หาบตะกร้ าข้ าวก็ คื อแนวเทื อกเขาที่ กัน้ พรมแดน
เวี ยดนามกับลาว และเวี ยดนามกับกัมพูชา อี ก ทัง้ ข้ าวยังถื อเป็ นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิ ทธิ์ ที่ มี ความเชื่ อมโยงกั บวิ ถี ชี วิ ตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ ความเป็ น
เวียดนามมาเป็ นเวลาช้ านาน เพราะเป็ นสังคมเกษตรกรรม มีภูมิประเทศพืน้ ที่
อุดมสมบูรณ์ ที่เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงทาให้ เวี ยดนามเป็ นสังคมที่ มี ฐาน
วัฒนธรรมแบบเกษตรกรรมมาตังแต่
้ สมัยก่อนเรื่ อยมาจนถึงปั จจุบนั
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ภาพที่ 5 (ซ้ าย) แผนที่ประเทศเวียดนามที่ถกู มองว่าเหมือนกับไม้ คานที่หามตะกร้ าใส่ข้าวสอง
ใบ (ขวา) ภาพสลักนูนต่ารู ปรวงข้ าวบนพระโกศของพระจักรพรรดิซาล็อง (Gia-Long) ปฐม
กษัตริ ย์แห่งราชวงศ์เหงียน ราชวงศ์สดุ ท้ ายของเวียดนาม. ที่มา: Vu Hong Lien. (2016: 168)

นอกจากนี ้วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ในเวียดนามหลายกลุ่มที่
เป็ นชุมชนวัฒนธรรมข้ าวก็มีตานานและความเชื่อว่า ข้ าวเป็ นเพศหญิ ง บ้ างก็
เรี ยกแม่ข้าว บางกลุ่มก็เรี ยกขวัญข้ าว บ้ างก็เรี ยกเทพีหรื อเทพธิดาแห่งข้ าว เช่น
ชาวไทดา เมืองลา ชาวไทขาว เมืองเติ๊ก ชาวเวียด เมืองฮอยอัน เป็ นต้ น ความคิด
ความเชื่อที่มองว่า ข้ าวเป็ นแม่โพสพในระบบความคิดของชาวเวียดนามแต่เดิม
มา แสดงให้ เห็นภาพของผู้หญิงที่มีสถานะสูงยิ่ง ด้ วยเหตุที่ข้าวเป็ นสัญลักษณ์
ของชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเวี ยดนามมาตังแต่
้ อดีต ความหมายของเทพ
สตรี ที่มีฐานะเป็ นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเจริ ญรุ่งเรื องนัน้ ยังมี
ปรากฏให้ เห็นอยู่ใน ตานานนางเทพธิ ดาองค์ที่เก้ า เล่าว่า หลังจากที่เทพธิ ดา
นางฟ้าองค์ที่เก้ าได้ อยู่กินฉันสามีภรรยากับมนุษย์ ภายหลังได้ เสด็จกลับสู่เมือง
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สวรรค์พร้ อมกับสามีของนาง แล้ วครอบครองสวรรค์ หน้ าฝนเทพธิดาก็โปรยฝน
ลงสู่พื ้นโลกทาให้ ผ้ คู นอยู่เย็นเป็ นสุข บางวันก็ได้ ทอแสงตะวันลงให้ ต้นไม้ เขียว
ขจีสดใสงดงาม ผลิดอกสีสดใส นานทีก็เหาะลงบ่อนา้ ทิพย์ยังพืน้ โลกและแวะ
เวียนเดินทางมาเยี่ ยมเยื อนมนุษย์ให้ การช่วยเหลื อเมื่ อตกทุ กข์ได้ ยาก (สุวิไล
เปรมศรี รัตน์ และมยุรี ถาวรพัฒน์, 2541: 107-113)
พฤติกรรมของผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพืน้ เมืองกับการประกอบ
สร้ างสังคมมาตาธิปไตย
จากการศึกษาตานานพืน้ เมืองเวียดนาม ผู้เขียนพบว่าเนือ้ หาตานาน
หลายเรื่ องได้ นาเสนอให้ เห็นภาพตัวละครหญิ งที่มีบทบาทหน้ าที่ทางสังคมซึ่ง
เชื่อมโยงกับประเด็นแนวคิดมาตาธิปไตยปรากฏอยู่ด้วย นัน่ ก็คือ การให้ บทบาท
และอานาจแก่ฝ่ายหญิง ซึ่งสะท้ อนผ่านการกระทาหรื อพฤติกรรมของตัวละคร
ฝ่ ายหญิ งที่มีความหมายเชิ งสัญลักษณ์ ดังกรณี ตานานเซิงจินโอรสนางรุ กข
เทวดา มีเรื่ องเล่าว่า
“เซิงจินเป็ นบุตรของนางรุ กขเทวดา นางได้ มาสมัครสังวาสกับ
มนุษย์ จนเกิดบุตรคือเซิงจิน เมื่ออายุได้ 3 ขวบแล้ ว จึงมอบเซิงจินไว้ กับ
ชาวป่ าตัดฟื นขายเลี ย้ งชีวิต เมื่อเซิงจินเจริ ญวัยขึน้ แล้ ว มีกาลังพลัง
มากไปเที่ยวตัดฟื นในป่ า พบต้ นชิงชังใหญ่ต้นหนึ่ง เซิงจินเข้ าตัดฟั น
ต้ นไม้ นนแต่
ั ้ วนั จนค่าก็ยงั หาขาดไม่ ครัน้ รุ่งขึ ้นวันที่สอง เซิงจินจึงขึ ้นไป
จะตัดฟั นต้ นไม้ นนอี
ั ้ ก เห็นต้ นไม้ ดีเป็ นปกติไม่มีรอยขวานแต่อย่างใด จึง
มีความสงสัยอยู่ในใจแล้ วก็ลงมือฟั นไม้ ต้นนัน้ ต่อไป ครัง้ เวลาจวนค่า
เซิงจินก็แอบคอยดูอยู่ จึงเห็นหญิงแก่ผ้ หู นึ่ง มือถือไม้ เท้ าชี ้ต้ นไม้ ตาม
รอยที่ขวานฟั น เนื ้อไม้ ที่มีรอยฟั นก็ติดกันสนิทดีดงั เดิม เห็นดังนัน้ จึงวิ่ง
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เข้ าไปชิงเอาไม้ เท้ า หญิงแก่จึงพูดว่า เราคือรุกขเทวดาผู้เป็ นมารดาของ
เจ้ า จงอย่าตัดไม้ ต้นนี ้เลย ด้ วยเหตุว่ารุกขเทวดาญาติของเราสิงสถิตอยู่
ในนี ้ เมื่อเซิงจินได้ ฟังความดังนัน้ ก็อภิวาทกราบไหว้ ขอขมาลาโทษ และ
ขอไม้ เท้ าทิพย์ อันนัน้ แก่นางรุ กขเทวดาผู้เป็ นมารดา นางจึงอนุญาต
ประทานให้ แก่เซิงจิน แล้ วนางรุกขเทวดาก็อนั ตรธานหายไป ฝ่ ายเซิงจิน
ตังแต่
้ ได้ ไม้ ทิพย์ ก็ละการตัดฟื นขาย ถือไม้ เท้ าเที่ยวตามชายฝั่ งทะเล
เห็นเด็กคนหนึ่งตีงูตาย พวกเด็กทังหลายก
้
าลังรุ มกันดู เซิงจินจึงเข้ าไป
ดูงู จึงขอซากงูที่ตายจากเด็กแล้ วถืองูนนไปที
ั ้ ่หาดทรายริ มฝั่ งทะเล เอา
ไม้ เท้ าทิพย์ชี ้ที่ตวั งู งูนนก็
ั ้ กระดิกไหวตัวเป็ นขึ ้นมาได้ แล้ วก็เลื ้อยลงไป
ในทะเล ครัน้ รุ่งขึ ้นเซิงจินจึงเดินไปเที่ยวเล่นที่ตรงนันอี
้ ก ได้ เห็นผู้คนยืน
อยูท่ ี่นนั่ มือถือสิ่งของต่าง ๆ เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างลักษณะงาม มีกิริยา
เรี ยบร้ อย ชายผู้นนั ้ จึงพูดแก่เซิงจินว่า เราคือไทจื๊อราชบุตรแห่งมังกร
วานนี ท้ ่านได้ ช่วยชี วิตไว้ บัดนี พ้ ระราชบิดาของเราพระราชทานแก้ ว
แหวนเงินทองสิ่งของทังหลายเหล่
้
านี ้ มาตอบแทนพระคุณของท่านที่ได้
ช่วยชีวิตไว้ เซิงจินตอบพระราชบุตรมังกรว่า ตัวเราเป็ นมนุษย์ซึ่งได้ ทา
คุณไว้ แก่ท่านนัน้ ใช่ว่าจะให้ ท่านตอบแทนคุณนัน้ ก็ หาไม่ ถ้ าท่านมี
ความนับถือข้ าพเจ้ าจริงแล้ ว ขอท่านได้ พาเราไปเที่ยวชมพิภพบาดาลซึ่ง
เป็ นบ้ านเมืองอันไม่เคยเห็น จะมีความชอบใจยิ่งนัก ท่านจะเป็ นธุระพา
ไปได้ หรื อไม่ เมื่อพระราชบุตรมังกรได้ ฟังดังนัน้ จึงพาเซิงจินไปยังพิภพ
บาดาลตามความปรารถนา”
(เทียนวรรณ, 2560: 26-29)
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ตานานพืน้ เมืองเรื่ องนีพ้ ยายามนาเสนอให้ เห็นถึงสถานภาพที่สูงและ
บทบาทฐานะตามประเพณีของผู้หญิงที่มีพลังอานาจ นัน่ ก็คือ นางรุกขเทวดา ซึง่
เป็ นการวางบทบาทให้ ผ้ หู ญิงเป็ นเทพเทวี มีฤทธานุภาพและอานาจหรื อเป็ นสิ่ง
เหนือธรรมชาติศกั ดิ์สิทธิ์ที่สถิ ตอยู่ตามธรรมชาติ อันเป็ นอยู่ในความเชื่อที่ชาว
เวียดนามให้ ความเคารพศรัทธา ภาพของการเป็ นเทพแห่งต้ นไม้ ในความคิดของ
ชาวเวียดนามเช่นนี ้ สามารถชีใ้ ห้ เห็นการยกย่องผู้หญิ งขึน้ เป็ นใหญ่ได้ อีกทาง
หนึ่ง เพราะภาพของผู้หญิ ง ต้ นไม้ พืน้ ดิน และชีวิต ล้ วนเป็ นสิ่งที่เกี่ ยวโยงกัน
ทัง้ นี น้ างรุ กขเทวดามี บทบาทเป็ นแม่ผ้ ูยิ่งใหญ่ ของเซิ งจิ นซึ่งเป็ นตัวละครเอก
สาคัญ ในตัวบทเนื ้อหาตานานเรื่ องนี ้ แม้ เธอจะไม่ได้ เลี ้ยงดูเซิงจิน ด้ วยเหตุที่ต้อง
หนี กลับไปอยู่ยังผื นป่ าบนภูเขาตามวิถีของตน แต่ภายหลังเซิ งจิ นได้ ร้ ู จักกับ
มารดาแต่ไม่ร้ ูจกั บิดาของตน เพราะนางรุกขเทวดาได้ ฝากเซิงจินให้ ชาวป่ าเลี ้ยงดู
แสดงให้ เห็นว่าลูกที่เกิดมาความใกล้ ชิดกับแม่และญาติฝ่ายแม่เท่านัน้ แต่ไม่
รู้จกั คุ้นเคยกับพ่อและญาติฝ่ายพ่อ เรื่ องเล่าที่ละเลยหรื อปฏิเสธการเลี ้ยงดูบุตร
จากฝ่ ายชาย แสดงให้ เห็นกลวิธี การบอกเล่าเพื่ อต้ องการสื่ อความหมายตาม
แนวคิดสังคมมาตาธิปไตย ภาพลักษณ์บิดาของเซิงจินที่สูญหายไปและไม่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในเนือ้ เรื่ องเลย แม้ จะมีเหตุการณ์ที่เล่าว่านางรุ กขเทวดามาสมสู่กับ
มนุษย์ก็ตาม ลักษณะเช่นนี ้ แสดงให้ เห็นการยอมรับการมีตวั ตนของพ่อ แต่มิได้
ให้ ความสาคัญกับพ่อ เหตุการณ์ ในตานานช่วงนี ้จึงถื อเป็ นกลวิธีอย่างหนึ่งใน
การปฏิเสธการสืบวงศ์ตระกูลทางฝ่ ายพ่อ รวมทังปฏิ
้ เสธอานาจปิ ตาธิปไตยที่แฝง
มากับการนาเสนอภาพของฝ่ ายพ่อที่ปรากฏเลือนราง ไม่ชดั เจนในเนื ้อหาของการ
เล่าเรื่ องตานานนี ้
ในทางตรงกันข้ าม นางรุ กขเทวดาผู้เป็ นมารดากลับเป็ นผู้ให้ อ านาจ
วิเศษแก่เซิงจิน เสมือนเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ เพื่อใช้ ในการดาเนินชีวิตและเป็ น
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เหตุผลสาคัญที่นาพาความสาเร็ จมาสู่เซิงจินได้ อีกทังยั
้ งเป็ นเหมือนผู้นาในการ
ประกอบพิธีตามความเชื่อและประเพณี ดังกรณีเหตุการณ์ที่นางรุ กขเทวดาได้
บอกกล่าวแก่เซิงจินว่า ตนเองเป็ นมารดาและขอให้ เซิงจินเลิกตัดไม้ ชิงชังซึ่งเป็ น
เสมือนญาติพี่น้องของตน แล้ วได้ ประทานไม้ ทิพย์กายสิทธิ์ ให้ พร้ อมกับได้ สั่ง
สอนแนะนาให้ ความรู้ เรื่ องต่าง ๆ สิ่งที่เด่นชัดในเรื่ องนีก้ ็ คือ ภาพของนางรุ กข
เทวดาที่ มี ฐ านะเป็ นแม่ ที่ ค อยควบคุ ม และสั่ ง สอนให้ ความรู้ เกี่ ยวกั บ
ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ของฝ่ ายแม่ ตลอดจนเป็ นผู้มอบไม้ กายสิทธิ์ ที่เสมื อน
เป็ นทรัพย์สินและอานาจให้ แก่บตุ ร เพื่อจะได้ ไปใช้ ในการดาเนินชีวิต ภาพที่นาง
รุกขเทวดาได้ มอบไม้ กายสิทธิ์ให้ เมื่อครัง้ ที่ยงั เยาว์วยั สื่อให้ เห็นภาพของผู้หญิงที่
มี บทบาทส าคัญในการปลูกฝั งอบรมสั่งสอนผ่ านภาษาของแม่ อนึ่งการใช้
สัญลักษณ์ของนางรุ กขเทวดา ซึ่งเป็ นธรรมชาติ นัน่ คือ ต้ นไม้ อันสอดคล้ องกับ
ความคิดความเชื่อของชาวเวียดนามที่มองว่า นางรุกขเทวดาก็คือเทพธิดาที่ทา
หน้ าที่ดแู ลป่ าไม้ เป็ นเทพธิ ดาที่ชาวเวียดนามเลื่อมใสบูชาในฐานะเจ้ าแม่องค์
หนึ่ ง ที่ ส าคั ญ ต่ อ ชี วิ ต ของชาวเวี ย ดนาม ภาพที่ เ สนอให้ เห็ น เช่ น นี ก้ ็ เ พื่ อ
เปรี ยบเทียบให้ เห็นว่าสายสัมพันธ์ระหว่างแม่ลกู ซึ่งเป็ นความผูกพันที่มาจากการ
กาเนิดและเป็ นสายสัมพันธ์ที่เป็ นไปตามระบบธรรมชาตินนั่ เอง
การนาเสนอภาพผู้หญิงเป็ นใหญ่ผ่านเรื่ องเล่าตานานนีย้ งั มองเห็นได้
จากความหมายของอนุภาคของวิเศษสาคัญในเรื่ องดังกล่าวข้ างต้ น นัน่ คือ ไม้
กายสิทธิ์ ที่ตวั ละครเอกคื อ เซิงจินได้ รับมาจากแม่นางรุ กขเทวดา ซึ่งมีอานาจ
วิ เศษสามารถชี ใ้ ห้ สิ่ ง ที่ ไ ม่ มี ชี วิ ตแล้ วกลับฟื ้นคื น มามี ชี วิ ตได้ อี ก ครั ง้ ซึ่ ง มี
ความหมายเหมือนกับการเป็ นผู้ให้ กาเนิด นัน่ ก็คือ ความเป็ นแม่ แต่ทว่าอนุภาค
วิเศษที่เซิงจินได้ รับภายหลังจากพญามังกรกลับเป็ นความรู้ ที่อยู่ในตารับตารา
พิชยั สงคราม ซึ่งตารานี ้เป็ นองค์ความรู้ ในด้ านการต่อสู้เชิงศึกสงคราม โดยเน้ น
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ยุทธวิธีเชิงรบเป็ นสาคัญ อันเป็ นแนวคิดแบบวัฒนธรรมและมักถูกเชื่อมโยงกับ
สังคมปิ ตาธิปไตย ด้ วยเหตุนี ้การนาเสนอลาดับเหตุการณ์ให้ เห็นภาพของเซิงจิน
ผู้ที่ได้ รับอานาจวิเศษจากแม่มาก่อนเป็ นลาดับต้ น จึงสะท้ อนให้ เห็นถึงสัง คม
วัฒนธรรมแบบผู้หญิงเป็ นใหญ่ของชาวเวียดนามที่มีมาตังแต่
้ ในอดีตกาล ก่อนที่
อิทธิพลความคิดแบบชายเป็ นใหญ่จะเกิดขึ ้น
ในเนื ้อหา ตานานเซิ งจิ นโอรสนางรุ กขเทวดา ยังมีภาพเหตุการณ์ที่สื่อ
ความหมายให้ เห็นถึงความเป็ นสังคมวัฒนธรรมมาตาธิปไตยที่มีมาแต่เดิมของ
ชาวเวียดนามอีกเหตุการณ์หนึ่ง นัน่ คือ ในเรื่ องได้ อธิบายให้ เห็นว่า เซิงจินเมื่อรู้
ว่าตนเองเป็ นลูกของนางรุ กขเทวดาแล้ ว ก็ร้ ูสึกสานึกผิดที่ได้ ไปตัดต้ นไม้ ใหญ่ซึ่ง
เป็ นญาติพี่น้องฝ่ ายแม่ ภายหลังเซิงจิน จึงได้ แสดงการขอโทษ ดังเนื ้อความว่า
“หญิ งแก่ จึงพูดว่า เราคื อรุ กขเทวดาผู้เป็ นมารดาของเจ้า เจ้าจงอย่าตัดไม้ต้นนี ้
ต่อไปเลย ด้วยเหตุว่ารุกขเทวดาญาติ ของเราสิ งสถิ ตอยู่ในต้นไม้นี้ เมื ่อเซิ งจิ นได้
ฟังความดังนัน้ ก็ อภิ วาทกราบไหว้วิงวอนขอขมาลาโทษ” ภาพพฤติกรรมการ
แสดงออกของตัวละครเอก ที่ได้ กราบขอขมาต่อต้ นไม้ และผู้เป็ นแม่ สะท้ อนให้
เห็นวัฒนธรรมที่ การให้ ความส าคัญกับอ านาจฝ่ ายแม่และญาติฝ่ ายแม่ด้ วย
กล่าวคือ การอภิวาทกราบไหว้ ของเซิงจินสะท้ อนให้ เห็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับ
การให้ กาเนิด การเลี ้ยงดู และความอ่อนหวานอ่อนโยน ตลอดจนทาให้ เห็นความ
รักความผูกพันระหว่างลูกกับแม่ได้ อย่างน่าประทับใจ ลักษณะเช่นนี ้สอดคล้ อง
กับแนวความคิดของส านักสตรี นิยมสายวัฒนธรรม คือยอมรั บว่าผู้หญิ งและ
ผู้ชายมีคณ
ุ ลักษณะที่แตกต่างกัน เหมือนที่เคยเชื่อกันในอดีต แต่นกั สตรี นิยม
สายนี ้เสนอว่า คุณลักษณะที่เป็ นหญิ งนัน้ ดีกว่าหรื อเหนือกว่าของผู้ชาย ไม่ใช่
ด้ อยกว่าดังที่เชื่อกันมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็ นความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ผ้ อู ื่น การเอาใจ
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ใส่ดแู ล ความอ่อนโยน ความสันติไม่ก้าวร้ าว ล้ วนเป็ นคุณลักษณะที่ผ้ หู ญิงควร
ชื่นชม และรักษาความเป็ นหญิงเหล่านี ้ไว้ (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2553: 240)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ น แสดงว่าตัวบทตานานเรื่ องนี ้ต้ องการสื่อให้ เห็นว่า
สังคมเวียดนามแต่เดิมมานัน้ เคยนับถื อหรื อมีโครงสร้ างสังคมมาตาธิ ปไตยมา
ก่ อน นั่นคื อ “การยอมรั บอ านาจของนางรุ กขเทวดา และเซิ งจิ นได้ รั บอาวุธ
กายสิทธิ์จากแม่ นัน่ ก็คือ “ไม้ กายสิทธิ์ชี ้เป็ นชี ้ตาย” ซึง่ ถือเป็ นอานาจเบื ้องต้ นที่ได้
รับมาก่อน แต่ภายหลังอิทธิพลวัฒนธรรมจีนที่เข้ ามาผ่านภาพตัวแทนของ “มังกร”
ที่มิใช่เครื อญาติของตน ซึ่งสื่อความหมายถึงจักรวรรดิจีน ทังนี
้ ้ในเนื ้อหาตานาน
อธิบายว่า เซิงจินได้ รับอานาจวิเศษผ่านตาราพิชยั สงครามหรื อตารากี ้เทอ กลวิธี
การลาดับเหตุการณ์หรื อการนาเสนอเหตุการณ์ในตานานเช่นนี ้ สามารถสื่อให้
เห็นว่าภายหลังเวียดนามผ่านภาพตัวแทนของเซิงจินได้ เกิดการยอมรับแนวคิด
แบบปิ ตาธิ ไตยที่ เน้ นอ านาจฝ่ ายชายซึ่งเกิ ดขึ น้ ในยุคหลัง กลวิ ธี การล าดับ
เหตุการณ์ ในตานานเรื่ องนี จ้ ึงสะท้ อนให้ เห็นการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม
เวียดนามแต่ดงเดิ
ั ้ ม ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมเน้ นอานาจฝ่ ายแม่กบั วัฒนธรรมจีนซึ่งเป็ น
วัฒนธรรมภายนอกที่เน้ นอานาจของฝ่ ายพ่อ ภาพการได้ มาซึ่งอานาจวิเศษของ
เซิงจินจึงมีความหมายหรื อเป็ นรหัสวัฒนธรรมที่ซ่อนแฝงอยู่ในเรื่ องเล่าตานาน
เกี่ยวกับวิธีคิดด้ านวัฒนธรรมและระบบการปกครองในอดีตที่ให้ ความสาคัญกับ
ผู้หญิงและเพศหญิงที่มีบทบาทสาคัญในฐานะที่เป็ นศูนย์กลางได้ อย่างน่าสนใจ
จากทัศนะข้ างต้ น แสดงให้ เห็นว่าในยุคแรกเริ่ มพัฒนาการของสังคม
มนุษย์ ในภูมิ ภาคอุษาคเนย์ สังคมถูกปกครองด้ วยระบบที่ ผ้ ูหญิ งมี อ านาจ
มากกว่าผู้ชาย หรื อเรี ยกว่า “สังคมมาตาธิปไตย” ก็ได้ โดยปรากฏหลักฐานต่าง ๆ
จากเรื่ องเล่าตานานและประวัติศาสตร์ บอกเล่าซึ่งพบว่า ผู้หญิงมีบทบาทสาคัญ
ในการผลิตและหาอาหาร มีบางสังคมที่สืบสายทางฝ่ ายหญิง ดังกรณีตานานเซิง
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จินโอรสของนางรุกขเทวดาหรื อเทพธิดาแห่งป่ าไม้ นอกจากนี ้ตานานบางเรื่ องยัง
ระบุว่า ผู้หญิงเคยเป็ นผู้ปกครองบ้ านเมืองมาก่อน นอกจากนี ้ยังพบร่ องรอยทาง
คติชนวิทยาที่แสดงว่าในความคิดความเชื่อดังเดิ
้ มของชาวเวียดนามในยุคแรก ๆ
เคยมีการบูชาเทพเจ้ าที่เป็ นผู้หญิงจานวนมาก ดังกรณีคติความเชื่อการนับถื อ
บูชาเจ้ าแม่หรื อนางเทพธิดาของชาวเวียดนามที่ยงั คงบทบาทและสืบทอดต่อกัน
มาแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั อันแสดงให้ เห็นแนวคิดผู้หญิงเป็ นใหญ่ การปกครอง
โดยมารดาหรื อผู้อาวุโสฝ่ ายหญิง โดยความคิดความเชื่อนี ้เป็ นการอธิบายให้ เห็น
ลักษณะที่ถือเอาฝ่ ายหญิ งเป็ นใหญ่ และเป็ นศูนย์ กลาง รวมทัง้ ยังเป็ นผู้น าใน
ชุมชนแต่ดงเดิ
ั ้ มมาตังแต่
้ โบราณแล้ ว
บทบาทผู้หญิงในเรื่ องเล่ าตานานพืน้ เมืองกับการประกอบสร้ าง
สังคมมาตาธิปไตย
การสร้ างแนวคิดว่าด้ วยสังคมที่เน้ นหรื อให้ ความสาคัญกับบทบาทของ
ผู้หญิ งของเวียดนามที่สะท้ อนผ่านเรื่ องเล่าตานานพืน้ เมื องยังมี ปรากฏอยู่ใน
ตานานสิบสองเทพธิดาหมอตาแย ดังมีเรื่ องเล่าว่า“พื ้นดินเต็มไปด้ วยกลิ่นเหม็น
ของขี ้วัวขี ้ควายใหม่ ๆ อากาศชื ้นและท้ องฟ้ามืดมิด ในขณะนัน้ เทพธิดาสององค์
คือ เทพธิ ดาดวงอาทิตย์และเทพธิ ดาดวงจันทร์ ได้ รับคาสั่งจากจักรพรรดิแห่ง
สวรรค์ให้ ปรากฏตัว ฉายแสงส่องลงไปทุกแห่งหนเพื่อทาให้ พื ้นผิวของโลกแห้ ง
ลง” (สุนทร โคตรบรรเทา, 2558: 9)
นอกจากต านานข้ างต้ นแล้ วยังมี ต านานเทพธิ ดาพระอาทิ ตย์ และ
พระจันทร์ (Vo Van Thang and Jim Lawson, 2002: 17) ที่ เล่าว่า ตัง้ แต่ในยุค
สร้ างโลก พระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็ นธิดาของเทพเจ้ าแห่งสวรรค์ หน้ าที่ของ
พวกเธอทังสองก็
้
คือ การดูแลสิ่งมีชีวิตทังหมดบนโลก
้
พระอาทิตย์เป็ นพี่สาว เธอ
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ถือผ้ าขาวโดยมีคนรับใช้ สองกลุ่มทาหน้ าที่สลับกันไปเพื่อคอยส่งให้ เธอเคลื่อนที่
ไป กลุ่มหนึ่งเป็ นชายหนุ่มและสหายทัง้ หลาย ชายหนุ่มกลุ่มนี ค้ ่อนข้ างนิ สัย
ขี ้เกียจอืดอาดทาให้ เวลาเคลื่อนธิดาพระอาทิตย์ก็เคลื่อนผ่านท้ องฟ้าไปเรื่ อย ๆ
ขณะที่กลุ่มชายชราเป็ นคนที่มีความรับผิดชอบสูงมากในการปฏิบตั ิงานของตน
เมื่อพวกเขาถือผ้ าขาวก็จะพากันเคลื่อนที่เร็ วมาก ดังนันจึ
้ งทาให้ กลางวันสันกว่
้ า
กลางคืน ส่วนดวงจันทร์ ผ้ เู ป็ นน้ องสาว ในช่วงแรกเธอจะเป็ นคนดุโกรธง่าย ทาให้
ผู้คนต่างไม่พอใจในพฤติกรรมของเธอ จึงได้ ไปร้ องเรี ยนต่อเทพเจ้ าแห่งสวรรค์ จึง
บันดาลให้ ขี ้เถ้ าปกคลุมทัว่ ใบหน้ าของเธอ จากนันเรื
้ ่ อยมาธิดาแห่งพระจันทร์ ก็
กลายคนอ่อนโยน นิ่มนวล สุภาพและใจดี ดังนันผู
้ ้ คนจึงหันมารักเธอ และเมื่อเธอ
มองลงมายังพื น้ โลก มันก็ได้ กลายเป็ นคืนพระจันทร์ เต็มดวง แล้ วเมื่อเธอหัน
ศีรษะไปทางขวาบ้ างหรื อซ้ ายบ้ างก็จะเป็ นคืนพระจันทร์ ข้างขึ ้นและข้ างแรม
จากต านานเรื่ องนี ส้ ะท้ อนให้ เห็ นว่ า คนเวี ยดนามโบราณเคารพ
ธรรมชาติมาก ฟ้าเป็ นจักรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์ พระอาทิตย์และพระจันทร์ เป็ น
สองสาวพี่น้องมีฐานะเป็ นเทพธิดาแห่งสวรรค์ อีกทังยั
้ งเป็ นผู้ดแู ลสรรพสิ่งบนโลก
ตานานสานวนนี ้เป็ นการอธิบายกาเนิดโลกกาเนิดมนุษย์และสรรพชีวิต เรื่ องเล่า
ได้ อธิบายให้ เห็นว่าการกาเนิดโลกนันมี
้ พระอาทิตย์และพระจันทร์ ซึ่งมีเทพธิ ดา
เป็ นศูนย์ กลาง อันเป็ นคติความเชื่ อในโลกจิ นตนาการของคนเวี ยดนาม อนึ่ง
ความคิดของชาวเวียดนามนันมิ
้ ได้ มองว่าผู้หญิงมีบทบาทหน้ าที่แค่เป็ นแม่บ้าน
แม่เรื อนหรื อเป็ นภรรยาเท่านัน้ แต่ทว่าผู้หญิงยังมีบทบาทฐานะที่เชื่อมโยงกับ
ความเป็ นบ้ านเป็ นเมื องเป็ นผู้น าด้ วย ดังมี บทเพลงร้ องกล่ อมเด็ กของชาว
เวียดนามความว่า “โอ้ลูกน้อยของแม่ เจ้าต้องมาทุกข์ ระทมลาบาก แต่จากนี ้ไป
พวกเรา มี เมื อง มี ขวัญข้าว มี แม่ พวกเราจะอยู่อย่างมี ความสุขลูกเอย” (ไล ทิ
เลียน, 2543: 112) แสดงให้ เห็นว่า ความหมายของคาว่า “เมือง” “ขวัญข้ าว” และ
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“แม่” นันสามารถที
้
่จะเทียบเคียงกันได้ เพราะมีการจัดวางโครงสร้ างของภาษาที่
อยู่ในระดับเดียวกัน เช่นนี ้ผู้หญิงที่มีบทบาทเป็ นทังแม่
้ ผ้ ใู ห้ ชีวิตและแม่ทางจิต
วิญญาณเฉกเช่นแม่ข้าวหรื อเทพีแห่งข้ าวผู้บนั ดาลธัญญาหารนานาให้ แก่มวล
มนุษย์ รวมถึงแม่เมื องผู้ที่คอยปกปั กรักษาและคุ้มครองให้ ชุมชนบ้ านเมื องมี
ความสุขเจริญรุ่งเรื องด้ วยเช่นกัน
มีข้อสังเกตว่า ในประเพณีการไหว้ พระจันทร์ ซึ่งเป็ นวันสาคัญที่สุดของ
ปี รองจากวันตรุ ษหรื อวันปี ใหม่ของชาวเวียดนาม ขณะที่เทศกาลไหว้ พระจันทร์
ของจีนจะให้ ความสาคัญกับการบูชาพระจันทร์ ชมจันทร์ และการกลับไปเยี่ยม
เยือนญาติพี่น้อง แต่ชาวเวียดนามกลับถือว่าวันไหว้ พระจันทร์ หรื อ “เต็ด ตรุง ตู”
เป็ นเทศกาลที่อทุ ิศให้ แก่เด็ก ๆ อันมาจากแนวความคิดที่ว่าในฤดูกาลเก็บเกี่ ยว
พ่อแม่มกั ทอดทิ ้งให้ ลูกอยู่บ้านตามลาพัง ไม่ได้ เอาใจใส่ เพราะต้ องไปเกี่ยวข้ าว
เมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวจึงคิดหาวิธีชดเชยเวลาที่พวกเขาไม่ได้ อยู่กับลูก ด้ วยเหตุนี ้
กิจกรรมแทบทุกอย่างของ เต็ด ตรุง ตู จะมีเด็กเป็ นศูนย์กลาง ไม่วา่ จะเป็ นการให้
เด็กประดิษฐ์ โคมลอย ที่นิยมมากที่สดุ ก็คือโคมรูปดาว 6 แฉก ทังนี
้ ้โคมดวงดาวที่
ลอยขึ ้นสู่ท้องฟ้าเป็ นสัญลักษณ์แทนอนาคตของเด็ก ๆ ชาวเวียดนามเชื่อว่ายิ่ง
โคมลอยสูงเท่าใด พวกเขาก็จะมีความเจริ ญรุ่ งเรื องเติบโตแข็งแรงในภายหน้ า
เท่านัน้ นอกเหนื อจากการยกย่องให้ เทศกาลไหว้ พระจันทร์ เป็ นวันเด็ กของ
เวียดนามไปด้ วยแล้ ว ยังพบว่ากิจกรรมวันไหว้ พระจันทร์ ของชาวเวียดนามแทบ
จะไม่มีอะไรแตกต่างจากจีน ไม่ว่าจะเป็ นการประดับโคมไฟตามบ้ านเรื อน หรื อ
การแจกจ่ายขนมไหว้ พระจันทร์ เพราะถึงแม้ ปมปั ญหาทางประวัติศาสตร์ และ
การเมืองในอดีต จะทาให้ ประเทศคอมมิวนิสต์ทงสองประเทศนี
ั้
้ไม่คอ่ ยลงรอยกัน
นัก แต่ทว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ ว่าเวียดนามเองก็ไม่แตกต่างจากหลายประเทศในเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ที่ได้ รับอิทธิพลและซึมซับเอาวัฒนธรรมจีนเข้ ามาไว้ ในสังคม
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วัฒนธรรมของตนไม่น้อย อีกทังในแง่
้
ของประวัติศาสตร์ และพัฒนาการของความ
เป็ นบ้ านเมื องของเวี ยดนามในอดี ตก็ มี ความเลื่ อมใสศรั ทธาและนิ ยมชมชื่ น
วัฒนธรรมจีนอยู่มากเช่นกัน
จากประเด็นข้ างต้ น พบว่าพระจันทร์ ถูกมองในฐานะที่เป็ นผู้หญิ ง ซึ่ง
ตานานได้ นาเสนอให้ เห็นว่าพระจันทร์ และพระอาทิ ตย์ ซึ่งเป็ นเทพธิ ดาได้ รั บ
บัญชาจากพระจักรพรรดิแห่งสวรรค์ให้ ช่วยบันดาลสร้ างโลกมนุษย์และสรรพ
ชี วิตขึน้ มา ภาพเสนอดังกล่าวนี ส้ อดคล้ องกับแนวคิดของชาวเวี ยดนามที่ ให้
ความสาคัญและมีการประกอบสร้ างขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้ พระจันทร์
ที่ เชื่ อมโยงกั บภาพของเด็ ก ที่ เ ป็ นลู ก หลานของพวกเขา พระจันทร์ จึ ง ถู ก
เปรี ยบเทียบให้ เสมือนเป็ นแม่ผ้ ใู ห้ กาเนิด เป็ นเทศกาลที่ต้องคอยให้ ความอบอุ่น
เลี ้ยงดูและแสดงความรักใคร่ตอ่ เด็ก ๆ ที่มีฐานะเป็ นลูกหลาน การประกอบสร้ าง
เรื่ องเล่าตานานที่สมั พันธ์ เชื่อมร้ อยและมีความโยงใยกับประเพณีพิธีกรรมการ
ไหว้ พระจันทร์ ของชาวเวียดนามจึงสื่อให้ เห็นภาพของสังคมที่เน้ นความเป็ นเพศ
แม่หรื อผู้หญิงที่สอดแทรกเข้ ามาในเทศกาลไหว้ พระจันทร์ ของเวียดนามได้ อย่าง
น่าสนใจ
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บทสรุป
โดยสรุ ปในบทความนี ้ ผู้เขียนพบว่าบทบาทตัวละครหญิ งในเรื่ องเล่า
ตานานพื น้ เมื องเวี ยดนามมี ส่วนในการประกอบสร้ างความเป็ นสังคมมาตาธิปไตยให้ เกิดขึ ้นในวิถีชีวิตวัฒนธรรมและโลกทัศน์ของชาวเวียดนาม ภาพแทน
ของผู้หญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองจึงนับเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่งใน
ฐานะที่เป็ นข้ อมูลทางวัฒนธรรม ผู้หญิงในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนามจึง
มีสถานะหลากหลายลักษณะ เช่น วีรสตรี ผู้นาบ้ านเมือง เทพเทวี แม่ ภรรยา นาง
กษั ตรี รวมทัง้ ผู้ให้ ก าเนิ ดจารี ตประเพณี พิ ธี กรรมในคติ ความเชื่ อของชาว
เวียดนามด้ วย ซึ่งสื่อให้ เห็นบทบาทและความสาคัญของผู้หญิงที่มิได้ เป็ นเพียง
เพศในความคิดกระแสรองเท่านัน้ แต่ผ้ หู ญิงในทัศนะของชาวเวียดนามถื อเป็ น
เพศที่มีศกั ยภาพเท่าเทียมกับผู้ชาย แน่นอนว่าในความคิดของชาวเวียดนามนัน้
ทังผู
้ ้ หญิงและผู้ชายถือเป็ นเพศที่ก่อให้ เกิดความสมดุล หากขาดเพศใดเพศหนึ่ง
ไปก็ไม่สามารถที่จะดารงและสืบทอดความเป็ นสังคมมนุษย์ได้ ดังที่ ปฐม หงษ์
สุวรรณ (2557: 50-51) ได้ กล่าวว่า “การสร้ างความเสมอภาคเท่าเทียมเพื่อให้ เกิด
ภราดรภาพถือเป็ นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสังคมนิยมของเวียดนามอย่าง
หนึ่ง การนาเสนอภาพผู้หญิงให้ มีบทบาทความสามารถช่วยพลิกผันสร้ างความ
เปลี่ ยนแปลงให้ เกิ ดแก่ บ้านเมื องของตน แน่นอนในสังคมเวี ยดนามปั จจุบัน
พบว่าผู้หญิ งกาลังถูกเปลี่ ยนแปลงในระดับนโยบายรั ฐที่ สนับสนุนความเท่ า
เทียมกันของหญิงชาย และเน้ นให้ มีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึ ้น” ผู้หญิงในเรื่ อง
เล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนามจึงเป็ นภาพแทนอย่างหนึ่งของความคิดความเชื่อที่
สื่ อความหมายให้ เห็ นมิ ติ ของความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงกับวิ ถี ชี วิ ตวัฒนธรรม
ตลอดจนอุดมการณ์ทางการเมืองของเวียดนามด้ วยเช่นกัน
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ผลการศึกษาการนาเสนอภาพแทนผู้หญิงกับการประกอบสร้ างสังคม
มาตาธิปไตยในเรื่ องเล่าตานานพื ้นเมืองเวียดนาม ทาให้ พบว่าภาพแทนผู้หญิง
ไม่เพียงแต่มีลกั ษณะและสถานะที่หลากหลายเท่านัน้ แต่ยงั มีความหมายลึกซึ ้ง
มากกว่าการเป็ นเพี ยงความเป็ นเพศหญิ งเท่านัน้ กล่าวคื อ เรื่ องเล่าต านาน
พื ้นเมืองของชาวเวียดนามในกลุ่มนี ้มีการนาเสนอภาพผู้หญิงที่สื่อนัยเชื่อมโยง
กับมิติสังคมการเมืองและวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย ภาพแทนผู้หญิ งกลายเป็ นสื่อ
อย่างหนึ่งที่ช่วยในการประกอบสร้ างสังคมมาตาธิ ปไตยซึ่งมี 4 ลักษณะ ได้ แก่
ผู้หญิงในฐานะบรรพสตรี ผู้หญิงในฐานะเทพสตรี ผู้หญิงในฐานะกษัตรี ผู้หญิง
ในฐานะผู้ร่วมต่อสู้ก้ ูชาติ โดยพบว่าการนาเสนอภาพแทนผู้หญิ งในเรื่ องเล่า
ตานานพื ้นเมืองนันมี
้ การสร้ างความหมายผ่านบทบาทหน้ าที่และความสัมพันธ์
กับเพศชายเสมอ ดังที่พบว่าตานานกาเนิดบ้ านเมื องเวียดนาม กรณี เรื่ องเล่า
สาคัญคือ ตานานหลากลองกวานกับนางเอาเกอ หรื อพญามังกรกับเทพธิดาอัน
เป็ นปฐมบทของตานานการกาเนิ ดชนชาติหรื อเป็ นตานานการสร้ างโลกของ
เวียดนาม ก็มีการนาเสนอให้ เห็นว่าตัวละครสาคัญทังสอง
้ คือพญามังกรซึ่งเป็ น
เพศชายและนางเทพธิดาเป็ นเพศหญิงนันเป็
้ นคนต่างชาติพนั ธุ์กัน ซึ่งทังสองได้
้
กลายเป็ นบรรพชนของชาวเวียดนามที่ผ้ คู นต่างนับถือศรัทธาและรู้จกั กันมาเนิ่น
นานแล้ ว นอกจากนี ้ ผู้หญิงยังมีสว่ นช่วยสะท้ อนให้ เห็นความสาคัญในฐานะเป็ น
ผู้ทาให้ เกิดความเป็ นชนชาติเวี ยดนามขึน้ มาและเป็ นภาพตัวแทนของอ านาจ
ฝ่ ายหญิงที่เคยมีมาก่อนตังแต่
้ ยคุ โบราณกาลมาแล้ ว
การนาเสนอภาพแทนผู้หญิ งในฐานะที่ เป็ นส่วนประกอบสร้ างสังคม
มาตาธิปไตยในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวเวียดนามที่สะท้ อนผ่านเรื่ องเล่า
ตานานพื ้นบ้ านพื ้นเมืองที่ผ้ เู ขียนได้ ศกึ ษามาข้ างต้ น จึงแสดงให้ เห็นว่าผู้หญิงนัน้
เป็ นเพศทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสาคัญ ซึ่งมิใช่เพียงบทบาทที่อยู่ภายในบ้ าน
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เท่านัน้ แต่ยงั มีบทบาทหน้ าที่ทางการเมืองด้ วยเช่นกัน เรื่ องเล่าตานานแม้ จะเป็ น
เรื่ องจินตนาการ แต่ทว่าตานานก็ถือเป็ นภาษาพิเศษแบบหนึ่งที่สามารถสื่อสาร
ให้ เห็นถึงความคิดความเชื่อ อารมณ์ความรู้ สึกนึกคิดของผู้คนได้ การนาเสนอ
ภาพผู้หญิ งเช่นนี จ้ ึงเป็ นความคิดอย่างหนึ่งที่ ช่วยตอกย า้ และยื นยันให้ เห็ น
บทบาทของผู้หญิงที่อยู่เคียงข้ างกับผู้ชายในฐานะเป็ นผู้ร่วมสร้ างบ้ านแปงเมือง
ก่อให้ เกิดชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี ของชุมชน ซึ่งเป็ นการสร้ างดุลภาพ
ทางเพศระหว่างหญิงชายให้ เกิดขึน้ ในความคิดความเชื่อของชาวเวียดนามได้
อย่างน่าสนใจ
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการสร้ างความรู้เกี่ ยวกับ
เพื่อนบ้ าน CLMV ของชนชัน้ นาสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ผ่านงานเขียนทางชาติพนั ธุ์ที่เผยแพร่ ในวารสารวชิรญาณวิเศษ
โดยความรู้ของชนชันน
้ าสยามที่ถกู สร้ างขึ ้นนัน้ กลายเป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
จัดความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ตลอดจนความรู้เหล่านัน้
ยังสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนะ และวิธีคิดของชนชัน้ นาสยามที่มีต่อกลุ่มชาติพันธุ์
อื่น ๆ ที่อยูร่ ายรอบสยามด้ วย
คาสาคัญ: เพื่อนบ้ าน CLMV, ความรู้, ชนชันน
้ าสยาม
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Abstract
This article aims to describe knowledge-making processes
regarding CLMV neighbors by the Siamese elite during the reign of King
Chulalongkorn through ethnographic writing published in Vajirayana Wiset
Journal. The knowledge gained becomes an important tool to sequence
relationships between Siam and ethnic groups. Besides, it also reflects
attitudes and viewpoints of the Siamese elite to other ethnic groups
surrounding Siam.
Keywords: CLMV Neighbors, Knowledge, Siamese Elite
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บทนา
การเข้ าสู่การเป็ นประชาคมอาเซี ยนในปี 2558 ที่ ผ่านมา กลายเป็ น
แรงผลักดันสาคัญที่ก่อให้ เกิดความสนใจในการสร้ างองค์ความรู้ เพื่อเข้ าใจใน
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ที่รวมกันเป็ นชุมชนทางการเมืองระหว่างรัฐที่มีจุดมุ่งหวัง
ร่ วมกัน ดังค ากล่ าวว่ า “หนึ่ งวิ สัยทัศน์ (One Vision) หนึ่ งอัตลักษณ์ (One
Identity) และหนึ่ ง ประชาคม (One Community)” โดยการสร้ างประชาคม
ดังกล่าวขึน้ ในภูมิภาค เกิดจากการผนวกชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม ที่
หลากหลายให้ เข้ าเป็ นส่ วนหนึ่ งภายใต้ ความร่ วมมื อทางการเมื องระหว่ าง
ประเทศและเป็ นชุมชนแห่งจิ นตนาการที่ มี “เอกภาพบนความหลากหลาย”
(Unity in Diversity) อันเป็ นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกันของรัฐในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ 10 ประเทศ เกิดเป็ นสังคมร่ วมขนาดใหญ่ที่เรี ยกว่า
“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” และเป็ นองค์กรระหว่างประเทศที่มี
สถานะเป็ นนิติบุคคล โดยมี กฎบัตรอาเซี ยน (Asean Charter) เปรี ยบเสมื อน
รัฐธรรมนูญของประชาคมส่งผลให้ “ประชาคมอาเซียน” กลายเป็ นชุมชนทาง
การเมืองรู ปแบบใหม่ที่ไม่เคยปรากฏขึน้ ในประวัติศาสตร์ ของรั ฐแบบจารี ตใน
ภูมิภาคแห่งนี ้
การสร้ างความรู้ เกี่ ยวกับประเทศเพื่ อนบ้ านจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ที่เกิ ดขึน้
พร้ อมกับกระแสของการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียนเท่านัน้ หากแต่การสร้ างความรู้
เกี่ยวกับเพื่อนบ้ าน หรื อการเขียนถึงคนกลุ่มอื่น ๆ ที่แตกต่างจากตนได้ เกิ ดขึน้
เป็ นระยะเวลายาวนาน และเป็ นกระบวนการสาคัญที่ผ้ ปู กครองของรัฐต่าง ๆ ใน
ภู มิ ภ าคแห่ ง นี ไ้ ด้ พ ยายามกระท าอย่ างเสมอมา โดยเฉพาะในสัง คมไทย
กระบวนการสร้ างความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้ าน ได้ ปรากฏขึ ้นอย่างสม่าเสมอ
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ในหมู่ของชนชัน้ น าสยาม แม้ ว่าจุดมุ่งหมายของการสร้ างความรู้ ในอดี ตกับ
ปัจจุบนั จะต่างกรรมต่างวาระกันไป หากแต่ความรู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นนันกลั
้ บสามารถ
สะท้ อนมุมมอง ความคิด และทัศนะของกลุ่มผู้ปกครองไทยในแต่ละยุคสมัยได้
เป็ นอย่างดี ซึ่งความรู้ ดงั กล่าวได้ กลายเป็ นข้ อมูลที่มีความจาเป็ นอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ ของผู้ปกครอง เพื่อใช้ สาหรับการบริ หารจัดการ รวมถึงการกาหนดนโยบาย
เชิ งอ านาจต่อคนในการปกครองของตน และต่อคนในรั ฐข้ างเคี ยงอย่ างมี
นัยสาคัญ
ความรู้ สาคัญเกี่ ยวกับเพื่ อนบ้ านที่ ปรากฏในสังคมไทย ส่วนใหญ่ มัก
กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ใกล้ ชิ ดและมี ความสัมพันธ์ เชิ งอานาจกับสังคมไทย
เสมอ โดยเฉพาะเพื่อนบ้ านอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่นา้ โขง หรื อ เพื่อน
บ้ านในกลุ่มประเทศ CLMV ในปั จจุบนั อันประกอบด้ วย กัมพูชา ลาว เมียนมา
และเวียดนาม ซึ่งเป็ นประเทศเพื่อนบ้ านที่อยู่ในความรู้ ของชนชันน
้ าสยามอย่าง
ยาวนาน ถือเป็ นกรณีสาคัญทางประวัติศาสตร์ ที่ควรหยิบยกมาศึกษาเพื่อให้ เกิด
ความเข้ าใจต่อกระบวนการสร้ างความรู้ของผู้ปกครองไทยในอดีตที่มีตอ่ กลุ่มชน
ต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ภายในและรายล้ อมสยามซึ่งต่อมาบางส่วนกลายเพื่อนบ้ าน
อาเซี ยนในปั จจุบัน และบางส่วนถูกท าให้ เป็ นคนไทยผ่านความสัมพันธ์ เชิ ง
อานาจที่ผนั แปรไปพร้ อมกับการปรากฏตัวขึ ้นของรัฐไทยแบบใหม่ในสมัยรัชกาล
ที่ 5
บทความนีม้ ุ่งอธิ บายกระบวนการสร้ างความรู้ เกี่ ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์
เพื่อนบ้ านของสยามในอดีต ซึ่งปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของประเทศ CLMV ผ่าน
เอกสารทางประวัติศาสตร์ ในสมัยรัชกาลที่ 5 เพื่อวิเคราะห์ถึงความคิดซึ่งปรากฏ
ในงานเขี ยนต่าง ๆ ที่ เคยถูกตีพิมพ์ ลงในวารสารวชิ รญาณวิเศษ โดยความรู้
เหล่านันได้
้ ให้ ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจเกี่ ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
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ซึง่ ในอดีตเป็ นกลุม่ คนที่อาศัยและเคลื่อนย้ ายอพยพอยู่ในบริเวณประเทศ CLMV
ตามความหมายเชิงพื ้นที่ในปั จจุบนั ได้ เป็ นอย่างดี และช่วยให้ คนในยุคปั จจุบนั
สามารถมองเห็นภาพรวมทางประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ของเพื่อนบ้ านได้ ชดั เจนขึ ้น
อันจะน าไปสู่ พื น้ ฐานความเข้ าใจต่ อ ความหลากหลายทางชาติ พัน ธุ์ ข อง
ประชาคมอาเซียนในปั จจุบนั ได้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการสร้ างความรู้เรื่ องชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ของชนชันน
้ า
สยามในอดีต ที่มีตอ่ กลุ่มคนและพื ้นที่ ซึ่งในปั จจุบนั กลายเป็ นเพื่อนบ้ าน CLMV
ผ่านวารสารวชิรญาณวิเศษ
2. เพื่อวิเคราะห์ถึงปั จจัยทางความคิดที่ผลักดันให้ เกิดการสร้ าง และ
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ที่อยู่รายล้ อมสยามของกลุ่มชนชันน
้ าใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั
“วชิรญาณวิเศษ” กับ การสร้ างความรู้ของชนชัน้ นาสยาม
การขยายอิทธิพลของลัทธิจกั รวรรดินิยมตะวันตกช่วงคริ สต์ศตวรรษที่
19 ในบริ เวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ส่งผลให้ เกิด
ความสนใจในเรื่ องเกี่ยวกับเพื่อนบ้ าน มากขึ ้น กล่าวคือ กลุ่มชนชันน
้ าสยามเริ่ ม
ให้ ความสาคัญกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ทังที
้ ่อยู่ใต้ การปกครองของตน รวมไปถึง
เพื่อนบ้ านที่อยู่รายล้ อมกับสยาม อาทิ ข่าวการล่าอาณานิคมของอังกฤษและ
ฝรั่ งเศสในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะในจดหมายเหตุสยามไสมย ของ
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ดร.แซมมวล จอห์น สมิธ (Samuel John Smith) ที่มกั นาข่าวเกี่ยวกับการล่าเมือง
ขึ ้นมาเสนอเกือบทุกฉบับ และในปี พ.ศ. 2426 ช่วงที่ฝรั่งเศสกาลังทาสงครามกับ
เวียดนาม มีผ้ เู ขียนบทความเรื่ อง “พวกฝรั่งเศส” ที่ให้ ความเห็นว่าสยามควรจับ
ตามองฝรั่งเศส และเตรี ยมการป้องกันไว้ ให้ ดีในไม่ช้านาน ฝรั่งเศสคงได้ รับชัย
ชนะแล้ วขยายอาณาเขตมาต่อกับสยาม แซมมวล จอห์น สมิธ (2426 อ้ างถึงใน
กาพล จาปาพันธ์, 2552) รวมถึงข่าวต่างประเทศและเหตุการณ์ทวั่ ไปที่เกิดขึ ้นใน
ประเทศเพื่อนบ้ าน เช่น เหตุการณ์ นา้ ท่วมในประเทศพม่าที่ส่งผลให้ “ราษฎร
ได้รับความทุกขเวทนามาก ไม่มีสิ่งใดจะรับประทาน... แลได้พบศพคนที ่จมน้ า
ตายก็โดยมาก แลในเดื อนนี ้แม่น้ าเอระวะดี จะมากขึ้ นอี ก กลัวเมื องจะจมน้ า...”
(ข่าวต่างประเทศ เมืองพม่า, 2429: 10) โดยในช่วงท้ ายของข่าวยังมีการรายงาน
เกี่ยวกับกองกาลังทหารของอังกฤษที่ตงฐานอยู
ั้
่ในเมืองต่าง ๆ ของเมียนมาใน
ขณะนันด้
้ วย
อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก ส่งผลสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางความรู้ และความคิดของกลุ่มชนชันน
้ าสยามที่เคยสัมพันธ์กับโลกทัศน์แบบ
จารี ต สูค่ วามรู้แบบใหม่ที่ปรากฏขึ ้นพร้ อมกับการสร้ างตัวตนตามแบบภูมิศาสตร์
สมัยใหม่ หรื อภูมิกายา (geo-body) ที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ก่อให้ เกิดการ
ปกครองหัวเมื องของสยามในลักษณะใหม่ บนฐานความคิ ดเรื่ องพรมแดน
(Winichakul, 1994: 120) ซึ่งการรู้ ว่าดินแดนของตนมี ประชากรอยู่ที่ไหน เป็ น
กลุ่มชาติพนั ธุ์ใดบ้ าง และมีจานวนมากน้ อยเพียงใด ด้ วยการอาศัยเทคโนโลยี
ความรู้ สมัยใหม่เพื่ อเป็ นหลักการของการส ารวจประชากร (พิพัฒน์ กระแจะ
จันทร์ , 2550: 28) ออกมาในรู ปของรายงานการเดินทาง และงานเขี ยนต่าง ๆ
สาหรับเป็ นข้ อมูลในการจัดการและบริ หารความมัน่ คงทางอานาจของตน พร้ อม
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ทังพยายามขยายขอบเขตไปสู
้
่การสร้ างความรู้ ทางชาติพนั ธุ์ของผู้คนที่อาศัยอยู่
ภายในและภายนอกรัฐของตนอีกด้ วย
จุดเริ่ มต้ นของการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความรู้ของชนชันน
้ าเกี่ยวกับ
เพื่ อนบ้ านรอบสยาม ซึ่ งปั จจุบันพื น้ ที่ และกลุ่มชาติ พันธุ์ เหล่ านัน้ บางส่ วน
กลายเป็ นส่วนหนึง่ ของประเทศ CLMV โดยความรู้เหล่านันได้
้ ปรากฏชัดผ่านงาน
เขียนใน “วารสารวชิรญาณวิเศษ” ซึ่งเป็ นเอกสารที่มีความโดดเด่นจากเอกสาร
อื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน คือ เป็ นสิ่งพิมพ์แรกของชนชันน
้ าสยามในการเผยแพร่
ความคิดที่แสดงให้ เห็นถึงความรู้ในขณะนัน้ ทังความรู
้
้ แบบตะวันตกและความรู้
ของไทยแต่โบราณที่มีความสัมพันธ์กบั การดึงอานาจเข้ าสู่สถาบันโดยการปฏิรูป
ความใหม่ที่เกิดขึ ้นในแทบทุกด้ านทาให้ มีความจาเป็ นต้ องแสวงหาความรู้ ความ
เข้ าใจต่อปรากฏการณ์ ที่เกิดขึน้ และทิศทางที่ควรจะเป็ น ทังในแง่
้
การเมืองการ
ปกครอง รวมถึงความรู้ของประเทศซึง่ ยอมรับว่าศิวิไลซ์กว่า เพื่อเป็ นแบบอย่างที่
ดีต่อการปรั บปรุ งและเปลี่ ยนแปลงในสังคมไทยขณะนัน้ (ชลดา, 2533: 101,
105-106)
“วารสารวชิรญาณวิเศษ” ถื อเป็ นผลผลิตของ “หอสมุดวชิรญาณ” ซึ่ง
ก่อตังในปี
้
พ.ศ. 2424 มีฐานะเป็ น “ครึ่ งสโมสรครึ่ งหอพระสมุด” การก่อตัวขึน้
ของหอสมุดวชิรญาณเกิดขึ ้นจากการรับวัฒนธรรมตะวันตกจากพื ้นที่อาณานิคม
และจากปั จจัยการขัดแย้ งอานาจทางการเมืองในกรณีของวิกฤตการณ์วงั หน้ า ที่
ได้ สร้ างความรู้สึกร่ วมว่าตนเองเป็ นผู้ที่ทนั สมัยกว่าขุนนางรุ่นเก่า ดังนันวารสาร
้
วชิ รญาณวิ เศษจึงประกอบไปด้ วยบทความที่ แสดงถึ งความสนใจในความรู้
หลากหลายประเภท เช่ น ประวัติ ศ าสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ ต่ าง ๆ จาก
ต่างประเทศ ซึ่งมีทงประวั
ั้
ติศาสตร์ วัฒนธรรม บันทึกการท่องเที่ยว และปรากฏ
บทความที่เกี่ยวกับท้ องถิ่นอีกด้ วย ซึ่งมีทงเรื
ั ้ ่ องอาชีพในท้ องถิ่น และบันทึกการ
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ท่องเที่ยวตามสถานที่ตา่ ง ๆ รวมถึงการนาเอกสารเก่าลงมาตีพิมพ์ แสดงให้ เห็น
ถึงการแสวงหาความรู้ และความสนใจในความรู้ ประเภทต่าง ๆ ของชนชัน้ น า
สยาม (ธนพงศ์ จิตต์สง่า, 2552: 69 )
จุดมุ่งหมายประการสาคัญของวารสารวชิรญาณวิเศษ จึงมีขึ ้น “...เพื ่อ
ประสงค์จะเพิ่ มพูนความรู้ ของผูท้ ี ่เข้ากันตัง้ ขึ้ น... การคิ ดจะออกหนังสื อวชิ รญาณ
วิ เสศขึ้ นใหม่ ก็ประสงค์ จะเพิ่ มพูนความรู้ ที่สมาชิ กทัง้ หลายได้รับอยู่แล้วยิ่ งขึ้น...
การที ่แบ่งปั นออกความรู้ ความเหนสู่กันฟั ง ฤๅส่งความรู้ ความคิ ดที ่สมาชิ กคน
หนึ่งได้เหนดี มาเพิ่ มพูนปัญญาความรู้ ซึ่งกันและกัน...” (วิวิธวรรณปรี ชา, 2428:
2-3) โดยชนชัน้ นาสยามได้ พยายามสนับสนุนให้ สมาชิกของวารสารวชิรญาณ
สร้ างความรู้ของตนนามาเผยแพร่เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึง่ กันและกัน ด้ วยการ
มอบรางวัลเพื่อเป็ นเกียรติแก่ผ้ ทู ี่ส่งความรู้ตา่ ง ๆ มาลงตีพิมพ์ ซึง่ พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั รัชกาลที่ 5 “ทรงพระราชดาริ ห์เหนสมควรที ่จะสร้ าง
เหรี ยญและประกาศนี ยบัตรขึ้ น สาหรับรางวัลในนามของหอพระสมุดวชิ รญาณ
แก่ ผู้ซึ่ งมี ความรู้ อุสาหะแต่ งเรี ยบเรี ยง ฤๅแปลหนังสื อซึ่ งมี ประโยชน์ แก่ ทาง
ความรู้ แลควรเปนแบบแผนสื บไปภายน่านัน้ เปนพยานความดี ความรู้ แลความ
อุสาหะของผู้น ั้น ๆ... สมควรเปนที ่สรรเสริ ญของบัณฑิ ตทั้งหลาย” (บัญญัติ
เหรี ยญวชิรญาณ, 2432: 275-276) ขอให้ “...ท่านทัง้ ปวงจงคิ ดเรี ยบเรี ยงหนังสื อ
มาลงบ้าง ด้วยการที ่เรี ยบเรี ยงหนังสื อมาลงในสมัยนี ้ ก็ไม่เปนการป่ วยการเปล่า
มี มูลค่าตามสมควรกับความเหน็ดเหนื ่อย… ขอให้มีกรุณากับผู้ที่ตงั้ น่าหวังใจ
คอยสดับตรับฟังบ้าง ...ขอให้คิดว่าช่วยบารุงหอพระสมุดให้เปนไปตามพระบรม
ราชประสงค์” (โรดโลเลอ, 2435: 246) แสดงให้ เห็นว่าหอสมุดวชิรญาณพยายาม
ที่จะจูงใจให้ สมาชิกของหอสมุดได้ เรี ยบเรี ยงความรู้ใหม่ ๆ เพื่อส่งมาเผยแพร่ โดย
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พบว่าความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ที่อยู่รายล้ อมสยามถือเป็ นอีกความรู้
หนึง่ ที่อยูใ่ นความสนใจของกลุม่ ชนชันน
้ าสยามในขณะนัน้
“เพื่อนบ้ าน CLMV” ในความรู้ของชนชัน้ นาสยาม
ความรู้ เรื่ องเพื่ อนบ้ าน CLMV ในอดี ตที่ ปรากฏในวารสารวชิ รญาณ
วิเศษ ถือเป็ นงานเขียนทางชาติพันธุ์วรรณาในยุคแรกเกี่ ยวกับเพื่อนบ้ าน หรื อ
ชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่สยาม โดยบทความเรื่ อง “ว่าด้ วยประเภทคนป่ าฤๅข่าฝ่ าย
เหนือ” ถือเป็ นความรู้ ทางชาติพนั ธุ์เรื่ องแรก ๆ ที่เผยแพร่ในวชิรญาณวิเศษ โดย
กล่าวถึ งความรู้ เกี่ ยวกับ “ประเภทของคนเดิ ม ” อันหมายถึ งกลุ่มคน “ที ่ ยัง
หลงเหลื ออยู่ตามป่ าและเขา” หรื อเรี ยกว่า “คนป่ า” โดยจาแนกชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
ไว้ ทงหมด
ั้
21 กลุ่ม คือ ลื ้อ ละวะ ยาง ขมุ ละเมด ละมัง ข่าฮอก ข่าขัด ข่าสาม
เท้า ข่าเพี ยน ข่าเบ็ม ข่าวะ แม้ว หยัง ก้อ กุ้ย หนอแหน ลัน้ แจ๋ น เย้าหยิ น มูเซอ
และผี ป่ า (ประชาคดี กิจ, 2428: 164-166) งานเขี ยนในลักษณะเดี ยวกันนี ไ้ ด้
ปรากฏในบทความเรื่ อง “ว่าด้ วยคนป่ าชาติตา่ ง ๆ” ที่อธิบายถึง “คนชาติ ต่าง ๆ ที ่
...อาไศรยอยู่ในปลายเขตรแดน ใช่จะมี แต่ในพระราชอาณาเขตรสยามเท่านัน้ หา
มิ ได้ มี ทวั่ ไปในประเทศต่างๆ คื อ ประเทศจี น พม่า ซึ่ งติ ดต่อกับพระราชอาณา
เขตรแลคนดิ นแดนอื ่น ๆ ...” (สุรศักดิ์มนตรี , 2433ก: 518) อันประกอบด้ วย ชาติ
พม่า, โอนีดา, โอนีก้า, โอนีปาแต๋, โอนีขาว, โอนีอาสัง, ล่อลอ, ซอนป่ า, ข่าเออ,
ข่ากง, ข่าบ้ านนาน, ข่าผอ, ข่าแจะ, ผู้ไทย, ผู้ไทยขาว, ข่าขาว, ม้ อย, ข่าหิน, และ
อีก 12 จาพวก คือ โอนี 4 ชนิด, แม้ ว 4 ชนิด, และเย้ า 4 จาพวก รวมถึงบทความ
เรื่ อง “ว่าด้ วยคนชาติกะเหรี่ ยงแขวงเมืองไทรโยค” (สมมตอมรพันธ์ , 2433: 293295) ที่อธิบายความรู้ เรื่ องชาติพนั ธุ์ของกะเหรี่ ยงที่ชนชันน
้ าสยามได้ พบเห็นใน
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บริ เ วณแม่ น า้ น้ อยเมื อ งกาญจนบุ รี ขณะตามเสด็ จ พระบาทสมเด็ จ พระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ประพาสต้ น ในปี พ.ศ. 2431 แสดงถึงความพยายามใน
การสร้ างความรู้ ในเรื่ องชาติพันธุ์ เนื่องจากความรู้ ดังกล่าวเป็ นข้ อมูลส าคัญที่
สามารถนามาใช้ สาหรับการบริหาร และจัดความสัมพันธ์กบั กลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ
เหล่านัน้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็ นผู้คนใต้ ปกครองของสยาม และบางส่วนได้ กลายเป็ น
เพื่อนบ้ านในกลุ่มประเทศ CLMV ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากการขีดเส้ นแบ่ง
เขตแดนรัฐตามแนวคิดแบบตะวันตกในเวลาต่อมา
นอกจากการอธิบายลักษณะทางกายภาพของแต่ละกลุ่มชาติพนั ธุ์แล้ ว
ความรู้เหล่านันยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงการจัดวางลาดับทางสังคมระหว่างชนชันน
้ า
สยามกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ด้ วย เช่น “พวกข่ าเออนี ้ มี รูปร่ างกายาล่ าสันแขง
แรง ที ่ริมฝี ปากสักด้วยน้าหมึก เป็ นเส้นดารอบปากทัง้ ชายหญิ ง.... มี อธั ยาไศรย
น้ าใจอ่อน แลสันดานขลาดกลัวมาก ถ้าเข้ามาในบ้านเมื องพบผู้คนชาวเมื องที ่
นุ่งห่มสะอาดโอ่โถง ก็นงั่ ลงก้มกรานหมอบอยู่ไม่ อาจลุกขึ้ นได้... ถ้าจะใช้ให้ขึ้น
ทาการที ่สูง ๆ คื อ มุงหลังคาเปนต้น ข่ าพวกนี ้จะเปนไม่ยอมขึ้ นเลยเปนอันขาด
เพราะถื อว่าตระกูลเขาต่าเปนไพร่ เลวทรามอย่างที ส่ ดุ เจ้านายเปนผูม้ ี บญ
ุ วาศนา
มาก ไม่ ควรที ่เขาจะขึ้ นไปให้อยู่สูงกว่ าเจ้ านาย ถ้าผู้ใดขึ้ นไปทาเช่ นนั้นแล้วก็
มักจะเปนอันตราย...” (สุรศักดิ์มนตรี , 2433ข: 558) คากล่าวนี ้แสดงให้ เห็นถึง
การอธิบายลักษณะทางกายภาพของข่าเออ และความไม่เป็ นเช่นนันของหมู
้
่ชน
ชนชัน้ นาสยาม อาทิ การ “เป็ นคนอัธยาศัยนา้ ใจอ่อน และสันดานขลาดกลัว”
โดยชนชัน้ นาสยามได้ จัดลาดับความสัมพันธ์ ทางการเมืองให้ ข่าอยู่ในสถานะ
“ชาติตระกูลที่ต่า” และ “เป็ นไพร่เลวทรามอย่างที่สดุ ” ตรงกันข้ ามกับสถานะของ
ชนชันน
้ าสยามที่เป็ น “เจ้ านาย” และเป็ น “ผู้มีบุญวาสนามาก” การแบ่งระดับ
ความเจริ ญทางวัฒนธรรมเช่นนี ้สะท้ อนถึงการจัดวางความสัมพันธ์ ทางอานาจ
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อย่างชัดเจน ด้ วยการทาให้ ชนชันน
้ าสยามเป็ นแบบฉบับของความ “ศิวิไลซ์” และ
เป็ นแบบอย่างของความดีงามอื่น ๆ ถือเป็ นความพยายามที่จะสัง่ สอนอบรมพวก
ไพร่ พวกเลก ให้ มองเห็นว่าชนชันน
้ าเป็ นผู้ประเสริ ฐ ถือเป็ นการชุบย้ อมจิตใจของ
พวกไพร่ พวกเลก ให้ นิยมชมชอบและยอมรับสถาบันของชนชัน้ นาว่ าเป็ นของ
ถูกต้ องเป็ นธรรม ด้ วยเหตุผลที่ต้องตอบแทนบุญคุณกลุ่มชนชัน้ นา ในฐานะที่
เป็ นผู้ปกครองและผู้ให้ การพิทกั ษ์ แก่พวกตน (จิตร ภูมิศกั ดิ,์ 2541: 43, 47)
ดังนัน้ การสร้ างความรู้ ของเหล่าชนชันน
้ าในขณะนันเกี
้ ่ยวกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ตา่ ง ๆ ที่อาศัยอยู่ในสยาม และพื ้นที่ใกล้ เคียงราชอาณาจักรไทย ได้ นาไปสู่
การจัดโครงสร้ างทางชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic construction) ถื อเป็ น
ส่วนหนึ่งของแผนการแบบเจ้ าอาณานิคมของตะวันตกในการจัดรู ปแบบและ
ควบคุมคนอื่น (Others) ทานองเดียวกัน โดยมีแผนการของตัวเองในการจัดการ
กับข้ าไพร่ ใต้ อาณัติ และคนกลุ่มอื่น ๆ เป็ นการตอกย ้าความเหนือกว่า และเป็ น
การสร้ างความชอบธรรมในการปกครองของตนเหนือส่วนอื่น ๆ ในขอบเขตความ
เป็ นรัฐแบบพรมแดนที่กาลังเกิดขึ ้นในขณะนัน้ นัน่ คือยุทธศาสตร์ ว่าด้ วย “คนอื่น
ภายในสังคมไทย” (The Others within) (Winichakul, 2000: 41) รวมถึงการสร้ าง
ความรู้ เกี่ ยวกับ “คนอื่ นภายนอกสังคมไทย” ด้ วย เนื่ องจาก “คนอื่ นภายใน
สังคมไทย” มีจุดร่ วมทางชาติพนั ธุ์และวัฒนธรรมเดียวกันกับ “คนอื่นภายนอก
สังคมไทย” ซึ่งต่อมาถูกพรมแดนของความเป็ นรัฐชาติแยกออกจากกัน โดยส่วน
หนึ่งกลุ่มชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ เหล่านัน้ ได้ กลายเป็ น “คนอื่นนอกสังคมไทย” ในฐานะ
เพื่อนบ้ าน CLMV ของไทยในปั จจุบนั
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ความรู้เรื่องอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์
ความสนใจของชนชัน้ น าสยามในเรื่ องความรู้ เกี่ ยวกับการประกอบ
อาชีพของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ได้ ถูกรวบรวมและนาเสนอเป็ นครั ง้ แรกผ่านการ
จัดงาน “เอกษฮิบิเชน” เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี กรุ งรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ.
2425 ถือได้ ว่าเป็ นงานนิทรรศการครัง้ ใหญ่ของสยาม โดยเรี ยกและเขียนชื่องาน
ทับศัพท์เป็ นภาษาอังกฤษว่า “เอกษฮิบิเชน” (Exhibition) หรื อ “เอกซฮิบิเช่อน”
หอจดหมายเหตุ (2425 อ้ างถึงใน ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ , 2547) นิทรรศการครัง้
นัน้ จัดขึน้ ณ ท้ องสนามหลวง มีพิธีเปิ ดในวันพุธ ขึน้ 9 ค่า เดือน 6 พ.ศ. 2425
ก าหนดเปิ ดเป็ นระยะเวลา 3 เดื อน โดยสิ่ งของที่ จัดแสดงส่ วนใหญ่ ม าจาก
ภายในประเทศ ทัง้ พืชผลการเกษตร เครื่ องมื อทามาหากิ น และสิ่งของที่ ชาว
สยามผลิตขึน้ ด้ วยการ “...จัดหาสิ่ งของต่ าง ๆ ซึ่ งเป็ นพื ชพันธุ์ เพาะปลู ก อัน
เกิ ดขึ้ นและเป็ นอยู่ในกรุ งสยามเป็ นที ่เลี ้ยงชี วิต และซื ้อขายราษฎรพลเมื องทัง้
ปวง และเครื ่องมื อซึ่ งจะประกอบการเหล่านัน้ ๆ อย่าง และสิ่ งของซึ่ งทาขึ้ นด้วย
ฝี มื อตัวเอง ใช้อยู่ในกรุงสยามและขายไปต่างประเทศทัง้ ปวง...” สมโภชพระนคร
ครบร้ อยปี (2503 อ้ างถึงใน ธวัชชัย องค์วฒ
ุ ิเวทย์, 2547) เพื่อแสดงให้ เห็นความ
เจริ ญแห่งบ้ านเมื องทัง้ การเพาะปลูกค้ าขายในโอกาสที่ ล่วงมาได้ หนึ่งร้ อยปี
(ธงชัย วินิจจะกูล, 2540: 31) และต้ องการให้ นิทรรศการครัง้ นี ้เป็ นสื่อแนะนาวิธี
“ทามาหากิน” เพื่อให้ ประชาชน “...ได้มาดูมาเห็นสิ่ งของทัง้ ปวงได้เลี ้ยงตัวและ
ซื ้อขายเป็ นประโยชน์ เพือ่ จะเป็ นทีแ่ นะนาให้เห็นสิ่ งทัง้ ปวงว่าอย่างไรดี อย่างไรไม่
ดี ... จะได้เป็ นที ่แนะนาแห่งคนทามาหากิ น และคนที ่จะซื ้อขายสิ นค้าทัง้ ปวง”
สมโภชพระนครครบร้ อยปี (2503 อ้ างถึ งใน ธวัชชัย องค์ วุฒิ เวทย์ , 2547)
นอกจากการนาเสนอถึงความเจริ ญของสยามแล้ ว ยังเป็ นการกระตุ้นให้ เกิดการ
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นาคนในสังกัดของสยามเข้ าสูร่ ะบบการผลิตเพื่อตอบสนองกระแสเศรษฐกิจแบบ
ทุนนิยมของสยามในขณะนันด้
้ วย
ตัวอย่างความรู้ เรื่ องการประกอบอาชี พของกลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ ที่
สัมพันธ์กบั ประสบการณ์การเดินทางและสิ่งที่ได้ พบเห็นของชนชันน
้ าสยาม คือ
การอธิ บายเกี่ ยวกับอาชีพการทาไร่ ฝ้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ว่า “...ฝ้ายเปน
สิ นค้าอย่างหนึ่ ง มี ซื้อขายกันชุกชุมอยู่ในประเทศลาว แขวงหัวเมื องมุกดาหาร
แลเมื องเขมราษฎร์ เปนต้น เพราะเมื องเหล่านี ้ มี ป่าไม้สูงเปนดงใหญ่ ตัง้ อยู่ริมฝั่ง
แม่น้าของทัง้ 2 ฟากเปนทีส่ าหรับทาไร่ ฝา้ ยได้ดีมาก” (ไร่ฝา้ ย, 2433: 174) ความ
สนใจต่ออาชีพดังกล่าวของชนชันน
้ าสยามทาให้ เกิดการสร้ างความรู้และอธิบาย
รายละเอี ยดเกี่ ยวกับอาชี พที่ ตนได้ พบเห็น เริ่ มตังแต่
้ ขัน้ ตอนในการปลูกฝ้าย
จนถึงการเก็ บเกี่ ยว โดยให้ ข้ อมูลตัง้ แต่การจัดหาสถานที่ ที่ เหมาะสมแก่ การ
เพาะปลูก, การจัดเตรี ยมสถานที่ การเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ , ขัน้ ตอนในการปลูก,
ระยะเวลาของการเก็บเกี่ยวฝ้าย จนถึงขันตอนในการแยกฝ้
้
ายออกจากเมล็ด และ
การนาฝ้ายมาปั่ นเป็ นเส้ นด้ ายเพื่อนาไปทอเป็ นผืนผ้ าต่อไป ในสายตาของชนชัน้
นาสยามได้ มองว่า อาชีพการทาฝ้าย “...ไม่ สู้มีกาไรมากนักมาก ด้วยราคาฝ้าย
ถูกไม่เหมื อนสิ นค้าอื ่น ๆ ผู้ทาฝ้ายขายได้ผลประโยชน์ น้อย มี ผลประโยชน์ มาก
แต่ผู้รับซื ้อไปขาย” (ไร่ฝา้ ย, 2433: 175) ซึ่งความรู้เรื่ องการทาไรฝ้ายส่งผลทาให้
ชนชันน
้ าสยามสามารถนาข้ อมูลเหล่านันมาใช้
้
ในการประเมินมูลค่าทางรายได้
ของพื ้นที่ เพื่อประโยชน์ตอ่ การจัดการและการสร้ างรายได้ ทางเศรษฐกิจให้ แก่รัฐ
สยามได้ อีกด้ วย
การสร้ างความรู้ เกี่ ยวกับอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในบริ เวณพื น้ ที่
อีสานยังปรากฏในบทความเกี่ยวกับอาชีพการเลี ้ยงไหมว่า “ไหมเปนสิ นค้าอย่าง
ดี ในประเทศจี น แลหัวเมื องลาวฝ่ ายตะวันออก คื อ เมื องอุบลราชธานี เปนต้น
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เป็ นเมื องมี การเลี ้ยงตัวไหม แลทาเส้นไหมไว้เป็ นสิ นค้าสาหรับขายแก่ พ่ อค้า
ประเทศอื ่ น” (เรื่ องเลี ย้ งตัวไหม แลวิธี ทาเส้ นไหม, 2433: 206) โดยให้ ข้ อมูล
รายละเอียดตังแต่
้ เริ่ มการเพาะปลูกจนถึงขันตอนการเก็
้
บเกี่ยวผลผลิตของเส้ น
ไหม รวมถึงการนาไปทาเป็ นผลิตภัณฑ์ คือ การ “ทาเป็ นผ้าม่วงและแพรต่าง ๆ
ซึ่ งน าไปขายได้ราคามาก” (เรื่ องเลี ย้ งตัวไหม แลวิธี ทาเส้ นไหม, 2433: 222)
ความรู้ ในเรื่ องการเลี ้ยงไหมน่าจะเป็ นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของชนชันน
้ าสยาม
มากพอสมควร เพราะในเวลาต่อมาชนชัน้ นาสยามได้ นาความรู้ เรื่ องการเลี ย้ ง
ไหมมาเป็ นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิ จเพื่ อสร้ างรายได้ ให้ แก่รัฐสยาม ด้ วยการ
ว่าจ้ างชาวญี่ปนุ่ คือ นายโตยามา (Toyama) ผู้เชี่ยวชาญเรื่ องการเพาะปลูกและ
เลี ้ยงไหม เข้ ามาช่วยให้ คาแนะนาและเสนอแนะความคิดเกี่ยวกับการเลี ้ยงและ
เพาะปลูกไหมในกระทรวงเกษตราธิการ ถือเป็ นชาวเอเชียจานวนไม่มากที่สยาม
ว่าจ้ างให้ เข้ ามาเป็ นที่ปรึ กษางานราชการแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หัว ซึ่งในขณะนัน้ ที่ ปรึ กษางานราชการส่วนใหญ่ จะเป็ น
ชาวตะวันตก (ปิ ยนาถ บุนนาค, 2550) นาไปสู่แนวความคิดที่จะปรับปรุ งอาชีพ
ของคนในพื ้นที่ด้วยวิธี การ “...ตัง้ โรงสาหรับสาวไหมที ่ในมณฑลนครราชสี มา รับ
ซื ้อรังไหมของราษฎรให้มากที ่สุดที ่จะมากได้ แล้วเอามาสาวอย่างวิ ธียี่ปนุ่ แล
ด้วยเครื ่ องมื อยี ่ ป นุ่ ...เมื ่ อรั ฐบาลจะขายไหมที ่ท านั้น ก็ จะได้ราคามากขึ้ น
ผลประโยชน์ ของรัฐบาลทางไหมที ่เคยน้อยอยู่ก็อาจจะมากขึ้นอี กหลายเท่า เมื ่อ
ราษฎรเห็นว่าถ้าเลี ้ยงไหมแล้วขายรังได้ก็จะพากันทามากขึ้ น ผลประโยชน์ ของ
ราษฎรในทางเลี ้ยงไหมก็จะมี มาก ผลประโยชน์ฝ่ายรัฐก็จะมี มากขึ้ นเหมื อนกัน”
เรื่ องพระองค์เจ้ าเพ็ญพัฒนพงษ์ ยื่นรายงานตรวจการทาไหมนครราชสีมา ร.ศ.
121 (2445 อ้ างถึ งใน ปิ ยนาถ บุนนาค, 2550) ถื อเป็ นการตอบสนองระบบ
เศรษฐกิจเพื่อการค้ าด้ วยการเข้ าควบคุมทรัพยากรในท้ องถิ่นของชนชันน
้ าสยาม
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ด้ วยการปรับปรุ งอาชีพของคนใต้ ปกครองของตน เพื่อประโยชน์ต่อรายได้ ที่จะ
เพิ่มขึ ้นของรัฐสยามใหม่
ความรู้ เรื่ องการประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ยังได้ รับการ
เผยแพร่ อย่างสม่าเสมอบ่อยครัง้ อาทิ “เรื่ องไล่เนื ้อ” ที่ให้ ข้อมูลความรู้ เกี่ ยวกับ
อาชีพการล่าสัตว์ของชาวลาวเมืองจาปาศักดิ์ ว่า “แลเปน อุบายหาเลี ้ยงชี วิตของ
พวกพราน คื อมนุษย์ บางเหล่าที ่อยู่ในป่ า เช่น เกรี ่ ยงแลข่าเปนต้น พรานเหล่านี ้
ตัง้ บ้านเรื อนอยู่ตามเฃตรแดนหัวเมื อง ที ่ใกล้เคี ยงป่ า ที ่มีหมู่เนื ้อมาก เช่น เมื อง
นครจาปาศักดิ์ เปนต้น” (ไล่เนื ้อ, 2433: 184) และความรู้ “เรื่ องไร่ พริ กไท” ที่ให้
ข้ อมูลเกี่ยวกับอาชีพการปลูกพริ กไทยของชาวกัมพูชาที่เมืองกาปอด โดยอธิบาย
ความรู้เริ่ มตังแต่
้ การเตรี ยมดินจนกระทัง่ การเก็บผลผลิต (ไร่พริ กไท, 2433: 385387) รวมถึง “เรื่ องกายาน” ที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับอาชีพการทากายานของกลุ่มคน
ในประเทศลาว และเวียดนามในปั จจุบนั ว่า “...ต้นกายานทัง้ ปวงย่ อมเกิ ดอยู่
ตามภู เขาสูงป่ าใหญ่ แขวงเมื องหัวพันทัง้ หกแลแดนเมื องแถง ซึ่ งเปนดิ นแดน
แขวงนครหลวงพระบาง... ราษฎรซึ่ งเปนชาติ ผู้ไทย, ญวน, แลเงี ้ยว ซึ่ งเปนผู้
อาไศรยอยู่ในเฃตร์ แขวงซึ่ งกล่าวแล้ว เปนผู้ทากายานซื ้อขายสื บมาแต่กาลก่ อน
...การทากายานขายของราษฎรในประเทศที ่กล่าวแล้วนัน้ ย่อมเปนเครื ่ องเลี ้ยง
ชี วิตโดยทางซื ้อขายได้อย่างหนึ่ ง ด้วยกายานเปนของมี ราคานับว่าเปนสิ นค้า
อย่างหนึ่งด้วย...” (กายาน, 2437: 269-270)
นอกจากความรู้ ในเรื่ องของการประกอบอาชีพและการทากิ นแล้ ว ยัง
พบว่าชนชันน
้ าสยามได้ ให้ ความรู้ในเรื่ องเกี่ยวกับงานหัตถกรรมที่เรี ยกว่า “กล่อง
ลาว” ซึ่งเป็ นกล่องที่สานขึน้ จากไม้ ซาง และตกแต่งเป็ นลวดลายต่าง ๆ อย่าง
ประณีต โดย “บรรดากล่องทัง้ ปวงย่อมเปนฝี มื อของคนที ่เปนชาติ ลาวเฉี ยง แล
พม่า เงี ้ยว เปนผู้คิดทาขึ้ น ผู้ที่ทากล่องขายย่อมอาไศรยอยู่ดินแดนประเทศลาว
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เฉี ยง คือ นครเชี ยงใหม่แลประเทศที ่ใกล้เคี ยง คือพม่า แลเงีย้ วทัง้ ปวง กล่องที ่ทา
ขายทัง้ 3 ชาติ คือ ลาวเฉี ยง, พม่า, เงีย้ ว ฝี มื อพม่าทาเปน อย่างดี กว่ากล่องลาว
เฉี ยงแลเงี ้ยว วิ ธี ทาก็ ใช้ อย่ างเดี ยวกันซึ่ งมี ดี แลชั่วกว่ ากัน ก็ เพราะที ่ท าโดย
ละเอี ยดแลไม่ ละเอี ยดเท่ านั้น” (กล่องลาว, 2437: 414) โดยชนชัน้ นาสยามได้
สรุปความรู้ในเรื่ องดังกล่าวไว้ ว่า พม่าเป็ นกลุ่มคนที่สามารถทางานประเภทนี ้ได้
ดี ที่ สุ ด และมี ความละเอี ย ดของชิ น้ งานมากกว่ า กลุ่ ม ชาติ พั นธุ์ อื่ น ๆ ที่ มี
ความสามารถในการทางานประเภทเดียวกัน
ความถนัดในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ ถูกชนชัน้
นาสยามอธิบายผ่าน ความสามารถของคนแต่ละกลุ่มในการสร้ างเครื่ องแต่งกาย
เช่น การกล่าวถึง “...พวกข่ าบางชนิ ดที ่มี อยู่ ใน พระราชอาณาเขตรสยาม คน
เหล่านี ้ใช้ใบไม้แลเปลื อกหรื อหนังสัตว์ ผูกพันกายของตน สาหรับ ป้องปิ ดความ
อาย... ในส่วนที ่ใช้น่งุ ห่มผ้าที ่ทอแล้ว เช่นนัน้ เดิ มที เดี ยวคงใช้น่งุ ห่มแต่สีขาว ๆ
ตามสี ฝา้ ย ที ่ขาวอยู่แต่เดิ มนัน้ ... ครั้นภายหลังจึ่ งมี ผู้คิดปลูกสร้ าง ต้นไม้เครื ่ อง
ย้อมเหล่านัน้ ไว้ใช้เปนต้นว่า คราม หรื อ ดอกคา… ในส่วนผื นผ้าที ่ทอเปนแผ่น
แลย้อมเปนสี ต่าง ๆ ตามเครื ่องย้อมทีม่ ี สีดาแดงเปนต้น... ต่อมาภายหลังคงจะมี
ผู้คิดตัดผ้านัน้ ให้เปนท่ อนติ ดต่ อกันเข้ า หรื อเย็ บมุมต่อมุมติ ดกันเข้า เช่ น ผ้า
โสร่ ง หรื อ ผ้าสิ้ นที ผ่ ู้หญิ งลาวทุกชาติ ใช้น่งุ อยู่ในทุกวันนี ้ แลคิ ด ประดิ ดทาผ้านุ่ง
ผ้าห่มให้เปนรู ปต่างออกไป จากที ่เย็บมุมติ ดกันนัน้ เช่น จี นทุกชาติ หรื อ ญวน,
แกว, ห้อ...” (อธิบายเครื่ องแต่งตัว, 243: 49-50) ความรู้ดงั กล่าว ทาให้ ชนชันน
้ า
สยามพบว่า ชนชาติขา่ เป็ นกลุม่ คนที่ยงั ไม่มีความสามารถในการสร้ างสรรค์สิ่งทอ
ได้ ซึ่งต่างจากชนชาติจี น ญวน แกว และฮ่อ ที่มีความสามารถในการตัดเย็ บ
เครื่ องนุ่งห่ม เป็ นลักษณะต่าง ๆ ได้ ชาวลาวถือเป็ นกลุ่มคนที่มีความสามารถใน
การย้ อมผ้ า โดยนิยมปลูกดอกคา และครั่งไว้ ใช้ สาหรับย้ อมผ้ าและเครื่ องแต่ง
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กายของตน (สิ่งซึ่งเปนเครื่ องย้ อม, 2434: 52) ถือเป็ น ความถนัดของแต่ละกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ที่อยูใ่ นความรู้และความสนใจของชนชันน
้ าสยาม
อาชีพการเลี ย้ งครั่ งของชาวลาวในพื น้ ที่ บริ เวณอี สานได้ ถูกชนชัน้ น า
สยามนามาเผยแพร่ เป็ นความรู้ ในวารสารวชิรญาณวิเศษ ด้ วยการอธิ บายว่า
“ครั่งเปนเครื ่ องย้อมผ้าอย่างหนึ่ งมี สีแดงแก่จัด คนทัง้ หลาย ผู้ทาผ้านุ่งห่มย่อม
ใช้ครั่งเปน เครื ่ องย้อมโดยมาก เพราะฉะนัน้ ครั่งจึ งเปนสิ่ งที ่ต้องการ ของคน
ทัง้ หลายอย่างหนึ่ง แลเปนสิ นค้าที ่มีราคาอย่างหนึ่งด้วย สิ นค้าคื อครั่งนี ้มีอยู่ใน
เขตรแขวงเมื องลาว ฝ่ ายตะวันออกโดยมาก... เมื องเหล่านี ้ เขาย่อมปลูกครั่งได้
ทุกปี มามิ ได้ขาด” (เรื่ องครั่ง, 2441: 800-801) แสดงให้ เห็นว่า “ครั่ง” เป็ นสินค้ า
สาคัญของเมืองลาวฝ่ ายตะวันออกสะท้ อนถึงความพยายาม ของชนชันน
้ าสยาม
ในการจัดระเบียบความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ และระบุพื ้นที่สาคัญของ
การเป็ นแหล่งทรัพยากรในการผลิ ต เพื่อลดความซา้ ซ้ อนของการ ผลิตสินค้ า
ลักษณะเดี ยวกั นในพื น้ ที่ บริ เวณอื่ น ๆ พร้ อมทัง้ กล่ าวถึ ง การประเมิ น ผล
ประโยชน์และรายได้ ของอาชีพดังกล่าว ว่า “ครั่งในประเทศ ลาวกาว แลลาวพวน
นี.้ .. จะมี ราคาเท่าใด ดังนีไ้ ม่มีกาหนด... เมื ่อจะเทียบคะเนที ่เห็นว่าไม่ผิดนัก จาก
ความเป็ นจริ งนั้น พอจะเที ยบได้บ้าง คื อ ปี หนึ่ งจะมี ผู้ปลู กครั่งได้ไม่ ต่ ากว่ า
น้าหนัก 3 หรื อ 4 หมื ่นหาบ แลมี ราคาประมาณ ไม่ต่ากว่าสอง หรื อสามร้อยชัง่ ”
(เรื่ องครั่ง, 2441: 807) ถือเป็ นการให้ ข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ ต่าง ๆ พร้ อมกับการระบุพื ้นที่สาคัญ ซึง่ เหมาะ
แก่การเป็ นแหล่งผลิตทรัพยากร แต่ละชนิดให้ แก่รัฐสยามในรู ปของการเผยแพร่
ความรู้อนั จะทาให้ ชนชันปกครองสยามสามารถน
้
าข้ อมูลต่าง ๆ มาใช้ ประโยชน์
ในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจได้ ด้วย
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ความรู้ เกี่ ยวกับการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากอาชี พของ
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ยังได้ รับความสนในหมู่ของชนชันน
้ าสยามเสมอ เนื่องจากมี
การเผยแพร่บทความที่สมั พันธ์กบั ความรู้ เรื่ องดังกล่าวในวารสารวชิรญาณวิเศษ
เช่น เรื่ อง “การทาแร่ เหล็ก” ที่พรรณนาถึง “การถลุงเหล็ ก ที ่เมื อง สุวรรณภู มิ
อาณาเขตรสยามฝ่ ายตะวันออกของแขวงลาวประเทศ” (การทาแร่เหล็ก, 2434ก:
121) พร้ อมทัง้ ให้ ความรู้ และอธิ บายขัน้ ตอนในการถลุงเหล็ ก รวมถึงทัศนะ
เกี่ยวกับการค้ าเหล็กในพื ้นที่ว่า “เขาก็ขายอยู่ใน บ้านเมื องเดี ยวกันนัน้ บ้าง ขาย
ไปแก่ คนอื ่นที ่อยู่ ในประเทศที ่ใกล้เคี ยงกัน เปนต้นว่า เมื องยโสธร หรื อ เมื อง
อุบลราชธานี ประเทศเหล่านี ้ ย่อมใช้เหล็กเมื องสุวรรณภูมิทงั้ สิ้ น ผู้ที่ซื้อเอาเนื ้อ
เหล็ก ไปทัง้ ก้อนนัน้ เขาก็ เอาไปตี แผ่ออกทาเปนมี ด, พร้ า, จอบ, เสี ยม, ดาบ,
ขวาน เปนต้น สาหรับ จะได้ซื้อขายแก่ ผู้ที่ มี ความต้องการ แลเปนส่วนที ่จะหา
ประโยชน์ กาไรของพวกช่างเหล็กทัง้ ปวง” (การทาแร่ เหล็ก, 2434: 148) ถือเป็ น
ตัวอย่างที่ชดั เจนเกี่ยวกับการประเมินผลประโยชน์และผลกาไร ผ่านความรู้ที่ถูก
สร้ างขึ ้นเผยแพร่ แลกเปลี่ยนกันในหมูข่ องชนชันน
้ าสยาม
ความสนใจของชนชันน
้ าสยามในการประเมินศักยภาพทางเศรษฐกิจ
เกี่ยวกับอาชีพการทาแร่เหล็กนัน้ พบว่า “เหล็กบ่อเมื องสุวรรณภูมินีเ้ ปนเหล็กไม่
สูด้ ีทีเดี ยวเมื ่อทาเปนอาวุธ, มี ด เนื อ้ เหล็กค่อนข้างจะอ่อนมาก จึงไม่สคู้ มถึงคม
ก็ไม่ทนได้นาน... เหล็กที ่บ่อเมื องสุวรรณภูมิจึงไม่ ค่อยแพร่ หลายไปในประเทศ
ต่าง ๆ ผู้ที่ถลุงแร่ เหล็กแลหลอมเนื ้อเหล็กในปี หนึ่ง ๆ จึ งมี ประโยชน์ แต่น้อยไม่
สมควรแก่ความเหนื ่อย...” (การทาแร่เหล็ก, 2434ข: 148-149) ทัศนะและความรู้
ดังกล่าวนี ถ้ ื อเป็ นข้ อมูลส าคัญทางเศรษฐกิ จของพื น้ ที่ ซึ่งรั ฐสยามสามารถ
นามาใช้ ประกอบการประเมินความคุ้มทุนในการส่งเสริ มอาชีพได้ โดยชนชัน้ นา
สยามพบว่า อาชี พการถลุงเหล็กของชาวลาวในบริ เวณอี สานไม่เหมาะในการ
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พัฒนาส่งเสริ มให้ เป็ นอุตสาหกรรมเพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่รัฐ ซึ่งต่างจากอาชีพ
การค้ าซุงในแถบหัวเมืองเหนือที่ชนชัน้ นาสยามได้ มองว่า เป็ นอาชีพที่สามารถ
สร้ างรายได้ และผลกาไรจานวนมาก ดังข้ อความว่า “...ประเทศที ่เปนพระราช
อาณาเฃตร์ สยามฝ่ ายเหนื อ หรื อตวันออกเฉี ยงเหนื อเปนประเทศมี ไม้สกั ที ่พ่อค้า
ซุงทัง้ ปวงได้ไปรับซื ้อล่องแพลงมาขายที ่กรุ งเทพฯ... ราษฎรที ่ตดั ไม้ซุงขายนั้น
เปนชาติ เงี ้ ยวก็ มี เปนชาติ ลาวก็ มี เปนชาติ ตองซู ก็ มี ตามแต่ จะท าเพื ่ อหา
ผลประโยชน์กาไรใช้สอย ไม่จาเปนจาเพาะคนชาติ ใด... ผู้ที่เปนเจ้าของป่ าไม้สกั
นี ้ เปนเจ้านายในหัวเมื องหลวงพระบางบ้าง นครเชี ยงใหม่บ้าง ...ประโยชน์ คือ
กาไรของพวกพ่อค้าซุงในปี หนึ่ง ๆ ที ่ขายได้ไม่ต่ ากว่า 1000 บาท… แต่ที่พ่อค้า
ซุงจะขาดทุนด้วยค้าขายไม้ขอนสักยังไม่ได้ยินผู้ใดกล่าว ผู้ที่ประกอบการค้าซุง
อยู่ข้างจะเปนคนมั่งมี โดยมาก...” (การค้ าซุง, 2435:149-150, 221) ถือเป็ นการ
ประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์และทรัพยากรในพืน้ ที่ต่าง ๆ
ซึง่ อยูภ่ ายใต้ อานาจการปกครองของสยาม
ความรู้ เรื่ องอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ กลายเป็ นข้ อมูลสาคัญ
ของรัฐสยามสาหรับใช้ ในการบริ หารคน พื ้นที่ ตลอดจนทรัพยากร ที่อยู่ในการ
ปกครองของตน ดังตัวอย่างใน “เรื่ องไปเที่ ยวหัวเมื องลาวฝ่ ายตะวันออก” ที่
อธิบายความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนกลุม่ ชาติพนั ธุ์ลาว โดยมีเนื ้อหา
เล่าถึงการเดิ นทางไปในพื น้ ที่ อีสาน เริ่ มตัง้ แต่ออกจากกรุ งเทพฯ จนถึงเมื อง
อุบลราชธานีของขุนมหาวิไชย ในช่วงปี ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) รวมใช้ ระยะเวลา
ในการเดินทางทังสิ
้ ้น 28 วัน โดยผู้เขียนได้ บอกเล่าถึงการประกอบอาชีพของชาติ
พันธุ์ในพืน้ ที่อีสานแต่ละเดือนในรอบ 1 ปี อาทิ เดือนอ้ ายถึงเดือนยี่มี อาชี พที่
นิ ยมท า คื อ การท าแฝก หุงเกลื อ ปั่ นฝ้าย ปลูกยาสูบ เป็ นต้ น ข้ อมูลและ
รายละเอี ยดดังกล่าวนี ท้ าให้ ชนชัน้ นาสยามทราบถึงสาเหตุความยากจน ว่า
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“...เปนเพราะสิ่ งทัง้ ปวงทีท่ าขึ้นแลจาหน่ายขายไม่ใคร่ ได้ ถึงจาหน่ายได้ก็ได้ราคา
เต็มที ่ ความจนเปนเพราะหาเงิ นยากนี ่เอง ใช่จะจนเพราะความเกี ยจคร้ านก็ หา
มิ ได้ ถ้าสิ่ งที ่เขาทาขึ้ นนัน้ ขายได้ราคาแพงพอสมควร แลจาหน่ายขายได้คล่อง
แล้ว พวกเหล่านี ้ก็คงจะร่ ารวยมี เงิ นทองเปนแน่ ” (มหาวิไชย, 2439ข: 2536) ทา
ให้ เห็นภาพของการเป็ นคูข่ นานระหว่าง “เมือง” กับ “ชนบท” อย่างชัดเจน สะท้ อน
ให้ เห็นว่า ภาพ “ความยากจน” ที่ชนชันน
้ าสยามได้ พบเห็นนัน้ ถือเป็ นสิ่งที่อยู่ตรง
ข้ ามกับความเป็ นเมืองและความเป็ นสยามอย่างสิ ้นเชิง
“ความยากจน” กลายเป็ นภาพตัวแทนของสิ่งที่เป็ นปัญหาในสายตาของ
ชนชันน
้ าสยาม เพราะเป็ นภาพสะท้ อนถึงความด้ อยพัฒนา อาจนามาซึ่งปั ญหา
ที่กระทบต่ออานาจของสยามในอนาคตได้ ดังความเห็นของพระองค์เจ้ าดิลกนพ
รัฐ ว่า “...ในสยามยังประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ จานวนมาก ซึ่งบางกลุ่ม
ยังเป็ นชนเผ่า แสดงถึงความล้าหลังในขัน้ ตอนของการพัฒนา ภายใต้สภาพอัน
แร้นแค้นนี ้ ครั้งหนึ่งในสมัยกรุงธนบุรีชาวนาได้ลกุ ฮื อขึ้นครั้งใหญ่... ปัญหาความ
ยากจน, ความไม่เจริ ญของชาวนาสยาม เป็ นผลมาจากพฤติ กรรมของชาวนาเอง
ด้ วย คื อในหลายกรณี ช าวนาใช้ จ่ ายเกิ นฐานะ, เล่ นการพนัน และจัดงาน
สนุกสนานอย่างสิ้ นเปลื องมาก, อี กทัง้ ศาสนาพุทธก็ทาให้ชาวนาไทยมักน้อยไม่
กระตื อรื อร้ น และไม่ แข่ งขันกับผู้อื่น” (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพ็ ชร, 2544: 31-32)
เหตุผลเหล่านี ไ้ ด้ น าไปสู่การตัง้ “โรงเรี ยนเกษตรกรรม เพื ่อที ่จะมุ่งสอนวิ ชา
เกี ่ยวกับเกษตรกรรมโดยเฉพาะ และเน้นการทานาและการเลี ้ยงไหม เพราะการ
ให้การศึกษาเกี ่ยวกับเกษตรยังมี น้อย... ดังนัน้ จึ งเป็ นหน้าที ่สาคัญของรัฐบาลที ่
จะต้องให้การศึกษาแก่ชาวนาให้สูงขึ้ น ตลอดจนเผยแพร่ ความรู้ด้านเกษตรกรรม
ในหมู่ ประชากร เพื ่อเป็ นการส่ งเสริ มอาชี พในทางการเกษตรกรรม” (วิชิตวงศ์
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ณ ป้อมเพ็ชร, 2544: 38-39) เพื่อที่จะสามารถขจัดปั ญหาความล้ าหลังต่าง ๆ
เหล่านันได้
้
แนวคิดของการพัฒนาในลักษณะเช่นนี ้ แสดงให้ เห็นถึงการสร้ างสถานะ
ความเป็ นผู้เจริ ญกว่าของชนชัน้ นาสยามที่พร้ อมยื่น “ความศิวิไลซ์ ” รวมไปถึง
การช่วยเหลือ (บนพื ้นฐานของผลประโยชน์) แก่ “ชนบท” และ “บ้ านนอก” ให้
หลุดพ้ นจากสภาวะแห่งความมืดมน และความล้ าหลังป่ าเถื่อน ซึง่ สิ่งเหล่านี ้ล้ วน
มี ลักษณะเป็ น “ภารกิ จของคนขาว” Rudyard Kipling (1899 อ้ างใน ทวี ศักดิ์
เผือกสม, 2540) และปฏิบตั ิการดังกล่าวนี ้ ได้ ถกู ชนชันน
้ าสยามนามาใช้ ในช่วง
การปฏิรูปการปกครองภายในของสยามด้ วย
ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
นอกจากความรู้ ในเรื่ องการประกอบอาชีพและทามาหากินแล้ ว ชนชัน้
นาสยามยังให้ ความสนใจกับความรู้ ในเรื่ องวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ
อันเป็ นผลมาจากการเดินทางในขณะนัน้ และได้ นาความรู้ดงั กล่าวมาเผยแพร่ใน
วารสารวชิรญาณวิเศษอย่างต่อเนื่อง อาทิ งานเขียนของเจ้ าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ที่พรรณนาถึงประเพณี การจับปลาบึกของ “...พวกลาวชาวเมื องหลวงพระบาง
เคยจับเป็ นฤดู ปี ละครั้ง เมื ่อทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าเป็ นแม่ ทพั
คุมกองทัพขึ้ นไประงับเหตุดูแลจัดบารุ งราชการหลวงพระบางราชธานี ณ ปี กุน
นพศก 1249 นัน้ ... ข้าพเจ้าจึ งขึ้ นไปดูพวกเจ้าท้าวพระยา ราษฎรพลเมื อง มา
ประชุมกันจับปลาบึ ก ขณะเมื ่อขึ้ นไปถึ ง ดูผู้คนล้นหลามแลตัง้ สารเส้นสรวงทา
พิ ธี เป็ นการปลาด ข้ าพเจ้ าจึ่ งได้ ได้ ถามจดจ า เพื ่อจะมาเล่ าบอกสู่ กันฟั ง ...
ข้าพเจ้าได้เรี ยบเรี ยงลัทธิ พิธีอนั นี ้ส่งมาลงพิ มพ์ เพือ่ จะให้ท่านสมาชิ กทัง้ หลายที ่
เป็ นผูห้ ยากทราบธรรมเนี ยมนา ๆ ประเทศ ก็จะได้ทราบเป็ นการเกร็ ด...” (สุรศักดิ์
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มนตรี , 2433ค: 631) ถือเป็ นการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการเดินทางของ
ชนชันน
้ าสยาม โดยผู้เขียนได้ บอกเล่าเรื่ องราวของประเพณี ตังแต่
้ ช่วงเวลาหรื อ
ฤดูกาลในการจับปลาบึก, ลักษณะของปลาบึก, การเก็บภาษี ปลาบึก และจบ
ด้ วยการอธิบายถึงการนาส่วนต่าง ๆ ของปลาบึกมาใช้ ทาประโยชน์ นับเป็ นการ
สร้ างความรู้ เกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวลาว ซึ่งกล่าวได้ ว่าเป็ นสิ่งที่ชนชันน
้ าสยาม
ในขณะนันไม่
้ เคยพบเห็นและรู้จกั มาก่อน
ความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ ชนชัน้
นาสยามพยายามสร้ างความรู้ ในเรื่ องต่าง ๆ เหล่านัน้ ด้ วยการหาคาตอบเพื่ อ
นามาอธิบายข้ อสงสัยของตนในเรื่ องประเพณีการทาศพของกลุ่มคนชาติต่าง ๆ
อาทิ เขมร ข่า และลาว ว่ามีความเหมือนหรื อต่างกับประเพณีการทาศพของไทย
อย่างไร โดยมีเนื ้อหาของบทความ “...กล่าวถึงลัทธิ ธรรมเนี ยมการทาศพของหมู่
มนุษย์ที่เปนชาติ เขมรหนึ่ง มนุษย์ที่เปนชาติ ข่าจะราย แลข่าระแดหนึ่ง มนุษย์ ที่
เปนชาติ ลาวหนึ่งโดยลาดับกัน เพราะลัทธิ ธรรมเนี ยมการทาศพชาติ ต่าง ๆ ที ่จะ
พึงกล่าวต่อไปนี ้ มี วิธีแปลกไปจากการทาศพที ่ใช้อยู่ในกรุ งสยาม... การทาศพ
ของมนุษย์ในโลกทุกชาติ ทกุ ภาษาย่อมมี วิธีต่าง ๆ กันทัว่ ไป แต่ในความประสงค์
เดิ มการทาศพของหมู่มนุษย์ ในโลกทัง้ ปวง ทัง้ ที ฝ่ ังแลเผาเหล่านีก้ ็เพือ่ จะมิ ให้เปน
ที ่ลามกแลสังเวชแก่ ผู้ที่ เปนญาติ มิ ตร บุตรภรรยาเปนต้นเท่ านั้น ที ่มุ่งหมาย
ว่าเปนการบุญการกุศลนัน้ ก็ คือทาการสงเคราะห์ แก่ ผู้ที่ล่ วงลับไปมิ ให้เปนที ่
ลามกเกิ ดขึ้นได้แก่เพือ่ นมนุษย์ ด้วยกัน... เพราะฉนัน้ ลัทธิ ธรรมเนี ยมที ่ใช้ทาการ
กันโสโครกแก่ ซากศพของผู้ตายคื อฝังหรื อเผานี ้ จึ่ งเปนลัทธิ อันมนุษย์ ในโลก
บรรดาที ่มีลทั ธิ ธรรมเนี ยมอันดี จึ่ งต้องใช้เหมื อนกันหมดไม่มีเว้นเลยแต่สกั ชาติ
เดี ยว…” (การทาศพ, 2434: 217, 236) การหาคาอธิบายในเรื่ องดังกล่าว ทาให้
ชนชันน
้ าสยามพบว่า แต่ละชนชาติล้วนแต่มีประเพณีการทาศพที่แตกต่างกันไป
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ในส่วนวัตถุประสงค์ของการประกอบพิธี นัน้ ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมี เหตุผลที่
คล้ ายคลึงกัน คือ เพื่อมิให้ มีการทิ ้งศพให้ เป็ นที่น่าสังเวชแก่ผ้ ทู ี่พบเห็ น และเพื่อ
เป็ นการสร้ างกุศลแก่ผ้ ทู ี่ลว่ งลับไปแล้ ว
ตัวอย่างของการบอกเล่าถึงวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่ าง ๆ ที่ น่ าสนใจของชนชัน้ น าสยามอี กเรื่ องหนึ่ ง คื อ งานเขี ยนเกี่ ยวกั บ
วัฒนธรรมของคนลาว ในชื่อ “ลัทธิธรรมเนียมคนชาติลาว” ซึ่งได้ กล่าวถึง ธรรม
เนียมการปฏิบตั ิของคนลาวชาวตะวันออก หรื อ กลุ่มชาติพนั ธุ์ลาวที่ อาศัยอยู่ใน
บริ เวณหัวเมืองอีสาน โดยระบุเหตุผลว่า “...เปนสิ่ งที ่เราท่ านทั้งหลายควรรู้ ไว้
พอเปนทางดาริ ในการงานทัง้ ปวงต่อไปด้วย...” (มหาวิไชย, 2439 ก, หน้ า 2302)
โดยกล่าวถึงประเพณีต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือนของชาวลาว โดยชนชันน
้ าสยามได้
แสดงทัศนะและความคิ ด เห็ นของตนลงในงานเขี ย นดัง กล่ า วด้ วยการใช้
วัฒนธรรมกรุ งเทพฯ ที่ ค้ ุนชิ นเป็ นบรรทัดฐานหลักในการเปรี ยบเที ย บกั บ
วัฒนธรรมและประเพณี ท้องถิ่นที่ชนชัน้ นาสยามได้ พบเห็น ว่า “...แลยังมี การ
สนุกในนักขัตฤกษ์ สงกรานต์อีกอย่างหนึ่ง คื อหนุ่มสาวสาดน้ ากัน การที ่สาดน้ า
กันนี ้ เล่นสกกระปรกโสมมอย่างเอก คื อ ไม่เลื อกน้าที ่จะสาด สุดแล้วแต่ได้สิ่งที ่
จะทาให้เปื ้ อนเปรอะเปนต้นว่าโคลนเลนหรื อน้าคราที ่ใต้ถุนซึ่ งมี กลิ่ นเหม็น ก็เอา
เปนใช้ได้ ถ้าปะเปนเราที ่ไม่ เคยถูกบางที จะทาให้คลื ่นเหี ยนได้ แต่เหตุการที ่จะ
เกิ ดเทลาะวิ วาทกัน เพราะการสาดน้ านี ้ไม่มีเลย การเล่นสนุกด้วยการสาดน้ านี ้
ตัง้ แต่หนุ่มแลสาวตลอดถึ งผู้ใหญ่ ไม่ เลื อกหน้า แม้ภิกษุสามเณรเดิ นไปพบเข้า
กาลังเขาเล่นสาดกันอยู่นนั้ เขาก็ ไม่ ละเว้นให้เลย เว้นแต่จะรี บหนี ไปเสี ยให้พ้น
...” (มหาวิไชย, 2439ก: 2305-2306) ความรู้สึกดังกล่าวนี ้ แสดงให้ เห็นถึงการใช้
กรุ งเทพฯ เป็ นมาตรฐานของความสะอาดและความดีงามอย่างชัดเจน ผ่าน
ทัศนะ มุมมอง และความรู้ สึกของผู้เขียนที่มีต่อประเพณีและวัฒนธรรมอันเป็ น
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ปกติของท้ องถิ่น ว่ามีความ “สกปรกโสมม” “เน่าเหม็น” และน่า “คลื่นเหียน” บ่ง
บอกถึงความเป็ น “คนอื่น” ในทางวัฒนธรรม โดยลักษณะของความเป็ น “คนอื่น”
ที่ถกู สะท้ อนผ่าน “ความเน่าเหม็น” เช่นนี ้ ถือเป็ นพรมแดนสาคัญของการแบ่งคน
ในออกจากคนนอกในสุนทรี ยศาสตร์ ทางชาติพนั ธุ์ (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2552: 2930) ดังที่ ชนชัน้ น าสยามได้ มองกลุ่มชาติพันธุ์ ต่าง ๆ ซึ่ง เป็ นกลุ่มที่ อยู่ใต้ การ
ปกครองของสยามนัน่ เอง
ความรู้ สึกต่อการเป็ นคนอื่ นทางชาติพันธุ์ ในลักษณะดังกล่าว ได้ ถูก
สะท้ อนผ่านการปะทะกัน ณ พรมแดนของการกินและอาหาร ดังสมเด็จฯ กรม
พระยาดารงราชานุภาพ ทรงเล่าไว้ เมื่อครัง้ เสด็จตรวจราชการเมืองกุสมุ าลย์ในปี
พ.ศ. 2449 ว่า “...มี เรื ่องเล่ากันว่า เมื ่อกรมหลวงประจักษ์ เป็ นข้าหลวง พระอรัญ
อาสาผูว้ ่าราชการเมื องกุสมุ าลย์ คนนี ไ้ ปเฝ้าฯ รับสัง่ ไต่ถามถึงขนบธรรมเนี ยมของ
พวกข่ า กะโซ่ ไล่ เลี ยงกันไปจนถึ งอาหารที ่ชอบบริ โภค พระอรัญอาสาทู ลว่ า
“ชอบเจี ยะจอ” (คือบริ โภคเนื ้อสุนขั ) ไม่ทรงเชื ่อ พระอรัญอาสารับจะบริ โภคถวาย
ทอดพระเนตร จึงให้ไปหาเนื ้อ “จอ” มาเลีย้ ง นัยว่าเมื ่อพระอรัญอาสาบริ โภคเนื ้อ
จอนัน้ พวกข้างในตาหนักดู อยู่ไม่ ได้ ถึ งต้องวิ่ งหนี ” (ดารงราชานุภาพ, 2538:
111) ความรู้ สึกคลื่นเหียนดังกล่าวของชนชันน
้ าสยาม เมื่อได้ พบกับวัฒนธรรม
การกินและวิถีชีวิตของคนในท้ องถิ่น แสดงถึงความแนบชิดทางวัฒนธรรมของ
ความเป็ นชาติพนั ธุ์ตน และระดับของความศิวิไลซ์ที่เหนือกว่าอย่างชัดเจน มีนยั
แสดงให้ เห็นถึงการแบ่งแยกระหว่างความเป็ น “กรุงเทพฯ” กับ “บ้ านนอก” ที่ชน
ชันน
้ าสยามเห็นว่าเป็ นสิ่งที่ผ้ ศู วิ ิไลซ์ไม่สามารถที่จะยอมรับได้

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ความรู้ เรื่ องเพื่อนบ้ าน CLMV ของชนชั้นนาสยาม ในวารสารวชิรญาณวิเศษ

ความรู้เรื่องภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ
ความสนใจในเรื่ องวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ ขยายความ
สนใจของชนชันน
้ าสยามไปสู่ความสนใจในเรื่ องภาษาของกลุม่ ชนที่อาศัยอยู่ใกล้
สยามโดยเฉพาะพื ้นในบริ เวณประเทศ CLMV ในปั จจุบนั ด้ วย วัฒนธรรมลาวถือ
เป็ นอีกวัฒนธรรมที่อยู่ความสนใจของชนชันน
้ าสยาม เนื่องจากมีการอธิบายให้
ความรู้เกี่ยวกับการละเล่นขับร้ องอย่างหนึง่ ของชาวลาวที่เรี ยกว่า “แอ่วลาว” หรื อ
“ลาวแคน” ผ่านบทความเรื่ อง “ศักกระวาคาแอ่ว” โดยผู้เขียนได้ ระบุจุดประสงค์
ชัดเจนไว้ ว่า “หนังสื อเรื ่ องนี ้เปน เรื ่ องราวแต่ งเที ยบกับบทล า ๆ คาลาว ซึ่ ง
ข้าพเจ้าได้จดจานามาแต่เมื องหลวงพระบาง คื อ บรรดาชนชายหญิ งชาวเมื อง
นัน้ ประกอบการเล่น เรี ยกว่าอ่านหนังสื อเปนพืน้ ทัว่ ไปแทบทัง้ เมื อง...คล้ายกับใน
สยามอย่างที ่เล่นศักกระวานัน้ ... ข้าพเจ้าได้จดจาสาเนาที ่ชาวเมื องอ่านหนังสื อ
มาเรี ยบเรี ยงแต่งเที ยบเปนคากลอนศักกระวาลงในหนังสื อวชิ รญาณวิ เศษนี ้ เพือ่
ประโยชน์ จะให้ท่านสมาชิ กที ่ยงั ไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้อยคาสานวนของชาวเมื อง
นัน้ ทัง้ จะได้เปนเครื ่องประดับโสตแห่งท่าน…” (ศักกระวาเทียบคาแอ่ว, 2434ก:
261) ถือเป็ นความสนใจของผู้เขียนที่มีต่อวัฒนธรรมอื่น (วัฒนธรรมลาว) ซึ่งมี
ความแตกต่างไปจากตน ด้ วยการจดบันทึกวรรณกรรมที่เป็ นต่างชาติ (ลาว) เพื่อ
นามาเผยแพร่เป็ นความรู้ภาษาไทย และอธิบายคาศัพท์ภาษาลาว เช่น คาว่าเอิ้ น
แปลว่าเรี ยก, เซา แปลว่าหยุด, หยัง แปลว่าไหน ฯลฯ ถือเป็ นการสร้ างความรู้
เกี่ ยวกับวัฒนธรรมเพื่ อนบ้ านที่ ชนชัน้ นาสยามบางกลุ่มอาจจะไม่ค้ ุนเคยกับ
ภาษาและการละเล่นดังกล่าว
การเล่นแอ่วลาว ถูกประกาศห้ ามมิให้ มีการเล่นตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2408 ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (รัชกาลที่ 4) และคาดโทษสาหรับ
ผู้ที่ไม่ปฏิบตั ิตามไว้ ในประกาศ ว่า “…การบัดนี ้เห็นแปลกไปนัก ชาวไทยทัง้ ปวง
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ละทิ้ งการเล่นสาหรับเมื องตัว... พากันเล่นแต่ลาวแคนไปทุกหนทุกแห่ง ทุกตาบล
ทัง้ ชายและหญิ ง... ทรงพระราชดาริ เห็นว่าไม่สู้งาม ไม่สู้ควรที ่การเล่นอย่างลาว
จะมาเป็ นพื ้นเมื องไทย ลาวแคนเป็ นข้าของไทย ไทยไม่เคยเป็ นข้าลาว จะเอา
อย่างลาวมาเป็ นพื ้นของไทยไม่ สมควร... ถ้ามิ ฟังยังขื นเล่นลาวแคนอยู่ จะให้
เรี ยกภาษี ให้แรง ใครเล่นที ่ไหนจะให้เรี ยกแต่เจ้าของที ่แลผู้เล่น ถ้าลักเล่นจะต้อง
จับปรับให้เสี ยภาษี สองต่อสามต่อ” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2547) ความสนใจของ
ชนชันน
้ าสยามที่มีตอ่ วรรณกรรมต่างชาติอนั เป็ นผลมาจากการได้ เดินทางและได้
พบเห็นสิ่งแปลกใหม่จนต้ องนามาบอกเล่าให้ เป็ นความรู้ การได้ พบเห็นทาให้ ชน
ชันน
้ าสยามแสดงทัศนะของตนต่อลักษณะการอ่านหนังสือของชาวลาว ว่า “ลาว
ชาวบ้านอ่านหนังสื อยังไม่คล่อง ดูเหมื อนจะเพิ่ งฝึ กหัด และพูดไปเรื ่อย ๆ พอให้
คล้องจองกันเท่านัน้ ” (ศักกระวาเทียบคาแอ่ว, 2534ข: 333) จากประสบการณ์
ของผู้เขียนพบว่า “คาในภาษาลาวและภาษาไทยมี หลายคาที ่มีความพร้ องกัน
มากที เดี ยว” (ศักกระวาเที ยบคาแอ่ว, 2534ข: 333) ถื อเป็ นความรู้ ที่ เกิ ดจาก
ทัศนะของชนชันน
้ าสยามที่ชดั เจนอีกอย่างหนึง่
นอกจากความสนใจในเรื่ องภาษาของกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาวในข้ างต้ นแล้ ว
ชนชัน้ นาสยามยังให้ ความสนใจต่อภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ที่เป็ นเพื่ อนบ้ าน
CLMV อื่น ๆ ด้ วย อาทิ เรื่ อง “ธรรมดาที่ตรงกันในภาษาต่าง ๆ” ที่กล่าวถึงวิธีการ
นับเลขในภาษามอญ ไว้ ว่า “...การนับเรี ยงลาดับชื ่อตัง้ แต่หนึ่งไปถึงสิ บ... แลวิ ธี
นับในภาษามอญมี แต่การแปลงเจ๊ าะ คือ 10 เปนโจ๊ ในที ่แสดงความว่าหน แปลง
ปี คื อ 3 เปนปอยในที ่แสดงความว่าหนเหมื อนกัน ชื ่อสามัญในภาษามอญนั้น
ดังนี ้ มัว 1 บา 2 ปี 3 ปอน 4 ปซอน 5 กราว 6 ขะเป๊ า 7 ทจาม 8 ทจิ ด 9 เจ๊ าะ
10” (ธรรมดาที่ตรงกันในภาษาต่าง ๆ, 2434: 30) รวมถึงบทความเรื่ อง “ว่าด้ วย
ศัพท์ต่าง ๆ” ที่อธิ บายเปรี ยบเทียบคาว่า “อ้ าย” ในภาษาไทย ภาษาลาว และ
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ภาษาเงี ้ยว ว่า “…ความแปลกคาว่า อ้าย ในส่วนภาษาไทยกับภาษาเงี ้ยวแลลาว
ทัง้ ปวงใช้หมายคาพูดว่าอ้ายนี ม้ ี คณ
ุ นามต่างกันไป คือ ฝ่ ายไทยใช้เรี ยกคนที ่เลว
ทราม ฝ่ ายเงี ้ยวแลลาวใช้เรี ยกคนที ่ควรนับถื อ แปลกกันอยู่ดงั นี ้ ซึ่ งศัพท์เดี ยวมี
ความประสงค์ บญ
ั ญัติหมายคุณนามให้แปลกกันไปนี ้ เพราะความหมายให้ต่าง
ออกไปตามนิ ยมของภาษาเท่านัน้ … แต่คาว่าอ้ายนี ้ไม่มีในภาษาอื ่น ๆ นอกจาก
ทีใ่ ช้อยู่ในหมู่มนุษย์ทีเ่ ป็ นชาติ เงีย้ ว, ลาว, ไทย, หรื อมนุษย์ชาติ ต่าง ๆ ทีใ่ กล้เคี ยง
กับมนุษย์เหล่านี ้ เช่น ข่า, เกรี ่ยง, เปนต้น” (ว่าด้ วยศัพท์ตา่ ง ๆ, 2434: 269)
แม้ วา่ ชนชันน
้ าสยามจะพยายามสร้ างความรู้เกี่ยวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ
ที่อยู่รายล้ อมตน เพื่อแลกเปลี่ยนเป็ นความรู้ ซึ่งกันและกันในกลุ่มของชนชัน้ นา
อย่างแพร่ หลายแล้ วก็ตาม กลับพบว่าความรู้ ในเรื่ องเหล่านัน้ ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้ องการของเหล่าผู้ปกครองสยาม เมื่อกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ที่สยามเคยมอง
ว่าเป็ นคนอื่นที่เคยสัมพันธ์ กับอานาจรัฐแบบจารี ตของสยามได้ ถูกแบ่งเป็ นส่วน
ต่าง ๆ และอยู่ภายใต้ อานาจการปกครองของลัทธิจกั รวรรดินิยมตะวันตกในรู ป
ของรัฐสมัยใหม่ที่มีพรมแดน และบางส่วนได้ กลายเป็ น “คนอื่นในสังคมไทย” ซึ่ง
ต่อมา “คนอื่นในสังคมไทย” เหล่านันได้
้ ถูกชนชันน
้ าสยามทาให้ กลายเป็ น “คน
ไทยในสังคมไทย” ในลักษณะ “พลเมือง” ของรัฐสยามใหม่
ความพยายามของชนชัน้ นาสยามในการปลูกฝั งมโนทัศน์ “ชาติไทย”
และ “ความเป็ นไทย” เพื่อทาให้ คนชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ในรัฐสยามใหม่ “กลายเป็ น
ไทย” โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนั ธุ์ลาว เนื่องจากเป็ นกลุ่มชาติพนั ธุ์ที่มีจานวนมาก
ที่สดุ อีกทังฝรั
้ ่งเศสมีความพยายามที่จะทาให้ คนลาวในภาคอีสานอพยพไปอยู่
ฝรั่ งซ้ ายของแม่น า้ โขง ดังนัน้ การสร้ างความส านึ กว่ าลาวเป็ นคนไทยจึ งมี
ความสัมพันธ์เป็ นพิเศษ แม้ วา่ ในความเป็ นจริ งชนชันน
้ าสยามจะยังถื อว่าคนลาว
เป็ น “ลาว” สืบมาอีกนาน โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ทรงเริ่ ม
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ดาเนินนโยบายสร้ างและเผยแพร่ความรู้ว่า “คนลาว” ก็คือ “ชนชาติไทย” (สายชล
สัตยานุรักษ์ , 2558: 86-87) โดยกาหนดว่าเมื่อ “ราษฎรมาติ ดต่อทีจ่ ะต้องใช้แบบ
พิ มพ์ ของทางราชการให้ปฏิ บัติใหม่ โดยกรอกในช่ องสัญชาติ นั้นว่ า “ชาติ ไทย
บังคับสยาม” ทัง้ สิ้ น ห้ามมิ ให้ลงหรื อเขี ยนในช่องสัญชาติ ว่าชาติ ลาว ชาติ เขมร
ส่ วย ผู้ไท ฯลฯ ดังที ่ได้ปฏิ บัติมาแต่ ก่อนเป็ นอันขาด เพราะเป็ นสัญชาติ ไทย
สืบเนือ่ งกันมาแต่ดึกดาบรรพ์ทงั้ สิ้ น” (เติม วิภาคพจนกิจ, 2546: 408) และนาคา
ว่า “อีสาน” มาใช้ แทนการเรี ยกหัวเมืองลาวเป็ นครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2443 และใช้
ในความหมายของการหน่วยการปกครองที่เรี ยกว่า “ภาค” ในปี พ.ศ. 2465 (ดารา
รัตน์ เมตตาริ กานท์, 2544: 9-10) บริเวณอีสานเป็ นพื ้นที่ซึ่งอยู่ไกลจากราชสานัก
สยาม และใกล้ เขตแดนฝรั่งเศสการจัดการศึกษาให้ กับคนในบริ เวณนี ้ จึงมีขึ ้น
เพื่อ “...ให้ผู้คนได้รู้ภาษาไทย...เห็ นว่ าในทางการปกครองจะก่ อให้เกิ ดส านึ ก
ความเป็ นไทย... ถ้าจัดการโรงเรี ยนให้เจริ ญขึ้ นอี ก... พลเมื องพวกนี ้คงจะรู้สึกตัว
เป็ นไทยยิ่ งขึ้ นทุกวัน” สมเด็จพระเจ้ าพี่ยาเธอเจ้ าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต
(2470 อ้ างถึงใน อริ ญชย์ วรรณชาติ, 2553) แสดงให้ ถึงความต้ องการที่จะสร้ าง
ความรู้สกึ เป็ นคนไทยให้ เกิดขึ ้นในพื ้นที่ อันเป็ นความพยายามของรัฐสยามใหม่ที่
จะปลูกฝั งความเป็ นพวกเดียวกัน เพื่อลบความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ (ลาว) เพื่อ
เป็ นสิ่งช่วยยืนยันว่า สยามมีอานาจเหนือพื ้นที่ดงั กล่าวอย่างสมบูรณ์
การก้ าวสูค่ วามเป็ นรัฐสมัยใหม่ของสยาม ยิ่งย ้าให้ ชนชันน
้ าสยามเห็นว่า
ตนมีข้อจากัดในความรู้เรื่ องกลุ่มชาติพนั ธุ์เป็ นอันมาก โดยยอมรับว่าเป็ นปั ญหา
สาคัญในการบริ หารราชการแผ่นดิน และเป็ นอุปสรรคต่อการวางนโยบายต่อกลุม่
คนในพื ้นที่อีสาน ว่า “...เรื ่ องราชการในมณฑลอุดรนัน้ ข้าพเจ้าได้คิดจะแก้ไขอยู่
เสมอ แต่ความยาก...ก็ด้วยไม่ทราบเกล้า การในท้องทีเ่ พียงพอ จึงเห็นด้วยเกล้าฯ
ว่ามี อย่างเดี ยวแต่ที่จะต้องหาเวลาไปดูเสี ยก่ อน จึ งจะจัดกะวางการให้เรี ยบร้ อย
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เปนหลักถานลงได้...” สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพ (2446 อ้ างถึงใน
อริ ญชย์ วรรณชาติ, 2533) รวมถึงในพระราชหัตเลขาของพระบาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ในปี ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) เมื่อทรงมีพระราชหัตเลขาถึง
สมเด็จฯ กรมพระยาดารงราชานุภาพเกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ว่า
“...ถึงเขตรแดนข้างมณฑลอี สาณ ก็เปนที ่หนักใจอยู่เหมื อนกัน ไม่รู้ว่าเขานัน้ มี ที่
ราบชันอย่างไร ผู้คนตัง้ อยู่ในระหว่างเขามี บ้างฤาไม่ การที ่ย้าย เราจะรู้ว่าที ่ไหน
เปนสันเขาแท้ จะมี ความรู้ ถึ งฤๅไม่ ถ้าทลายสันเขานอก มาเป็ นสันเขาในที ่
ซับซ้ อนกันอย่ างไร จะเสี ยที ่ ไม่ มี ที่ สุ ด ที ่ พู ดทั้งนี ้ ก็ เป็ นการหลับตาเพ้ อ...”
(ประมวลพระราชหัตเลขา รัชกาลที่ 5 ที่เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงมหาดไทย,
2513: 201) ถือเป็ นข้ อจากัดของความรู้ เรื่ องชาติพนั ธุ์และพื ้นที่ ในหมู่ชนชันน
้ า
สยาม สะท้ อนชัดเจนว่าข้ อมูลและความรู้ ในเรื่ องดังกล่าวมี ความส าคัญและ
จาเป็ นอย่างยิ่งต่อการบริ หารและการปกครองของสยาม
ดังนันความพยายามของชนชั
้
นน
้ าสยามในการสร้ างและเผยแพร่ ความรู้
เรื่ องชาติพันธุ์ต่าง ๆ ผ่าน วารสารวชิ รญาณวิเศษนัน้ นอกจากจะเป็ นไปเพื่ อ
ขยายความรู้ เกี่ ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่กระจายอยู่รายล้ อมสยามแล้ ว ยังเป็ นไป
เพื่ อเพิ่มความรู้ เกี่ ยวกับ “คนอื่ น” ที่ อยู่ภายใต้ การปกครองของตนด้ วย โดย
ความรู้ที่ถกู สร้ างขึ ้นมานัน้ ถือเป็ นข้ อมูลที่มีประโยชน์ตอ่ สยามในการบริ หารการ
ปกครอง และจัดการกับกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้ เป็ นความรู้ เพื่อสถาปนา
ความมั่นคงทางอานาจของสยามให้ มีเหนือดินแดนต่าง ๆ ในช่วงที่สยามต้ อง
เผชิญกับความขัดแย้ งและความท้ าทายจากฝรั่งเศส ความรู้ของชนชันน
้ าสยาม
จึงมีขึ ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์จากรัฐจารี ตของตนเอาไว้ และสร้ างความรู้ใหม่ ๆ
เพื่อให้ สอดคล้ องกับขอบข่ายงานในระบบราชการที่กว้ างขวางและซับซ้ อนมาก
ขึ ้นของสยาม ถือเป็ นระบบราชการแบบใหม่อนั เป็ นระบบของการแบ่งแยกงาน
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กันทาเพื่อสะสมความเชี่ยวชาญเฉพาะอย่าง และเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพให้ กับ
งานในระบบราชการที่ขยายตัวไม่ว่าจะเป็ นในเรื่ องการบริ หาร สาธารณูปโภค
การจัดการทางเศรษฐกิ จ การรักษาความเป็ นระเบียบในสังคม การบังคับใช้
กฎหมาย ฯลฯ ซึ่งเป็ นเรื่ องจาเป็ นที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและเทคนิคเฉพาะ
ซึ่งล้ วนแต่เป็ นกลไกของระบบราชการแบบใหม่ (ฉลอง สุนทราวาณิชย์ , 2529:
56) การสร้ างความรู้ เรื่ องกลุ่มชาติพนั ธุ์ทงภายในและภายนอกรั
ั้
ฐของชนชัน้ นา
สยาม จึงมีส่วนสาคัญในการกาหนดนโยบายของรัฐส่งผลให้ ระยะต่อมาชนชัน้
นาสยามได้ สร้ างความรู้ ผ่านการตรวจราชการในพื ้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ ความรู้ ที่
ตอบสนองต่อระบบสายงานของตนให้ มากที่สุด ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากต่อ
รั ฐแบบสมัยใหม่ ท าให้ สยามสามารถจัดการกับพื น้ ที่ ของตนผ่ านการออก
นโยบายต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สรุป
การเผชิญหน้ ากับลัทธิจกั รวรรดินิยมตะวันตกได้ นาไปสูก่ ารเกิดความคิด
เรื่ องอานาจและเขตแดนแบบใหม่ของสยาม อีกทังระบบเศรษฐกิ
้
จแบบทุนนิยมที่
กาลังขยายตัวในขณะนันได้
้ ผลักดันให้ เกิดการสร้ างความรู้เกี่ยวกับกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ต่าง ๆ ขึ ้น ถือได้ ว่าเป็ นข้ อมูลที่มีความสาคัญมากในช่วงที่สยามกาลังดึงอานาจ
เข้ าสูศ่ นู ย์กลางที่กรุงเทพฯ การเดินทางของชนชันน
้ าสยามไปยังพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทาให้
เกิดการตีพิมพ์ความรู้ผา่ นวารสารวชิรญาณวิเศษ เพื่อใช้ สาหรับแลกเปลี่ยนกันใน
หมู่ของชนชันน
้ าสยาม โดยมุ่งหวังว่าความรู้ที่ถกู สร้ างจะเป็ นข้ อมูลสาคัญที่ช่วย
เอือ้ ประโยชน์ต่อการบริ หาร และวางนโยบายต่อพืน้ ที่ต่าง ๆ ที่ภายในขอบเขต
อานาจของสยามให้ เกิดความเรี ยบร้ อยและมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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ดังนันการสร้
้
างความรู้ เรื่ องกลุ่มชาติพนั ธุ์ต่าง ๆ ของชนชันน
้ าสยามใน
อดีต จึงมี ความส าคัญต่อการรั กษาอ านาจและความมั่นคงของสยามอย่ าง
ปฏิเสธไม่ได้ เนื่องจากความรู้ ที่เกิ ดขึน้ ถื อเป็ นข้ อมูลส าคัญที่ จะช่วยให้ สยาม
สามารถจัดการกับความแตกต่างและหลากหลายให้ สามารถดาเนินต่อไปได้
อย่างราบรื่ น และในขณะเดียวกัน ความรู้เหล่านันยั
้ งสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนะ วิธี
คิด และตัวตนของชนชันน
้ าสยามที่มีต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์อื่น ๆ ทังที
้ ่อยู่ภายในและ
ภายนอกสังคมไทยผ่ านงานเขี ยนที่ ถู กสร้ างขึ น้ ในขณะนัน้ ได้ อี กด้ วย และ
ความสาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การช่วยเติมภาพประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ ของ
ประเทศเพื่ อนบ้ าน CLMV ให้ มี ความชัดเจนขึ น้ แม้ ในอดี ตจะยังไม่มี ค าว่ า
ประเทศ CLMV แต่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏใน วชิรญาณวิเศษ ล้ วนเป็ น
ความรู้ทางประวัติศาสตร์ ที่สมั พันธ์กบั ชาติพนั ธุ์ที่หลากหลายของผู้คนบริ เวณนี ้
ในอดี ต ก่ อนที่ กลุ่มชาติ พันธุ์ ต่าง ๆ เหล่ านี ้ จะถูกแบ่งด้ วยอ านาจรั ฐ แบบ
พรมแดน และถูกจัดวางให้ กระจายไปตังรกรากในพื
้
้นที่ตา่ ง ๆ ซึ่งต่อมากลุ่มชาติ
พันธุ์เหล่านันได้
้ กลายเป็ นบรรพบุรุษของเพื่อนบ้ าน CLMV ในปัจจุบนั นัน่ เอง
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บทคัดย่ อ
บทความวิจัยนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาบทบาทหน้ าที่ ของวรรณคดี
เรื่ องสินไซกับการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลาว โดยเน้ นศึกษาข้ อมูลจากสถานที่
ในชุมชนและสถานที่ทางธรรมชาติที่อธิบายและเกี่ยวข้ องกับเรื่ องราวในวรรณคดี
สินไซเป็ นหลัก ทัง้ นี ผ้ ้ ูเขี ยนได้ ประยุกต์ ใช้ แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้ าที่ มาเป็ น
เครื่ องมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้ นี ้ ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีมรดก
สินไซมีบทบาทที่สาคัญต่อการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในลาว โดยชาวลาวเชื่อ
ว่าสินไซเป็ น พระโพธิ สัตว์ และเรื่ องราววรรณคดีเรื่ องสินไซได้ แผ่ขยายไปทั่ว
มณฑลประเทศลาว ดังนันจึ
้ งทาให้ มีการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมขึ ้นในลาวโดย
อาศัยวรรณคดีเรื่ องสินไซเป็ นแกนหลัก กล่าวคือ ชาวลาวได้ ใช้ ชื่อตัวละครใน
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เรื่ องสิ นไซมาผูกโยงให้ เข้ ากับสถานที่ ในชุมชนและสถานที่ ในธรรมชาติ เช่น
วัดวาอาราม โรงเรี ยน แหล่งน ้าธรรมชาติ ภูเขา หินลาด และแผนที่ ลักษณะเช่นนี ้
สะท้ อนให้ เห็ นบทบาทหน้ าที่ ส าคัญของวรรณคดีเรื่ องสิ นไซที่ มี ต่อการสร้ าง
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในลาว พื ้นที่และชุมชนเหล่านี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นร่ องรอยทาง
ความเชื่อ ความศรัทธาที่ผ้ คู นมีตอ่ วรรณคดีดงั กล่าว
มิตเิ ช่นนี ้ถือเป็ นลักษณะพิเศษที่พบเฉพาะในวรรณคดีเรื่ องสินไซ โดยไม่
ปรากฏว่ามีวรรณคดีชาดกหรื อวรรณคดีเรื่ องหลักของลาวเรื่ องอื่น ๆ ที่ถกู นามา
ปรั บใช้ ในการสร้ างภู มิ ทัศน์ วัฒ นธรรมลาว ลักษณะดัง กล่ าวถื อเป็ นการ
ผสมผสานทัง้ ความเชื่ อทางศาสนา วัดวาอารามอันเป็ นพื น้ ที่ ศักดิ์สิทธิ์ แหล่ง
ธรรมชาติ ภูเขา แผนที่ ให้ เป็ นพื ้นที่ที่มีความหมายเชิงวัฒนธรรม
คําสําคัญ: สินไซ, บทบาทหน้ าที่, ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม, ลาว
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Abstract
The purpose of this research was to examine roles of Sin Sai
literature influencing on creation of cultural landscape in Lao PDR. To acquire
the data, various communities and natural places related to Sin Sai literature
in Lao PDR were selected as a study site. Besides, a concept of role and
functional logic was also applied as a research tool to analyze and interpret
the acquired data. Results indicated that Sin Sai literature had an important
role in creation of cultural landscape in Lao PDR. The Laotians believed Sin
Sai was Bodhisattva, so a story of Sin Sai was widely spread throughout Lao
PDR. This also arose creation of cultural landscape in Lao PDR – that was to
say, various characters’ names mentioned in the literature were brought to
link with many communities and natural places like temples, schools, water
resources, mountains, rocky hills, and maps. This phenomenon reflected: 1)
roles of Sin Sai literature influencing on creation of cultural landscape in Lao
PDR, and 2) traces of Laotians’ belief and faith in Sin Sai literature. These
dimensions were exclusively found with Sin Sai literature since there had not
been any other Lao Jakarta stories or literatures brought to create cultural
landscape in Lao PDR. Consequently, it could be concluded that bringing
Sin Sai literature to create cultural landscape in Lao PDR showed: 1) a
mixture of religious belief that temples were a sacred place, and 2) natural
places, mountains, and maps were areas of cultural meanings.
Keywords: Sin Sai, Roles, Cultural Landscape, Lao PDR
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บทนํา
วรรณคดี ของชาติ ล าวรุ่ ง เรื องสูงสุดในช่ วงศตวรรษที่ 17 และยังมี
วรรณคดีลาวหลายเรื่ องที่ ได้ รั บความนิ ยมมาจนถึงปั จจุบัน เช่น จ าปาสี่ ต้ น
กาฬเกษ เซียงเหมี่ยง นางแตงอ่อน นางผมหอม ท้ าวสีทน ท้ าวคัทนาม เวสสันดร
ชาดก ขุนบูรม ท้ าวฮุ่งท้ าวเจื อง กาพย์ปสอนหลาน
ู่
หลานสอนปู่ สินไซ เป็ นต้ น
โดยเฉพาะวรรณคดีมรดกเรื่ อง สิ นไซ นับว่าเป็ นวรรณคดีโบราณของลาว ที่เขียน
ขึน้ มาในสมัยอาณาจักรลาวล้ านช้ างมี ความเจริ ญรุ่ งเรื อง (พูวง พิมมะสอน,
2518: 87) ในช่วงเวลาดังกล่าวสินไซเป็ นวรรณคดีที่ได้ รับความนิยมอย่างสูงสุด
และถูกนาเสนอในหลายรู ปแบบ เช่น สร้ างเป็ นตาราเรี ยน แต่งเป็ นเรื่ องสัน้ เป็ น
บทละคร เป็ นฮูปแต้ ม (ภาพจิตรกรรมฝาผนัง) ฮูปควัด (ประติมากรรมแกะสลัก)
ฮูปปั น้ ลอยตัว (ประติมากรรมปูนปั น้ ลอยองค์) ตลอดทัง้ ได้ มี การนาเอาตัวบท
วรรณคดีมาปรับใช้ เป็ นชื่อสถานที่ตา่ ง ๆ “สินไซ” มีความสาคัญและมีบทบาทใน
สังคมลาวปั จจุบนั มากกว่าวรรณคดีลาวเรื่ องอื่น ๆ เป็ นดังวรรณคดีเอกและเป็ น
วรรณคดีเพื่อชีวิตที่ผสานอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว ดังจะเห็นว่า คนลาวเชื่อถือกันว่า
เรื่ องสินไซ เป็ นวรรณคดีชาดกเรื่ องสาคัญและเป็ นวรรณคดีที่มีต้นกาเนิ ดร่ วม
ชาติพนั ธุ์ของบรรดาผู้คนในชุมชนลุ่มน ้าโขง ต่างให้ ความนิยม ชื่นชอบวรรณคดี
เรื่ องดังกล่าวนีเ้ ป็ นอย่างมาก ในหมู่ชาวลาวถื อกันว่าเรื่ องสินไซเป็ นวรรณคดี
ชันเอกของลาวและเป็
้
นวรรณคดีที่ได้ รับความนิยมมากกว่าวรรณคดีเรื่ องอื่ น ๆ
ในบรรดาวรรณคดีที่เขียนในสมัยประวัติศาสตร์ ลาวล้ านช้ าง (บัวลี ประพาพัน,
สัมภาษณ์, 15 กันยายน 2560)
สินไซ เป็ นวรรณคดีที่สาคัญ ที่แทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว กล่าวคือ
ผู้คนชาวลาวต่างให้ ความนิ ยมและชื่ นชอบเรื่ องดังกล่าวเป็ นอย่างมาก ทัง้ นี ้
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ผู้แต่งยังได้ บรรจงใช้ ศพั ท์ทางวรรณคดีอนั ไพเราะและสรรคาได้ อย่างถูกต้ องตาม
หลักฉันทลักษณ์ ของคาประพันธ์ วรรณคดีลาวตังแต่
้ ต้นเรื่ องจนถึงปลายเรื่ อง
ลักษณะเด่นเช่นนี ้เองทาให้ เรื่ อง “สินไซ” กลายเป็ นวรรณคดีชนเอกเรื
ั้
่ องหนึ่ง และ
ได้ รับความนิยมชมชอบอย่างกว้ างขวางจากคนลาวทุกชนชัน้ ทุกท้ องถิ่น ทุกยุค
สมัย (บ่อแสงคา วงดาลา และคณะ, 1987: 247-248) ทองคา อ่อนมะนี สอน
(2011: 1-2) ได้ กล่าวว่า “มนต์เสน่ห์ที่เป็ นแรงดึงดูดให้ ผ้ ูอ่านหลงใหลในความ
งาม ความสนุกสนานของสินไซ เกิดจากโครงสร้ างของเรื่ อง เนื ้อเรื่ องศิลปะการ
ประพันธ์ เหตุผล ศีลธรรม ความคิดกลัน่ กรองละเอียดลึกซึ ้งถี่ถ้วน ภาษากวี ลีลา
กลอนแบบอักษรสังวาส การเว้ นวรรคตอน สัมผัสในสัมผัสนอกที่ สอดแทรก
กลมกลื นกัน พร้ อมทัง้ จังหวะท านองตามหลักการเนื องเสี ยงเอก-โท อย่าง
เคร่ งครั ด ทุกศัพท์ส านวนล้ วนแต่มี ความหมายสมบูรณ์ กระจ่างแจ้ ง ชัดเจน
เหมาะสมกับถูกหล่อหลอมจากเบ้ าหล่อทางปั ญญาระดับชัน้ ยอด นี่แหละคือ
จุดเริ่ มต้ นพลังที่ทาให้ ความเป็ น “เอก” ของเรื่ องสินไซ ไหลแทรกซึมเข้ าสู่ส่วนลึก
ของหัวใจผู้อ่านทุก ๆ คน” ข้ ออธิบายของทองคา อ่อนมะนีสอนดังกล่าว สะท้ อน
ให้ เห็นว่าเรื่ องสินไซคือภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและความรู้ ของบรรพบุรุษอี ก
เรื่ องหนึง่ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ และสืบทอดไว้ ให้ แก่อนุชนคนลาวยุคใหม่
เรื่ องสินไซยังเปรี ยบเสมื อนสายเลื อด และเป็ นลมหายใจของคนลาว
กล่าวคือเรื่ องสินไซลาวมีคุณค่า บทบาทและอิทธิ พลต่อความเป็ นไปของผู้คน
ชาวลาวล้ านช้ าง โดยกระแสความนิ ยมดังกล่ าวได้ แสดงออกทัง้ ในแง่ ของ
วรรณศิลป์ หลักคาสอน และเนื ้อเรื่ อง เป็ นต้ น ลักษณะของบทบาทเรื่ องสินไซนี ้
เองเป็ นกระบวนการของกระแสของตัวบทนิทานที่ได้ ไหลแทรกซึมเข้ าสู่ส่วนลึก
ของหัวใจผู้อ่านผู้ฟัง และมีอิทธิพลต่อคุณค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง เมื่อเป็ นดังนี ้จึง
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ควรตังข้้ อสังเกตไว้ ว่า เรื่ องดังกล่าวมีอิทธิพลต่อความนิยมของคนลาวตังแต่
้ อดีต
จนถึงปัจจุบนั
จากประวัติ และความส าคัญของเรื่ องสิ นไซสังเกตได้ ว่า สิ นไซเป็ น
วรรณคดีชิน้ เอกและเป็ นนิทานห่อธรรมเรื่ องสาคัญที่ให้ ความรู้ หลากหลายมิติ
วรรณคดีเรื่ องดังกล่าวเป็ นวรรณคดีมรดกชิน้ เอกคล้ ายกับเรื่ องรามเกี ยรติ์ของ
ไทยที่ได้ รับความนิ ยมทัง้ ในกลุ่มชนชัน้ สูงและประชาชนทั่วไป จากการศึกษา
ข้ อมูลเรื่ องสินไซผู้วิจยั พบว่า เรื่ องราวเหตุการณ์ และชื่อตัวละครจากวรรณคดี
เรื่ องสินไซได้ ถกู นามาผูกโยงให้ เข้ ากับตานาน อภินิหารการเกิดสถานที่ และการ
สร้ างบ้ านแปงเมื อง ในท้ องถิ่ น จนเกิ ดเป็ นสถานที่ ต่าง ๆ จ านวนมากในลาว
ดังนัน้ การเชื่อมโยงเรื่ องสินไซอยู่กบั วิถีชีวิตของผู้คนและสถานที่ สภาพแวดล้ อม
ประกอบรวมกันจนกลายเป็ น “ภูมิ ทัศน์ วัฒนธรรม” โดยมี การใช้ ภูมิ ปั ญญา
ท้ องถิ่นที่มนุษย์ใช้ ในการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมเป็ นส่วนประกอบเชื่อมโยง
เข้ าด้ วยกัน รวมทังการใช้
้
ชีวิตที่ตระหนักถึงความยัง่ ยืนของธรรมชาติ วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็ นการอนุรักษ์ธรรมชาติ และมรดกทางวัฒนธรรม
ให้ ยงั่ ยืนเพื่อคนรุ่นต่อไป เกิดความรู้สกึ ต่อสถานที่ ความเคารพต่อเอกลักษณ์ของ
ท้ องถิ่น เห็นคุณค่าและสื บทอดต่อไปในอนาคต ดังที่ ศรี ศกั ร วัลลิโภดม (2557:
23-24) ได้ อธิบายว่า ภูมิวฒ
ั นธรรมหมายถึงลักษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์
ในอาณาบริ เวณใดก็ตามที่มีส่วนสัมพันธ์กบั การตังถิ
้ ่นฐานบ้ านเมืองของผู้คนใน
ท้ องถิ่นจนต่อมาเป็ นที่รับรู้ร่วมกันและมีการกาหนดนามชื่อเป็ นสถานที่ตา่ ง ๆ ให้
เป็ นที่ร้ ู จกั กันในลักษณะเป็ นแผนภูมิหรื อแผนที่ เพื่อสื่อสารถึงกัน โดยสร้ างเป็ น
ตานาน (Myth) ขึ ้นเพื่ออธิบายถึงความเป็ นมาและความหมายความสาคัญทาง
ประวัติศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม โดยตานานเหล่านันมี
้ ทงที
ั ้ ่บนั ทึก
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เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการบอกเล่าตามความทรงจา ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าที่
เป็ นผู้ร้ ูถึงคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ ้นหรื อเป็ นคนในท้ องถิ่นอย่างสืบเนื่อง
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ร่ องรอยสถานที่ สถานที่ที่นนเป็
ั ้ นความเชื่อทางศาสนาใน
ลาวมักมีความเกี่ยวข้ อง ที่น่าจะสามารถอธิบายเชื่อมโยงถึงภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม
ได้ ในฐานะที่เป็ นสื่อหรื อข้ อมูลทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้ มองเห็นและ
เข้ าใจถึงแนวคิดจิ ตใจ ความรู้ สึกนึกคิดของคนลาว ผ่านตานานหรื อเรื่ องเล่า
เหตุการณ์ วัตถุสิ่งของ ตัวละครและอื่น ๆ ในเรื่ องสินไซ เนื่องจากเรื่ องที่เกิดขึ ้นนี ้
เป็ นเรื่ องที่เกี่ ยวกับอารมณ์ ความรู้ สึกนึกคิดของผู้คน สามารถบ่งบอกถึงความ
เป็ นหนึ่งเดียวความเป็ นปึ กแผ่นของสังคมลาวได้ เนื่องจากเป็ นความทรงจาและ
ความส านึกทางสังคมที่ คนลาวรั บรู้ ร่ วมกันเรื่ องสิ นไซจึงเป็ นเครื่ องมื อที่ จะ
สะท้ อนให้ เห็นสานึกร่วม ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ทางสังคม ดังที่
สุภางค์ จันทวานิช (2551: 39) กล่าวว่าสานึกร่ วมคือความรู้ สึกที่ว่าเราเป็ นส่วน
หนึง่ ของสังคม มีความเชื่อและความรู้สึกร่วมกัน ถ้ าคนในสังคมไม่มีสิ่งนี ้ สังคมก็
จะเสื่อมสลายตังอยู
้ ่ไม่ได้ ถ้ าคนไม่มีความรู้ สึกว่าตัวเองเป็ นส่วนหนึ่งของสังคม
ก็จะไม่มีการคิดที่จะมีวฒ
ั นธรรมร่ วมกัน ถ้ าต่างคนต่างเชื่ อก็จะไม่เกิดพลังที่จะ
ไปขับเคลื่อนได้ สานึกร่ วมจึงเป็ นแกนยึดเหนี่ยวให้ สมาชิกในสังคมมีความรู้ สึก
เป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็ นที่ น่าสนใจว่าผู้คนในท้ องถิ่ นลาวได้ หยิ บยก
เรื่ องราวเหตุการณ์ในเรื่ องสินไซมาผูกร้ อยเป็ นเรื่ องเล่าใหม่ให้ มีความสัมพันธ์ กับ
พื ้นที่ท้องถิ่นเรี ยกว่าภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม ซึง่ น่าจะเพื่อสร้ างชุมชนลาวเป็ นปึ กแผ่น
ดังนัน้ ในมิ ติ ดังกล่ าวจึ งน่ าจะถื อเป็ นบทบาทหน้ าที่ ส าคัญอย่ างหนึ่ ง ของ
วรรณคดีสินไซลาวกับภูมิทัศน์วฒ
ั นธรรมลาว ซึ่งประเด็นดังกล่าวเป็ นประเด็น
สาคัญที่ควรอธิบายไว้ ดังนันใบบทความนี
้
้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาท

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

85

86
หน้ าที่ วรรณคดีสิ นไซกับภูมิ ทัศน์ วัฒนธรรมลาว โดยใช้ แนวคิดเรื่ องบทบาท
หน้ าที่ซงึ่ เป็ นแนวคิดทางคติชนวิทยามาวิเคราะห์ ดังนี ้
1. บทบาทหน้ าที่วรรณคดีมรดกสินไซกับภูมิทัศน์ วัฒนธรรมลาว
คาว่า บทบาทหน้ าที่ เป็ นคาที่แปลจากคาในภาษาอังกฤษ “Function”
ที่เป็ นศัพท์วิชาการที่ใช้ ในทางคติชนวิทยา วิลเลียม บาสคอม (William Bascom)
เป็ นผู้เขียนบทความเรื่ อง “Four Function of Folklore” (1965: 281-298) ชี ้ให้ เห็น
ว่ า เราควรสนใจบริ บททางสังคมของคติ ชน (social context of Folklore) ได้
จ าแนกบทบาทหน้ าที่ ของคติชนในภาพรวมว่ามี ด้วยกัน 4 ประการคือ 1) ใช้
อธิบายที่มาและเหตุผลในการทาพิธีกรรม 2) ทาหน้ าที่ให้ การศึกษาในสังคมที่ใช้
ประเพณีบอกเล่า 3) รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมที่เป็ นแบบแผนของสังคม 4)
ให้ ความเพลิดเพลินและเป็ นทางออกให้ กบั ความคับข้ องใจ
จากแนวคิดบทบาทหน้ าที่ของคติชนทัง้ 4 ประการข้ างต้ นควรนาแนวคิด
ทัง้ 4 ประการไปโยงถึงประเด็นสาคัญในบทความนี ้ คือ วรรณคดีเรื่ องสินไซลาว
น่าจะเป็ นวรรณคดีที่ให้ ความบันเทิงสาหรับประชาชนชาวลาว เป็ นเครื่ องมือให้
การศึกษาแก่ประชาชนชาวลาว เป็ นเครื่ องมือควบคุมและรักษาแบบแผนของ
สังคมลาว ประเด็นที่ น่าสนใจคือ เมื่ อใช้ แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้ าที่ วิเคราะห์
ข้ อมูลชุดดังกล่าวแล้ วน่ าจะท าให้ ทราบได้ ว่ า วรรณคดี มรดกสิ นไซน่ าจะมี
บทบาทหน้ าที่ต่อกับภูมิทศั น์วัฒนธรรมลาว ซึ่งมีบทบาทที่เพิ่มขึน้ จากประเพณี
พิ ธี กรรม ท าหน้ าที่ ให้ การศึ กษา รั กษามาตรฐานทางสัง คม และให้ ความ
เพลิดเพลินตลอดถึ งเป็ นทางออกให้ กับความคับข้ องใจ ลักษณะดังนีเ้ ป็ นมิ ติ
สาคัญที่อาจแสดงว่าวรรณคดีสินไซเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรม
ลาว เพราะฉะนันหากใช้
้
แนวคิดเรื่ องบทบาทหน้ าที่วิเคราะห์ข้อมูลชุดดังกล่าวจึง
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จะทาให้ ทราบได้ ว่า เรื่ องสินไซน่าจะมีบทบาทหน้ าที่ต่อภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลาว
ในการสร้ างความเป็ นปึ กแผ่น ความเป็ นกลุ่มชนเดียวกันของลาวที่มีวรรณคดี
สิ นไซเป็ นตัวเชื่ อมโยงให้ ผ้ ูคนมี น า้ ใจรั กใคร่ สามัคคี กันและสะท้ อนให้ เห็ น
วัฒนธรรมของผู้คนชาวลาว แม้ ว่าเรื่ องสินไซเป็ นวรรณคดีที่มีอายุยาวนาน และ
ยังได้ รับความนิยมไม่เสื่ อมคลายในหมู่ชาวลาว สอดคล้ องกับข้ อคิดเห็ นของ
Bronislaw Malinowski ที่ มองว่า ทุกอย่างในชี วิ ตของมนุษย์ จะต้ องมี บทบาท
หน้ าที่ ในระดับทฤษฎี functionalism มีความสาคัญและมีบทบาทมากในมิติของ
วรรณคดีเชิงสังคมศาสตร์ (Thomas, 1997: 386) ดังนัน้ บทความนีจ้ ึงเน้ นที่ จะ
ศึกษาบทบาทหน้ าที่ของวรรณคดีมรดกเรื่ องสินไซกับภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมลาว ซึ่ง
น่าจะถือเป็ นบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญในการสร้ างความทรงจาสร้ างสานึกให้ คน
ลาวมี ความรั กความสามัคคีกันเป็ นปึ กแผ่น น่าจะนาไปสู่การได้ ข้อสรุ ปหรื อ
มุมมองการศึกษาวรรณคดีเรื่ องดังกล่าวว่า มีบทบาทหน้ าที่อย่างไร วรรณคดี
มรดกเรื่ องสินไซได้ ดารงอยู่อย่างไรในสังคมและวิ ถีวัฒนธรรมของลาว ดังนัน้
บทความนี ้จึงจะศึกษาบทบาทหน้ าที่ของวรรณคดีมรดกสินไซ เพื่อวิเคราะห์ให้
เห็นมุมมองวิธีคิด ระบบความเชื่อ และวิถีวฒ
ั นธรรมของชาวลาว อย่างเป็ นระบบ
จากข้ อมูลที่ ศึกษาเรื่ องราวในเรื่ องสิ นไซที่ เป็ นส่วนส าคัญและเกี่ ยวข้ องกั บ
ภูมิ ทัศน์ วัฒนธรรมลาว พบว่ามี สถานที่ ในชุมชนและสถานที่ ทางธรรมชาติ
ที่ได้ รับบทบาทจากวรรณคดีสินไซที่ควรศึกษาและวิเคราะห์ไว้ อย่างเป็ นระบบ
ต่อไปนี ้
1.1 สถานที่ในชุมชน
คาว่า “ชุมชน”มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Community ศรี ศกั ร วัลลิโภดม
(2551: 9-10) กล่าวว่า ชุมชนเป็ นจานวนของครัวเรื อนที่ตงอยู
ั ้ ่ ในพืน้ ที่เดียวกัน
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เป็ นหมู่ ๆ เช่น หมู่หนึ่ง หมู่สอง แม้ ว่าจะมีชื่อเดียวกัน ชุมชนบ้ านดังกล่าวจะมี
ความสัมพันธ์ กันในการตังอยู
้ ่ในพื ้นที่ทางวัฒนธรรมเดี ยวกันที่ทาให้ เกิดสานึ ก
ร่วมของการเป็ นคนถิ่นนี ้และบ้ านนี ้เป็ นต้ น ส่วนเธียรชาย อักษรดิษฐ์ (2552: 85)
อธิบายว่าสิ่งแวดล้ อมที่ชุมชนตังอยู
้ ่นนเกิ
ั ้ ดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของ
มนุษย์ ที่ จะสร้ างค าอธิ บายขึ น้ มาส าหรั บการสื่ อสาร และสร้ างความเข้ าใจ
เดียวกันเป็ นพื ้นฐาน จาเป็ นที่จะต้ องกาหนดชื่อหรื อนามของพื ้นที่ใด ๆ โดยอาศัย
หรื ออ้ างอิงกับองค์ความรู้ ชุดต่าง ๆ ขึ ้นมากากับเอาไว้ ทังที
้ ่เป็ นเหตุการณ์ ทาง
ประวัติศาสตร์ และประสบการณ์หรื อจากรู ปลักษณะทางกายภาพของตัวมันเอง
จากความนิยามข้ างต้ นอาจสรุ ปได้ ว่า ชุมชนหมายถึงพืน้ ที่ที่กลุ่มคนอาศัยอยู่
ร่วมกันในสถานที่ใดสถานที่หนึง่ ที่มีวิถีชีวิต และวัฒนธรรมร่วมกัน โดยการสร้ าง
หล่อหลอม คาอธิ บายขึน้ มาเพื่ อสื่ อสารและก่ อให้ เกิ ดความเข้ าใจความเป็ น
น ้าหนึ่งใจเดียว จากการศึกษาข้ อมูลสถานที่ชุมชนในประเทศลาวพบว่า ชุมชน
ชาวลาวได้ มีการนาชื่อ สินไซ มาใช้ ในการตังชื
้ ่ อชุมชน ที่เป็ นสถานศึกษา บ้ าน
วัด ดังนี ้
1.1.1 วัด และบ้ านจําปา
วัดเป็ นสถาบันทางสังคมแห่งหนึ่งและเป็ นสถานที่ที่เกี่ยวข้ อง
กับความเชื่อในเรื่ องความศักดิส์ ิทธิ์และการประกอบประเพณีพิธีกรรมที่เกี่ยวกับ
ความเชื่อนัน้ ๆ และยังเป็ นศูนย์รวมที่ทาให้ คนมีปฏิสัมพันธ์ กันทางสังคมและ
เกิดสานึกถึงความเป็ นพวกเดียวกันอยู่ในชุนชนเดียวกัน (ศรี ศกั ร วัลลิโภดม,
2560: 49) การตังชื
้ ่อวัดก็คือการแสดงฐานเกียรติภูมิของคนในชุมชน เนื่องจาก
ชื่อวัดอาจมีที่มาจากตานานเรื่ องเล่า ซึ่งอาจเป็ นประวัติความเป็ นมาของวัดและ
ชุมชนที่ ผ้ ูคนจากภายในเป็ นผู้สร้ างขึน้ เป็ นสิ่ งที่ คนภายในเหล่านี เ้ ชื่ อว่าเป็ น
ความจริง บรรดาหลักฐานจากธรรมชาติและสิ่งก่อสร้ างจะกลายเป็ นความทรงจา
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

วรรณคดีสินไซ: บทบาทหน้ าที่กับการสร้ างภูมิทัศน์ วัฒนธรรมลาว

และเป็ นสิ่ งที่ รับรู้ และถ่ายทอดกันต่อ ๆ มาในรู ปของตานานหรื อเรื่ องเล่า ซึ่ง
ต านานวัดกับต านานบ้ านต่างสัมพันธ์ กันที่ จะท าให้ เห็ นประวัติศาสตร์ ทาง
วัฒนธรรมและสังคม กล่าวคือวัดเป็ นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และความ
เป็ นมาของชุมชนนัน้ ก็เพราะวัดและชุมชนเป็ นสิ่งที่เกิดขึน้ พร้ อม ๆ กันบรรดา
เรื่ องราวการสร้ างวัดจึงสัมพันธ์กบั เรื่ องราวความเป็ นมาของชุมชนด้ วย จะเห็นได้
จากการที่ชื่อของวัดและชุมชนเป็ นชื่อเดียวกัน เช่น วัดจาปากับบ้ านจาปา อาจ
กล่าวได้ ว่าวัดและบ้ านล้ วนมีตานานเรื่ องเล่าที่จะอธิ บายถึงชื่อวัด บ้ าน เมือง
ด้ วยกันทังนั
้ น้ เช่น วัดจาปา ตังอยู
้ ่บ้านจาปา เมืองสีโคตรบอง จังหวัดนครหลวง
เวียงจันทน์ ในหมูบ่ ้ านจาปาจะมีวดั เป็ นศูนย์กลาง โดยที่คนในหมูบ่ ้ านได้ กาหนด
ชื่อวัดขึ ้นคือวัดจาปาและวัดดานสินไซ

ภาพที่ 1 ชื่อบ้ านจาปา อาเภอศรี โคตบอง นครหลวงเวียงจันทน์

จะเห็นว่า มีการกาหนดชื่อวัดและบ้ านเหมือนกัน คือวัดจาปา
กับบ้ านจ าปานัน้ เป็ นชื่ อเดิมที่ มาจากเรื่ องสิ นไซเป็ นสถานที่ ปกครองของเจ้ า
ลับแลหรื อเจ้ าเมืองจาปา ตามความเชื่อของประชาชนชื่อของบ้ านจาปานัน้ เป็ น
ชื่อที่ได้ มาจากสถานที่เดิมของเมืองจาปาที่เป็ นเมืองของพราหมณ์ มีนนั ทเศรษฐี
กับลูกทังเจ็
้ ดอาศัยอยู่ เมืองจาปานครเป็ นเมืองใหญ่มีอาณาเขตที่กว้ างขวาง มี
ผู้คนอาศัยมากมาย มีการติดต่อค้ าขายกัน ทังภายในเมื
้
องและต่างเมืองตลอด
ทัง้ กลางวันและกลางคื น เป็ นสถานที่ ต้ อนรั บ แขกบ้ านแขกเมื องและบุคคล
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สาคัญมากมาย มีชาวต่างประเทศเข้ ามาติดต่อค้ าขายและเจริ ญสัมพันธไมตรี
จึงทาให้ เมืองจาปาเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่งเรื องทังการค้
้
าขายและการติดต่อ
สัมพันธ์กบั ชาวต่างชาติ
จากข้ อความข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่าโดยความหมายของชื่ อบ้ าน
และวัดสื่อให้ เห็นการเชื่อมพื ้นที่ทงสองเข้
ั้
าด้ วยกันคือดินแดนของบ้ านจาปา ซึ่ง
ชุมชนได้ สร้ างเรื่ องเล่าโดยบุคคลที่เป็ นผู้ร้ ูถึงความเป็ นมาของผู้คนในชุมชนว่ามา
จากไหนเหตุใดจึงมาตังหลั
้ กแหล่งขึน้ ที่บ้านจ าปาแห่งนี ้ และสิ่งที่สาคัญและ
โดดเด่นนัน้ คื อการรั บรู้ เรื่ องราวในชาดกเรื่ องสิ นไซ ดังที่ ชุมชนในบ้ านจ าปา
เหล่านีไ้ ด้ นาเรื่ องราวในชาดกมาเล่าสอนให้ คนรุ่ นลูกหลานฟั งและนาไปสร้ าง
เป็ นชื่อสถานที่ต่าง ๆ เพื่อสื่อถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นว่าบ้ านและวัดจาปาอาจ
เป็ นสถานที่ของพวกพราหมณ์ เนื่องจากว่าคนที่เป็ นผู้ร้ ู จากภายนอกสามารถ
เข้ าใจได้ ทนั ที่ว่ากลุ่มชนที่อยู่ในท้ องถิ่นที่สัมพันธ์ กับชื่อวัด ซึ่งชื่อบ้ านจาปาใน
เรื่ องสินไซนัน้ แต่เดิมคือกลุ่มคนลาวที่นาเอาชาดกเรื่ องสินไซที่มีมาตังแต่
้ อดีตมา
ใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ในชุมชนท้ องถิ่นที่เขามาอาศัย นอกจากนี ้ยังมีวดั อื่นอีกเช่น
1.1.2 วัดดานสินไซ
วัดดานสินไซ ตังอยู
้ ่บ้านจาปา เมืองสีโคตรตะบอง จังหวัดนคร
หลวงเวียงจันทน์ มีหลวงปู่ ศกั ดิ์สิทธิ์เป็ นเจ้ าอาวาส วัดดังกล่าวกาลังสร้ างกุฏิพกั
สงฆ์อยู่ เนื่องจากว่าวัดเดิมมีพื ้นที่เพียงเล็กน้ อยและไม่เหมาะสมจึงมีการสร้ าง
ใหญ่โตกว่าเดิม และกาลังสร้ างพระเจ้ าองค์หลวงไว้ ตรงกลางดานที่ หนึ่ง วัด
ดังกล่าวไม่ปรากฏพบการสร้ างพระมหาธาตุเจดีย์ให้ เป็ นศูนย์กลางการกราบไหว้
คนทังหลาย
้
ให้ ความสาคัญอยู่ที่รูปปั น้ พระเจ้ าสินไซแทน โดยคนในชุมชนและ
นอกชุมชนมากราบไหว้ เป็ นประจ า ลักษณะเช่นนี ถ้ ื อว่าเป็ นลักษณะพิเศษที่
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สาคัญในแง่ บทบาทหน้ าที่ ของวรรณคดีสิ นไซที่ มี ต่อชุมชนลาว ไม่เฉพาะวัด
จาปาเท่านัน้ หากแต่ยังมีวัดสินไซยาราม และวัดดานสินไซที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
บทบาทหน้ าที่ สิ น ไซที่ มี ต่ อ มณฑลพระพุ ท ธศาสนาลาวท าให้ ชุ ม ชนมี
ความสัมพันธ์ ทางวัฒนธรรมและสังคมจนเกิ ดส านึกร่ วมของการเป็ นคนใน
ท้ องถิ่นเดียวกันที่ทุกคนต่างก็ยอมรับในความเป็ นพระโพธิสัตว์ จึงเชื่อกันว่ามี
ความศักดิส์ ิทธิ์จนเกิดมีการสร้ างเรื่ องเล่าเกี่ยวกับเรื่ องสินไซขึ ้นมา
1.1.3 วัดสินไซยาราม
วัดสินไชยราม ตังอยู
้ ่บ้านโนนหินแห่ อาเภอเมืองเฟื อง จังหวัด
เวี ยงจันทน์ เป็ นสถานที่ กว้ างขวางและสวนพุทธศาสดา บริ เวณวัดจะมี รู ป
พระพุทธรู ปเรี ยงกันหลายองค์เป็ นแถวยาวหลายแถว มีพระอารามขนาดใหญ่
และมีพระประจาอยูท่ ี่วดั หลายรูป หากเทียบกับวัดดานสินไซแล้ ววัดสินไซยาราม
มีความเจริ ญกว่า วัดแห่งนี ้เป็ นวัดใหญ่ที่เป็ นศูนย์กลางของหลาย ๆ วัดในเมือง
เฟื องคนในชุมชนต่างให้ ความเลื่อมใสศรัทธาต่อพระเจ้ าสินไซ สีโหและสังข์ทอง
(น ้าฝน ทะวงไช, 2561: สัมภาษณ์) เล่าว่าสถานที่แห่งนี ้เป็ นเป็ นทุ่งกุม เป็ นที่ที่
สินไซมาพักและฆ่ายักษ์ กมุ ภัณฑ์ตาย ในการฆ่ายักษ์ กมุ ภัณฑ์ครัง้ ที่สินไซได้ ตดั
หัวกุมภัณฑ์ขาดแต่กุมภัณฑ์ไม่ยอมตาย แต่กลับสามารถแบ่งหัวออกได้ หลาย
หัว ยิ่งตัดหัวเท่าไรหัวของยักษ์ก็ทวีคณ
ู เพิ่มขึ ้นเป็ นแสนเป็ นล้ านหลายเท่า และหัว
ของยักษ์ที่ถกู ตักนันได้
้ แตกแยกกายเป็ นก้ อนหินหลายก้ อนยายอยูต่ ามฐานที่วดั

ภาพที่ 2 วัดสินไซยาราม และวัดดานสินไซวะนาราม
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ในการรับรู้ของชาวบ้ านเรื่ องสินไซนี ้ นอกจากเป็ นเรื่ องที่มาจาก
ชาดกแล้ วยังเป็ นพระโพธิสตั ว์ที่กลับชาติมาเกิด จึงทาให้ ชุมชนมีการเคารพนับ
ถือบูชาและสร้ างรู ปปั น้ สินไซขึ ้นมา เพื่อเป็ นตัวแทนในการเคารพบูชา ดังนันวั
้ ด
สินไซจึงเป็ นสถานที่ของพระโพธิสตั ว์กล่าวคือสินไซต่อสู้กับยักษ์ กมุ ภัณฑ์ จนมี
ก้ อนหินใหญ่คล้ ายกับหัวหลาย ๆ หัวกระจัดกระจายตกเรี ยงไปตามพื ้นที่ของวัด
สินไซต่อสู้กับยักษ์ กุมภัณฑ์จนมีดานหินยอง มีรอยท้ าวของยักษ์ กุมภัณฑ์ที่ไล่
ติดตามเอานางสุมณฑา มี ดานสิ นไซลากง้ าว ทุกคนต่างก็ ยอมรั บในความ
มหัศจรรย์ของสถานที่วดั เหล่านัน้ จนเชื่อว่าเป็ นสถานที่เคยเกิดเรื่ องจริ งมาก่อน
เป็ นสถานที่ ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่พระโพธิ สัตว์ เคยสถิ ตอยู่แห่งนี ้ จนเกิดมีการสร้ างเรื่ อง
สินไซขึน้ มาใหม่โดยอิงใส่ธรรมชาติที่ มี มาก่ อน มาเชื่ อมโยงให้ เป็ นเรื่ อง จน
กลายเป็ นชื่อวัดว่า “วัดสินไซยาราม” และ “วัดดานสินไซวะนาราม” ตามลักษณะ
ของดานหิน ก้ อนหิน อันเป็ นวัดที่เป็ นศูนย์กลางทางความเชื่อในการทาพิธีกรรม
และสร้ างความสามัคคีให้ แก่ชมุ ชนในลาว และการนาชื่อของสินไซมาตังเป็
้ นชื่อ
นันได้
้ แสดงให้ เห็นอานาจของผู้สร้ างที่ต้องการจะสื่อถึงผู้รับสารโดยการนาภาพ
แทนของสิ นไซในอี กมิ ติหนึ่งคื อสิ นไซเป็ นผู้มี ความสามรถในการวางแผนกล
อุบายในการต่อสู้ มีความเด็ดเดี่ยว เข้ มแข็ง กล้ าหาญ มีความเก่งกล้ าสามารถใน
การฟั นดาบ ทาให้ ชมุ ชนเกิดความเข้ มแข็ง มีกาลังใจที่ได้ อยู่ในดินแดนชุมชนที่
เคยมีสินไซผู้เก่งกล้ ามาก่อน ลักษณะเช่นนี ้ทาให้ เห็นบทบาทหน้ าที่ที่สาคัญของ
วรรณคดีสินไซที่มีต่อพืน้ ที่วัดซึ่งถื อกันว่าเป็ นพื น้ ที่ศกั ดิ์สิทธิ์ นอกจากนัน้ ยังมี
การนาชื่อสินไซมาตังเป็
้ นชื่อโรงเรี ยนดังนี ้
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1.1.4 โรงเรียนสินไซ
โรงเรี ยนเป็ นสถานที่ ที่ ส าคัญที่ จัดการเรี ยนการสอน เพื่ อ
ฝึ กสอนนักเรี ยนและพัฒนานักเรี ยนให้ มีความรู้ ความสามารถภายใต้ การดูแล
ของครูหรื ออาจารย์ ในการก่อตังโรงเรี
้
ยนนันจะต้
้ องมีชื่อของโรงเรี ยน แต่การตัง้
ชื่อนัน้ มักจะเกิดมาจากความเชื่อของผู้ก่อตัง้ ซึ่งเป็ นการยอมรั บอันเกิ ดอยู่ใน
จิ ตสานึกของมนุษย์ ต่อพลังอ านาจเหนื อธรรมชาติที่เป็ นผลดีหรื อผลร้ ายต่อ
มนุษย์นนั ้ ๆ ธวัช ปุณโณทก (2529: 350) ดังนันความเชื
้
่อในบางเรื่ องจึงอาจจะ
เป็ นเรื่ องที่ งมงายไร้ สาระ แต่ความเชื่ อในบางเรื่ องก็ มักจะแฝงเจตนา เพื่ อ
ประโยชน์ ในการอบรมสั่งสอนบุคคลในสังคม ดังเช่น โรงเรี ยนสิ นไซที่ เป็ น
สถานศึกษาของภาคเอกชนอี กแห่งหนึ่ง อาลี พนเสนา (2018: สัมภาษณ์ ) ผู้
ก่อตัง้ คือ ท่านบงและนางบัวไหล สุวนั นะวง ซึ่งเป็ นปู่ และย่าของผู้ให้ สมั ภาษณ์
เอง ท่านบงเคยเป็ น ครูสอนและได้ เข้ าร่วมขบวนการต่อสู้เพื่อรักษาภาษาลาวให้
คงไว้ จากประเทศอาณานิคมหรื อฝรั่งเศสในสมัยนัน้ โรงเรี ยนดังกล่าวได้ ก่อตังขึ
้ ้น
ก่อนการปลดปล่อยประมาณ 2-3 ปี หลังจากนัน้ ก็มีการพัฒนามาเรื่ อย ๆ จน
มาถึงวันที่ 1 กันยายน 1991 โรงเรี ยนดาเนินการเรี ยนการสอนตามโครงการ
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ภายใต้ การชี ้นาของแผนกศึกษาธิ การ
นครหลวงเวียงจันทน์ เปิ ดสอนตามหลักสูตรการเรี ยนการสอนในสองระดับคือ
ชันประถมสมบู
้
รณ์ และมัธยมต้ น เป็ นโรงเรี ยนแห่งหนึ่งที่ได้ ประกอบส่วนเข้ าใน
การสร้ างพั ฒ นาประเทศชาติ โดยเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการยกระดั บ ความรู้
ความสามารถของครูอาจารย์และน้ อง ๆ นักเรี ยน ให้ กลายเป็ นครูที่มีคณ
ุ ภาพได้
มาตรฐานและฝึ กฝนหล่ อ หลอมนั ก เรี ยนให้ กลายเป็ นคนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ เรี ยนดีเรี ยนเก่ง ที่สาคัญเป็ นเด็กดีของพ่อแม่ และสังคม
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ท่านอาลี พนเสนา ผู้อานวยการโรงเรี ยนสิ นไซ ยังกล่าวว่ า
แรงบันดาลใจ ในการตังชื
้ ่อโรงเรี ยน มาจากตัวละครสินไซและความหมายของคา
ว่าสินไซ ท่านกล่าวว่า “สิน” หมายถึงศีลธรรม และ “ไซ” หมายถึงชัยชนะนัน่ เอง
เมื่อรวมสองคาเข้ าด้ วยกันก็จะมีความหมายโดยรวมว่า ศีลธรรมแห่งความชัย
ชนะ นอกจากนี ้ท่านยังอธิบายว่าตัวละครสินไซมีคณ
ุ ลักษณะพิเศษหลายอย่ าง
เช่น มีความเข้ มแข็งอดทน ขยันหมัน่ เพียร มีความพยายาม มีความซื่อสัตย์ มี
ความกล้ าหาญ ดังรู ปสินไซที่อยู่ในท่าทางยิงธนู แต่สาหรับโรงเรี ยนสินไซแล้ ว
ตราโรงเรี ยนจะเป็ นรู ปสินไซถื อหนังสือและปากกา การที่สินไซทาท่าทางเช่นนี ้
เพื่อตอกยา้ ให้ คนรู้ ว่าถ้ านักเรี ยนมาเรี ยนที่ สถานที่แห่งนีก้ ็จะเป็ นคนมีความรู้
ความสามารถ มีความกล้ าหาญและกล้ าแสดงออก เพราะเป็ นยุคของการสร้ าง
คนด้ วยการศึกษาเล่าเรี ยนหาความรู้ ถ้ าจะอยู่รอดปลอดภัยต้ องมี ความรู้ มี
สติปัญญา เพื่อไปประกอบอาชีพ ไม่ได้ เรี ยนวิชาอาคมหรื อศิลปะในการต่อสู้
เหมือนกับสินไซยุคเก่าที่กล้ าหาญ ชาญชัยในการสู้รบ โดยใช้ อาวุธเป็ นเครื่ องมือ

ภาพที่ 3 ตราโรงเรี ยนสินไซ (SINXAY)
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ข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่าชื่อของโรงเรี ยนและตราโรงเรี ยน
เป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งเพื่อปลูกฝั งให้ น้อง ๆ นักเรี ยนรู้ ว่าสินไซยุคสมัยใหม่
ไม่ได้ จบั ธนูเหมือนสินไซยุคเก่า เปลี่ยนความหมายให้ เป็ นสินไซยุคใหม่ ต้ องจับ
หนังสือกับปากกา เพื่อศึกษาหาความรู้ เพราะเป็ นยุคสร้ างพัฒนา ทรัพยากร
มนุษย์ให้ เป็ นคนมีความรู้ ความสามารถ หากต้ องการเป็ นคนดีดงั สินไซต้ องใฝ่ รู้
ใฝ่ เรี ยน ปฏิบตั ติ ามลักษณะ 5 หลักมูล และ 3 ข้ อแข่งขันของกระทรวงศึกษาธิการ
และกีฬาออกแบบไว้ ได้ ดี ซึง่ สอดคล้ องกับคาคติพจน์ของท่านไกรสอน สัง่ สอนไว้
ว่า “ชาวหนุ่มลาวจงกลายเป็ น นกอินทรี ที่ไม่หวั่นกลัวต่อพายุลมแรง และจง
กลายเป็ นสิ นไซของยุ ค สมั ย ” (1991: 164) มุ่ ง เน้ นเพื่ อที่ จ ะสอนเด็ ก ในวั ย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้ น ให้ ตระหนักและเป็ นคนดีเหมือนสินไซ
ต้ องเอาสินไซเป็ นตัวอย่างในการศึกษาอบรมสัง่ สอนนักเรี ยนเพื่อที่จะสร้ างให้
นักเรี ยนโรงเรี ยนแห่งนี ้ที่กาลังจะเป็ นอนาคตของชาติให้ เป็ นคนกล้ าหาญ กล้ า
แสดงออกดังสินไซในวรรณคดีของลาว
1.2 สถานที่ทางธรรมชาติ
ประเทศลาวเป็ นดินแดนที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีแม่นา้ โขงเป็ น
สายน า้ หลักเพื่ อหล่ อเลี ย้ งชี วิ ต แต่ละภูมิ ภาคก็ จะมี ลักษณะภูมิ สัณฐานที่
แตกต่างกันไปทางภาคกลางและภาคใต้ มีลกั ษณะเป็ นที่ราบ ส่วนทางภาคเหนือ
ก็จะเป็ นภูเขาสูงชัน จากเหนือสุดมีภูผาสลับซับซ้ อนที่สวยงามจากจุดเด่นหรื อ
จุดพิเศษของภูมิทัศน์ในประเทศนับเป็ นจุดเด่นสาคัญในการใช้ เป็ นข้ อมูลเพื่ อ
สร้ างความผูกพันให้ กบั ชุมชนคนลาว โดยการอธิบายความเป็ นมาที่แสดงให้ เห็น
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนลาวที่มีความเกี่ยวพันกับธรรมชาติ ความเป็ นอยู่ที่
แฝงความคิดความเชื่อที่มีตอ่ ธรรมชาติโดยการเชื่อมโยงเรื่ องสินไซไปเกี่ยวพันกับ
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สภาพภูมิศาสตร์ ให้ เป็ นเรื่ องเล่าจนเกิ ดเป็ นค่านิยมของท้ องถิ่ นดังที่ ไพโรจน์
ไชยเมื องชื่ น (2543: 35-59) ได้ อธิ บายถึง สถานที่ ทางภูมิ ศาสตร์ ได้ แก่ ภูเขา
แม่นา้ บ้ านเรื อน ถนน และทุกสถานที่ ซึ่งมี รู ปร่ างปรากฏให้ เห็ นได้ โดยปกติ
สถานที่ทางกายภาพเหล่านี ้เป็ นพืน้ ที่โดยธรรมชาติที่ไม่มี ความหมายในตัวเอง
แต่เมื่อมนุษย์เข้ าไปมีความสัมพันธ์กบั พื ้นที่ เช่น การเข้ าไปอาศัยหรื อการเข้ าไป
ร่วมกิจกรรมหรื อเกี่ยวข้ องในลักษณะใดก็ตาม สถานที่ทางกายภาพเหล่านัน้ จึง
ถูกสร้ างความหมายหรื อวาทกรรมให้ เกิดขึ ้น และกลายเป็ นสถานที่ ความทรงจา
การช่วงชิงต่อสู้ และปฏิบตั ดิ ้ านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เข้ าไปเกี่ยวข้ องทาให้ ภูมิทศั น์
ทางกายภาพกลายเป็ นสิ่งมีชีวิตและมีจิตวิญญาณขึน้ จากข้ อมูลสถานที่ทาง
ธรรมชาติที่เกี่ยวพันกับเรื่ องสินไซมีคือ แม่น ้าสังข์ ผานมนาง รอยลากดาบสินไซ
คลองหอยสังข์ ภูพะนัง ผาสังข์ เป็ นต้ น ซึง่ สถานที่ตา่ ง ๆ เหล่านี ้ได้ ถกู หยิบยกขึ ้น
มาผูกเป็ นเรื่ องราวเกี่ยวกับเรื่ องสินไซ และทาให้ สถานที่ตา่ ง ๆ จากที่เป็ นสถานที่
ทางธรรมชาติสร้ างขึ ้นมาที่ไม่มีความหมายอะไรเมื่ อผู้คนเข้ าไปอาศัยที่แห่งนัน้
ก็ได้ สร้ างความหมายใหม่ให้ กบั พื ้นที่ดงั กล่าวซึ่งจะอธิบายดังต่อไปนี ้
1.2.1 แม่ นาํ ้ ลําคลอง
แม่นา้ ล าคลองเป็ นกระแสน า้ ตามธรรมชาติ มี ทัง้ กระแสน า้
ขนาดใหญ่และกระแสน ้าขนาดเล็ก เช่น คลอง ลาธาร ราชบัณฑิตยสถาน (2556:
923) กล่าวว่า แม่นา้ หมายถึงลานา้ ใหญ่ซึ่งเป็ นที่ รวมของล าธารทัง้ ปวง และ
คาว่า คลองหมายถึงทางนา้ หรื อลานา้ ที่เกิดขึน้ เองหรื อขุดเขื่ อนกับแม่นา้ หรื อ
ทะเล ราชบัณฑิตยสถาน (2556: 236) จากข้ อมูลพบว่ามีการนาเอาเหตุการณ์
เรื่ องสินไซมาเชี่ยมโยงกับภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่เป็ นแหล่งน ้าสองลักษณะดังนี ้
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1.2.1.1 คลองหอยสงข์ ลาน ้าสาขาหนึง่ ของแม่น ้าโขงมีต้นน ้า
มาจากภูพะนังไหลผ่านบ้ านจาปา อาเภอศรี โคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์ไป
ลงแม่น ้าโขงคลองดังกล่าวมีลกั ษณะเป็ นลาห้ วยชุนชนในท้ องถิ่นมีความเชื่อว่า
คลองดังกล่าว เป็ นคลองของหอยสังข์ หอยสังข์เป็ นชื่อตัวละครในเรื่ องสินไซเป็ น
น้ องชายฝาแฝดกับตัวละครสินไซ ทังสองพากั
้
นไปตามเอาอากลับคืนมาบ้ านใน
คณะที่เดินทางไป หอยสังข์ก็จะเป็ นคนนาทางเดินไปก่อนหลังจากนันสิ
้ นไซก็จะ
ไปตามคลองของหอยสังข์ที่ทาไว้ ดังคากลอน “ค้ อมร่ าแล้ ว สะเด็ดรี บเรวแรง นา
คองสังข์ ด่วนปุนไปหน้ า” (สิลา วีระวงส์ , 1969: 128) จนเกิดเป็ นรอยทางที่ มี
ลักษณะเป็ นคลองของสังข์ที่ทาไว้ เวลาผ่านไปนานปี คลองเหล่านี ้ถูกน ้าฝนเซาะ
จนท าให้ คลองกลายเป็ นล าห้ วย จึงได้ พากันเรี ยกชื่ อคลองหอยสังข์ จนถึ ง
ปัจจุบนั ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 4 คลองหอยสังข์ บ้ านจาปา อาเภอศรี โคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์

เรื่ องราวข้ างต้ นทาให้ ทราบว่าเป็ นการนาเอาเหตุการณ์ เรื่ อง
สินไซ ตอนสินไซตามเอาอาเพื่ออธิ บายความเป็ นมาและความสัมพันธ์ ของภูมิ
ทัศน์ สะท้ อนให้ เห็นจินตนาการต้ นกาเนิดของคลองว่าเกิดในพื ้นที่ที่ตนอาศัยอยู่
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และเชื่อว่าเป็ นพื ้นที่เคยเกิดเหตุการณ์ในเรื่ องสินไซ คือเป็ นสถานที่ที่สินไซ และ
หอยสั ง ข์ เ คยผ่ า นและเดิ น ทางมาสถานที่ แ ห่ ง นี ก้ ่ อ นที่ พ วกเขาจะมาอยู่
เนื่องจากว่าหอยสังข์มีพลังอานาจในการเจาะชี ้และตัดสิ่งที่กีดขวางให้ เรี ยบร้ อย
จึงกลายเป็ นรอยคลอง ทาให้ ชมุ ชนมีความรักความสามัคคี ช่วยกันปกป้องหวง
แหนคลองแหล่งน ้าในพื ้นที่ที่ตนเองอาศัยอยู่
1.2.1.2 แม่ นํ า้ สั งข์ แม่ น า้ สัง ข์ เป็ นสาขาของแม่ น า้ ลิ ก กั บ
แม่น ้าตงไหลผ่านบ้ านผาสังข์ อาเภอเมืองเฟื องจังหวัดเวียงจันทน์ (มนทิบ จิดทะ
หนอม, 2017: สัมภาษณ์ ) เล่าว่าแม่นา้ สังข์เป็ นแม่นา้ ที่สังข์ทองพาสินไซข้ าม
เดินทางมาในการเดินทางนันต้
้ องได้ ข้ามแม่น ้าหลายสาย และหนึ่งในสายน ้านัน้
ก็คือแม่นา้ สังข์แห่งนีท้ ี่เป็ นแม่นา้ ที่ ใกล้ กับเมืองอโนราดซึ่งเป็ นเมื องของยักษ์
กุมภัณฑ์ ชุมชนจะใช้ น า้ แห่งนี ท้ าการเกษตรใช้ อุปโภคบริ โภค จากเรื่ องเล่ า
ข้ างต้ นได้ อธิบายการกาเนิดของสายน ้าว่าสังข์ทองเป็ นผู้มีความรู้ ความมาสารถ
ในการข้ ามแม่น ้า และเข้ าใจรู้จกั กับสายน ้าเป็ นอย่างดี แสดงให้ เห็นว่าคนลาวมี
ความผูกพันกับธรรมชาติ และพยายามปรับตัวให้ เข้ ากับธรรมชาติ ดังที่ ประคอง
นิมมานเหมินทร์ (2554: 4) กล่าวว่า คนไทยและคนไทส่วนใหญ่จึงมักตังถิ
้ ่นฐาน
อยูบ่ ริเวณที่ราบลุม่ น ้าดังภาพประกอบ

ภาพที่ 5 แม่น ้าสังข์ กับนางรา ราถวายสังข์สนิ ไซ อาเภอเมืองเฟื อง จังหวัดเวียงจันทน์
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เรื่ องเล่าข้ างต้ นได้ อธิบายคลองน ้าและแม่น ้า เป็ นการสะท้ อน
ให้ เห็นว่าน ้าเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีความสาคัญสาหรับการดารงชีวิตของคนและสิ่งที่
มีชีวิตล้ วนแล้ วแต่ต้องการน ้าด้ วยกันทังนั
้ น้ น ้าจึงถือได้ วา่ เป็ นปั จจัยสาคัญในวิถี
การผลิต และเป็ นสถานที่ที่อาศัยของคนลาว ซึง่ จะสังเกตเห็นว่าคนลาวมักตังถิ
้ ่น
ฐานบ้ านเรื อนเลียบไปตามสองฝั่ งแม่น ้า ดังนัน้ แม่น ้าสังข์และคลองหอยสังข์จึง
เปรี ยบเสมือนสายน ้าสายชีวิตที่คอยหล่อเลีย้ งทุก ๆ ชีวิตในชุมชนรายรอบและ
อาศัยอยู่บริ เวณลุ่มนา้ ดังกล่าว เมื่อเป็ นเช่นนีส้ ายนา้ สังข์จึงเป็ นภาพแทนของ
หอยสังข์ที่นาความอุดมสมบูรณ์ ความชุ่มเย็นมาให้ แก่บ้านเมืองได้ ชมใช้ และ
เป็ นการสื่อให้ เห็นว่าสังข์ทองเป็ นตัวละครที่มีความสาคัญต่อชุมชนเปรี ยบเสมือน
แหล่งน ้าที่ให้ ชีวิตที่ทกุ คนต้ องการและขาดไม่ได้ เหมือนกับขาดน ้า อีกแง่หนึ่ง ใน
พิธีมงคลในลาวนิยมใช้ สงั ข์เป่ าประกอบพิธีและขณะเดียวกันในพิธีมงคลก็นิยม
หลัง่ น ้าสังข์ ซึ่งข้ อนี ้เองทาให้ แม่น ้าสังข์สื่อความศักดิ์สิทธิ์ และอุดมสมบูรณ์ อีก
ด้ วย นอกจากนี ้สินไซยังมีบทบาทต่อภูมิวฒ
ั นธรรมผานมนาง ผายม และผาสังข์
ดังนี ้
1.2.2 ผานมนางและผายม
ผานมนางเป็ นผาที่มีรูปร่างลักษณะตังชั
้ นเหมือนนมสาว มีสอง
เต้ าเรี ยงกัน ตังอยู
้ ่บ้านหัวเมือง อาเภอกาสี จังหวัดเวียงจันทน์ ในพื ้นที่เดียวกัน
นันห่
้ างออกไปจะมองเห็นผายม เป็ นผาที่มีรูปลักษณะเหมือนคนนอนอ้ าปาก มี
ทางเข้ าตังอยู
้ ่บ้านนาชู ผาแห่งนี ้ตังชื
้ ่อตามลักษณะของลักษณะภูมิทศั น์เรี ยกชื่อ
ว่าผานมนาง และผายม (สมสิง แก้ วบัวเกด, 2016: สัมภาษณ์ ) ยังมีเรื่ องเล่าอีก
ว่าผานมนาง เป็ นผานมของนางสุมณฑา และผายมเป็ นภูเขาของยักษ์ กุมภัณฑ์
นอนตายอ้ าปาก ในเรื่ องสินไซได้ กล่าวว่าเมื่อสินไซฆ่ายักษ์ ตายแล้ ว ท้ าวสินไซได้
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พานางสุมณฑากลับไปเมืองเป็ งจาล เมื่อไปอยู่ห่างไกลและด้ วยความรักความ
คิดถึ งที่ นางสุมณฑามี ต่อยักษ์ กุมภัณฑ์ อยู่ เมื่ อใดนางสุมณฑาคิ ดถึ ง ยักษ์
กุมภัณฑ์ ขึน้ มา นมของนางจะตัง้ ชันขึน้ เหมื อนกับผานม ไพดาวัน สมพงพัน
(2561: สัมภาษณ์) เรื่ องเล่าและลักษณะของผานมนางอาจสื่อความหมายให้ เห็น
เรื่ องเพศโดยเฉพาะเพศหญิง คือนางสุมณฑาที่เป็ นผู้หญิงที่ล่มุ หลงกับเรื่ องความ
รัก กล่าวคือ เมื่อคิดถึงเพศชายนมนางจะตังชั
้ นขึ ้นทันที จนทาให้ ตนเองลืมบ้ าน
ลืมเมือง ภูเขาทังสองลู
้
กนี ้ตังอยู
้ ่ไกลกันแต่สามารถมองเห็นได้ เหมือนกับว่าอยู่
ใกล้ ๆ กันการผูกเรื่ องสินไซให้ มาเกี่ ยวข้ องระหว่างผายมและผานม อาจเป็ น
เพราะลักษณะของภูเขาที่สามารถนามาร้ อยเรี ยงเชื่อมโยงสร้ างให้ เป็ นฉากหรื อ
ตอนหนึ่งของเรื่ องสินไซ เพื่อสร้ างความทรงจาเกี่ยวกับความรักของตัวละครทัง้
สองได้ อย่างลงตัว จากวิธีคิดของท้ องถิ่นได้ สร้ างสานึกให้ คนเรามีสานึกเกี่ยวกับ
ความรักที่มีตอ่ เรื่ องเพศ ต้ องเป็ นความรักที่ซื่อสัตย์บริ สทุ ธิ์ โดยเฉพาะกับบุคคล
ที่สร้ างครอบครัวแล้ วต้ องคิดและเอาเป็ นแบบอย่าง เมื่อได้ เห็นผานมกับผายม
เพื่อเป็ นการตอกย ้าเป็ นคติเตือนใจในเรื่ องของความรักอยู่เสมอ ลักษณะเช่นนี ้
สะท้ อนให้ เป็ นบทบาทของสินไซที่มีกบั พื ้นที่ทางธรรมชาติในลาว ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 6 ผายม (ผายักกุมภัณฑ์นอนตายอ้ าปาก) และภาพผานมนาง (ผานมนางสุมณฑา)

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

วรรณคดีสินไซ: บทบาทหน้ าที่กับการสร้ างภูมิทัศน์ วัฒนธรรมลาว

1.2.3 ผาสังข์
ผาสังข์ตงอยู
ั ้ ท่ ี่บ้านผาสังข์ อาเภอเมืองเฟื อง จังหวัดเวียงจันทน์
ผาดังกล่าวมีลกั ษณะตังสู
้ งชันเหมื
้ อนรู ปหอยกาลังเคลื่อนที่ เนื่องจากว่าในตอน
สิ นไซตามเอาอานัน้ สัง ข์ เ ป็ นผู้ น าพาไปก่ อน (บุ นพอน แก้ วหนู จัน , 2561:
สัมภาษณ์) เล่าว่า คาวสมัยสินไชสามน้ องอ้ ายมาอยู่เขตนี ้ แม่นมีประวัติศาสตร์
เล่าสืบทอดมาแต่ดกึ ดาบรรพ์ว่า ผาสังข์ มานาสายแม่น ้าสังข์ ในเรื่ องสินไซ สีโห
หอยสังข์ และพระสัง ข์ สิ นไซ สามพี่ น้ องได้ พากันมาน าเอาอาสุมนฑายักษ์
กุมภัณฑ์มาจับเอาอาไป สังข์ทองได้ พาพี่เดินทางไปตามสายน ้าจนมาถึงแห่งนี ้ที่
มีผาเป็ นคือรู ปหอย พี่และน้ องได้ พากันอาศัยอยู่ที่แห่งนี เ้ พื่อวางแผนต่อสู้กับ
ยักษ์ เนื่องจากว่าเขตแดนนี ้เป็ นเขตเมืองของยักษ์ ชาวบ้ านเลยพากันเรี ยกผานี ้
ว่าผาสังข์เพราะว่ารูปร่างของผามีลกั ษณะคล้ ายคลึงหอย

ภาพที่ 7 ผาสังข์ และชาวนา และภาพรูปปั น้ พระเจ้ าสินไซ สังข์ทอง สีโห ที่บ้านผาสังข์

ข้ อความข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า ผาแห่งนี ้อาจสื่อความหมายให้
เราเห็นว่าเป็ นสถานที่สะดวกในการพักอยู่อาศัย เพราะเป็ นเขตที่ราบกว้ างขวางมี
สายน ้าสังข์ให้ ใช้ โดยไม่มีวนั แห้ งซึ่งเหมาะสมที่จะทานาเลี ้ยงสัตว์ ถือว่าเป็ นเขต
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

101

102
ที่อดุ มสมบูรณ์และมีผาตังสง่
้ างาม เป็ นภาพตัวแทนให้ ตวั ละครสังข์ทองเป็ นผู้ที่
รู้ จกั ชานาญในสถานที่ต่าง ๆ และเชี่ยวชาญในการเดินทางไม่ว่าจะเป็ นทางบก
หรื อทางน ้าและเป็ นผู้นาพาและค้ นพบดินแดน แม่น ้าอันอุดมสมบูรณ์แห่งนี ้ อีก
อย่างสังข์ เป็ นสัตว์ ที่ อาศัย อยู่ในทะเลลึ กในตัวของสังข์ มี คัม ภี ร์ พระเวท ใน
หนังสือนารายณ์สิบปางของไทย ซึ่งกล่าวว่าพระนารายณ์อวตารเป็ นปลาลงไป
รบกับสังข์ อสูรผู้ลักเอาพระเวทลงไปซ่อนไว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว (2503: 15-16) จะเห็นว่าสังข์ เป็ นสัตว์ ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่มีพระเวทอยู่ในตัว
ชาวบ้ านจึงมีความเชื่อและนามาตังชื
้ ่อเป็ นวัด บ้ านผาสังข์ โรงเรี ยนผาสังข์ สุขสา
ราผาสังข์ ร้ านอาหารผาสังข์ เป็ นต้ น เพื่อเอกภาพและสร้ างความเป็ นปึ กแผ่ น
และเป็ นหนึง่ เดียวในหมูบ่ ้ าน
1.2.4 ภูเขาพะนัง
ภูพะนัง (พะนังคือบริ เวณที่มีภูเขากางกัน้ เหมือนกาแพงหรื อ
ผนังถ ้า) เป็ นป่ าสงวนแห่งชาติมีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติหลายแห่ง เพราะป่ า
ยังคงความเป็ นธรรมชาติที่อดุ มสมบูรณ์ ภูพะนังนี ้ในเรื่ องสินไซได้ กล่าวถึงความ
อุดมสมบูรณ์ ของผืนป่ าในตอนสินเดินดง แม่ต้ มู ่วน ชาวบ้ านเพียลาด เมืองสัง
ทอง จังหวัดนครหลวงเวียงจันทน์ (2558: สัมภาษณ์) เล่าว่า แต่ก่อนมีชายคน
กล้ าผู้หนึ่งชื่อว่าท้ าวจึ่งขึ่งดังแดง มีกาลังวังชาเหนื อคนธรรมดา แต่ละวันท้ าว
จึ่งขึ่งดังแดงเที่ยวไปขนเอาภูเขาจากฟากหนึ่งไปไว้ อีกฟากหนึ่ง เมื่อนันยั
้ งมีนาง
แก้ วหีหลวงซึ่งเป็ นแม่หญิ งที่มี อวัยวะเพศใหญ่เท่ากับลูกภู (ภูเขาลูกเล็ก) ได้
พนันกับท้ าวจึ่งขึ่งดังแดงเพื่อแข่งขันกันสร้ างภูเขาขึ ้นซึ่งท้ าวจึ่งขึ่งสร้ างภูพะนัง
ส่วนนางแก้ วหีหลวงได้ สร้ างภูเขายะอ่าว วันเวลาผ่านไปในการสร้ าง นางแก้ ว
หีหลวงได้ ตงหน้
ั ้ าในการขนหิน ดินมากองกันขึ ้นให้ สงู ชันเท่าที่จะสามารถทาได้
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ส่วนท้ าวจึ่งขึ่งดังแดงก็ไม่ยอมลดความพยายาม ขนหิน ดินมาสร้ างภูเขาให้ สูง
ชันเท่ากัน การเวลาได้ หมุนเวียนไปเป็ นสิบปี ภูเขาทังสองลู
้
กเสร็ จสมบูรณ์ แต่ยงั
ไม่สามารถยืนยันได้ ว่าใครเป็ นผู้สร้ างเสร็จก่อน เนื่องจากว่าต้ องย้ ายภูเขาทังสอง
้
ไปทางฝั่ งขวาแม่น า้ ของ (โขง) พร้ อมทัง้ ปั กธงขึน้ เสาก่ อน ส าหรั บท้ าวจึ่งขึ่ง
ดังแดงก็เตรี ยมแบ่งภูเขาให้ แม่น ้าของ (โขง) ไหลผ่านกลาง เพื่อที่จะทาให้ ภูเขา
เคลื่อนที่ไปฝั่ งตรงกันข้ ามได้ สะดวก แต่แล้ วนางแก้ วหีหลวงก็สร้ างภูเขาส าเร็ จ
และยังได้ เอาต้ นไม้ ต้ นหนึ่ งไปเสี ยบลงภู เขายะอ่ าวพร้ อมทัง้ ปั กธงขึ น้ เป็ น
สัญญาณเตือนความสาเร็ จ ส่วนท้ าวจึง่ ขึ่งดังแดงที่ย้ายภูไปไม่สาเร็ จ แสดงว่าได้
พ่ายแพ้ ให้ แก่นางแก้ วหี หลวง ต่อมามีพระภิ กษุ องค์หนึ่ งเดินทางไปจ าศีลอยู่
ภูพะนัง ก่อนที่สถานที่แห่งนี ้จะกลายเป็ นที่ปฏิบตั ิธรรมของชาวพุทธศาสนิกชน
และแล้ วสถานที่ดงั กล่าวก็ กลายเป็ นที่ สร้ างพระพุทธรู ปจานวนมาก เมื่อก่อน
เรี ยกว่า “ภูพะนัง่ ” แต่ปัจจุบนั กลายเป็ น “ภูพะนัง” ตามคาเรี ยกของชาวบ้ านสืบ
ต่อมา
ภูพะนังตังอยู
้ ่เขตบ้ านเพียลาด อาเภอสังทอง จังหวัดนครหลวง
เวียงจันทน์ ส่วนภูเขายะอ่าวตังอยู
้ ่ประเทศไทย อาเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
ด้ วยความเชื่อในอานาจเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณของท้ าวจึ่งขึ่งดังแดงที่
มีความเก่งกล้ า สามารถสร้ างภูเขาลูกใหญ่ได้ และอีกอย่างยังเป็ นที่ประดิษฐาน
ของพระพุทธรู ปและเป็ นที่พกั ของพระสงฆ์จานวนมาก เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่มี
พระคอยปกป้องรักษาป่ าอยู่ จึงมีส่วนปลูกฝั งให้ ประชาชนมีความเคารพบูชา
ภูพะนังสืบต่อกันมายาวนาน และส่งผลให้ ชาวบ้ านไม่กล้ าเข้ าไปตัดไม้ ทาลาย
ป่ าล่ าสัตว์ ม ากนั ก จึ ง ท าให้ ผื นป่ าบนภู พ ะนัง มี สี เขี ย วขจี แสดงถึ ง ความ
อุดมสมบูรณ์ ไปด้ วยป่ าไม้ สายนา้ ลาธาร สัตว์ป่านานาชนิด ภูพะนังจึงได้ รับ
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สมญานามว่าเป็ นผื นป่ า “อิ นทะนิ ล” แห่งประเทศลาว ในเรื่ องสิ นไซ กวี ได้
พรรณนาถึงผืนป่ าภูพะนังไว้ ว่า

ภาพที่ 8 ป้ายป่ าสงวนแห่งชาติ ภูพะนังที่บ้านจาปา อาเภอศรี โคตรบอง นครหลวงเวียงจันทน์

“สีคานท้ าว เดินเดียวดันเดี
้ ่ยว ข้ ามขอบขัน้ เมื่อชันช่
้ องชัน หลิง
ตาดต้ ายมีฮ่อมผาฮอม ภูพะนังสูง ช่องชันเป็ นชัน้ ผ่อเห็นอินทะนินหย้ า เขียวฮม
เฮืองฮ่ม พุ้นเยอ พื ้นฮาบเกีย้ ง มีค้อยชัง่ คอย เป็ นทีโสพาบเพีย้ น ไพผ่านหิมมะ
พาน บ่ออาจมีพายใด พ่าเพียนพอเพี ้ยน” (สิลา วีระวงส์,1969: 149-150)
บทกวีดงั กล่าวได้ กล่าวว่าภูพะนังเป็ นภูที่สงู ชันเป็ นชัน้ มีน ้าตก
มีภูผาเป็ นทางชัน และมีพื ้นที่ราบเต็มไปด้ วยทุ่งหญ้ าที่เป็ นสีเขียวอินทะนิล เป็ น
ภูมิ นิ เวศที่ มี ระบบนิ เวศที่ อุดมสมบูรณ์ และเป็ นสี เขี ยวมรกตงดงามราวป่ า
หิมพานต์ ไม่มีภูเขาที่ใดงดงามเท่านี ้ สิ่งที่แสดงให้ เห็นถึงความสมบูรณ์งดงาม
อีกอย่างของภูพะนังนันในตั
้ วบทยังกล่าวถึงต้ นไม้ วิเศษ คือต้ นนารี ผลเป็ นต้ นไม้
ที่ออกผลมีรูปร่ างเหมือนสตรี ผลโตเต็มที่ก็จะมีรูปร่ างผิวพรรณหน้ าตางดงาม
ราวเทพธิ ดา สวยเหมื อนสาวแรกรุ่ น มี ทรวดทรงองค์ เอวมี ผมยาวกลิ่ นหอม
เหมื อนผู้หญิ งทุกประการ เมื่ อเหล่าบรรดาผู้ชาย ฤๅษี สิ นไซและพระยาธร
ทังหลายเดิ
้
นทางมาพบจึงพากันไปกอดเด็ดดมเพื่อเสพสังวาส ทาให้ เหล่าบรรดา
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ชายหลงใหลในความสวยความงามของหญิงจึงพากันหวงแหนไม่อยากจากไป
ไหน ดังคากลอน “ตาปะโสหลิ ้น หลายทางอยู่ท่าง ฮักฮูปน้ อง นัวละอ้ อยอิ่นออย
ดูที ้นิ ้วแลบเล้ ม เลาอ้ วนอ่อนอวน เกสาช้ อง นิลออนอิดอ่อน ยามเมื่อลมล่วงต้ อง
ตาไว้ วาดไว คิงกมส้ วยแขนกองก้ าวก่อง เนื ้ออ่อนเพี ้ยง ปุนต้ องแผ่นตอง เมื่อนัน้
โสมพาวท้ าว ทงกะสันอกสั่น พระก็รักเก่าไว้ เปื อ้ งไป่ วางไป ยูท่างพูมีถหมอม
เลือกพะไมนางไม้ บุนชมช้ อน พีรมเฮียงฮ่ม ชักแทบไว้ ทวงไท้ เทพพะไท” สิลา
วีระวงส์ (1969: 150-151)
นารี ผลหรื อนางไม้ อาจจะเป็ นตัวแทนให้ แก่ความสวยงามของ
ผืนป่ าที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็ นพืชพรรณที่แปลกและมหัศจรรย์ ที่ดงึ ดูดผู้คน
ให้ หลงใหลในความงามของป่ าไม้ จากการเล่าที่เป็ นตานานของภูพะนังอันเป็ น
ที่มาของชื่อ “ภูพะนัง” จะเห็นว่าเรื่ องเล่าผ่านวรรณคดีสินไซได้ จารึ กและสร้ าง
ความทรงจาให้ คนลาวในพื ้นที่ดงั กล่าวเกื อบทุกคนหากได้ ยิน ชื่อว่า “ภูพะนัง”
จะต้ องนึกถึงสภาพธรรมชาติที่สวยงามของภูพะนังเป็ นอันดับแรกเสมอภาพ
ธรรมชาติ ที่ ป รากฏในสิ น ไซเป็ นระบบนิ เ วศหรื อ ธรรมชาติ แ บบดัง้ เดิ ม ใน
วัฒนธรรมลาว หรื ออีกนัยหนึ่งการศึกษาเรื่ องดังกล่าวย่อมสะท้ อนให้ เห็นภาพ
ของความงาม ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาติ อีกทังเสนอว่
้
าป่ า
ไม้ และแหล่งนา้ เป็ นสถานที่ให้ คุณกับมนุษย์ (พิดสะพง วงพะจัน, 2001: 147)
กล่าวคือ ป่ าไม้ เป็ นแหล่งอาหารและแหล่งนา้ ที่อุดมสมบูรณ์ ที่เกื อ้ หนุนระบบ
นิเวศและทาให้ ชีวิตมนุษย์อยู่รอด สื่อให้ เห็นว่าในวรรณคดีสินไซไม่เพียงมีเรื่ อง
ของการสู้รบเท่านัน้ แต่ยงั ปรากฏเรื่ องของระบบการดาเนินชีวิตของผู้คนที่ขึ ้นตรง
กับระบบธรรมชาติแบบดังเดิ
้ มคือป่ าไม้ และสะท้ อนให้ เห็นความสัมพันธ์ของคน
กับธรรมชาติ ซึง่ ไม่เพียงภูพะนังเท่านัน้ หากแต่ยงั มีหินดานอีกด้ วย ดังนี ้
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1.2.5 หินลาด (ดานหิน)
หินลาด หมายถึง บริเวณพื ้นที่ราบที่เป็ นหินแข็ง มีลกั ษณะเป็ น
ลานกว้ าง ไม่สามารถปลูกพื ชได้ แต่อาจจะใช้ ประโยชน์ อย่างอื่นแทนได้ เช่น
สร้ างเป็ นสถานที่อยู่อาศัย ในอดีตหินลาดแบบนี ้มักใช้ เป็ นสถานที่ทาการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งคือ เอาไว้ จดั กิจกรรมต่าง ๆ เป็ นที่พกั พิงและเลือกเป็ นสถานที่ต่อสู้
เนื่องจากเป็ นสถานที่ที่มีต้นไม้ มีดิน มีพืช และเป็ นสถานที่ที่แข็งแกร่ งแน่นหนา
ทุรกันดาร และไม่มีความสะดวกสบาย ในเรื่ องสินไซยังกล่าวว่าหากต้ องการจะ
ต่อสู้ให้ ไปยังสถานที่ที่ไม่มีต้นไม้ ไม่มีสิ่งที่มีชีวิตอาศัยอยู่ เพื่อไม่เป็ นการสร้ าง
ความเดือนร้ อนให้ สิ่งต่าง ๆ คือ ทาให้ สิ่งแวดล้ อมมีผลกระทบน้ อยที่สดุ แสงเพ็ด
วงวิไล (2560: สัมภาษณ์) กล่าวว่าคนลาวเชื่อว่าพื ้นที่ บริ เวณที่ตงวั
ั ้ ดดานสินไซ
แถวบ้ านจาปา อาเภอศรี โคตรบองนี ้ เดิมเป็ นพื ้นที่ดานหินมีทงหมดสี
ั้
่ด้าน หิน
ลาดที่หนึง่ เป็ นด่านสู้รบของสินไซกับยักษ์ กมุ ภัณฑ์ในตอนที่ยกั ษ์ ออกติดตามเอา
นางสุมณฑา ทังสองได้
้
ตอ่ สู้เพื่อแย่งเอานางสุมณฑา และได้ ไล่ติดตามสินไซมา
จนถึงจุดหินลาดที่หนึ่งนี ้ และในขณะที่ไล่ติดตามกันนัน้ ได้ เกิดมีรอยเท้ ายักษ์
กุมภัณฑ์ (บ้ างก็ว่าเป็ นรอยเท้ าสินไซ) ปรากฏให้ เห็น พอติดตามมาถึงก็ได้ มีการ
ต่อสู้กนั อย่างรุนแรง สินไซได้ ใช้ ดาบฟั นยักษ์กมุ ภัณฑ์ ทาให้ เป็ นรอยแตกร้ าวของ
รอยดาบที่มีอนุภาพและอิทธิ ฤทธิ์ อันมหาศาลจนทาให้ ดานหินมีรอยแตกร้ าว
เป็ นคลองยาวหลายรอยด้ วยกันดังภาพประกอบ
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ภาพที่ 9 หินลาด (ซ้ าย)
ภาพรอยดาบ (ขวา) และ
รอยท้ าวที่วดั ดานสินไซ (ล่าง)

นอกจากมี รอยร้ าวจากการฟั นดาบแล้ ว ยังมีรอยลากดาบที่
เป็ นสายยาวตังแต่
้ หัวเดินจนเกื อบถึงท้ ายเดิน นะลง อุดมสัก (2006: 3) เล่าว่า
ตังแต่
้ สมัยสินไซยังเป็ นเด็กดานหินแห่งนี ้เป็ นเนินวิ่งเล่นของสินไซ สังข์ทองและ
สีโหทังสามได้
้
ถกู บิดาไล่หนีออกจากเมืองแล้ วไปอาศัยอยู่ดานสูง ในเวลานันทั
้ ง้
สามได้ วิ่งเล่นอยู่ที่ดานหิน ด้ วยความที่ท้าวสินไซอายุยงั น้ อย เวลาเดินไปง้ าวก็
ขี ดไปตามดินหิ นเป็ นคลองยาว คือ เป็ นรอยมี ดเหมื อนเอามี ดปาดโคลนตม
ดังนัน้ จึงเป็ นรอยหินลาดแตกเป็ นคลองยาว ฉะนัน้ จึงเล่าต่อกันมาว่าหิ นลาด
สิ นไซลากง้ าว และอี กหิ นลาดหนึ่งเป็ นหิ นลาดยอง เล่ากันว่าเวลานัน้ ยัก ษ์
กุมภัณฑ์ได้ มาสู้รบกับท้ าวสินไซ ได้ ยิงธนูใส่ยกั ษ์ กุมภัณฑ์ ยักษ์ กุมภัณฑ์กลัว
ถูกลูกธนูสินไซ จึงยกเอาก้ อนหินมากองรวมใส่กันหลายกองยองขึน้ เพื่อเป็ นที่
กาบังหลบภัยจึงเป็ นหินยอง
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ภาพที่ 10 รอยลากดาบสินไซอยูท่ ้ ายดานยาวต่อไปเกือบถึงหัวดานที่วดั ดานสินไซ

ปั จจุบนั พื ้นที่เหล่านีป้ ระชาชนชาวลาวจานวนมากยังมี ความ
เชื่อว่าเป็ นพื ้นที่ศกั ดิ์สิทธิ์ ที่มีพญานาคสถิตอยู่ใต้ พื ้นดานหินดังกล่าวซึ่งปรากฏ
ให้ เห็ นเป็ นบ่อน า้ ชุมชนเรี ยกว่ าบ่อน า้ ศักดิ์สิ ทธิ์ บ่อน า้ ดังกล่าวเกิ ดที่ กลาง
ทางเดินดานหิน เป็ นที่น่าอัศจรรย์แปลกใจว่าดานหินที่แข็งแกร่งเป็ นแผนที่กว้ าง
ใหญ่ แต่กลับมี บ่อน ้าเกิดขึ ้นที่นี ้ที่เดียวมาได้ โดยที่บอ่ น ้านันใสสะอาด
้
ไม่มีวนั ที่
จะเหือดแห้ ง ไม้ ว่าจะเป็ นฤดูแล้ งหรื อฤดูฝนก็ตาม น ้าในบ่อก็จะมีเพียงหน้ าดาน
หินเสมอดังภาพประกอบ

ภาพที่ 11 รู พญานาคหรื อบ่อน ้าศักดิ์สทิ ธิ์ที่วดั ดานสินไซ
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จะเห็นว่าดานสินไซแห่งที่หนึ่งประกอบไปด้ วย วัด เทวดา ศาล
เจ้ าต่าง ๆ ป่ าไม้ ล าห้ วย เหว ถา้ ที่ เป็ นที่ อยู่ของผี ย่าวาย ผี กองก่อยที่ ดุร้ าย
พญานาค ทาให้ เห็นถึงความเชื่อแบบดังเดิ
้ มและพุทธอยู่รวมกันในสถานที่แห่งนี ้
แสดงว่าดานหินมีความสาคัญมากกว่าการเป็ นแหล่งธรรมชาติที่ให้ ผลประโยชน์
แก่มนุษย์ สิ่งเหล่านี ้สะท้ อนให้ เห็นความเชื่ออานาจเหนือธรรมชาติผ่านเรื่ องเล่า
ดานสินไซว่า ทุกหนทุกแห่งมีเจ้ าของที่คอยเฝ้าและสิงสถิตอยู่ คอยปกปั กรักษา
ไม่ว่าจะเป็ นบริ เวณใดของดานสินไซห้ ามบุคคลใดเข้ าไปเป็ นอันขาด แม้ กระทัง้
ทาลายหรื อขโมยก้ อนหินของดานนี ้ไปก็จะมีภยั มาถึงตัว แสงเพ็ด วงวิไล (2560:
สัมภาษณ์ ) เล่าว่าดานหินเหล่านี ม้ ี ความศักดิ์สิทธิ์มาก เคยนาก้ อนหินมาจาก
ดานหินนี ้เพื่อมาสร้ างเป็ นรูปปั น้ เต่า พอสร้ างสาเร็จก็มาวางไว้ ในสระน้ อยใกล้ กฏุ ิ
มีวนั หนึ่งในตอนค่า ก็เกิดมีแสงสีเขียวพ่นออกมาจากปากเต่า เป็ นจานวนหลาย
ดวง แสดงให้ เห็นว่าก้ อนหินหรื อสิ่งใด ๆ ที่อยู่ในดานนี ้มีพลังอานาจห้ ามบุคคล
ใดนาไปที่บ้านเรื อนหรื อทาร้ ายเป็ นอันขาดสะท้ อนให้ เห็นว่าพืน้ ที่ดานนี เ้ คยมี
ความเคารพนับถือความเชื่อเรื่ องเทพ แบบดังเดิ
้ มมาก่อน ก่อนที่จะมีพทุ ธศาสนา
แผ่อิทธิพลเข้ ามา ไม่ว่าจะเป็ นยักษ์ นาค ผีเสื ้อ ปฐม หงษ์ สุวรรณ (2548: 245)
ดังนันการที
้
่จะรวมตัวอยู่ร่วมกันได้ ต้องมีความเคารพและให้ เกียรติซึ่งกัน และกัน
1.2.6 แผนที่
สิ่งสาคัญและเกี่ ยวข้ องกับเรื่ องสินไซอีกอย่าง คือแผนที่ ของ
เมืองจาปาในดานหินที่สอง เป็ นพื ้นที่ที่เป็ นดานหินสีดากันดาน แต่บงั เอิญมีที่
หนึ่งอยู่ตรงหน้ า พระที่นงั่ ของพระเจ้ าลับแล ได้ กลายเป็ นสีขาวเด่น จนทาให้ ผิด
สังเกตเวลาที่มองดูว่าทาไมแปลกประหลาดกว่าที่อื่นคือมีสีขาวพิเศษเหมือนมี
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คนมาสร้ างไว้ เพื่อเป็ นแผนที่ในบริ เวณรอบสีขาวนัน้ มีลักษณะรู ปร่ างคล้ ายกับ
แผนที่ จึงทาให้ เชื่อว่ามีคนมาสร้ างไว้ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สัมภาษณ์) เล่าว่า
แผนที่ดงั กล่าวเป็ นแผนที่ของเจ้ าเมืองจาปา ชื่อว่าเจ้ าลับแลหรื อเจ้ าเมืองจาปา
เป็ นผู้มาสร้ างไว้ เพื่อเป็ นแผนที่ของเมืองจาปาเอง เพราะว่าแผนที่ดงั กล่าวอยู่
ใกล้ กับพระที่นงั่ ของเจ้ าเมืองลับแล และประชาชนก็เชื่อว่าเป็ นแผนที่ของเมื อง
จาปามาถึงปัจจุบนั ดังภาพประกอบ

ภาพที่ 12 แผนที่เมืองจาปานครราช ตังอยู
้ เ่ ขตวัดดานสินไซ

เมื่อพิจารณาแผนที่แล้ วเห็นว่าเมืองจาปาเป็ นบริ เวณที่สินไซ
พานางสุมณฑาหนีมาได้ ระยะไกลจนยักษ์กมุ ภัณฑ์ติดตามมาพบ เจ้ าเมืองจาปา
อาจเป็ นผู้ให้ ที่ซ่อนและช่วยเหลือสินไซอยู่ข้างหลัง เนื่องจากเป็ นญาติของนาง
ลุนที่เป็ นแม่ของสินไซ อีกอย่างอานุภาพของดาบตามเหตุการณ์ที่ปรากฏให้ เห็น
นัน้ แผลงฤทธิ์ มาถึงเมื องจาปา จนทาให้ พระที่ นั่งบ้ านเมืองสั่นคลอน แตกร้ าว
ดังนัน้ อาจสันนิษฐานได้ ว่าเหตุการณ์ ต่อสู้กันนัน้ อาจไม่ไกลจากเมื องจ าปา
นครราช แผนที่ดงั กล่าวอาจบ่งบอกถึงเหตุการณ์เส้ นทางของบ้ านเมืองในเรื่ อง
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สินไซได้ ดังที่ในข้ อความใต้ รูปปั น้ สินไซที่ศาลาแก้ วกู่ ตังอยู
้ ช่ มุ ชนสามัคคี ตาบล
วัดธาตุ อาเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เขียนไว้ “เทวลัยปางนีค้ ือเรื่ องของพระ
โพธิสตั ว์สร้ างบารมีตามตานานภาคอีสานมีเรื่ องนิทานสืบกันมาดังนี ้ ภายหลัง
เมื่อองค์ขตั ติยะราชบรมกษัตริ ย์ท้าวกุมภัณท์ครองเมืองลาวได้ ลักลอบเอาองค์
มณฑาเทวี ซึ่งเป็ นน้ องสาวของพระยากุศราชแห่งเมืองเขมรไปในที่สุดพระยา
กุศราช จึงได้ ตรัสสัง่ ให้ โอรสทุกองค์ออกตามค้ นหาเสด็จอา โดยมีสีโห สังข์ทอง
และสินไซ อันเป็ นปิ ยบุตรเกิดจากองค์จนั ทาเทวีออกเดินทางไปพร้ อมด้ วยพี่ทงั ้
หกคนละอุทร แต่บิดาเดียวกันในระหว่างทางถึงเมืองท้ าวกุมภัณฑ์ก็ต้องพบกับ
อุปสรรคอีกมากมายหลายแห่งกัน้ ด่านเอาไว้ ในที่สดุ สีโห สังข์ทองและสินไซได้
เดินทางเข้ าถึงด่านงูซวง หมาซวง อันเป็ นด่านที่สาคัญยิ่งก่อนจะถึงปราสาทที่อยู่
ของพระยากุมภัณฑ์สินไซต้ องต่อสู้กันด่านนีด้ ้ วยศรวิเศษด้ วยปรี ชาสามารถก็
ผ่านด่านเข้ าไปได้ ”

ภาพที่ 13 เทวลัยสินไซสู้กบั งูซวง ที่มีข้อความใต้ รูปปั น้ ที่ศาลาแก้ วกู่ จังหวัดหนองคาย
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เมื่อพิจารณาจากข้ อเขียนที่ศาลาแก้ วกู่และจากภาพดังกล่าว
ได้ บรรยายว่า กษัตริ ย์ท้าวกุมภัณฑ์ครองเมืองลาว เนื่องจากเทวาลัยนีส้ ร้ างปี
พ.ศ. 2522 และอยู่ในจังวัดหนองคาย ตามข้ อสันนิ ษฐานสิ นไซแต่งขึ น้ สมัย
อาณาจักรลาวล้ านช้ างช่วงศตวรรษที่ 17 ในสมัยล้ านช้ างนัน้ มีเขตแดนกว้ าง
ใหญ่ไพศาล มีพื ้นที่ดินเกือบถึงหนึ่งล้ านตารางกิโลเมตร (1,000,000 ตร.กม.) มี
ประชาชนถึงยี่สิบแปดล้ านคน (28,000,000) การปกครองแบ่งออกเป็ นสามรัฐ
ด้ วยกัน คือ รัฐล้ านช้ าง ได้ แก่ อีสาน (ขึ ้นกับไทย) กะแจะเชียงแตง (ขึ ้นกับเขมร)
กงตุมบ้ านแม่ทวด (ขึ ้นกับเวียดนามใต้ ) มีเมืองเอกตังอยู
้ ่เชียงทองหลวงพระบาง
รัฐล้ านนา ได้ แก่ พงสาลี เมืองสิงแขวงหลวงน ้าทา สิบสองพันนา (ขึ ้นกับจีนแดง)
สิบสองจุไท (ขึน้ กับเวียดนามเหนื อ) มีเมืองเอกตังอยู
้ ่เชียงฮุ่ง และรัฐล้ านเยี ย
ได้ แก่ เชียงตุง (ขึ ้นกับพม่า) เชียงใหม่ (ขึ ้นกับไทย) มีเมืองเอกตังอยู
้ ่เชียงใหม่ ทัง้
สามนีก้ ารปกครองขึน้ กับรัฐบาลกลางซึ่งตังอยู
้ ่นครเชียงทองหลวงพระบางใน
ปัจจุบนั นี ้ พิบรุ น ผลผาสุข (ม.ป.ป.: 1-2) จะเห็นว่าหนองคายในอดีตเป็ นดินแดน
ของลาวล้ านช้ างแต่ในปั จจุบนั ฝรั่งเศสได้ แบ่งดินแดนฝั่ งตรงข้ ามแม่น ้าของ (โขง)
ให้ กับประเทศไทยปกครอง ดังนัน้ ข้ อความจึงเขียนว่ากุมภัณฑ์ครองเมืองลาว
แต่ในวรรณกรรมบอกว่าปกครองเมืองอโนราช จากสานึกและจินตนาการของ
ประชาชนได้ สร้ างสรรค์ภูมิทศั น์ธรรมชาติขึ ้นมาเพื่ออธิบายเหตุผล ที่เมืองเฟื อง
แขวงเวียงจันทน์ว่า พืน้ ที่บ้านโนนหินแฮ่ เมืองเฟื อง แขวงเวียงจันทน์ สถานที่
เหล่านี ้เป็ นสถานที่ ๆ สินไซมาฆ่ายักษ์ กมุ ภัณฑ์ตาย การฆ่านันตั
้ ดหัวขาดแต่ไม่
ยอมตาย และกลับสามารถแบ่งหัวออกได้ หลายหัวยิ่งตัดหัวเท่าไร หัวของยักษ์ ก็
ทวีคณ
ู เพิ่มขึ ้นเป็ นแสนเป็ นล้ านหลายเท่า ดังบทกลอน “ตัวเดียวได้ เจ็ดตัวมาแผ่
พันแปดร้ อยชาวห้ ามื่ นตัว ” สิ ลา วี ระวงส์ (1969: 235-236) ดังนัน้ สินไซจึงมี
บทบาทหน้ าที่ตอ่ ภูมิวฒ
ั นธรรมทังลาวและไทย
้
ดังมีเรื่ องเล่าว่า หัวยักษ์ ที่ถกู ตัด
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นันก็
้ ได้ กระจัดกระจายไปทั่วพืน้ ที่วัดสินไซที่บ้านโนนหินแฮ่ จะเห็นว่าเรื่ องเล่า
สะท้ อนวัฒนธรรมความเชื่อดังเดิ
้ มที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและเป็ นส่วน
หนึง่ ที่ยดึ เหนี่ยวจิตใจให้ เรามีสานึกรักในธรรมชาติ

ภาพที่ 14 วัดสินไซ
(ก้ อนหินที่เห็นเป็ นก้ อน กระจัดกระจายจานวนมาก คือ หัวของยักกุมภัณฑ์)

จากภูมิทศั น์ที่ปรากฏให้ เห็นและข้ อความในศาลาแก้ วกู่ ผนวก
กับแผนที่ของเมืองจาปาอาจเชื่อถือได้ ว่าเมืองอโนราชน่าจะอยู่เขตจังหวัดแขวง
เวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งสอดคล้ องกับ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สัมภาษณ์ )
อธิบายว่า ตามแผนที่นี ้เมืองจาปานครอยู่เขตเมืองศรี โคตรบอง จังวัดนครหลวง
เวี ยงจันทน์ ทางทิ ศเหนื อติ ดกับแขวงเวี ยงจันทน์ ซึ่ ง เป็ นเขตแดนของยั กษ์
กุมภัณฑ์ หลวงปู่ น้ อยเจ้ าอาวาสที่ วัดจ าปา (เจียมปา) (2560: สัมภาษณ์ ) ได้
กล่าวว่าสถานที่ของวัดดานสินไซนัน้ เป็ นที่ต่อสู้กันกับยักษ์ ส่วนสถานที่ ที่วัด
จาปาใกล้ กับวัดดานสินไซนันเป็
้ น ฐานทัพของสินไซ ซึ่งเป็ นหางเมือง ส่วนหัว
เมืองนันอยู
้ ่เขตเมืองเฟื อง แขวงเวียงจันทน์ และหลวงปู่ น้ อยมีแผนที่จะก่อสร้ าง
รูปปัน้ กองทัพสินไซไว้ เป็ นที่เคารพบูชาในสถานที่แห่งนี ้เป็ นที่อยูข่ องกองทัพ
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ภาพที่ 15 เทวลัยพระเจ้ าสินไซ สีโห (ซ้ าย)
และสังข์ทอง (ขวา)
และหลวงปู่ น้ อย เจ้ าอาวาสวัดจาปา (ล่าง)

จากข้ อความข้ างต้ นและแผนที่ อาจแสดงให้ เห็นว่าเมืองอโนราช ก็น่าจะเป็ นพื ้นที่ที่อยู่ในเขตแขวงเวียงจันทน์และเมืองจาปาตังอยู
้ ่นครหลวง
เวี ยงจันทน์ ส่วนเมื องเป็ งจาลนัน้ ตัง้ อยู่ประเทศเขมร การใช้ เรื่ องเล่าที่ ดึงเอา
เหตุการณ์ และตัวละครในเรื่ องสินไซมาเป็ นตัวนาเรื่ องเพื่อดัดแปลงสร้ างสรรค์
และอธิบายเหตุการณ์ให้ กลายเป็ นเรื่ องเล่าของท้ องถิ่นตามจินตนาการในหมู่ชาว
ลาว มิติเช่นนี ้สื่อให้ เห็นโลกทัศน์ทางความเชื่อของคนลาว และระบบความคิด
เรื่ องธรรมชาติที่สืบเนื่องกับตัวบทสินไซ โดยจะสังเกตว่าหากพิจารณาแล้ วจะ
พบว่าแหล่งธรรมชาติเหล่านี ้เปรี ยบเหมือนสายใยของธรรมชาติที่ให้ ผ้ คู นได้ เกาะ
ยึดเป็ นแนวทางในการดารงชีวิต ดังนัน้ ผู้คนจึงมีความหวงแหนและผูกพันกับ
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ธรรมชาติมาก ประชาชนจึงสร้ างความทรงจ าและส านึกด้ วยการหยิบยกและ
สร้ างสรรค์ ธรรมชาติที่มี อยู่โดยใช้ วรรณคดีเรื่ องสิ นไซมาผูกร้ อยเรี ยงให้ เป็ น
เรื่ องราวขึ ้นมาใหม่ เพื่อให้ ธรรมชาติมีความศักดิส์ ิทธิ์ความสวยงาม ประชาชนจึง
จะเคารพและรักษาธรรมชาติอนั มีคา่ ไว้ ในผืนป่ าแห่งความอุดมสมบูรณ์
2. สรุปส่ งท้ าย
วรรณคดีมรดกสินไซมี บทบาทต่อภูมิทัศน์ วัฒนธรรมในลาว โดยชาว
ลาวเชื่อว่าสินไซเป็ นพระโพธิสัตว์ และเรื่ องราววรรณคดีสินไซแผ่ไปทั่วมณฑล
ประเทศลาว ดังนันจึ
้ งทาให้ ให้ มีการสร้ างภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมขึ ้นในลาวโดยอาศัย
สินไซเป็ นแกนหลักในการสร้ าง กล่าวคือ ชาวลาวได้ ใช้ ชื่อตัวละครในเรื่ องสินไซ
มาผูกโยงให้ เข้ ากับวัดวาอาราม โรงเรี ยน แหล่งน ้าธรรมชาติ ภูเขา หินลาด และ
แผนที่ ลักษณะเช่นนี ้สะท้ อนให้ เห็นบทบาทหน้ าที่สาคัญของสินไซที่มีต่ อพืน้ ที่
ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมในลาว พื ้นที่และชุมชนเหล่านนี ้ได้ สะท้ อนให้ เห็นร่องรอยทาง
ความเชื่อ ความศรัทธาที่ผ้ คู นมีตอ่ วรรณคดีดงั กล่าว
มิติเช่นนีเ้ ป็ นลักษณะพิเศษที่พบในวรรณคดีสินไซ บทบาทของสินไซ
เช่นนีถ้ ื อเป็ นการประสมประสานทัง้ ความเชื่ อทางศาสนา วัดวาอาราม แหล่ง
ธรรมชาติ ภูเขา แผนที่ ให้ เป็ นพื น้ ที่มี ความหมายเชิ งวัฒนธรรมและบอกเล่า
ตัวตน ชื่อสถานที่สาคัญต่าง ๆ ดังกล่าวย่อมสื่อให้ เห็นมิติของท้ องถิ่นในลาวและ
บทบาทของสินไซที่มีตอ่ กันและกัน ที่สาคัญเป็ นข้ อมูลสาคัญที่สื่อให้ เห็นการให้
คุณค่าและความหมายผ่านเรื่ องราวของสิ นไซ สิ นไซและพื น้ ที่ ทางภูมิ ทัศน์
วัฒนธรรมเหล่านี ้ล้ วนมีความหมายต่อชีวิตและความทรงจาอันสาคัญของชาว
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ลาว ทังยั
้ งเป็ นเครื่ องมืออธิบายข้ อมูลท้ องถิ่นที่สาคัญต่อชาวลาวทังผู
้ ้ ใหญ่และ
เยาวชนในท้ องถิ่นได้ ตระหนักถึงคุณค่าของพื ้นที่ภูมิทศั น์วฒ
ั นธรรมที่สาคัญ
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บทคัดย่ อ
บทความนี ม้ ี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ฏิ บัติ ก ารวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในสังคมไทยในยุคปั จจุบนั เพื่อศึกษาบริ บทของการเกิดวาทกรรมและ
การผลิตซ ้าวาทกรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา ในการศึกษาครัง้ นี ้
ใช้ วิธี การศึกษาวิ เคราะห์ และการตี ความจากแหล่งข้ อมูลส าคัญต่อไปนี ้ (1)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 ที่แก้ ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3
พุทธศักราช 2553 (2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 (3) หนังสือ
เรี ยนวิชาสังคมศึกษาจาก 3 สานักพิมพ์ที่ใช้ กันอย่างแพร่ หลาย 3 สานักพิมพ์
และ (4) เอกสาร สิ่งพิมพ์และงานเขียนที่เกี่ยวข้ องกับประเด็นทางประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย ในการศึกษาวิเคราะห์เชิ งวิพากษ์ วาทกรรมในครั ง้ นี ไ้ ด้ ใช้
กรอบแนวคิดคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-

1
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29) ศึกษาบริ บทของการก่อตัวของวาทกรรม ภาคปฏิบตั ิการอานาจและความรู้
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ สร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อรวมศูนย์อานาจ
ทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า 1) วาทกรรมที่ปรากฏในหลักสูตรและการ
เรี ยนสังคมศึกษาที่เห็นเด่นชัด คือ “เอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม หรื อ ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียวทางวัฒนธรรม” 2) บริ บทของการเกิดวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่
ปรากฏในหลักสู ตรยุ คปั จ จุ บันเป็ นความต่ อเนื่ องการสร้ างวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในอดีตที่เป็ นผลมาจากมาจากการสร้ างวาทกรรม “ความเป็ นไทย” ใน
ยุคของการสร้ างรัฐชาติสมัยใหม่ในบริ บทของการต่อสู้กบั จักรวรรดินิยมตะวันตก
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ และการจัดระเบียบการปกครองเพื่อทา
ให้ คนเชื ้อชาติตา่ ง ๆ ในดินแดนสยามมีสานึกของความเป็ นไทย ต่อมาวาทกรรม
ความเป็ นไทยถูกปรับเปลี่ยนเพื่อเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุค
และปั จจุบนั ถูกใช้ เพื่ อสร้ างความภาคภูมิ ใจในเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมเพื่ อ
เผชิ ญหน้ ากับสภาพเศรษฐกิ จทุนนิ ยมและสังคมโลกาภิ วัตน์ ที่มี การแข่งขัน
ทางด้ านเศรษฐกิจสูง 3) การผลิตซ ้าและการขับเคลื่อนวาทกรรมทางวัฒนธรรม
ได้ ดาเนินขับเคลื่อนผ่านสถาบันการศึกษาด้ วยการสร้ างความรู้ผ่านหลักสูตรและ
แบบเรี ยนเพื่อสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ หรื อการสร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียว
และลดทอนความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยตัดขาดบริ บททางประวัติศาสตร์
การต่อสู้และต่อรองการเรี ยกร้ องความเสมอภาคของกลุ่มวัฒนธรรมอันจะ
นาไปสู่ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” ในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคม
ศึกษา ฉะนัน้ การเรี ยนการสอนสังคมศึกษา จะต้ องให้ ความส าคัญต่อความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างจริ งจังต่อไป
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Abstract
This article aims to: 1) analyze cultural discursive practice in social
studies curriculums and textbooks regarding cultural discourse in today
Thai society, and 2) examine contexts of discursive occurrences and
reproduction in social studies curriculums and textbooks. Data collection
was done through analysis and interpretation from important data sources:
1) the Amendment No.3 of the 2010 National Education Law of Schools, 2)
the 2008 Basic Education Core Curriculum, 3) social studies textbooks
widely used and published from three publishers, and 4) document, printed
matter, and the writings related to Thai historical and cultural issues. In
addition, Michael Foucault’s discourse analysis was also employed to
identify contexts of discursive occurrences, authority operation, and
cultural discursive knowledge used to construct unity and assemble
cultural authority in social studies curriculums and textbooks.
Results found that:
1) The discourse explicit in social studies curriculum and textbooks
was cultural identity or cultural unity.
2) The context of cultural discursive occurrences in recent
curriculum was continuity of the former construction of cultural discourse.
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This construction was resulted from discursive construction of Thainess in
the era of constructing modernized nation through developing people of all
nationalities in Kingdom of Siam to have Thainess conscience by fighting
with western imperialism, socio-economical change, and administrative
organization. This Thainess discourse was later altered to confront with
political situation in each era. Nowadays, it is used as construction of pride
in cultural identity, aiming to confront with capitalist economy and
globalization society where high economic competition has been arisen.
3) Reproduction and acceleration of cultural discourse were done
through educational institutions. By doing this, building knowledge toward
curriculums and textbooks for identity or unity creation was arisen. Besides,
decreasing multiculturalism by eliminating historical contexts regarding
struggles, negotiation, and claims for cultural equality which might lead to
non-multiculturalism in social studies curriculums and textbooks was also
included.
Keywords: Cultural Discourse, Non-Multiculturalism,
Social Studies Textbooks
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บทนา
ปรากฏการณ์ ของการเหยียดวัฒนธรรมที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์
อาทิ ข่าวการดูหมิ่นคนอีสาน ดังข้ อความ “มึงคนอีสานนี่หว่า กระจอก” (วอยซ์
ทีวี, ออนไลน์ : วันที่ 12 ธันวาคม 2560) ซึ่งข้ อความดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็ นถึง
ความไม่เข้ าใจในบริ บททางวัฒนธรรมและเป็ นผลผลิตมาจากการสร้ างวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมที่ มี การผลิ ตซ า้ ในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาที่ เน้ น
วัฒนธรรมเพียงแค่หนึ่งเดียวและการสร้ างแบบแผนมาตรฐานทางวัฒนธรรมโดย
หลงลืมบริ บททางวัฒนธรรมและมิติของความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่าง
แท้ จริ ง เมื่อไม่เข้ าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างแท้ จริ งแล้ วจะนาไปสู่
การเกิดอคติทางวัฒนธรรมและในที่สดุ จะกลายเป็ นความขัดแย้ งทางวัฒนธรรม
ที่รุนแรงในสังคมต่อไป บทความนีจ้ ึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์ วาท
กรรมที่สืบทอดในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาที่จะเป็ นเหตุแห่งความไม่
เข้ าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในสังคม โดยสนใจการสร้ างวาท
กรรมทางวัฒนธรรมในอดีตและการผลิตซ ้าวาทกรรมในยุคปั จจุบนั ทังนี
้ ้แม้ ว่า
แบบเรี ยนและหลักสูตรจะไม่สามารถใช้ เพื่อศึกษาผลของปรากฏการณ์การดูถูก
และเหยียดหยามทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในสังคมได้ ทงหมดเนื
ั้
่องจากมีปัจจัยอื่น
ที่สาคัญต่อการหล่อหลอมคุณลักษณะของพลเมืองดีกว่าหลักสูตรและแบบเรี ยน
อย่างไรก็ ตามการศึกษาวิ เคราะห์ วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและ
แบบเรี ยนยังถือเป็ นกระบวนการที่จะทาให้ เกิดความเข้ าใจสังคมได้ ดีในทางหนึ่ง
เนื่องจากหลักสูตรและแบบเรี ยนเป็ นผลสะท้ อนของความคิดของสังคมนัน้ ๆ
ทังนี
้ ้การวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ ในครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อค้ นหา
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ ในการสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวเพื่อรวมศูนย์
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อ านาจอันแฝงเร้ นในการเรี ยนการสอนวิ ชาสังคมศึกษา เริ่ มจากการศึกษา
เบื ้องหลังหรื อบริ บทที่ทาให้ เกิดวาทกรรมทางวัฒนธรรมในแต่ละสมัยเพื่อแสดง
ให้ เห็ นถึ งความต่อเนื่ องทางประวัติ ศาสตร์ และการผลิ ตซ า้ วาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในยุคปั จจุบนั ที่เป็ นผลมาจากการสร้ างวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
อดีต ซึง่ ผู้เขียนได้ ศกึ ษาวิเคราะห์จากแหล่งข้ อมูลสาคัญต่อไปนี ้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2545 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่ใช้ บงั คับในการจัดการศึกษา
ทรงพลังต่อกระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดับทัง้ ในระบบ นอก
ระบบ และตามอัธยาศัย ทังนี
้ ้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติถือเป็ นแบบแผนในการ
จัดการศึกษาซึ่งการสร้ างหลักสูตรหรื อกระบวนการผลิตความรู้จะต้ องสอดคล้ อง
กับจุดมุ่งหมายของกฎหมายทางการศึกษาแห่งชาติฉบับดังกล่าว การศึกษา
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติจะช่วยให้ เห็นถึงจุดมุ่งหมายที่แท้ จริ งของการสร้ าง
และผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ดาเนินอยูใ่ นระบบการศึกษา
2) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ซึ่งถือเป็ นพิมพ์เขียว
หรื อแม่ แบบของการจัดการศึ กษาในสถานศึ กษาที่ เป็ นรู ปธรรม การสร้ าง
หลักสูตรเป็ นกระบวนการในการผลิตความรู้ ที่นาไปใช้ ในการจัดการศึกษาใน
สถานศึกษาและขับเคลื่อนด้ วยกระบวนการการจัดการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน
ในยุคปั จจุบนั การศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 จะช่วย
ให้ เกิดความเข้ าใจถึงปฏิบตั ิการวาทกรรมผ่านแม่แบบของการจัดการศึกษาใน
ชันเรี
้ ยน
3) หนัง สื อเรี ย นวิ ช าสั ง คมศึ ก ษาจาก 3 ส านักพิ ม พ์ ที่ ใช้ กั น อย่ า ง
แพร่ หลายในสถานศึ ก ษาประกอบด้ วย สถาบันพัฒ นาคุ ณภาพวิ ช าการ
สานักพิมพ์อักษรเจริ ญทัศน์ และสานักพิมพ์เอมพันธ์ ในสาระหน้ าที่พลเมื อง
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วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคมที่อนุญาตให้ ใช้ การเรี ยนวิชาสังคมศึกษา
ในสถานศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิ การ สานักพิมพ์ละ 12 เล่ม ครอบคลุมทัง้
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษาจะ
ช่วยให้ เห็ นถึงการขยายความรู้ ในหลักสูตรซึ่ งแบบเรี ยนถื อเป็ นวัสดุประกอบ
หลักสูตรที่จะทาให้ การขับเคลื่อนหลักสูตรสู่ชนเรี
ั ้ ยนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรอย่างเป็ นรูปธรรม
สาหรับกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ วาทกรรมในครัง้ นี ้ได้ ใช้
กรอบแนวคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-29)
เพื่ อใช้ ในการศึกษาประเด็นส าคัญต่อไปนี ้ 1) บริ บทที่ ทาให้ เกิ ดวาทกรรม 2)
ภาคปฏิบตั ิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ใช้ ในการสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดี ยวเพื่ อรวมศูนย์ อ านาจทางวัฒนธรรมด้ วยการวิ เคราะห์ และตี ความผ่ าน
หลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา ทังนี
้ ้จะขอกล่าวถึงหลักการวิเคราะห์ วาท
กรรม หรื อ Discourse เป็ นรื อ้ สร้ าง (Deconstruction) ด้ วยวิธีการประวัติศาสตร์
แบบสาแหรก เพื่อศึกษาปั จจัยหรื อบริ บทที่ทาให้ เกิดวาทกรรม และอานาจของ
วาทกรรมในการควบคุมร่ างกายของปั จเจกโดยที่สงั คมส่วนใหญ่ให้ การยอมรับ
ว่าเป็ นความชอบธรรม วาทกรรมสร้ างอานาจในการบังคับ จัดระเบียบ ควบคุม
พฤติกรรม ปลูกฝั งอุดมการณ์ ให้ กับร่ างกาย นอกจากนัน้ วาทกรรมยังสร้ าง
อานาจทางการเมืองที่กระทาต่อร่างกายนันมั
้ กเป็ นไปในลักษณะที่มองว่าร่างกาย
เป็ นวัตถุซึ่งถูกบังคับในลักษณะของการฝึ กวินัย การกระทา การแสดงความ
เคลื่อนไหวหรื อแม้ กระทัง่ ความคิด รวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์บางอย่าง เพื่อให้
เกิดความเข้ าใจประเด็นที่นาเสนอข้ างต้ นผู้เขียนขอแบ่งหัวข้ อการนาเสนอดังนี ้ 1)
บริ บทและปั จจัยของการก่อตัวของวาทกรรมทางวัฒนธรรม 2) กระบวนการสร้ าง
ความสัมพันธ์เชิงอานาจของวาทกรรมทางวัฒนธรรม ในหลักสูตร 3) ปฏิบตั ิการ
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วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา 4) ปฏิบตั ิการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในแบบเรี ยนวิ ช าสัง คมศึ กษา และ 5) ความไม่ หลากหลายทาง
วัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1. บริบทและปั จจัยของการก่ อตัวของวาทกรรมทางวัฒนธรรม
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา
เป็ นผลมาจากการสร้ างวาทกรรมทางวัฒนธรรมในอดีตและมีการผลิตสืบเนื่ อง
มาจนถึงปั จจุบนั ทังนี
้ ้ จะขอกล่าวถึงการสร้ างวาทกรรมทางวัฒนธรรมในแต่ละ
ยุคเพื่อให้ เห็นภาพของความต่อเนื่องในการผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรม ทังนี
้ ้
วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาในยุค
ปั จจุบันเป็ นผลมาจากการสร้ างวาทกรรม “ความสร้ างเป็ นไทย” ทัง้ นี จ้ ะขอ
กล่าวถึงบริบทที่ทาให้ เกิดวาทกรรมในแต่ละยุคให้ ภาพอย่างคร่าว ๆ ดังนี ้
1.1) ยุ ค สมบู รณาญาสิ ทธิ ราชย์ สยามต้ องเผชิ ญกับอารยธรรม
ตะวันตกที่มาพร้ อมกับอานาจที่เหนือกว่า ชนชันน
้ าสยามในเวลานันเลื
้ อกรับเอา
ความเจริ ญทางด้ านวัตถุเพื่อสร้ างความเป็ นสมัยใหม่และสร้ างความเป็ นตัวตน
ใหม่ให้ กบั ส่วนต่าง ๆ เพื่อประกอบสร้ างกลายเป็ นไทย ความเป็ นไทยในยุคนี ้จึง
ถูกสร้ างขึ ้นเพื่อเผชิญหน้ ากับภัยคุกคามอานาจจักรวรรดิตะวันตกและชาวจี น
อีกทังวาทกรรมความเป็
้
นไทยถูกสร้ างขึ ้นเพื่อจัดระเบียบอานาจแบบใหม่ที่เป็ น
การรวมศูนย์อานาจเข้ าสู่สว่ นกลางในการสร้ างรัฐชาติสมัยใหม่ (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2548: 40-67) ทังนี
้ ้ในยุคก่อนการสร้ างความเป็ นสมัยใหม่ด้วยฐานคิดแบบ
รัฐประชาชาติ ความเป็ นไทยไม่ได้ ครอบคลุมถึงคนทุกเชื ้อชาติหรื อคนทุกคนใน
ดินแดนในสยามแต่จะชี เ้ ฉพาะเพี ยงกลุ่มคนชัน้ น า หรื อกลุ่มชาติพันธุ์ หนึ่ ง
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จักรวรรดิตะวันตกใช้ แนวคิดการสร้ างรั ฐประชาชาติหรื อประเทศชาติ ที่ เป็ น
รูปธรรมทางการเมืองด้ วยเชื ้อชาติ ซึง่ ฝรั่งเศสได้ ใช้ แนวคิดนี ้รุกรานสยามด้ วยการ
อ้ างว่า “คนลาวในสยามแม้ จะมีภาษาที่ใกล้ เคียงกับคนสยาม แต่ก็สามารถแยก
ออกกันได้ อย่างชัดเจน คนสยามไม่ใช่เชื อ้ ชาติเพราะมี การผสมกับจี น ดังนัน้
สยามแท้ จงึ เป็ นคนกลุม่ น้ อยของประเทศนี ้” ทาให้ สยามเองในเวลานันหั
้ นมาปรับ
ใช้ วาทกรรมเรื่ องชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามจากจักรวรรดิตะวันตก มีการสร้ าง
วาทกรรมที่กล่าวถึงคาว่า “ชาติ คือ กลุ่มคนที่พดู ภาษาเดียวกัน..... ผู้คนที่อาศัย
ในอาณาจักรเดียวกันถือว่าเป็ นไทย” แบบเรี ยนเล่มแรกได้ บรรจุคาอธิบายความ
เป็ นไทยว่า “เราเกิดมาเป็ นไทยด้ วยกัน เป็ นชาติเดียวกัน พูดภาษาเดียวกัน” อีก
ทังยั
้ งมีการเปลี่ยนชื่อมณฑลที่จากเดิมเป็ นชื่อเรี ยกตามชาติพนั ธุ์ของกลุ่มคนที่
อาศัยบริ เวณนัน้ ให้ กลายมาเป็ นชื่อทิศทิศทางโดยในกรุ งเทพฯ เป็ นศูนย์ กลาง
(คริ ส เบเคอร์ และ ผาสุก พงษ์ ไพจิตร, 2557: 108-116) การรวมศูนย์อานาจเพื่อ
การครอบงาจากส่วนกลางสู่ท้องถิ่นได้ มีการสร้ างสานึกทางวัฒนธรรมร่ วมกัน
โดยเฉพาะด้ านภาษา กีดกันภาษาถิ่น หน่วยงานราชการใช้ ภาษามาตรฐาน ดัง
ตัวอย่างในดินแดนล้ านนาภาษาถิ่ นล้ านนาถูกห้ ามมิ ให้ ใช้ ในโรงเรี ยน ตารา
เอกสารสาคัญที่เป็ นภาษาถิ่นถูกทาลาย ชื่อสถานที่ที่เป็ นภาษาถิ่นถูกเปลี่ยนให้
กลายเป็ นภาษาไทยกลางแทน (ธเนศวร์ เจริ ญเมือง, 2554: 37-50) การทาลาย
ความเป็ นท้ องถิ่นลงในยุคนีถ้ ือเป็ นความพยายามให้ คนท้ องถิ่นลืมเลือนความ
เป็ นตัวตนของคนท้ องถิ่นเพื่อสร้ างสานึกทางวัฒนธรรมของคนท้ องถิ่นอันจะเป็ น
ประโยชน์ ต่ อ การควบรวมศู น ย์ อ านาจทางการเมื อ งส าหรั บการสร้ างรั ฐ
ประชาชาติสมัยใหม่ อีกทัง้ วาทกรรมที่เกี่ ยวข้ องกับความเป็ นไทย ยังถูกใช้ ใน
บริบทความสัมพันธ์ทางอานาจเพื่ออ้ างความชอบธรรมในการครอบงาผู้ปกครอง
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เสี ยงข้ างน้ อยในโลกของความเป็ นไทย เพื่ อให้ ผ้ ูปกครองสามารถปกครอง
อาณาจักรได้ อย่างมัน่ คงอีกด้ วย (ธงชัย วินิจจะกูล, 2556: 4-22)
1.2) ยุคแรกเริ่มหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 การสร้ าง
ความเป็ นไทยเป็ นไปเพื่อการรวมศูนย์กลางทางการเมือง แต่มีการปรับเปลี่ยน
ความเป็ นไทยมาเป็ นเพื่อสนองสถานการณ์การเมืองที่เปลี่ยนไปและเพื่อทาให้
คนไทยมี ความภาคภูมิ ใจในชาติของตนอี กทัง้ สื บทอดความเป็ นไทยในยุ ค
สมบูรณาญาสิ ทธิ ร าชย์ ที่ เ คยเกิ ดขึ น้ มาก่ อน นอกกจากนัน้ ยัง เป็ นไปเพื่ อ
ปรับเปลี่ยนให้ คนไทยมีคณ
ุ ลักษณะตามที่รัฐต้ องการ ทังนี
้ ้ในช่วงแรกเริ่ มของการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเฉพาะในสมัย จอมพล ป. พิบลู สงคราม เกิดกระแส
ชาตินิยมทางวัฒนธรรมแบบจารี ตซึ่งได้ ดาเนิ นการไปอย่างเข้ มข้ นมีการสร้ าง
วัฒ นธรรมแบบรวมศูนย์ กลางมาตรฐานทางวัฒ นธรรม ด้ วยการก าหนด
มาตรฐานใหม่ทางวัฒนธรรม อาทิ การสร้ างคาทักทายและภาษาให้ เป็ นแบบ
มาตรฐาน มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมให้ สอดคล้ องกับตะวันตก การแต่งกายที่
เปลี่ ยนจากการนุ่งโจงกระเบนมาเป็ นการสวมใส่เสื อ้ ผ้ าแบบสากล การสร้ าง
ระเบียบแบบแผนปฏิบตั ิระหว่างกันระหว่างสามีกับภรรยา ผู้ใหญ่กบั ผู้น้อย แต่
ยังคงรักษาเพื่อสร้ างฐานอุดมการณ์ รองรั บการปฏิบตั ิการทางสังคมของผู้น า
(สายชล สัตยานุรักษ์ , 2548: 40-60)
1.3) ยุคของการต่ อสู้กับอุดมการณ์ คอมมิวนิสต์ ถึงปั จจุบัน ความ
เป็ นไทยวัฒนธรรมไทยถู กใช้ เพื่ อต่ อต้ านภัยคอมมิ วนิ สต์ อันมาจากความ
หวาดกลัวของชนชันน
้ าไทยในขณะนัน้ การขับเคลื่อนมาตรฐานความเป็ นไทย
วัฒนธรรมไทยได้ อาศัยการใช้ เทคโนโลยี เช่น การโฆษณา ซึ่งมีการโฆษณาว่า
“หากว่าไทยกลายเป็ นคอมมิวนิสต์ ความเป็ นไทยที่ถกู สร้ างขึ ้นจะถูกทาลายโดย
สิ ้นเชิง” นอกจากนันยั
้ งมีการบัญญัตคิ าศัพท์ใหม่เพื่อประกอบสร้ างความเป็ นไทย
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เช่น คาว่า “ประชาชาติ” , “วัฒนธรรม” ทังนี
้ ้การบัญญัติศพั ท์ใหม่ให้ กลายเป็ นคา
ไทยเป็ นไปเพื่อควบคุมความคิดของคนไทย (สายชล สัตยานุรักษ์ , 2548: 40-67)
ในปั จจุบนั เป็ นยุคที่เศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีความเข้ มข้ นก่อให้ เกิดการ
แข่งขันทางการค้ าและเกิดสังคมโลกาภิวตั น์ปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมมีความ
หวาดระแวงต่อการเข้ ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ดังข้ อความที่ ปรากฏใน
หลักสูตรดังนี ้ “การอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล” ซึ่งถือ
เป็ นวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ถูกใช้ เพื่อจัดระเบียบความสัมพันธ์ เชิงอานาจใน
สังคมไทย เพื่ อสร้ างความสมัครสมานสามัคคี ของคนในชาติพยายามสร้ าง
มาตรฐานแห่งความเป็ นไทยด้ วยวัฒนธรรมไทยเพื่อสร้ างความภาคภูมิใจในความ
เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อต่อสู้กบั วัฒนธรรมต่างชาติ (ธงชัย วินิจจะกูล,
2556: 17-22) นอกจากนันวาทกรรมทางวั
้
ฒนธรรมที่มีการก่อตัวจากบริ บททาง
สังคมในอดีตและสืบทอดหรื อผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ดาเนินมาถึงยุค
ปั จจุบันได้ สะท้ อนผ่านกฎหมายการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 โดยเฉพาะการระบุตวั ชี ้วัดในสาระการเรี ยนรู้ หน้ าที่
พลเมื อง วัฒนธรรมและการดาเนินชี วิ ตในสังคม กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551
ดังจะกล่าวถึงในหัวข้ อถัดไป
2. กระบวนการสร้ างความสัมพันธ์ เชิงอานาจของวาทกรรมทาง
วัฒนธรรม ในหลักสูตร
สิ่งที่สาคัญที่สุดของวาทกรรม คือ ความรู้ และอานาจ หากจะกล่าวถึง
อ านาจวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ ส่งผลต่อความรู้ สึกนึกคิ ด เจตคติที่ แสดง
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ออกมาผ่านพฤติกรรมของผู้เรี ยนคงต้ องกล่าวถึงบทบาท “สถาบันการศึกษา” ซึง่
ถือเป็ นสถาบันทางสังคมที่มีหน้ าที่ในการขัดเกาสมาชิกให้ เป็ นสมาชิ กที่ ดีของ
สังคม กล่าวได้ ว่าสถาบันการศึกษาเองมีบทบาทในการใช้ อานาจของวาทกรรม
ในการฝึ กวินยั จัดระเบียบ ควบคุมความคิด ฝึ กฝนการกระทา หรื อปลูกฝั งถ่าย
อุดมการณ์ให้ กบั ผู้เรี ยน แม้ ว่าการกระทาดังกล่าวจะไม่ได้ กระทาให้ ร่างกายเกิด
ความเจ็บปวด ไม่ได้ ใช้ กาลังด้ วยอาวุธและไม่ก่อให้ เกิดความหวาดกลัว แต่เป็ น
การกระทาผ่านความรู้ที่กระทาต่อร่างกายเพื่อสร้ างความสัมพันธ์เชิงอานาจ การ
ก ากับร่ างกายโดยใช้ วาทกรรมได้ ถูกผลิ ตขึ น้ เพื่ อใช้ ในการจัดวางความคิ ด
พฤติกรรม การเคลื่อนไหวของผู้เรี ยน สถานบันการศึกษาเองมี บทบาทในการ
ผลิตซ ้าวาทกรรมให้ เพื่อกากับความคิดและพฤติกรรมผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่พึง
ปรารถนาด้ วยการผลิ ตองค์ความรู้ ทางวิ ชาการเพื่ อสื บทอดอานาจในอนาคต
(สามชาย ศรี สนั ต์, 2558: 181-201) ซึ่งหลักสูตรและแบบเรี ยนถือเป็ นเทคโนโลยี
ทางอานาจที่สาคัญในการขับเคลื่อนวาทกรรมทางวัฒนธรรม แม้ วา่ การวิเคราะห์
วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและหนังสือเรี ยนไม่อาจจะทาความเข้ าใจต่อ
การปฏิ บัติการของอ านาจของวาทกรรมทางวัฒนธรรมได้ ทัง้ หมด เนื่ องจาก
กระบวนการเรี ยนการสอนยังมีอีกหลายองค์ประกอบทังการจั
้
ดการเรี ยนการสอน
ในบริ บ ทของครู ผ้ ู สอน ปฏิ บัติ ก ารของหลั กสู ต รแฝง (Hidden Curriculum)
อื่น ๆ ที่สง่ ผลต่อฐานคิดและการปฏิบตั ิของผู้เรี ยนที่ดาเนินไปตามความประสงค์
ของวาทกรรมเพื่อสร้ างความสัมพันธ์เชิงอานาจทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความรู้สึกนึกคิด
และปฏิบตั ิตามวาทกรรม “วัฒนธรรมไทยอันดีงามที่มีเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน”
ทังนี
้ ้กระทาผ่านหลักสูตรและถูกขยายต่อในแบบเรี ยนแม้ จะไม่ทรงพลังเท่ากับ
พลังของสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ สื่อโทรทัศน์หรื อสื่อสิ่งพิมพ์ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ แต่ภาพที่สะท้ อนถึงความรู้ สึกนึกคิดและการปฏิบัติในสื่ อต่าง ๆ มักมี
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ความไม่แตกต่างภาพที่สะท้ อนในแบบเรี ยนมากนัก แบบเรี ยนจึงเป็ นเสมือนภาพ
สะท้ อนวิถีของคนในสังคมได้ เป็ นอย่างดี (นิธิ เอียวศรี วงศ์, 2557: 50-80)
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นอานาจของหลักสูตรมีความสาคัญที่ส่งผลต่อการ
จัดการศึกษาซึง่ ถือเป็ นกระบวนการหล่อหลอม ขัดเกลา ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ กับ
ผู้เรี ยนไปสู่ผลลัทธ์ (Outcome) จะเกิดขึ ้นในตัวของผู้เรี ยน ทังลั
้ กษณะนิสัย ฐาน
ความคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้เรี ยน ทังนี
้ ้จะขอกล่าวถึ งความหมายของ
หลักสูตรคร่ าว ๆ เพื่ อสร้ างความเข้ าใจต่อบทบาทของหลักสู ตรในการจั ด
การศึกษา ซึ่งมีผ้ ใู ห้ ความหมายของหลักสูตรไว้ หลากหลายความหมาย มีการ
มองว่าหลักสูตรเป็ นทังเนื
้ ้อหารายวิชา หลักสูตรเป็ นมวลประสบการณ์ที่จดั ให้ กับ
ผู้เรี ยน หลักสูตรเป็ นแผนหรื อเอกสารที่เป็ นแม่บทของการจัดประสบการณ์ให้ กับ
ผู้เรี ยน (Marsh and Willis, 2003: 7-13) ซึ่งเห็นได้ ว่าหลักสูตรมีความสาคัญใน
การสร้ างประสบการณ์ ให้ กับผู้เรี ยนที่ จะนาไปสู่การก่อเกิ ดคุณลักษณะที่ พึง
ปรารถนาผ่ านกระบวนการของหลักสู ตร (Learning Outcome) ครอบคลุ ม
ทางด้ านพุทธิ พิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย ( Psychomotor Domain)
จิ ต พิ สั ย (Affective Domain) ส าหรั บ ปั จ จั ย ที่ มี ส่ ว นท าให้ หลั ก สู ต รมี ก าร
เปลี่ยนแปลงนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้ ว่าแรงกดดันทางสังคม การเมือง มีส่วนสาคัญ
ในการกาหนดทิศทางของหลักสูตร ในอดีตหลักสูตรถูกสร้ างเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของชนชันน
้ า มีการกาหนดเนื ้อหารายวิชา การจัดประสบการณ์ต่าง ๆ
ให้ เป็ นไปตามที่รัฐต้ องการ อาทิ ในยุคของการสร้ างรัฐประชาชาติสมัยใหม่ มีการ
กาหนดให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนภาษาและวัฒนธรรมอันเป็ นมาตรฐานจากส่วนกลาง
เพื่อให้ คนแต่ละเชื ้อชาติที่อาศัยในดินแดนสยามลืมเลือนความเป็ นตัวตนและมี
สานึกแห่งความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของความเป็ นชาติร่วมกัน รัฐเป็ นผู้มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับหลักสูตรเป็ นอย่างมากทังเป็
้ นผู้กาหนดความเป็ นไปของหลักสูตร
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การบริ หารหลักสูตร ซึ่งรัฐขับเคลื่อนอานาจวาทกรรมผ่านหลักสูตรที่จะนาไปสู่
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับชันเรี
้ ยน ด้ วยการทาหน้ าที่กาหนด และวางแผน
หลั ก สู ต ร เป็ นแบบแผนส าหรั บ การด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษา (Planned
Curriculum) และนาไปสู่หลักสูตรระดับการจัดการเรี ยนรู้ ในชันเรี
้ ยน (Activities
Curriculum) อันจะส่งผลต่อประสบการณ์ ที่ผ้ ูเรี ยนได้ รับจากการเรี ยนการสอน
ผ่านหลักสูตร (Experienced Curriculum) ซึ่งเป็ นการกระทาผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีการใช้ อานาจ ด้ วยหลักสูตรเองที่เป็ นแม่แบบของการจัดการศึกษาใน
การผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวินยั ทางวิชาการเพื่อสืบทอดอานาจวาทกรรมทาง
วัฒนธรรม เพื่อสร้ างผู้เรี ยนให้ เป็ นผู้ว่านอน สอนง่าย มีความคิดและอุดมการณ์
ที่พึงปรารถนาของรัฐ ทังมี
้ หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิ การ ได้ ผลิตองค์ความรู้ รู ปแบบ และ
เทคนิคของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อใช้ ในการปฏิบัติการทางอานาจในการ
ควบคุม กากับ ดูแลพฤติกรรม การแสดงออกทางความคิด หรื ออุดมการณ์ของ
ผู้เรี ยนอีกทังยั
้ งมีการตรวจสอบการใช้ อานาจผ่านการวัดและประเมินผลทางการ
ศึกษา ซึง่ การสอบนันเป็
้ นการทาให้ เกิดการเชื่อมต่อระหว่างอานาจที่สร้ างความรู้
และร่างกาย การสอบเป็ นการประเมินตัดสิน วินิจฉัย ให้ คณ
ุ ค่าในฐานะที่ร่างกาย
นัน้ ปกติ หรื อไม่ ปกติ เป็ นไปตามที่ พึ ง ปรารถนาหรื อไม่ หากเป็ นไปตามพึ ง
ปรารถนาร่ างกายนันจะได้
้
รับรางวัลตอบแทนอันดีงามที่มาในรู ปแบบของเกรด
เฉลี่ย ประทับตราแห่งความเก่ง ดีเด่น หากร่างกายไม่ยอมเชื่อฟั งหรื อเป็ นไปไม่
ในทางที่พึงปรารถนาจะถูกลงโทษผ่านรู ปแบบการสอบตก การประทาตราจัด
อันดับให้ อยู่ในตาแหน่งท้ าย ๆ
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3. ปฏิบัตกิ ารวาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา
ภายใต้ ปฏิบตั ิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมของหลักสูตรและการเรี ยน
การสอนสังคมศึกษาส าหรั บบริ บทประเทศไทยนัน้ สิ่งส าคัญจะต้ องกลับไป
พิจารณา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพทุ ธศักราช 2545 ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 3 พุทธศักราช 2553 อันแม่บทของการสร้ างหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้ พื น้ ฐาน 2551 ซึ่ งจะเผยให้ เห็ นถึ ง การใช้ วาทกรรมทางวัฒ นธรรมผ่ า น
กระบวนการบังคับใช้ อานาจในการจัดการศึกษาให้ เป็ นตามที่พึงปรารถนาของ
รัฐเพื่อจรรโลงและผลิตซ ้าวาทกรรมที่สืบทอดมาจากอดีตโดยมีมาตราสาคัญใน
ตัวบทกฎหมายที่สะท้ อนให้ ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการสืบทอดวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมในอดีตดังนี ้
“มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี ้ “การศึ กษา” หมายความว่ า
กระบวนการเรี ยนรู้ เพื ่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสื บสานทางวัฒนธรรม การ
สร้ างสรรค์ จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิ ชาการ การสร้ างองค์ ความรู้ อนั
เกิ ดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรี ยนรู้ และปัจจัยเกื ้อหนุนให้
บุคคลเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื ่องตลอดชี วิต....”
จากความในมาตรา 4 ชี ใ้ ห้ เห็นว่ารั ฐได้ นิ ยามความหมายของค าว่ า
การศึกษา ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการสืบสานทางวัฒนธรรม ซึง่ ชี ้ให้ เห็น
ว่าหน้ าที่สาคัญของการศึกษา คือ การสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของสังคม ดัง
ข้ อความที่ระบุหลักการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั ผู้เรี ยนเอาไว้ ว่า “กระบวนการ
เรี ยนรู้ต้องมุ่งความภาคภูมิใจในความเป็ นไทย ส่งเสริ มศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

135

136
ของชาติ” ซึ่งการศึกษาดังกล่าวเป็ นการจัดการศึกษาตามแนวคิดสารัตถนิยม
และแนวคิดนิ รั นดรนิ ยม ซึ่งฐานความคิดความเชื่ อแนวทางนี ต้ ่างมุ่งหวังว่ า
การศึกษาจะต้ องรักษาแก่นแท้ และมรดกของสังคมเอาไว้ มิให้ สูญสลาย ผู้เรี ยน
ทาหน้ าที่เป็ นผู้สืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม อย่างไรก็ตามคาถามหรื อ
ข้ อสงสัยที่มีตอ่ การจัดการศึกษาแบบนี ้ว่า “ใครเป็ นผู้กาหนดกาหนดว่าสิ่งใดเป็ น
ความรู้, มรดกทางวัฒนธรรมของสังคมที่ว่านี ้ได้ รวมเอาวัฒนธรรมของกลุม่ ต่าง ๆ
ไว้ ด้วยหรื อไม่, การศึกษาแบบนี ้ช่วยทาให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการวิพากษ์ ถึงความไม่
เสมอภาคของกลุ่มวัฒนธรรม ต่าง ๆ ในหลักสูตรด้ วยหรื อไม่” ซึ่งประเด็นคาถาม
ดังกล่าวชี ้ให้ เห็นถึงความไม่สมดุลทางอานาจในการจัดการศึกษา ทังนี
้ ้แนวทาง
ส าคัญ ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารจั ด การศึ ก ษาตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมาย คื อ
กระบวนการสร้ างหลักสูตรให้ สอดคล้ องกับพระราชบัญญัติการศึกษาฉบับนี ้
กล่าวคือ การสร้ างหรื อพัฒนาหลักสูตรจะต้ องระบุถึงหลักการหรื อวิธีการในการ
มุ่งส่งเสริ มความเป็ นไทย และการส่งเสริ มวัฒนธรรมของชาติที่กาหนดไว้ ใน
กฎหมายการศึกษา ทังนี
้ ้ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาขัน้ พื น้ ฐานต่างยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื น้ ฐาน 2551 เป็ นแบบแผนจัดการศึกษาที่
สอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 ที่ แก้ ไข
เพิ่ ม เติ ม ฉบับที่ 3 พุ ทธศักราช 2553 หลักสู ตรจึ ง ถื อเป็ นเครื่ องมื อ ในการ
ขับเคลื่อนปฏิ บตั ิการทางอานาจวาทกรรมหรื อเป็ นเทคโนโลยีอานาจของการ
ขับเคลื่อนวาทกรรม ทังนี
้ ้จะขอนาเสนอกระบวนการของการปฏิบตั ิการวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมในหลักสูตรดังนี ้
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แบ่งสาระการเรี ยนรู้ออกเป็ น 8
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) คณิตศาสตร์ 2) ภาษาไทย 3) สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 4) วิทยาศาสตร์ 5) ภาษาต่างประเทศ 6) สุขศึกษาและ
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พลศึกษา 7) ศิลปะ และ 8) การงานอาชีพฯ ในแต่ละกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ได้ มีการ
กาหนดตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลางเพื่อให้ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
หลักสูตรได้ นาเนื ้อหาสาระแกนกลางไปใช้ ในการดาเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ทัง้ นี จ้ ะกล่าวถึ งกระบวนการส่งต่ออุดมการณ์ ในหลักสูตรทางการ (Formal
Curriculum) ก่อนที่จะนาไปสู่การจัดการเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนนัน้ เริ่ มจาก
1) ระดับสานักเขตพืน้ ที่การศึกษาจะมีการจัดทาหลักสูตรท้ องถิ่นซึ่งยึดถื อเอา
หลักสูตรแกนกลางเป็ นฐานในการพัฒนาหลักสูตรในระดับท้ องถิ่น โดยจะไม่ตดั
ตัวชี ้วัดใด ๆ ในสาระการเรี ยนรู้ แกนกลางออกได้ 2) ระดับสถานศึกษา เริ่ มจาก
สถานศึกษาทาความเข้ าใจหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐานพุทธศักราช
2551 เพื่ อน าไปสู่ การพัฒ นาหลักสู ตรสถานศึ ก ษาขึ น้ มาให้ สอดคล้ องกั บ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 โดยมีหลักการสาคัญคือยืดหยุ่น
การให้ อานาจสถานศึกษากาหนดจุดเน้ นหรื อสาระการเรี ยนรู้ ท้ องถิ่นเพิ่มเติม
รวมไปถึ งการจัดท ารายวิ ช าเพิ่ มเติ ม ให้ ส อดคล้ องกั บบริ บทชุม ชนท้ องถิ่ น
สถานศึกษา และ 3) ระดับชันเรี
้ ยน ซึ่งครู ผ้ สู อนจะจัดทาหลักสูตรรายวิชา โดย
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน 2551 เพื่อจัดทาอธิ บาย
รายวิชาโครงสร้ างรายวิชา การจัดการทาแผนการจัดการเรี ยนรู้ ที่จะนาไปสู่การ
จัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ กบั ผู้เรี ยน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 5-20)
สาหรับการเรี ยนการสอนหลักสูตรสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กาหนดสาระการเรี ยนรู้ ออกเป็ น 5 สาระการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 1) ศาสนา
ศีลธรรมและจริ ยธรรม 2) หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม
3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิ ศาสตร์ ซึ่งมี การปรั บเปลี่ ยน
โครงสร้ างและปรับเปลี่ยนตัวชี ้วัดและมาตรฐานการเรี ยนรู้ อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2557 มีการกาหนดให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนวิชาหน้ าที่พลเมือง โดยกาหนดให้
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มีการจัดทาโครงสร้ างเพิ่มเติมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนเนื ้อหาที่เกี่ ยวข้ องกับเป้าหมาย
และภารกิจสาคัญของรัฐ ในการสร้ างพลเมืองตามวิถีที่รัฐปรารถนาโดยกาหนด
สถานศึกษาทุกแห่ งจะต้ องด าเนิ นการจัดการเรี ยนการสอนรายวิ ชาหน้ าที่
พลเมืองในรูปแบบของการบูรณาการเข้ าไปในรายวิชาพื ้นฐานและการจัดทาขึน้
รายวิชาเพิ่มเติมขึ ้นมา
ในส่วนของการผลิ ตซ า้ หรื อการสื บทอดวาทกรรมทางวั ฒนธรรมใน
หลักสูตร ผู้เขียนจะขอนาเสนอเนื ้อหาสาระแกนกลางและเนื ้อหาในแบบเรี ยนใน
สาระการเรี ยนรู้ที่ 2 หน้ าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม ซึง่ ถือ
เป็ นสาระที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่ อง “วัฒนธรรม” โดยตรงและกล่าวถึงถึงเนื ้อหา
ทางด้ านวัฒนธรรมในหลักสูตรมากกว่าสาระการเรี ยนรู้ อื่ นในกลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทัง้ นี เ้ พื่ อวิ เคราะห์ วาทกรรมและ
ปฏิบตั กิ ารวาทกรรมที่ปรากฏในหลักสูตรดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงตัวชี ้วัดและสารการเรี ยนรู้ แกนกลางที่เกี่ ยวข้ องกับวัฒนธรรม
ตัวชี ้วัดและสาระการเรี ยนรู้แกนกลาง
ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับประถมศึกษา

ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.3/1 สรุ ปประโยชน์และปฏิบตั ิ
ตนตามประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัว
และท้ องถิ่น
สาระแกนกลาง: 1) ประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัว เช่น การแสดงความเคารพ และการ
เชื่อฟั งผู้ใหญ่ การกระทากิจกรรมร่ วมกันใน
ครอบครัว 2) ประเพณีและวัฒนธรรมในท้ องถิ่น
เช่น การเข้ าร่ วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เกี่ยวกับการดาเนินชีวิต ประโยชน์ของการ
ปฏิบตั ิตนตามประเพณีและวัฒนธรรมใน
ครอบครัวและท้ องถิ่น

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเกี่ยวกับ
คุณค่าทางวัฒนธรรมที่เป็ นปั จจัยในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดีหรื ออาจนาไปสู่ความเข้ าใจ
ผิดต่อกัน
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ ายคลึงและ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้
2) วัฒนธรรมที่เป็ นปัจจัยในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ที่ดี หรื ออาจนาไปสู่ความเข้ าใจ
ผิดต่อกัน

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.3/2 บอกพฤติกรรมการ
ดาเนินชีวิตของตนเอง และผู้อื่นที่อยู่ในกระแส
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
สาระแกนกลาง: 1) พฤติกรรมของตนเองและ
เพื่อน ๆ ในชีวิตประจาวัน เช่น การทักทาย
การทาความเคารพ การปฏิบตั ิตาม ศาสนพิธี
การรับประทานอาหาร การใช้ ภาษา (ภาษาถิ่น
กับภาษาราชการ และภาษาอื่น ๆ ฯลฯ) 2)
สาเหตุที่ทาให้ พฤติกรรมการดาเนินชีวติ ใน
ปัจจุบนั ของนักเรี ยน และผู้อื่นแตกต่างกัน

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.2/3 อธิบายความคล้ ายคลึง
และความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อ
นาไปสู่ความเข้ าใจอันดีระหว่างกัน
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ ายคลึงและ
ความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และ
วัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
วัฒนธรรมเป็ นปั จจัยสาคัญในการสร้ างความ
เข้ าใจอันดีระหว่างกัน
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ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับประถมศึกษา

ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.4/4 อธิบายความแตกต่าง
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้ องถิ่น
สาระแกนกลาง: 1) วัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ
ของไทย ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น การแต่งกาย ภาษา
อาหาร

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.3/3 อนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทย
และเลือกรับวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม
สาระแกนกลาง: 1) ความสาคัญของ
วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรม
สากล 2) การอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย
และภูมิปัญญาไทยที่เหมาะสม

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.5/3 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย
ที่มีผลต่อการดาเนินชีวติ ในสังคมไทย
สาระแกนกลาง: 1) วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อ
การดาเนินชีวิตของคนในสังคมไทย 2) คุณค่า
ของวัฒนธรรมกับการดาเนินชีวติ

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ม.4-6/5 วิเคราะห์ความ
จาเป็ นที่ต้องมีการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
และอนุรักษ์วฒ
ั นธรรมไทย และเลือกรับ
วัฒนธรรมสากล
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและ
ความสาคัญของวัฒนธรรม 2) ลักษณะและ
ความสาคัญของวัฒนธรรมไทยที่สาคัญ
3) การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงและอนุรักษ์
วัฒนธรรมไทย 4) ความแตกต่างระหว่าง
วัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมสากล 5) แนว
ทางการอนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมไทยที่ดีงาม และ
6) วิธีการเลือกรับวัฒนธรรมสากล

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.5/4 มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์
และเผยแพร่ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน
สาระแกนกลาง: 1) ความสาคัญของ
ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ตัวอย่างภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ในชุมชน ของตน 2) การอนุรักษ์ และเผยแพร่
ภูมิปัญญาท้ องถิ่นของชุมชน
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ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับประถมศึกษา

ตัวชีว้ ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ระดับมัธยมศึกษา

ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.6/2 วิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมตามกาลเวลาและธารง
รักษาวัฒนธรรมอันดีงาม
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและประเภท
ของวัฒนธรรม 2) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
ตามกาลเวลาที่มีผลต่อตนเองและสังคมไทย 3)
แนวทางการธารงรักษาวัฒนธรรมไทย
ตัวชีว้ ัด: ส 2.1 ป.6/4 อธิบายคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันระหว่างกลุ่มคนใน
สังคมไทย
สาระแกนกลาง: 1) ประโยชน์และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 2) ความแตกต่ างทางวัฒนธรรม
ระหว่างกลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสังคมไทย 3) แนว
ทางการรักษาวัฒนธรรม

จะเห็นได้ ว่าตัวชี ้วัดและเนื ้อหาสาระการเรี ยนรู้แกนกลางที่เกี่ยวข้ องกับ
เนื ้อหาทางด้ านวัฒนธรรม มีลกั ษณะของความเป็ นวาทกรรมทางวัฒนธรรมที่
ส าคัญดังนี ้ “เห็ นคุณค่าวัฒนธรรมไทย, การอนุรั กษ์ วัฒนธรรมไทยและภู มิ
ปั ญญาไทยที่เหมาะสม และวัฒนธรรมสากลที่เหมาะสม” ซึ่งวาทกรรมเหล่านี ้ให้
ความสาคัญต่อคุณค่าของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็ นผลสืบเนื่ องมาจากวาทกรรม
“ความเป็ นไทย” ที่ก่อตัวขึน้ ในอดีตในบริ บททางการเมื องและสังคมเพื่อสร้ าง
ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวของชาติพนั ธุ์ตา่ ง ๆ ในดินแดนสยาม และการเลือกรับ
วัฒนธรรมอย่างเหมาะสม เป็ นการยอมให้ มีการเปิ ดพื ้นที่ให้ กบั ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในขอบเขตที่ จ ากัด ดังจะพบได้ ว่าในช่วงระดับประถมศึกษา
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ตอนต้ นนัน้ มี การเปิ ดพื น้ ที่ ให้ กับวัฒนธรรมท้ องถิ่ นได้ มี ตัวตน แต่การเรี ยนรู้
เนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมยังเป็ นไปในลักษณะการ
รับรู้แบบผิวเผินที่เน้ นไปแค่เพียงการรู้จาและเข้ าใจซึ่งเป็ นการเรี ยนรู้ ในระดับขัน้
พืน้ ฐาน แต่อย่างไรก็ ตามการจัดเนื อ้ หาในหลักสูตรก็ เป็ นไปตามหลักการจัด
เนือ้ หาในหลักสูตรและเป็ นไปตามพัฒนาการของการของเรี ยนของผู้เรี ยนใน
ระดับประถมศึกษาที่จะต้ องเรี ยนจากสิ่งใกล้ ตวั เรี ยนในเรื่ องที่ง่ายไปหาเรื่ องยาก
หรื อซับซ้ อน (ทัศนี ย์ บุญเติ ม , ม.ป.ป.: 57-97) ส่ งผลท าให้ ผ้ ู เรี ยนได้ เรี ยน
วัฒนธรรมท้ องถิ่นของตัวเองก่อน การเรี ยนรู้ เนือ้ หาวัฒนธรรมในช่วงดังกล่าว
มักจะเป็ นการเรี ยนรู้ เพื่อทาให้ เกิดความรู้ ความจาและนาไปสู่การปฏิบตั ิ ต่อมา
เมื่อระดับชันประถมศึ
้
กษาตอนปลายโดยเฉพาะในช่วงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 5-6
ได้ มีการบรรจุเนื ้อหาสาระที่โยงความเป็ นวัฒนธรรมท้ องถิ่น ความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมเข้ าสู่ความเป็ นวัฒนธรรมไทยที่เป็ นแกนหลักของชาติที่สมควรธารง
อนุรักษ์สืบสานต่อไป
สภาวะของการปลูกฝั งความคิดผู้เรี ยนในระดับประถมศึกษาให้ มีความ
ความรู้ ความจา และการเห็ นคุณค่าทางแห่งการอนุรักษ์ วัฒนธรรมอันดี งาม
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็ นสถาบันทางสังคมรู ปแบบหนึ่งได้ สร้ างความรู้ ผ่ าน
หลักสูตรกากับพฤติติกรรม ฝึ กวินยั กากับความคิดรวมถึงการปลูกฝังอุดมการณ์
ความรู้ ทางด้ านวัฒนธรรมที่ ถูกกาหนดขึน้ ผ่านหลักสู ตร และถูกส่งต่อไปยัง
ห้ องเรี ยนผ่านกระบวนการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรโดยครู จึงเป็ นการกระทา
เพื่อส่งต่อวาทกรรมทางด้ านวัฒนธรรมไปเพื่ อทาให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เห็นคุณค่าของ
วัฒนธรรมและปฏิบตั ิตามภายใต้ ความปรารถนาดีที่จะรักษาสิ่งดีงามของสังคม
และทาให้ ผ้ เู รี ยนมีความเข้ าใจและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้ อย่างมีความสุข
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมองภาพรวมทังหมดตั
้
งแต่
้ ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับ
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มัธยมศึกษา จะพบว่าเนื อ้ หาที่ เกี่ ยวกับวัฒนธรรม “ท้ องถิ่ น” จากเดิมมี การ
กาหนดเนื อ้ หาไว้ ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา แต่พอถึงเนื อ้ หาท้ องถิ่ นใน
หลักสูตรมัธยมศึก ษาเริ่ มหายไปและถู กแทนที่ ด้ วยค าว่ า “วัฒนธรรมไทย”
สะท้ อนให้ ถึงการหดหายของวัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมภูมิภาคกลายมา
เป็ นคาว่า “วัฒนธรรมไทย” นอกจากนันเนื
้ ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับ “การปะทะสังสรรค์
ระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมอื่น” มีลกั ษณะความเป็ นชาตินิยมผสมอยู่
โดยเฉพาะเนื ้อหาระบุถึง “การเลือกรับวัฒนธรรมอื่นอย่างเหมาะสมให้ สอดคล้ อง
กับวัฒนธรรมไทยเพื่อการดารงรักษาไว้ ซึ่งวัฒนธรรมไทยที่สมควรอนุรักษ์ สื บ
ทอดต่อไป” ตามตัวชี ว้ ัดที่ ส 2.1 ม.3/3 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน 2551 ซึ่ง นิธิ เอียวศรี วงศ์ (2557: 20-30) ได้ อธิ บายข้ อความที่แสดงถึง
ความเป็ นชาตินิยมและความรักชาติในแบบเรี ยนว่า “เป็ นวาทกรรมที่ถกู สร้ างขึ ้น
เพื่อเป็ นเครื่ องมือทางการเมืองที่สาคัญในการรักษาความมัน่ คงของรัฐ” ซึ่งใช้ ใน
การศึกษาปลูกฝั งสานึกกล่อมเกลา ครอบงา และสร้ างสานึกให้ กับผู้เรี ยนอย่าง
หนึง่ ผ่านระบบการศึกษาที่มีหลักสูตรเป็ นแกนหลักของการจัดการเรี ยนการสอน
จากที่กล่าวมาข้ างต้ นจะเห็นได้ ว่ารัฐเองได้ ใช้ อานาจของวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมที่แม้ จะมุ่งเน้ นความหลากหลายแต่ก็โยงเข้ าหาความเป็ นอันหนึ่งอัน
เดี ยว เพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความภาคภูมิ ใจในวัฒนธรรมชาติ ที่ มี ลักษณะเป็ น
เอกลักษณ์ มีสานึกร่ วมกันเกี่ยวกับมาตรฐานที่รัฐกาหนดขึ ้นผ่านหลักสูตรเพื่อ
สร้ างผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่ รั ฐพึ ง ปรารถนา อ านาจในการสร้ างหลั กสู ต ร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ล้ วนแต่เป็ นไปตามความปรารถนาของรัฐ
แทบทังสิ
้ ้นสิน้ กล่าวคือ รัฐใช้ อานาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ 2545 ดาเนินการกาหนดหลักสูตร และรูปแบบการเรี ยนการ
สอนเพื่ อสร้ างพลเมื องที่ รั ฐ ต้ องการ ในส่ วนของวาทกรรมทางวัฒ นธรรม
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โดยเฉพาะ “ความภูมิใจในวัฒนธรรมของชาติ” ยังมีการดาเนินการสืบทอดต่อไป
เรื่ อย ๆ ซึง่ ทาให้ เกิดการเบียดขับ หรื อเปิ ดโอกาสให้ วฒ
ั นธรรมท้ องถิ่น วัฒนธรรม
จากภายนอก และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเข้ ามามีพื ้นที่ในหลักสูตรใน
ปริมาณที่จากัด ทังจ
้ ากัดในด้ านน ้าหนักของเนื ้อหา และการกาหนดการเลือกรับ
เหมาะสมให้ สอดคล้ องกับวัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้ างโดยรัฐ ด้ วยการดาเนินการ
สืบทอดผลิตซ ้าวาทกรรมทางวัฒนธรรมเช่นนี ้มีผลทาให้ ผ้ เู รี ยนมองวัฒนธรรมใน
เชิ งเดียวมากกว่าการมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ มี อยู่ ซึ่งจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดในหัวข้ อถัดไป อย่างไรก็ตามหลักสูตรที่กาหนดโดยรัฐมี
สถานะเป็ นเพียง (Planned Curriculum) เท่านันแต่
้ การขับเคลื่อนหลักสูตรไปสู่
ห้ องเรี ยน (Enacted Curriculum) ยังต้ องกลับไปพิจารณาถึงองค์ประกอบอื่น ๆ
ที่จะส่งผลให้ เกิ ดประสบการณ์ กับผู้เรี ยน ทัง้ นีแ้ บบเรี ยนถื อเป็ นองค์ประกอบ
สาคัญในการขยายความรู้ ในหลักสูตรไปสู่ห้องเรี ยน ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวถึงการ
ขยายการสร้ างและการปลูกฝั งวัฒนธรรมในแบบเรี ยนดังหัวข้ อต่อไปนี ้
4. ปฏิบั ติการวาทกรรมทางวั ฒนธรรมในแบบเรี ยนวิ ชาสั งคม
ศึกษา
จากที่ กล่ าวมาข้ างในหัวข้ อปฏิ บัติ การวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
แบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ซึง่ เผยให้ เห็นการขับเคลื่อนวาทกรรมตามเจตนารมณ์
ของรั ฐ ผ่ านการก าหนดกฎหมายการศึ กษาซึ่ ง น ามาสู่ การสร้ างหลั ก สู ต ร
แกนกลางให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่ออกโดยรัฐ การนาหลักสูตรไปใช้ ถือเป็ น
หน้ าที่สาคัญของครู ที่จะเชื่อมระหว่างหลักสูตรอุดมการณ์ (Ideal Curriculum)
ที่ถกู ถ่ายทอดผ่านหลักสูตรที่เป็ นเอกสารทางการ (Formal Curriculum) ท้ ายสุด
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ผู้ที่จะดาเนินการขับเคลื่อนหลักสูตรสูห่ ้ องเรี ยน คือ ครูผ้ สู อนที่จะกลวิธีตา่ ง ๆ ใน
การจัดการเรี ยนรู้ รวมถึงใช้ หนังสื อเรี ยนเพื่ อใช้ ในการจัดประสบการณ์ ให้ กับ
ผู้เรี ยน ซึง่ หนังสือเรี ยนถือเป็ นวัสดุประกอบหลักสูตร (Curriculum Material) ที่จะ
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ และส่งผลต่อความรู้ ความคิด เจตคติและพฤติกรรม ใน
อดีตการผลิ ตแบบเรี ยนมักผูกขาดโดยรั ฐ เป็ นความรู้ ที่ รั ฐผลิ ตขึน้ เพื่ อก ากับ
ความรู้ ความคิดของผู้เรี ยนให้ เป็ นไปตามที่รัฐปรารถนา แม้ ว่าในยุคปั จจุบนั รัฐ
จะไม่ได้ ผกู ขาดการผลิตแบบเรี ยนเหมือนในอดีต เนื่องจากรัฐอนุญาตให้ เอกชน
จัดพิมพ์และจัดจาหน่วยแบบเรี ยนในวิชาต่าง ๆ และจาหน่ายให้ กับสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนได้ แต่อย่างไรก็ตามสานักพิมพ์เอกชนยังต้ องขออนุญาตรัฐใน
การจัดพิมพ์ และมีการต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี การพิมพ์เนือ้ หาในแบบเรี ยน
จะต้ องสอดคล้ องกับเนือ้ หาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 2551
(กลุ่มพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ ส านักวิ ชาการและมาตรฐานการศึ กษา, 2561:
ออนไลน์) แบบเรี ยนจึงถือเป็ นเอกสารประกอบหลักสูตร (Curriculum Material)
ที่ เริ่ มจากรั ฐเป็ นผู้กาหนดขอบเขตของความรู้ ในหลักสูตรและส านักพิมพ์ ท า
หน้ าที่ขยายความรู้ในการศึกษาเพื่อส่งทอดวาทกรรมทางวัฒนธรรมผ่านหนังสือ
เรี ยน ในการวิเคราะห์ปฏิบตั ิการวาทกรรมผ่านหนังสือเรี ยนในครัง้ นี ้ผู้เขี ยนได้
ศึกษาเปรี ยบเทียบการนาเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมจากหนังสือของ
สานักพิมพ์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ตีพิมพ์และมีการใช้ ประกอบการเรี ยนการสอนใน
สถานศึกษาอย่างแพร่หลาย ดังนี ้ 1) สานักพิมพ์สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
2) สานักพิมพ์อักษรเจริ ญทัศน์ และ 3) สานักพิมพ์เอมพันธ์ ซึ่งจะขอนาเสนอ
เนื ้อหาในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรม ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรี ยบเทียบการนาเสนอเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมไทย
โดยสานักพิมพ์
ประเด็น
เนือ้ หาที่
นาเสนอ
การให้
ความหมาย
“วัฒนธรรม
ไทย”

สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ
วัฒนะธรรมไทยเป็ น
เอกลักษณ์ของชาติไทย
เป็ นผลรวมจากความรู้
ความคิด สติปัญญา
ของบรรพบุรุษที่สงั่ สม
สืบมาโดยผ่านการ
พัฒนาให้ เหมาะสมต่อ
การเปลี่ยนแปลงตาม
ยุคสมัยของสังคมไทย
วัฒนธรรมเดิมของไทย
ได้ รับอิทธิพลจาก
ชนชาติต่าง ๆ ซึง่ ถูก
นามาปรับปรุ ง
ผสมผสานกรรม
กลายเป็ นส่วนหนึ่งของ
วัฒนธรรมไทยไปใน
ที่สดุ
(ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์,
2559 :142-143)

สานักพิมพ์
สานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์

สานักพิมพ์
เอมพันธ์

วัฒนธรรมไทยเป็ นสิ่งดี
งามที่คนไทยสร้ างขึ ้นมา
นับตังแต่
้ บรรพบุรุษและได้
หล่อลอมให้ คนไทยทุกหมู่
เราทัว่ ทุกภูมิภาคของ
ประเทศเป็ นอันหนึ่งอัน
เดียวกันประชาชนโดย
ยึดถือและนามาปฏิบตั ิ
เป็ นแนวทางในการดาเนิน
ชีวิตก่อให้ เกิดความ
ภาคภูมิใจและเป็ นเครื่ อง
ยึดเหนี่ยวให้ คนในชาติ
รู้ สกึ เป็ นพวกพ้ องเดียวกัน
(กระมล ทองธรรมชาติ
และคณะ, 2558: 84-85)

วัฒนธรรมไทยเป็ น
ผลงานที่บรรพบุรุษไทย
สัง่ สมและสร้ างสรรค์
ขึ ้นอย่างต่อเนื่องตังแต่
้
สมัยสุโขทัยจนถึง
ปัจจุบนั เพื่อให้
ลูกหลานได้ ยึดถือและ
ปฏิบตั ิตาม เป็ นสมบัติ
ล ้าค่าที่ส่งผลให้
สังคมไทยอยู่ร่วมกัน
มัน่ คง วัฒนธรรมเป็ น
สิ่งที่เราภาคภูมิใจ
(สาเนียง เลื่อมใส และ
สุชาดา วราหพันธ์,
2555: 195-196)
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ประเด็น
เนือ้ หาที่
นาเสนอ
ตัวอย่าง
วัฒนธรรม
ไทยที่ถูก
นาเสนอ

สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ
วัฒนธรรม
ด้ านอาหาร, ที่อยู่อาศัย
,ด้ านการแต่งกาย
,ศิลปะการป้องกันตัว
,ศิลปะการแสดง
(ณัทธนัท เลี่ยวไพโรจน์,
2559: 142-150)

สานักพิมพ์
สานักพิมพ์
อักษรเจริญทัศน์
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
พระมหากษัตริ ย์,พุทธ
ศาสนาและศาสนาอื่น
อาชีพ เช่นการทาขวัญข้ าว
ประเพณีบญ
ุ สารท และ
วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้ องกับ
อาหาร ขนม สมุนไพร
(กระมล ทองธรรมชาติ
และคณะ, 2558: 84-90)

สานักพิมพ์
เอมพันธ์
มารยาทไทย ศิลปกรรม
ไทย ผ้ าไหมไทย
ประเพณีไทย
อาหารไทย (ต้ มยากุ้ง
ส้ มตา ผัดไทย)
(สาเนียง เลื่อมใส และ
สุชาดา วราหพันธ์,
2555: 195-210)

จากตารางจะพบว่ามีการให้ คานิยามของแต่ละสานักพิมพ์เป็ นไปใน
ลักษณะที่สอดคล้ องกัน กล่าวคือ วัฒนธรรมไทยมีการสัง่ สม สืบทอดมาตังแต่
้
บรรพบุรุษ หล่อหลอมให้ กลายเป็ นลักษณะที่ เป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรม
กลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งก่อให้ เกิ ดความภาคภูมิ ใจส าหรั บคนในชาติ ซึ่ง
ชี ้ให้ เห็นว่าในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 ที่ใช้ เป็ นแบบแผน
ในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานในยุคปั จจุบนั ยังสืบทอดวาทกรรมทางวัฒนธรรม
ตัง้ แต่ยุคของการสร้ างรั ฐชาติ สมัยเพื่ อสร้ างความเป็ นไทยเพื่ อสร้ างความ
ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เพื่อต่อสู้กบั วัฒนธรรมต่างชาติ ซึง่ เห็นได้
จากการนาเสนอเนื ้อหาการเลือกรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติที่ผ้ เู รี ยนจะต้ องเลือก
รับให้ เหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย ในส่วนของการนาเสนอตัวอย่างของวัฒนธรรม
ไทยที่มักจะเป็ นไปในลักษณะของการเปิ ดพืน้ ที่ ให้ กับความหลากหลายอย่าง
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จากัดในด้ านเนือ้ หาซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้ อต่อไป ทัง้ นีน้ อกจากนัน้ ยังมีภาพที่
เกี่ยวข้ องวัฒนธรรมซึ่งถื อว่าเป็ นสื่อการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดมโนมิติต่อสิ่ง
ต่าง ๆ ได้ ชดั เจน ซึ่งขอนาเสนอภาพที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือ
เรี ยนวิชาสังคมศึกษาดังนี ้

ภาพที่ 1-2 แสดงภาพที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมที่ปรากฏในหนังสือเรี ยนวิชาสังคมศึกษา จาก
หนังสือเรี ยนวิ ชาสังคมศึ กษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชัน้ ม.4-6 หน้ า 38-49 ของ
สานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์.
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จะเห็นได้ ภาพที่นาเสนอนันส่
้ วนใหญ่เป็ นภาพวัฒนธรรมแบบมาตรฐาน
และสื่อให้ เห็นชัดเจนถึงการเน้ นย ้าวัฒนธรรมภาคกลางมากกว่า โดยเฉพาะการ
นาเสนอภาพบ้ านเรื อนไทย ซึ่งภาพดังกล่าวนัน้ เป็ นลักษณะของบ้ านเรื อนไทย
วัฒนธรรมเฉพาะคนลุ่มน ้าเจ้ าพระยาหรื อคนในภาคกลางเท่านัน้ (ประติมา นิ่ม
เสมอ และ ธาริ ณี รามสูต, 2558: 99-117) ไม่ได้ เป็ นภาพสะท้ อนภาพบ้ านเรื อน
ของคนไทยทุกพื ้นที่ ดังเช่น นอกจากนันภาพที
้
่นาเสนอส่วนใหญ่จะเป็ นภาพที่
เกี่ยวข้ องกับพระพุทธศาสนา และมีการนาเสนอผ่านแบบเรี ยนในหน้ า 117 ใน
หนังสือเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1
ของสานักพิมพ์พฒ
ั นาวิชาการ พิมพ์ในปี 2558 ซึ่งระบุว่า “ประเทศไทยมีทงชาว
ั้
พุทธและมุสลิมทาให้ ง่ายต่อการร่ วมมือกับกลุ่มประเทศที่เป็ นพุทธและมุสลิม”
สะท้ อนให้ เห็นว่ายังขาดมิติของความเชื่ออื่น ๆ ละเลยความเชื่อพื ้นบ้ านไปดังที่
สุจิตต์ วงษ์ เทศ (2560: ออนไลน์) ระบุว่าศาสนาผีเป็ นรากฐานอันแข็งแกร่ งของ
วัฒนธรรมดังเดิ
้ มของอุษาคเนย์นนั ้ แต่ศาสนาผีไม่มีพืน้ ที่ ในการแสดงออกใน
รู ปแบบของทางการ ซึ่งจากการวิเคราะห์ เนื อ้ หาในหลักสูตรและหนังสื อเรี ยน
สาหรับการเรี ยน การสอนเนื ้อหาที่เกี่ยวข้ องกับวัฒนธรรมไทยสะท้ อนให้ เห็นว่า
การเรี ยนการสอนยังไม่เปิ ดพื ้นที่ให้ กบั ศาสนาพื ้นบ้ าน ดังเช่น วัฒนธรรมการไหว้
ผีปตาในภาคอี
ู่
สาน การเลีย้ งผี บรรพบุรุษของคนในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งถื อเป็ น
วัฒนธรรมความเชื่อพื ้นบ้ านไม่ถูกนับให้ เป็ นวัฒนธรรมทางด้ านศาสนาในบรรจุ
ไว้ ในแบบเรี ยน ทาให้ เกิดสภาวะการหลงลืมศาสนาพืน้ บ้ านที่เป็ นรากฐานอัน
แข็งแกร่ งของวัฒนธรรมไทยเอง วัฒนธรรมไทยที่ถูกสร้ างผ่านแบบเรี ยนจึงขาด
มิตขิ องความเป็ นความดังเดิ
้ ม
ทัง้ นี ใ้ นการเรี ย นการสอนในเนื อ้ หาทางวั ฒ นธรรมมี ก ารก าหนด
มาตรฐานทางวัฒนธรรมขึน้ ให้ มีลักษณะเป็ นเอกลักษณ์ เป็ นวัฒนธรรมที่ เป็ น
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มาตรฐาน ทาให้ มองว่าวัฒนธรรมเป็ นหนึ่งเดียวขาดบริ บทของกลุ่มวัฒนธรรม
อื่น ๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ ข้ อความดังในหน้ า 118 ของหนังสือเรี ยนวิชาสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ของสานักพิมพ์พฒ
ั นา
วิชาการ พิมพ์ในปี 2558 มีข้อความที่สรุปเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศ
เป็ นเพื่ อนบ้ านในภู มิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ดังนี ้ “วัฒนธรรมทางด้ าน
ภาษา เนื่ องจากในภูมิ ภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ มี วัฒนธรรมและภาษาที่
หลากหลายจึงมีการใช้ ภาษาแตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศไทยใช้ ภาษาไทย
ประเทศเมียนมาใช้ ภาษาพม่า, วัฒนธรรมทางด้ านศาสนาประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ มี การนับถื อศาสนาที่ แตกต่างกันตามความเชื่ อและ
ศรัทธา เช่น ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ” ซึ่งการกล่าวถึง
วัฒนธรรมที่ ในเชิ งเดี่ ยวแบบมาตรฐานจะท าให้ ขาดมิ ติความหลากหลายที่
แท้ จริ ง ไม่มี มิ ติของวัฒนธรรมย่อยอื่ น ๆ อาทิ การกล่ าวถึงกลุ่มภาษาอื่ นใน
ประเทศไทย ความเชื่อแบบอื่นที่อยู่นอกเหนือไปจากพุทธศาสนา เช่น การเลี ้ยงผี
บรรพบุรุษ หรื อ ผีพื ้นบ้ าน ภาวการณ์หลงลืมหรื อละเลยความเชื่อพื ้นบ้ าน ทาให้
เกิดวาทกรรม “พุทธแท้ พุทธเทียม” (คมชัดลึก, ออนไลน์ : วันที่ 7 พฤษภาคม
2560) ที่มีการกล่าวถึงบนโลกสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะการตังค
้ าถามต่อการ
ปฏิบตั ิตามความเชื่อพื ้นบ้ านว่าไม่ใช่พทุ ธแท้ วาทกรรม “พุทธแท้ พุทธเทียม” ได้
เบียดขับความเชื่อแบบอื่นที่ไม่ตรงกับความรู้ฉบับทางการ
แต่อย่างไรก็ ตามยังพบค าอธิ บายเพิ่ มเติมที่ มี การกล่าวถึ งลักษณะ
ความหลากหลายอยู่ บ้ าง ดังเช่นค าอธิ บายที่ กล่าวถึ ง “ภูมิ ภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้ อมทาง
ภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรซึ่งล้ วนสัมพันธ์ และเกี่ยวข้ อง
กันส่งผลให้ การดาเนินชีวิตในประชากรในแต่ละพืน้ ที่แตกต่างกันออกไปตาม
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ท้ องถิ่นต่าง ๆ จนเกิดเป็ นประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็ นเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น”
และมีการนาเสนอประเพณี และวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ ที่ได้ ออกเป็ นภูมิ ภาค
ประกอบด้ วย 1) ประเพณี และวัฒนธรรมภาคกลาง 2) ประเพณี และวัฒนธรรม
ภาคเหนื อ 3) ประเพณี วัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 4) ประเพณี และ
วัฒนธรรมภาคตะวันออก 5) ประเพณี และวัฒนธรรมภาคตะวันตก และ 6)
ประเพณีและวัฒนธรรมภาคใต้ แต่การนาเสนอลักษณะประเพณีและวัฒนธรรม
ของแต่ละพื ้นที่นนจะน
ั ้ าเสนอแค่เพียงภาพของวัฒนธรรมที่เป็ นประเพณีสาคัญ ๆ
เท่ านัน้ ไม่ มี การถึ งการกล่ าวถึ งวัฒ นธรรมกลุ่มย่ อยอื่ น ๆ ซึ่ งถื อเป็ นความ
หลากหลายที่ จ ากัด ซึ่งนาไปสู่ฐานคิดของผู้เรี ยนที่ มองวัฒนธรรมในชาติใน
เชิงเดี่ยว ขาดมิติความหลากหลายอย่างแท้ จริ งซึ่งทาให้ ความเป็ นท้ องถิ่ นของ
กลุ่มชาติพนั ธ์ กลุ่มย่อยถูกลืมเลือน และอยู่ภายใต้ การรับรู้ ความเป็ นวัฒนธรรม
หลักซึ่งพบเห็นได้ จากวาทกรรม “ไทยแท้ ” (มติชน, ออนไลน์ : วันที่ 6 กันยายน
2561) ที่พยายามจะสร้ างความภูมิในความเป็ นไทย ภูมิใจในความเป็ นไทยและ
พยายามจะแสวงหาเหตุผลให้ กบั ความเป็ นไทยแท้ ๆ โดยกลืนเอาความผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมโดยการเหมารวมให้ เป็ นไทยแท้ การสื บทอดวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมที่ปรากฏในแบบเรี ยนเป็ นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึง่ ที่ทาให้ เกิดการก่อตัว
ของวาทกรรมทางวัฒนธรรมในสังคม อาทิ “ไทยแท้ ๆ” “พุทธแท้ พุทธเทียม”
5. ความไม่ หลากหลายทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยน
วิชาสังคมศึกษา
จากการศึกษาวาทกรรมและปฏิ บัติ การวาทกรรมในหลักสูต รและ
แบบเรี ยนสังคมศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ นนันมี
้ การใช้ วาทกรรมทางวัฒนธรรมที่ทา
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ให้ วัฒ นธรรมอื่ นเป็ นแค่ เ พี ยงวัฒ นธรรมพื น้ บ้ าน วัฒ นธรรมภู มิ ภ าคเป็ น
วัฒนธรรมที่มีความสาคัญรองมาจากวัฒนธรรมไทยที่เป็ นวัฒนธรรมมาตรฐาน
ตามแบบฉบับความรู้ ของทางการ ดังเช่น การนาเสนอภาพของบ้ านเรื อนไทยที่
เป็ นตัวแทนของวัฒนธรรมไทย ที่ปรากฏในหนังสือเรี ยนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับชัน้ ม.4-6 หน้ า 38-49 ของสานักพิมพ์อกั ษรเจริ ญทัศน์ ซึ่ง
ได้ ขบั เบียดขับความเป็ นอื่นโดยการละเลยการนาเสนอบ้ านเรื อนของคนในพื ้นที่
อื่น ๆ ทังนี
้ ้มีการนาเสนอภาพตัวแทนวัฒนธรรมในหนังสือเล่มดังกล่าวเฉพาะ
ประเพณี วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เน้ นวัฒนธรรมทางวัตถุอนั สวยงามซึ่งถื อเป็ น
การยอมรับความหลากหลายอย่างจากัดเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยวโดยตัดขาด
จากบริ บทของการต่อสู้ต่อรองความไม่เป็ นธรรมของกลุ่มวัฒนธรรม และบริ บท
ทางประวัติศาสตร์ ของกลุ่มวัฒนธรรมเพื่อสร้ างความเข้ าใจต่อความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมอย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้วาทกรรมในยุคปั จจุบนั ที่ ปรากฏผ่านหลักสูตร
และแบบเรี ยนนันเป็
้ นวาทกรรมที่สืบทอดมาจากวาทกรรม “ความเป็ นไทย” ซึ่ง
เป็ นวาทกรรมที่ เกิ ดท่ ามกลางบริ บทของการเผชิ ญหน้ ากั บจัก รวรรดิ นิ ยม
ตะวันตกและการจัดระเบียบโครงสร้ างการปกครองที่รวมอานาจเข้ าสู่ศนู ย์กลาง
วาทกรรมความเป็ นไทยดังกล่าวสร้ างฐานคิดให้ เห็นว่ามีวัฒนธรรมไทยที่ เป็ น
แบบมาตรฐาน หรื อเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ซึง่ หากวิเคราะห์ความหลากหลาย
ที่ไม่หลากหลายของวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษา จะเป็ นการ
ให้ ความส าคัญกับเรื่ องความหลากหลายใช้ เพื่ อเพื่ อการสร้ างความเป็ นรั ฐ
ประชาชาติการสร้ างรัฐประชาชาติมีหลักการสาคัญคือการสร้ างความเป็ นหนึ่ง
เดียว หรื อการถูกกลืนด้ วยมาตรฐานเดียวทางวัฒนธรรม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
2557: 57)
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นอกจากนันการใช้
้
วาทกรรมทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะวาทกรรม “ความ
เป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม” เพื่อสร้ างมาตรฐานทางวัฒนธรรมขึ ้นมาถื อเป็ น
การสร้ างอุดมการณ์ ความเป็ นชาตินิยมผ่านการเรี ยนการสอนประวัติศาสตร์
และเชื่อมโยงความแตกต่างทางด้ านเชื อ้ ชาติของประชากรในประเทศให้ เป็ น
อันหนึ่งอันเดียวลื มเลื อนความแตกต่างทางด้ านชาติพันธ์ และวัฒนธรรมเพื่ อ
สร้ างความเป็ นหนึ่งเดียวตามแนวทางของการสร้ างรัฐประชาชาติ อย่างไรก็ตาม
มีการเปิ ดพื ้นที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนซึ่งแต่
เป็ นการยอมรับสภาวะที่แปลกปลอมของความเป็ นอื่นให้ ดารงอยู่ในสถานะชน
กลุ่มน้ อย สิทธิของชนกลุ่มน้ อยแบบมีระบบโควตาภายใต้ กรอบรัฐประชาชาติ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชาติพนั ธุ์ และเชื ้อชาติตา่ ง ๆ กลายมาเป็ นพลัง
ความคิดที่ทรงพลังในช่วงศตวรรษที่ 1960 เป็ นความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโลกใหม่มากกว่าเป็ นวัฒนธรรมเก่ า รั ฐประชาชาติสมัยใหม่จึ งหันมาใช้
วัฒนธรรมเป็ นมาตรฐานใหม่ในการกาหนดความเป็ นรัฐ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา,
2557: 58-59) ซึ่งภาวะดังกล่าวเห็นได้ จากการเปิ ดพื ้นที่ให้ กับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรี ยนสังคมศึกษาอย่างจากัด มีการกาหนด
ตัวชีวดั ที่ระบุถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเลื อกรับวัฒนธรรมอื่นอย่าง
เหมาะสมซึ่งเป็ นไปเพื่อให้ รัฐชาติสมัยใหม่ที่เน้ นความเป็ นอันหนึ่งอันเดียว ทังนี
้ ้
การหายไปของของความหลากหลายทางชาติพันธ์ เกิ ดขึน้ อย่างต่อเนื่ องและ
กระบวนการทางการศึกษาโดยเฉพาะแบบเรี ยนหรื อหลักสูตรที่สร้ างกระบวน
ทัศน์ของความเป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมขึน้ มาและการใช้ วัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนั ธ์ ใดชาติพนั ธ์ หนึ่งเป็ นเกณฑ์มาตรฐานทางวัฒนธรรมเกิดขึ ้นในยุค
ของการสร้ างรัฐประชาชาติและยังคงต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั ผ่านกาหนดตัวชีว้ ัด
และสาระการเรี ยนรู้ แกนกลางในหลักสูตร และขยายการอธิ บายเพื่ อสร้ าง
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กระบวนทัศน์ที่มีต่อความหลากหลาย และความเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
ผ่ านแบบเรี ยนหรื อหนังสื อเรี ยน ดังเช่ น การอธิ บายความหมายของค าว่ า
วัฒนธรรมไทยแบบเรี ยนสังคมศึกษาของสานักพิมพ์อักษรเจริ ญทัศน์ที่ระบุว่า
“วัฒนธรรมไทยเป็ นสิ่งดีงามที่คนไทยสร้ างขึ ้นมานับตังแต่
้ บรรพบุรุษและได้ หล่อ
หลอมให้ คนไทยทุกหมู่เหล่าทัว่ ทุกภูมิภาคของประเทศเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ประชาชนโดยยึดถื อและนามาปฏิบตั ิเป็ นแนวทางในการดาเนินชีวิตก่อให้ เกิ ด
ความภาคภูมิใจและเป็ นเครื่ องยึดเหนี่ยวให้ คนในชาติร้ ูสึกเป็ นพวกพ้ องเดียวกัน”
(กระมล ทองธรรมชาติ และคณะ, 2558: 84-90) โดยจะเห็นได้ ว่าความหมายของ
คาว่าวัฒนธรรมไทยในแบบเรี ยนสังคมศึกษาดังกล่าวนัน้ ตอกย า้ ความเป็ น
อันหนึ่งอันเดียว และการรู้ สึกเป็ นพวกฟ้องเดียวกัน ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงบริ บท
ของความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมในประเทศไทยที่ เ ต็ ม ไปด้ วยความ
หลากหลายทางด้ านชาติพนั ธุ์ ภาษา แม้ จะกล่าวถึงทุกหมู่เหล่าทุกภูมิภาคแต่ก็
โยงเข้ าสู่การรวมศูนย์ ซึ่งการจากัดความหลากหลายแล้ วโยงให้ เป็ นมาตรฐาน
เดียวกันถือเป็ นความหลากหลายที่มีการผูกขาดทางวัฒนธรรม นัน่ คือการยึดติด
กับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านัน้ การที่ จะมี ความหลากหลายไม่ ควร
หลากหลายแค่เพียงแค่วฒ
ั นธรรมใดวัฒนธรรมหนึง่ หรื อพื ้นที่ใดพื ้นที่หนึง่ อยู่แต่
เพียงฝ่ ายเดียว เพราะการจากัดอาณาเขตของวัฒนธรรมเดี่ยวเป็ นวัฒนธรรมที่
ปราศจากความหลากหลาย การมี วัฒนธรรมแบบเดี ยวย่ อมไม่ ท าให้ เกิ ด
ทางเลือกที่หลากหลายทางวัฒนธรรมที่อยูภ่ ายใต้ กลไกของรัฐประชาชาติ ดังเช่น
คาอธิบายวัฒนธรรมไทยในแบบเรี ยนไทยที่กล่าวถึงการสัง่ สมมาแต่อดีตก็ไม่ได้
หมายถึ ง วัฒนธรรมของชนเผ่าบนภูเขาสูง หรื อชนกลุ่มน้ อยในพื น้ ที่ ต่าง ๆ
วั ฒ นธรรมร่ ว มสมั ย (Pop culture) หรื อ แม้ กระทั่ ง ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุม่ เพศสภาพเข้ าไปด้ วย
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บทสรุป
แม้ วา่ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน 2551 กาหนดให้ มีเนื ้อหา
ทางวัฒนธรรมที่หลากหลายมีส่วนขยายความหลากหลายด้ วยคาว่า “วัฒนธรรม
ท้ องถิ่น วัฒนธรรมภูมิภาค” แต่คาว่า “ท้ องถิ่น” ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา
ได้ แปรเปลี่ ยนมาเป็ นวัฒนธรรมไทยในดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลายและ
เรื่ อยมาจนจบหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน คาว่า “วัฒนธรรมไทย” กลายมา
เป็ นภาพแห่งตัวแทนของวัฒนธรรมทังหมดในเขตแดนประเทศไทย
้
ซึง่ สะท้ อนให้
เห็นว่าหลักสูตรและแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษามีการปฏิบตั ิการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมเพื่อใช้ ในการฝึ ก จัดวาง ควบคุมการคิดหรื อปลูกฝั งอุดมการณ์ ความ
เป็ นไทยมีวฒ
ั นธรรมไทยให้ กับผู้เรี ยนซึ่งเป็ นการกระทาเพื่อสร้ างความสัมพันธ์
เชิงอานาจในหลักสูตร โดยเฉพาะตัวชี ้วัดและเนื ้อหาแม้ จะมีการเปิ ดพื ้นที่ให้ กับ
วัฒนธรรมท้ องถิ่นหรื อวัฒนธรรมอื่นที่มีความแตกต่างและหลากหลาย อย่างไรก็
ตามภาพตัวแทนหลักของวัฒนธรรมยังโยงเข้ าสู่การก าหนดเอกลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมแบบมาตรฐานที่ ถูกก าหนดโดยหลักสูตรและ
แบบเรี ยน การสร้ างความเป็ นเอกลักษณ์ ทางวัฒนธรรมโดยกาหนดวัฒนธรรม
แบบมาตรฐาน วัฒนธรรมเดี่ยวหรื อยึดเอาวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเป็ น
วัฒนธรรมของชาติ การระบุถึงความเป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมย่อมชี ้ให้ เห็น
ถึงการยึดถื อวัฒนธรรมที่ เป็ นมาตรฐาน ทาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดมโนภาพความเป็ น
วัฒนธรรมที่ขาดความหลากหลาย ขาดความเข้ าใจในมิติทางประวัติศาสตร์ ใน
การสร้ างสรรค์ทางวัฒนธรรม และหลงลืมรากเหง้ าแห่งการสร้ างสรรค์วฒ
ั นธรรม
การสร้ างแบบเรี ยนถื อเป็ นเครื่ องมื อสาคัญในปฏิบตั ิการและสื บทอด
วาทกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อสร้ างความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกันต่อไป แม้ ว่ายุค
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ของการควบรวมความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์และกลุ่มทางวัฒนธรรมให้ เป็ น
อันหนึง่ อันเดียวกันและเป็ นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมได้ ผ่านพ้ นไปแล้ ว ทว่า วาท
กรรม “วัฒนธรรมไทยที่ เป็ นเอกลักษณ์ ” ยังคงดารงอยู่สื บเนื่ องเรื่ อยมาดัง ที่
ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรี ยนวิชาสังคมศึกษาตรอกย ้าภาพของวัฒนธรรม
ไทยที่ ข าดมิ ติ แ ห่ ง ความหลากหลายต่ อ ไป ซึ่ ง การสร้ างวั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น
เอกลักษณ์ เพื่ อยึ ดโยงความเป็ นอันหนึ่งเดี ยวกันด้ วยวัฒนธรรมที่ เป็ นแบบ
มาตรฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษา พืน้ ที่ใดชาติพันธุ์ หนึ่งจะทาให้ วัฒนธรรม
ปราศจากความหลากหลายหรื อเป็ นแค่เพี ยงความหลากหลายที่ อยู่ในระดับ
พอเพี ยง หรื อในระดับอ่ อ นแอซึ่ ง เป็ นการสร้ างวั ฒ นธรรมย่ อ ยให้ เป็ นแค่
วัฒนธรรมท้ องถิ่ น หรื อยอมรั บแค่วัฒนธรรมที่ มี ความสวยงามจะท าให้ มิ ติ
ทางด้ านวัฒนธรรมขาดความหลากหลายอย่างแท้ จริง
การเรี ยนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะในสาระหน้ าที่ พลเมือง
วัฒนธรรมและการดาเนินชีวิตในสังคม จะต้ องมีการเปิ ดพื ้นที่ให้ กับวัฒนธรรม
กลุ่มย่อย หรื อวัฒนธรรมอื่น หรื อวัฒนธรรมท้ องถิ่นอย่างจริ งจังเพื่อสร้ างความ
เข้ าใจต่อวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย โดยไม่ตอกย ้าความเป็ นอื่น
หรื อยกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งขึน้ มาอยู่เหนื อวัฒนธรรมอื่ น และกดทับ
วัฒนธรรมกลุ่มย่อยเป็ นแค่วฒ
ั นธรรมพื ้นบ้ านหรื อวัฒนธรรมท้ องถิ่นที่มีขอบเขต
ในการแสดงออกอันโรแมนติกเท่านัน้ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องโดยเฉพาะครูผ้ สู อนวิชา
สังคมศึกษาไม่วา่ จะอยูใ่ นพื ้นที่ใดควรที่จะคานึงถึงบริ บททางวัฒนธรรมของพื ้นที่
นันเพื
้ ่อสร้ างห้ องเรี ยนที่สามารถสนองต่อความเป็ นไปของชุมชนและท้ องถิ่นโดย
ใช้ ฐานวัฒนธรรมท้ องถิ่นชุมชนสังคมนันนั
้ นเป็
้ นฐานในการออกแบบการเรี ยนการ
สอน การเรี ยนการสอนจึงควรเป็ นไปในลักษณะพหุวฒ
ั นธรรมศึกษามากกว่าจะ
เป็ นการศึกษาวัฒนธรรมเดียวที่เป็ นเอกลักษณ์แต่มีความหลากหลาย
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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ทบทวนพรมแดนความรู้ว่าด้ วยแนวคิด
ประเพณี ประดิษฐ์ และรั ฐนาฏกรรมในสังคมไทย 2) พัฒนาข้ อเสนอแนวคิ ด
เหล่านี ้เพื่อประยุกต์ใช้ ในการศึกษาชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย บทความนีใ้ ช้
วิธีศึกษาจากเอกสารทางวิชาการที่เกี่ ยวข้ อง ผลการศึกษาพบว่า ในสังคมไทย
ประเพณีประดิษฐ์ เป็ นการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายเพื่อตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ในขณะที่รัฐนาฎกรรมเป็ นการศึกษาถึงความยิ่งใหญ่
ของรัฐ อย่างไรก็ตาม การศึกษาทังสองแนวทางยั
้
งไม่มีการอธิบายที่เชื่อมโยงเข้ า
*

ปรับปรุ งและพัฒนาจากการนาเสนอในที่ประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ พื ้นถิ่นโขง ชี มูล
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ด้ วยกันเพื่อประยุกต์ใช้ กับการอธิ บายความเป็ นชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย
บทความนี ้ต้ องการอภิปรายว่าชุมชนจินตกรรมไม่ได้ ถูกนิยามจากรัฐไทยเพี ยง
เท่านัน้ ทว่าชุมชนท้ องถิ่ นก็ สามารถพัฒนาประเพณี ที่มี นัยของความเป็ นรั ฐ
นาฏกรรมด้ วยเช่นกัน ซึ่งแง่มุมดังกล่าวสะท้ อนความเป็ นชุมชนจินตกรรมที่มี
อานาจรัฐและอานาจท้ องถิ่นซ้ อนกันอยู่ บทความนี ้ต้ องการเสนอว่าการบูรณา
การการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ และรัฐนาฏกรรมจะสามารถสะท้ อนปฏิบตั ิการ
และความสัมพันธ์ของผู้คน ชุมชนและรัฐในบริ บทชุมชนจินตกรรมของสังคมไทย
สมัยใหม่ได้
คาสาคัญ: ประเพณีประดิษฐ์ , รัฐนาฏกรรม, ชุมชนจินตกรรม, วัฒนธรรมศึกษา,
นวัตกรรมทางวัฒนธรรม
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Abstract
This article aims to: 1) review frontier of knowledge in invented
tradition and theatre state in Thai society, and 2) develop and apply
concepts of invented tradition and theatre state to examine imagined
community in Thai society. Data collection was done using related
document and literature. Results revealed that: 1) invented tradition in Thai
society referred to a study regarding change of definitions in response to
social change, and 2) theatre state was a study relevant to grandness of
the state. Unfortunately, these two studies had not been examined and
concatenated for applying in describing imagined community in Thai
society. Therefore, this article discussed: 1) the imagined community which
was defined by Thai society, and 2) local community which was able to
develop their tradition implied with theatre state. This discussion reflected
condition of imagined community overlapped with both state and local
power. Furthermore, the discussion also recommended that integration of
a study between invented tradition and theatre state could reflect
performance and interaction between people, community, and the state in
context of imagined community in modern Thai society.
Keywords: Invented Tradition, Theatre State, Imagined Community,
Cultural Studies, Cultural Innovation
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บทนา
ประเพณีประดิษฐ์ (the Invention of Tradition) ในสังคมไทยเริ่ มปรากฏ
ชัดประมาณทศวรรษ 2530-2540 (ศิราพร ณ ถลาง, 2559: 14-15) ซึ่งอยู่ในช่วง
การเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมอย่างรวดเร็ วกับการไหลบ่าของ
ทุนนิยมสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกับที่มีกระแสสูงของความเป็ น
ราชาชาติ นิ ยม (สมศักดิ์ เจี ยมธี ระสกุล , 4 สิ งหาคม 2560)2 ของสังคมไทย
เงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าว ทาให้ สงั คมไทยมีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้ าน มิตหิ นึง่ ที่มี
ความสนใจในวงการทางมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ นั่นคือ ประเพณี และ
วัฒนธรรมของสังคมไทยก็เป็ นปรากฏการณ์ที่มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงอย่าง
น่าสนใจ
การประยุกต์สร้ างพิธี กรรมของรั ฐ พิธี กรรมการบวงสรวงขององค์กร
ราชการ ลัทธิ พิธีและลัทธิ ทางศาสนาใหม่ ๆ และการริ เริ่ มจัดงานเทศกาลและ
ประเพณีใหม่ ๆ ในจังหวัดต่าง ๆ ตลอดจนการรื อ้ ฟื น้ พิธีกรรมและความเชื่อต่าง ๆ
ในระดับกลุ่มและชุมชนในสังคมไทย ล้ วนเป็ นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจยิ่ง ที่ผ่าน
มามีนกั วิชาการนาเสนอประเด็นการศึกษาที่แตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่
อย่างไรก็ ตาม การศึกษาปรากฏการณ์ ข้ างต้ นนัน้ วงการมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ในไทยมักจะหยิบกรอบคิดเรื่ อง ประเพณีประดิษฐ์ โดยเอริ ค ฮอบส์
บอว์ม (Eric Hobsbawm) เพื่อมาอธิบายถึงเงื่อนไขที่ก่อให้ เกิดการประดิษฐ์ สร้ าง
ประเพณี ในยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองต่อการแก้ ไขปั ญหาหรื อวิกฤต

ผู้เขี ยนใช้ ค านี แ้ ทนปรากฏการณ์ ที่ สมศักดิ์ เจี ยมธี ระสกุล เรี ยกว่า “The Rise of King
Bhumibol” หรื อคาว่า “hyper-royalism” ซึง่ เกิดขึ ้นในทศวรรษ 2540 เป็ นต้ นมา

2
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ของกลุม่ คน ชุมชนหรื อสังคมในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองสังคม
สังคมไทยมีประเพณีประดิษฐ์ เกิดขึ ้นในปั จจุบนั อย่างมากมาย ซึ่งมีทงั ้
ประเพณี ประดิษฐ์ ที่ ถูกสร้ างขึน้ โดยรั ฐไปถึงระดับท้ องถิ่ น ประเพณี ประดิษฐ์
ทุกระดับสะท้ อนให้ เห็นถึงการแสดงออกของกลุ่มผู้คนอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ
หากวิเคราะห์ในมิติความเป็ นประเพณีประดิษฐ์ จะพบว่า ส่วนใหญ่เป็ นกิจกรรม
ที่ มี การรั งสรรค์ขึน้ ตัง้ แต่ต้ นทศวรรษ 2540 อันนับว่าเป็ นจุดเปลี่ ยนผ่านครั ง้
สาคัญทังในแง่
้
ของการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองและสังคมที่ทนั สมัยมากขึ ้น
ประเพณีประดิษฐ์ เหล่านี ้แสดงให้ เห็นถึงการพยายามปรับตัวในมิติต่าง ๆ เพื่อ
สนองตอบต่ อการเปลี่ ยนแปลงไปสู่ ความทันสมัยในแง่ มุ มหรื อนัยยะทาง
เศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรม
ในขณะที่แนวคิดรัฐนาฏกรรม (theatre state) ที่นาเสนอโดยคลิฟฟอร์ ด
เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) เราอาจจะอธิบายอีกด้ านหนึง่ ได้ วา่ รัฐนาฏกรรม
ก็อยูใ่ นฐานะเป็ นประเพณีประดิษฐ์ ได้ เช่นกัน กล่าวคือ ประเพณีประดิษฐ์ เป็ นสิ่ง
ที่ถกู ประกอบสร้ างขึ ้นเพื่อสะท้ อนถึงอานาจและความยิ่งใหญ่แห่งรัฐหรื อชนชัน้
นา ซึ่งอาจจะอยู่ในรู ปของการประกอบสร้ างหรื อประยุกต์ที่ จัดขึน้ ในวาระและ
โอกาสต่าง ๆ ประเพณี ประดิษฐ์ เชิ งรั ฐนาฏกรรมอาจจะมี สัญลักษณ์ เป็ นตัว
บุคคลหรื อสัญลักษณ์ ของรัฐเป็ นจุดศูนย์กลางของการประกอบการแสดงเพื่ อ
สะท้ อนอานาจและความยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนที่เกี่ ยวข้ องกลุ่ม
ต่าง ๆ หลายระดับชันเข้
้ าร่ วมในกิจกรรมนันเพื
้ ่อผลิตซ ้าและตอกย ้าอานาจและ
ความยิ่ ง ใหญ่ แ ห่ ง รั ฐ การแสดงความจงรั ก ภั ก ดี เ ป็ นเครื่ องชี ใ้ ห้ เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของสัญลักษณ์ที่มีอานาจและความยิ่งใหญ่นนั ้ ๆ อย่างเป็ นรูปธรรม
ประเพณี ประดิษฐ์ เชิ งรั ฐนาฏกรรมที่ กระทาซ า้ ๆ จนกลายเป็ นแบบแผนและ
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ธรรมเนียมปฏิบตั ิสืบต่อมาและยิ่งวิจิตรพิสดารมากเท่าใด ก็เป็ นเครื่ องยืนยันค ้า
จุนและจรรโลงระบอบอานาจแห่งรัฐนัน้ ๆ ให้ กลุ่มชนต่าง ๆ ยอมรับในอานาจ
และความยิ่งใหญ่นนั ้ ๆ โดยปริยายด้ วยเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ข้ อเขี ยนของนิธิ เอียวศรี วงศ์ (2560) ชีใ้ ห้ เห็นความหมาย
ของรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่กว้ างขึ ้นกว่ารัฐนาฏกรรมของเกียตซ์เองว่า ความ
เป็ นรั ฐนาฏกรรมนัน้ จะไม่สมบูรณ์ หากกระท าโดยฝ่ ายรั ฐเท่านัน้ หากแต่ว่ า
ประชาชนกลุม่ ต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมในรัฐนาฏกรรมก็เป็ นส่วนสาคัญที่ช่วยเติมเต็มให้
ความเป็ นรั ฐนาฏกรรมมี ความสมบูรณ์ แบบมากยิ่ งขึ น้ ได้ เช่ นกัน ซึ่ งแม้ จะ
แสดงออกแตกต่างกัน แต่ทงหมดก็
ั้
ทาให้ รัฐนาฏกรรมปรากฏอย่างชัดเจนและ
สมบูรณ์ มากขึน้ ซึ่งผู้เขี ยนเห็นว่าแม้ ประชาชนจะแสดงออกเพื่ อร่ วมสร้ างรั ฐ
นาฏกรรมของรัฐดังที่นิธิเสนอไว้ แต่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในระดับท้ องถิ่นก็มี
ความเป็ นรั ฐนาฏกรรมของการแสดงออกเชิ งอัตลักษณ์ ต่อความเป็ นชุมชน
จินตกรรมที่มีลกั ษณะซ้ อนทับความสัมพันธ์เชิงอานาจกับรัฐได้ เช่นกันด้ วย
โดยสรุ ป ชุดคาอธิ บายหนึ่ง อาจจะพิจารณาได้ ว่า ประเพณี ประดิษฐ์
สมาทานอิ ทธิ พลแห่งอ านาจรั ฐไทย แต่ในขณะเดี ยวกันก็ ยังแสดงให้ เห็ นถึ ง
อานาจของภูมิ ภาคหรื อท้ องถิ่ นที่ เป็ นตัวขั บเคลื่ อนกิ จกรรมด้ วยเช่นเดี ยวกัน
ปฏิ ทัศน์ ดังกล่าวที่ ต่างก็ อยู่ ร่วมในพื น้ ที่ ทางสังคมเดี ยวกัน ผู้เขี ยนจึงเห็นว่า
นอกจากการวิเคราะห์ ประเพณี ประดิษฐ์ ที่ เป็ นส่วนหนึ่งของรั ฐนาฏกรรมจะ
สามารถแสดงให้ เห็ นถึ งอ านาจรั ฐจากประเพณี ประดิษฐ์ ได้ แล้ ว ก็ ยังมี บาง
กิจกรรมของประเพณี ประดิษฐ์ ที่สะท้ อนการธารงอยู่ร่ วมกันของอานาจรั ฐและ
ท้ องถิ่ นด้ วย ดังนัน้ ความจ าเป็ นที่ จะต้ องพัฒนากรอบคิดเกี่ ยวกับประเพณี
ประดิษฐ์ เชิงรัฐนาฏกรรมในการสร้ างชุมชนจินตกรรมของชุมชนท้ องถิ่นเสียใหม่
จึงมีความสาคัญยิ่ง
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ในที่นี ้ เป็ นการพยายามอภิปรายกรอบความคิดหลักทางประวัติศาสตร์
และมานุษยวิทยา 3 ด้ าน กล่าวคือ 1) แนวคิดรัฐนาฏกรรม (theatre state) ที่เสนอ
โดยคลิ ฟฟอร์ ด เกี ยตซ์ 3 จากงานของเขาเรื่ อง Negara: The Theater State in
Nineteenth-Century Bali (Clifford Geertz, 1980) 2) แนวคิดประเพณี ประดิษฐ์
(the invention of tradition) ที่ เสนอโดยเอริ ค ฮอบส์ บอว์ ม (Eric Hobsbawm) ที่
ปรากฏในหนังสือรวมบทความเรื่ อง The Invention of Tradition (Eric Hobsbawm
and Terence Ranger eds., 2000) และ 3) แนวคิดชุมชนจิ นตกรรม (imagined
communities) ที่เสนอโดยเบเนดิกส์ แอนเดอสัน (Benedict Anderson) ในหนังสือ
เรื่ อง Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism
(Benedict Anderson, 1991)4 โดยหยิ บ ยกขึ น้ มาสนทนาร่ ว มกั น เพื่ อ น ามา
อภิปรายที่ชี ้ให้ เห็นข้ อเสนอ ข้ อถกเถียงและช่องว่างของแนวคิดดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ผู้เขียนต้ องการที่ จะวิ เคราะห์ การศึกษาลักษณะและการ
ประยุกต์ใช้ แนวคิดประเพณี ประดิษฐ์ และรั ฐนาฏกรรมในสังคมไทยจากงาน
การศึกษาที่ผ่านมาว่า มีการนาเสนอแง่มุมสาคัญต่าง ๆ ไว้ อย่างไรบ้ าง โดยจะ
ชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นที่ยงั ขาดหายไปในการศึกษาเรื่ องเหล่านี ้ ตลอดจนจะพัฒนา
เป็ นกรอบความคิดในการศึกษาที่ว่า เราสามารถเชื่อมโยงวิธีวิทยาของการศึกษา
เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ และรัฐนาฏกรรมในฐานะชุมชนจินตกรรมได้
3

อคิน รพีพัฒน์ (มรว.) ได้ สรุ ปงานของเกี ยตซ์ ทัง้ แนวคิดการตีความทางวัฒนธรรมหรื อ
วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ์ กับรัฐนาฏกรรมไว้ ในหนังสือภาคภาษาไทยเล่มสาคัญของ
ท่าน เรื่ อง วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลิฟฟอร์ ด เกียร์ ซ (2551)
4
มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้ แปลหนังสือเล่มนี ้ออกมาเป็ นภาค
ภาษาไทยในชื่อ ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้ อนว่าด้ วยกาเนิดและการแพร่ ขยายของชาตินิยม
โดย เบเนดิกส์ แอนเดอสัน (เขียน) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล) (2552)
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาพรมแดนความรู้ของรัฐนาฏกรรมและประเพณีประดิษฐ์ ใน
สังคมไทย
2. เพื่ออภิปรายให้ เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างประเพณี ประดิษฐ์ และรัฐ
นาฏกรรมในฐานะเป็ นชุมชนจินตกรรม
รัฐนาฏกรรมและการประยุกต์ ใช้ การศึกษาในสังคมไทย
งาน Negara: The Theater State in Nineteenth-Century Bali โดยคลิฟ
ฟอร์ ด เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) ได้ พฒ
ั นาแนวคิดรัฐนาฏกรรมขึ ้นมาจาก
การศึกษาพิธีศพของกษัตริ ย์ที่รัฐบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เกียตซ์แสดงให้ เห็น
ว่า รัฐ (state) คือโรงละครทางการเมืองที่มีปฏิบตั ิการโดยใช้ การแสดงพิธี ศพที่
สร้ างความรู้ สึกยิ่งใหญ่ของรัฐต่อผู้คนที่มาร่ วมในพิธี เกียตซ์มองว่าในยุคก่อน
อาณานิคมนัน้ รัฐบาหลีเป็ นรัฐที่ให้ ความสาคัญกับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ของกลุ่ม
ผู้ปกครองและชนชันน
้ าขุนนางของเกาะบาหลีมากกว่าที่จะให้ ความสนใจในการ
ปกครองและสร้ างชีวิตทางเศรษฐกิ จสังคมที่ ดีให้ กับสามัญชนชาวบาหลี แต่
สามัญชนชาวบาหลี ถูกผูกโยงความรู้ สึกในการเป็ นผู้ใต้ ปกครองด้ วยการจัด
แสดงพิธี กรรมที่ ยิ่งใหญ่ ในพื น้ ที่ สาธารณะของรั ฐในระบอบกษัตริ ย์ ยิ่งมี การ
แสดงพิธีกรรมที่ขรึมขลังทรงพลังและยิ่งใหญ่เท่าใด ก็จะสะท้ อนว่ารัฐกษัตริ ย์ใน
อาณาบริ เวณนัน้ ๆ มีพลังอานาจทางการเมื องเหนื อกว่าและแผ่ซ่านเข้ าไปสู่
ความยอมรับในการปกครองของสามัญชนชาวบาหลีมากเท่านัน้ จนทาให้ การ
แสดงพิธีกรรมของรัฐบาหลีนนั ้ ๆ เป็ นกระบวนการทางวัฒนธรรมที่สร้ างความ
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เป็ นจริ งของจักรวาลวิทยาในโลกจริ งให้ ปรากฏยิ่งกว่าที่จะอยู่แค่ในตัวพิธีกรรม
เท่านัน้
เกียตซ์อธิบายเพิ่มเติมขึ ้นอย่างน่าสนใจถึงความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่ม
ชนชันปกครองด้
้
วยกันเองก็มีลกั ษณะกระจัดกระจายและกษัตริ ย์ในรัฐบาหลีมี
ระบบการปกครองตนเองเป็ นกลุ่ ม ๆ ที่ เ รี ย กว่ า dadia และแต่ ล ะกลุ่ ม มี
ความสัมพันธ์ที่ไม่เหนียวแน่นและมีลกั ษณะในเชิงการแข่งขันกันเพื่อแสดงความ
ยิ่งใหญ่ในระหว่างอาณาจักร ความไม่เข้ มแข็งของความสัมพันธ์ ระหว่างรั ฐใน
บาหลี มีผลทาให้ ชมุ ชนหมูบ่ ้ านชาวบาหลีคอ่ นข้ างมีความเป็ นอิสระทางการเมือง
ในการปกครองตนเองจากราชวงศ์ของกษัตริ ย์ในพื ้นที่หนึ่ง ๆ ค่อนข้ างมาก ซึ่ง
"ชุมชนในหมู่บ้าน" ไม่ถูกผูกพันหรื อขึ ้นตรงต่อสถาบันการปกครองของรัฐบาหลี
แต่ชุมชนถูกสร้ างความสัมพันธ์ ในเชิงความสัมพันธ์ ท างสังคม เศรษฐกิจและ
ศาสนาในการจัดการวิถีชีวิตของตนเองจากเงื่อนไขสามด้ าน กล่าวคือ ความเป็ น
ชุมชนหมู่บ้าน (banjar) การผูกพันกันด้ วยความเป็ นชุมชนชลประทาน (subak)
และความเป็ นศรัทธาในวัด (pemaksan) เดียวกัน ชาวบาหลีแต่ละหมู่บ้านจะจัด
ความสัมพันธ์ กับเงื่อนไขสามด้ านเช่นนี ้ด้ วยการจ่ายภาษี เพื่อบารุ งหรื อการทา
กิ จกรรมของชุมชนเหล่านัน้ ด้ วยกัน เงื่ อนไขต่าง ๆ เหล่านี ้ เกี ยตซ์ พยายาม
สะท้ อนว่า ชุมชนหมู่บ้านมีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมที่ค่อนข้ างเป็ นอิสระจาก
อานาจการปกครองของรัฐกษัตริย์ในบาหลี
ส่วนความสัมพันธ์ของชุมชนบาหลีที่ถกู สร้ างความสัมพันธ์ผกู เข้ าไว้ กับ
รัฐ เกิดขึ ้นจากการที่รัฐนาฏกรรมบาหลีจดั พิธีกรรมที่บรรจุลกั ษณะความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมภายในราชสานัก (jero) กับกลุ่มชาวบ้ านบาหลีที่เป็ น
ผู้ช่วยพิธี กรรมของราชส านัก (jaba) ในรู ปของความเป็ นเจ้ านายกับลูกน้ อง
พิธีกรรมที่แสดงความยิ่งใหญ่ของรัฐจะถูกกระทาซ ้า ๆ จากระบบความสัมพันธ์
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ระหว่างสองกลุ่มผู้ประกอบพิธีกรรมร่ วมกัน เกี ยตซ์ชีใ้ ห้ เห็นว่า ความสัมพันธ์
ดังกล่าวเป็ นตัวช่วยเสริมสร้ างความเป็ นจริงในอุดมคติที่เป็ นนามธรรมให้ ปรากฏ
เป็ นรู ปธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็ นปฏิบตั ิการที่ช่วยเสริ มความมั่นคงทาง
สังคมระหว่างรัฐกษัตริย์และชุมชนชาวบาหลีนนั่ เอง
อย่างไรก็ ตาม มี ผ้ ูวิจารณ์ แนวคิดรั ฐนาฏกรรมของเกี ยตซ์ (Graeme
MacRae, 2005: 395) ว่า ละเลยความสาคัญของปั จจัยทางเศรษฐกิจ เนื่องจาก
มองว่า ระบบเศรษฐกิจของชุมชนชาวบาหลีไม่มีความเกี่ยวข้ องกับรัฐนาฏกรรม
แต่จากข้ อมูลทางประวัติศาสตร์ ของอาณาจักรอื่ น ๆ นอกจากบาหลีในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตา่ งสะท้ อนให้ เห็นว่า รัฐของอาณาจักรนอกจากจะสร้ างความ
จงรักภักดีของชุมชนโดยใช้ ความเชื่อทางศาสนาและจักรวาลวิทยาแล้ ว ยังได้
สร้ างความผู กพันทางอ านาจกั บชุ ม ชนโดยการพัฒ นาความสัม พัน ธ์ ท าง
เศรษฐกิจขึน้ ภายใต้ รัฐอาณาจักร เช่น ระบบส่วย ภาษี ที่เก็บเข้ าท้ องพระคลัง
เป็ นต้ น
ข้ ออภิปรายบนแนวคิดรัฐนาฏกรรมข้ างต้ น ทาให้ เกิดความเข้ าใจว่า รัฐ
นาฏกรรมสามารถเกิดขึ ้นได้ จากอุดมการณ์ของจักรวาลวิทยาทางศาสนา การจัด
แสดงพิ ธี กรรมและการจั ดการทางเศรษฐกิ จ ที่ เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ าง
ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับชุมชนและผู้คนให้ ตระหนักและยอมรับในการมีอยู่ที่
ยิ่งใหญ่ของรัฐได้ นอกจากนัน้ ผู้คนและชุมชนยังเป็ นอีกตัวละครหนึ่งที่แสดงออก
ต่อการมีอยูข่ องรัฐอย่างจงรักภักดีก็ด้วยการประกอบพิธีกรรมหรื อเป็ นตัวละครที่
ร่วมแสดงในการประกอบพิธีกรรมของรัฐด้ วยเช่นกัน
แนวคิ ดรั ฐ นาฏกรรมถู กขยายการศึ ก ษาเพื่ อ อธิ บ ายความเป็ นรั ฐ
นาฏกรรมในเกาหลี เหนื อโดย H. Kwon & B-H. Chung (2012: 155) ไว้ อย่ าง
น่าสนใจ และหลังจากนันมี
้ การอภิปรายให้ เห็นว่า งานของเกียตซ์ มิใช่จะศึกษา
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เพียงแต่รัฐในยุคก่อนสมัยใหม่หรื อยุคก่อนอาณานิคมได้ เท่านัน้ แต่ตวั อย่างของ
เกาหลีเหนือในศตวรรษที่ 20 แสดงให้ เห็นว่าความคิดรัฐนาฏกรรมของเกี ยตซ์
สามารถอธิ บายให้ เห็นความเป็ นรั ฐนาฏกรรมของสังคมแบบรั ฐสมัยใหม่ที่ มี
ลักษณะเป็ นเผด็จการของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ได้ เช่นกัน (S.
Heder, 2007)
สาหรับงานวิจัยเกี่ ยวกับรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย พบว่ายังมีจานวน
น้ อยและขาดการศึกษาอย่างจริงจัง หากจะมีการศึกษานักวิชาการก็เลือกที่จะใช้
แนวคิดรัฐนาฏกรรมกับสังคมหรื อประเทศอื่นที่ อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เช่น การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาในคริ สต์ศตวรรษที่ 19: ภาพสะท้ อน
จากแนวคิดเรื่ องรัฐนาฏกรรม (ชัยวัฒน์ หลานฉิม, 2559: 1-36) ในขณะที่หากจะ
ศึกษาเรื่ องอานาจรัฐและชนชันน
้ าในสังคมไทย กลับนิยมใช้ แนวคิดมาร์ กซิสต์
และนี โอมาร์ กซิ สต์ เช่ น แนวคิ ดอุดมการณ์ น า (hegemony) หรื อการเมื อ ง
วัฒนธรรม (cultural politics) เสียมากกว่า
เมื่อพิจารณาการศึกษาเกี่ยวกับรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่มีอยู่ พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ ความสนใจกับการอธิ บายลักษณะของรั ฐนาฏกรรมในสังคมไทย
ระดับบน เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการแสดงอานาจที่ยิ่งใหญ่ของการรั ฐประหารใน
กรณีการศึกษาของปรี ดี หงษ์ สต้ น (2557: 53-99) หรื อการอธิบายรัฐบาลทหาร
ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์และการอ่านคาวินิจฉัยของสถาบันศาล เช่นข้ อเขียนของยุกติ
มุกดาวิจิตร (2550) รวมจนถึงสะท้ อนลักษณะรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยปั จจุบนั
ว่ามีสว่ นผสมของการใช้ อานาจของกาลังทางการทหารและระบบราชการร่ วมกับ
ความเชื่ อทางศาสนาอย่างไร เช่นในกรณีข้อเขียนของสุรพศ ทวีศกั ดิ์ (เว็บไซต์
The Standard, 16 กุมภาพันธ์ 2561) และสุดท้ ายคือวิทยานิพนธ์ ของพนธกร
วรภมร (2559: 107-133 และ 2560: 403-422) ที่แม้ จะศึกษาผู้คนที่ต้องการเป็ น
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ส่วนหนึ่งของรั ฐนาฏกรรมในช่ วงเหตุการณ์ สวรรคตของรั ชกาลที่ 9 ซึ่งเป็ น
การศึกษาที่แตกต่างจากงานอื่นข้ างต้ น แต่ก็ชี ้ให้ เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ของรัฐ
นาฏกรรมผ่านพระราชพิธี ศพและพระบรมฉายาลักษณ์ ของรั ชกาลที่ 9 ด้ วย
เช่นกัน
อย่างไรก็ ตาม เป็ นที่ น่าสนใจที่ จะขยายความคิ ดของข้ อเสนอเรื่ อง
ภูมิ กายา (Geo-body) ของการสร้ างแผนที่ ของรั ฐสมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ ใน
วิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกของธงชัย วินิจจะกูล เรื่ อง Siam Mapped (Thongchai
Winichakul, 1994)5 นัน้ โดยอธิ บายต่อไปได้ ว่า พัฒนาการของรั ฐไทยที่ มี การ
เปลี่ยนผ่านจากรัฐนาฏกรรมที่ อยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิ ราชย์มาเป็ นรั ฐ
ชาติในปั จจุบนั การเปลี่ ยนรู ปรัฐดังกล่าวไม่ได้ แยกขาดจากกันโดยสิน้ เชิง แต่
ภายใต้ กระบวนการดังกล่าวก็มีการเปลี่ยนผ่านรู ปแบบของสถาบันกษัตริ ย์ด้วย
กล่าวคือ แทนที่ระบบอุดมการณ์แบบเทวราชาจะเป็ นศูนย์กลางของจักรวาลใน
รั ฐนาฏกรรมแบบเดิ ม แต่ความเป็ นรั ฐชาติ ของไทยในปั จจุบัน กลับท าให้
ความหมายของสถาบันกษัตริ ย์แบบรัฐนาฏกรรมเริ่ มหลอมรวมกับ “ภูมิกายา”
ของประเทศไทยจนกลายเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
นอกจากนี ้ สุรพศ ทวีศกั ดิ์ (The Standard, 16 กุมภาพันธ์ 2561) แสดง
ให้ เห็นว่า รัฐนาฏกรรมสมัยใหม่เป็ นรัฐนาฏกรรมที่ผสมผสานความทันสมัยเข้ า
กับอานาจทางการทหารและความเชื่อในพุทธจักรวาลวิทยา นอกเหนือจากภูมิ
กายาที่สถาบันกษัตริ ย์ถกู หลอมรวมเข้ ากับความเป็ นรัฐชาติด้วย ในขณะที่ทกั ษ์
5

แปลเป็ นไทยในชื่อ ธงชัย วินิจจะกูล. กาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัติศาสตร์ ภมู ิกายาของ
ชาติ. แปลโดยพวงทอง ภวัครพันธุ์และคณะ. กรุ งเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์ คบไฟร่ วมกับ
สานักพิมพ์อ่าน (2556) และ ธงชัย วินิจจะกูล. ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ . ฟ้าเดียวกัน.
6(3) (กรกฎาคม-กันยายน 2551): 84-118.
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เฉลิมเตียรณ (2548) ก็กล่าวไว้ เช่นกันว่า สถาบันกษัตริ ย์เริ่มถูกหลอมรวมเข้ ากับ
ความเป็ นรั ฐชาติไทยเมื่ อก้ าวเข้ าสู่ต้ นทศวรรษ 2500 โดยการปกครองแบบ
ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้ สร้ างขึ ้นมานัน่ เอง
น่าสนใจต่อไปตรงที่ว่าแอนดรู จอห์นสันได้ อธิบายถึงการขยายตัวของ
อานาจและอุดมการณ์ของระบบกษัตริ ย์ในฐานะเป็ น “เจ้ า” ว่ายังสื่อถึงอานาจ
อธิ ปไตยด้ วยการเป็ นผู้ครอบครองบริ วารหรื อสิ่ งของ ความเป็ นเจ้ าเช่ นนี ย้ ัง
สามารถนาพาและสร้ างหลักประกันให้ กับสิ่ งที่ “เจ้ า” ครอบครองให้ มี ความ
เจริ ญก้ าวหน้ า รุ่ งเรื องและมีลาภยศได้ เช่นกัน (Andrew Alan Johnson, 2014)
ดังนัน้ ตามตรรกะของรั ฐนาฏกรรม ความเป็ นเจ้ าจึงเป็ นต้ นแบบของความ
สมบูรณ์ และนาไปสู่การพยายามที่ จะสร้ างความสมบูรณ์ แก่อาณาเขตที่ เริ่ ม
ขยายกว้ างใหญ่ขึ ้นเรื่ อย ๆ การอธิบายเช่นนี ้ จึงแสดงให้ เห็นว่า “ความเป็ นเจ้ า”
ของระบบอุดมการณ์ กษัตริ ย์ที่ขยายไปถึงท้ องถิ่น จะทาให้ ท้องถิ่ นมีการปรั บ
ความสัมพันธ์เชิงอานาจจนถูกผสมกลมกลืน โน้ มน้ าวและดึงดูดเข้ ามาเป็ นพวก
เดียวกับ “เจ้ า” เช่นเดียวกัน (Andrew Alan Johnson, 2017)
การอธิบายของจอห์นสันสามารถตีความร่ วมกับแนวคิดภูมิกายาได้ ว่า
การขยายตัวของ “ความเป็ นเจ้ า” ของระบบกษัตริ ย์ได้ แผ่เข้ าไปดึงดูดให้ บรรดา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรื อวีรบุรุษท้ องถิ่นให้ กลายเป็ นชุดเดียวกันกับชุมชนจินตกรรมของ
รัฐชาติไทย และความสมบูรณ์ ของความเป็ นเจ้ าที่ได้ ผนวกรวมกับอานาจหรื อ
ความเชื่อของท้ องถิ่นจะถูกแสดงออกโดยพิธีกรรมของรัฐนาฏกรรมในท้ องถิ่ น
นัน้ ๆ ที่ถกู ปรับปรุง รื อ้ ฟื น้ หรื อผลิตประดิษฐ์ ขึ ้นใหม่อีกด้ วย
ด้ วยสถานภาพของการศึกษารัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่ม่งุ สนใจหน่วย
การศึกษาระดับบนดังข้ างต้ น เป็ นการสะท้ อนความยิ่งใหญ่ของรัฐได้ ชดั เจน แต่
เมื่อให้ ความสาคัญกับรัฐในระดับบน ทาให้ การศึกษารัฐนาฏกรรมในสังคมไทยที่
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ผ่านมา ยังไม่มีการศึกษาทาความเข้ าใจผู้คนทัว่ ไปว่ามีส่วนร่ วมหรื อแสดงออก
ต่อการเป็ นรัฐนาฏกรรมของสังคมไทยในรูปแบบอย่างไรบ้ าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้ าหากพิจารณาศึกษาในระดับท้ องถิ่น ก็ยงั มีการศึกษาและคาอธิบายไม่ชดั เจน
เท่ าที่ ควรว่ า รั ฐและท้ องถิ่ นมี จัดความสัมพันธ์ เพื่ อ สร้ างความหมายและ
ปฏิบตั กิ ารของรัฐนาฏกรรมในรูปแบบอย่างไรบ้ าง
ประเพณีประดิษฐ์ และการประยุกต์ ใช้ การศึกษาในสังคมไทย
ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm and Terence Ranger eds., 2000: 1314) เสนอว่ า รั ฐ พิ ธี ที่ ถู กสร้ างขึ น้ ใหม่ มี ความสัม พันธ์ กั บแนวคิ ดประเพณี
ประดิษฐ์ เขาอธิบายว่าประเพณีประดิษฐ์ เป็ นปรากฏการณ์ที่เกิดชัดเจนในช่วงที่
มีพฒ
ั นาการของมนุษยชาติเข้ าสู่ความเป็ นรัฐชาติสมัยใหม่ บริ บทของการสร้ าง
กระแสชาตินิยมที่มีอัตลักษณ์ ประจ าชาติเพื่ อส่งเสริ มความเป็ นเอกภาพของ
ประเทศนัน้ ท าให้ รั ฐประชาชาติ สร้ างประเพณี ขึ น้ มาใหม่ หรื อมี การรื อ้ ฟื ้น
ประเพณีเดิมขึ ้นมา โดยใช้ สถาบันและกลไกทางสังคมเพื่อทาให้ ประเพณี ที่ถูก
ประดิษฐ์ ขึน้ กลายเป็ นแนวปฏิบตั ิทางวัฒนธรรมของรัฐประชาติสมัยใหม่ที่รั ฐ
และประชาชนให้ การยอมรับ เบเนดิกส์ แอนเดอสัน (Benedict Anderson, 2006:
37-46) เองก็เห็นว่า ประเพณี ประดิษฐ์ เป็ นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการสร้ าง
พืน้ ที่ของชาติให้ มีลักษณะเป็ นชุมชนจิ นตกรรมให้ เกิ ดขึน้ จริ ง โดยเฉพาะเกิ ด
ขึ ้นกับสานึกของประชาชนในชาติผ่านการเข้ าร่วมในประเพณีประดิษฐ์
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ กาลังสะท้ อนให้ เห็นความแตกต่างและตรงกัน
ข้ ามสองด้ าน นั่นคือ ความเป็ นประเพณี (tradition) และความเป็ นสมัยใหม่
(modernity) แต่มันต่างก็ สร้ างอี กสิ่ งให้ เกิ ดขึ น้ เช่ นกั น กล่ าวคื อ ความเป็ น
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สมัยใหม่ได้ สร้ างประเพณีประดิษฐ์ เพื่อรับใช้ การรวมสานึกของประชาชนในชาติ
และตอบสนองหรื อกระตุ้นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิ จการเมื องรวมถึ งการ
ท่องเที่ยว ในขณะเดียวกัน ประเพณีประดิษฐ์ ก็อาศัยเทคนิควิทยาการและความ
เป็ นสมัยใหม่เพื่อทาให้ ประเพณีประดิษฐ์ มีความดึงดูดน่าสนใจและถูกจริ ตกับ
ประชาชนที่อยูใ่ นสังคมสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน
แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ โดยฮอบส์บอว์มได้ สร้ างข้ อถกเถียงหนึง่ ขึ ้นมา
คือ ฮอบส์ บอว์ มพยายามสร้ างการแยกขัว้ ตรงกันข้ ามเพื่ อให้ เห็นว่า ก่อนยุค
สมัยใหม่มี ‘ประเพณี ดงเดิ
ั ้ ม’ (genuine traditions) ซึ่งมีลกั ษณะแข็งทื่อและไม่
สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้ แต่เมื่อเข้ าสู่สงั คม
สมัยใหม่ การเปลี่ยนกาละและเทศะก็ทาให้ ประเพณีมีความยืดหยุ่นและปรับตัว
ขึ ้น จนส่งผลให้ มีการสร้ างประเพณีขึ ้นมาใหม่จากประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ปี เตอร์ เบิร์ก
(Peter Burke, 1986: 316-317) วิจารณ์ ว่าการอธิ บายของฮอบส์ บอว์ มเช่นนี ม้ ี
ลักษณะกากวมเหมื อนงูกินหางและมี ความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
ประเพณีดงเดิ
ั ้ มและประเพณีประดิษฐ์
ถึ งอย่างไรก็ ตาม แนวคิดประเพณี ประดิ ษฐ์ ส่งเสริ มความเข้ าใจว่ า
ประเพณีเป็ นสิ่งที่มนุษย์ได้ สร้ างขึน้ มา มีการพัฒนาและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา
โดยเฉพาะในช่วงการเปลี่ ยนผ่านทางสังคม ดังนัน้ จึงไม่มี ประเพณี ใดที่ เป็ น
ประเพณีดงเดิ
ั ้ ม แต่เมื่อความเป็ นสังคมสมัยใหม่เกิดขึ ้นนัน้ ฮอบส์บอว์มก็ได้ แยก
ให้ เห็นว่า ประเพณี ที่เกิ ดขึน้ ก่อนยุคสมัยใหม่เป็ นประเพณี ดงั ้ เดิมเพื่ อให้ เห็ น
ความแตกต่างกับประเพณีประดิษฐ์ ที่เกิดขึ ้นอย่างสอดคล้ องและตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตสมัยใหม่ของประชาชนที่อยู่ภายใต้ รัฐประชาชาติ การแยกเช่นนีก้ ็เพื่ อ
สร้ างคาอธิ บายให้ เห็นการเปลี่ ยนแปลงของรู ปแบบและเนื อ้ หาของประเพณี
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อย่ างชัดเจนและเข้ ม ข้ นมากกว่ าลักษณะการปรั บตัวหรื อพัฒ นาการของ
ประเพณีที่มีอยูก่ ่อนยุคสมัยใหม่
สาหรับการประยุกต์การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ในสังคมไทย จะพบว่า
ในปั จจุบนั พืน้ ที่ทางสังคมหนึ่ง ๆ ตังแต่
้ ระดับเล็กจนถึงระดับใหญ่มีการบรรจุ
ประเพณีประดิษฐ์ ไว้ อย่างมากมาย เช่น เทศกาล ประเพณี พิธีกรรม พิธีการ การ
บวงสรวงบูชา ฯลฯ ประเพณีประดิษฐ์ เหล่านี ้มีบทบาทหน้ าที่ตอ่ กิจกรรมที่จดั ขึ ้น
แตกต่างกันตามวาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว งานศึกษาวิจยั ต่าง ๆ
ที่จะกล่าวต่อไปในหัวข้ อนี ้มักจะชี ้ให้ เห็นว่า การก่อตัวขึ ้นของประเพณีประดิษฐ์
เป็ นไปเพื่อหน้ าที่ 5 ประการ6 ได้ แก่ การจัดการความขัดแย้ งของชุมชน การรื อ้ ฟื น้
หรื อแสดงอัตลักษณ์ และส านึกร่ วมของสมาชิ กเพื่ อตอบโต้ กับวิกฤตหรื อการ
เปลี่ยนผ่านทางสังคม การตอบสนองต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
เพื่อตอบสนองต่อการก่อหรื อการขยายตัวขึ ้นของกลุ่มชนใหม่ทางสังคม และการ

6

สังเคราะห์จากงานการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะงานชิ ้นสาคัญเรื่ อง
“คติชนสร้ างสรรค์”: บทสังเคราะห์และทฤษฎี โดยศิราพร ณ ถลาง (2559) ซึง่ ได้ ประมวลรวม
การศึกษาเกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ ในพื ้นที่ต่าง ๆ และนาเสนอในเชิงทฤษฎีที่สะท้ อนให้
เห็ นพลวัตของประเพณี ประดิ ษฐ์ ที่ เกิ ดการปรั บเปลี่ยนไปในบริ บทการเข้ าสู่สังคมไทย
สมัยใหม่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่า หน้ าที่ของประเพณีประดิษฐ์ ตามที่จาแนกมาเป็ นกระแสความ
นิยมของการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ในสังคมไทยของนักวิจยั /นักวิชาการต่าง ๆ ที่ผ่านมา
โดยผู้เขียนเพียงต้ องการสรุ ปเพื่อเป็ นความคิดนาทางในการสารวจพรมแดนความรู้ ของ
ความสัมพันธ์ ระหว่างความหมายที่เปลี่ยนแปลงของประเพณีประดิษฐ์ กบั การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทย โดยจะนาไปสู่การอภิปรายว่าการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ที่ผ่านมายังขาด
การศึกษาที่สมั พันธ์กบั ความเป็ นรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยอย่างไรเป็ นสาคัญ
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แสดงหรื อการสร้ างความหมายใหม่ของกลุ่มเพื่อช่วงชิงหรื อต่อรองเชิงอานาจกับ
วาทกรรมหลักของสังคมหรื ออิทธิพลจากภายนอก
อย่างไรก็ ตาม ในที่นี ้ ขอจาแนกประเภทการศึกษาเกี่ ยวกับประเพณี
ประดิษฐ์ ในสังคมไทยเป็ น 2 กลุ่มเพื่อแสดงความสัมพันธ์ ระหว่างความหมาย
และความเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ 1) กลุ่มที่ศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมาย
ของประเพณี ประดิษฐ์ และ 2) กลุ่มที่ศึกษาประเพณี ประดิษฐ์ ที่ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง ดังจะอธิบายโดยสังเขปต่อไปนี ้
1) การเปลี่ ยนแปลงความหมายของประเพณี ประดิษฐ์ เช่น
การศึกษาของอาสา คาภา (2555: 99-122) อรวรรณ วิไชย (2557) ปฐม หงส์
สุวรรณ (2556ก: 32-58 และ 2558: 1-32) และปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ (2559: 100110) การศึกษาของกลุม่ นี ้ จะอธิบายความเชื่อที่อยู่ในพื ้นที่ทางสังคมหนึง่ ซึง่ อยู่
ในช่วงการเปลี่ยนผ่านหรื อเกิดการเผชิญหน้ ากันระหว่างองค์ความรู้ หรื อความ
เชื่อดังเดิ
้ มกับองค์ความรู้ ใหม่หรื อความเชื่อใหม่ที่เข้ ามามีอิทธิพลต่อพื ้นที่ ทาง
สังคมนัน้ ๆ มากขึ ้น การศึกษาความเชื่อปู่ แสะย่าแสะโดยอาสาชี ้ให้ เห็นการลด
บทบาทของปู่ แสะย่าแสะจากที่ เคยมี บทบาทส าคัญในระดับเมื องจนเหลื อ
บทบาทในระดับท้ องถิ่นในปั จจุบนั ในขณะที่การศึกษาความเชื่อในพระนเรศวร
ของชุมชนไตโดยอรวรรณ กลับสะท้ อนว่า ชุมชนไตได้ หยิ บใช้ ความเชื่ อเพื่ อ
สถาปนาพระนเรศวรให้ เป็ นวีรบุรุษที่ผนวกรวมเข้ าเป็ นความเชื่อของชาวไตด้ วย
เช่นเดียวกับปฐม หงส์สวุ รรณที่แสดงให้ เห็นว่า ชาวบ้ านได้ ผสมผสานความเชื่อ
เรื่ องผีบรรพบุรุษให้ กลายเป็ นพระโพธิสตั ว์ของชาวบ้ าน และแม่น ้าโขงกลายเป็ น
ความหมายของเวที ของประเพณี ป ระดิ ษฐ์ ในมิ ติ ด้ านต่ าง ๆ และสุ ดท้ าย
ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณได้ อธิบายถึงการประนีประนอมระหว่างความเชื่อโบราณกับ
สังคมสมัยใหม่โดยนาความเชื่อมาปรับประยุกต์ใช้ เพื่อการท่องเที่ยว สุดท้ ายเป็ น
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การศึกษาเรื่ องการต่อสู้ช่วงชิงและต่อรองทางความหมายประเพณีบญ
ุ บังไฟของ
้
ชุมชนต่ออ านาจรั ฐที่ เข้ ามาจัดการและสร้ างความรั บรู้ ต่อคนภายนอกผ่ าน
รูปแบบต่าง ๆ ในประเพณีบญ
ุ บังไฟที
้ ่กลายเป็ นประเพณีประดิษฐ์ ในปัจจุบนั
2) กลุ่ ม ที่ ศึ ก ษาประเพณี ประดิ ษ ฐ์ เพื่ อ ตอบสนองการ
เปลี่ยนแปลง ปรากฏในงานของสารภี ขาวดี (2559) ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณและคณะ
(2011: 27-48) วริ ศา อนันตโท (2559) ณรงค์ ฤทธิ์ สุมาลี (2557: 32-63) ปฐม
หงส์ สุ วรรณ (2556ข: 169-271) Peter Vail (2014: 509-553) ธนวรรธน์ นิ ธิ ป
ภานันท์ (2558: 142-158) และศิราพร ณ ถลาง (2556: 1-74 และ 2558) กลุ่มนี ้
พิจารณาประเพณี ประดิษฐ์ อยู่ในฐานะของเครื่ องมือทางวัฒนธรรมซึ่งเป็ น ผล
จากการเปลี่ยนแปลงในด้ านต่าง ๆ งานของผู้ศึกษาทัง้ หมดให้ ความสาคัญกับ
เงื่ อนไขที่ แตกต่ างหลากหลาย ได้ แก่ 1) เงื่ อนไขด้ า นเศรษฐกิ จ เช่ น การ
เปลี่ ยนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ โลกาภิ วัตน์ ทุนนิยมและการท่องเที่ ยว 2)
เงื่ อนไขทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเชื่ อท้ องถิ่ นกับศาสนาหลักของสังคม
กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม อัตลักษณ์และการเคลื่อนย้ ายของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างของสังคม และ 3) เงื่อนไขเกี่ ยวกับรัฐ
การเมืองและการพัฒนา เช่น การถูกผนวกรวมอานาจโดยราชอาณาจักรสยาม
การเปลี่ ยนแปลงศูนย์ กลางอ านาจจากชนชัน้ สูงสู่ชนชัน้ น าและชนชัน้ กลาง
บทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นและกลไกเชิงสถาบันต่าง ๆ ในสังคม
สมัยใหม่
การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ ประเพณี ป ระดิ ษ ฐ์ สะท้ อน
ความหมายและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ อย่างเป็ นพลวัต เช่ น
การรื อ้ ฟื น้ ผลิตซ ้าหรื อเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของสานึกร่ วมของชุมชน เป็ นทุน
ทางวัฒ นธรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ องถิ่ น เป็ นการต่ อสู้ ช่ วงชิ ง ต่ อรองและ
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ประนีประนอมระหว่างความเชื่อเก่าและใหม่ หรื อระหว่างวัฒนธรรมดังเดิ
้ มกับ
อิทธิ พลของโลกาภิวัตน์ และทุนนิยม การเป็ นพื น้ ที่ หรื อเครื่ องมื อในการสร้ าง
ส านึกทางประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาไปสู่การเป็ น
ประเพณีหรื อวัฒนธรรมประจาชาติ และการเป็ นประเพณีเพื่อตอบสนองต่อชน
ชันใหม่
้ ในสังคม โดยเฉพาะชนชันกลาง
้
เป็ นต้ น
งานวิจยั ที่ผา่ นมาสะท้ อนให้ เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์ สามารถเกิดขึ ้นได้
จากกลุ่มทางสังคมหลายกลุ่มและหลายระดับ ตังแต่
้ ระดับรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น เอกชน สถาบันการศึกษา ชนชันต่
้ าง ๆ และชุมชนท้ องถิ่น ซึ่งล้ วนมี
ความสาคัญในการสร้ างประเพณีประดิษฐ์ ขึ ้นมาเพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลง
แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ วา่ การศึกษาในงานวิจยั ต่าง ๆ ที่ทบทวนมา ส่วนใหญ่
มักใช้ แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ เพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ทาให้ พื ้นที่
ต่าง ๆ มีการปรับเปลี่ยนหรื อสร้ างสรรค์ประเพณีขึ ้นมาใหม่เพื่อตอบสนองต่อการ
เปลี่ ยนแปลงไปตามยุคสมัยเท่านัน้ แต่ยังไม่สามารถอธิ บายได้ ว่า ประเพณี
ประดิษฐ์ เป็ นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์เชิงอานาจในการสร้ างรัฐชาติได้ อย่างไร
กล่าวอีกอย่างคือ ยังไม่มีการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ในฐานะเป็ นรัฐนาฏกรรม
ในความหมายที่กลุ่มทางสังคมและชนชันต่
้ าง ๆ มีบทบาทสาคัญต่อการสร้ างรัฐ
นาฏกรรมผ่านประเพณีประดิษฐ์ จากเหตุผลดังกล่าว จึงทาให้ เกิดช่องว่างของ
การศึกษารัฐนาฏกรรม ซึ่งยังไม่มีพื ้นที่ อยู่ในการศึกษาประเพณี ประดิษฐ์ ทังที
้ ่
ประเพณีประดิษฐ์ ในมิติหนึง่ ก็คือ การแสดงออกของรัฐนาฏกรรมนัน่ เอง
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ความสัมพันธ์ ระหว่ างรั ฐนาฏกรรม
ประเพณีประดิษฐ์ และชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย
หากพิจารณาเพื่ อสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่างกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ดัง
ข้ างต้ นนัน้ ผู้เขียนขอเสนอคาอธิบายหนึง่ ว่า ประเพณีประดิษฐ์ เป็ นเครื่ องมือหนึ่ง
ที่สะท้ อนความเป็ นรัฐนาฏกรรมเพื่อสร้ างชุมชนจินตกรรมของรัฐชาติสมัยใหม่
ด้ วย ข้ อเสนอเรื่ องภูมิกายาของธงชัยนันก็
้ สามารถอภิปรายต่อไปได้ ว่าภูมิกายาก็
กลายเป็ นชุมชนจินตกรรมของรัฐไทยแบบที่แอนเดอสันได้ กล่าวไว้ และชุมชน
จิ นตกรรมแบบรั ฐชาติไทยยังเป็ นรั ฐนาฏกรรมสมัยใหม่ที่ มี สถาบันกษั ตริ ย์
สถาบันทหารและความเชื่ อในพุทธจักรวาลวิทยาค ้ายันให้ เกิดความศักดิ์สิทธิ์
และยิ่งใหญ่โดยการจัดรัฐพิธีตา่ ง ๆ ด้ วยเช่นกัน
นอกจากนัน้ ความเป็ นชุมชนที่ถูกผูกโยงเข้ ากับรัฐไทยที่ ปรากฏในผล
การศึกษาของภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2558) ก็ชี ้ให้ เห็นว่าแผนที่ประเทศไทย
เป็ นการสร้ างชุมชนจิ นตกรรมแบบภูมิ กายาที่ กาเนิ ดจากจักรวรรดินิ ยมหรื อ
อิทธิพลภายนอก แต่การทาให้ ประชาชนในภูมิภาคต่าง ๆ มีความรู้สกึ ถึงการเป็ น
ส่วนหนึ่งของการสร้ างรัฐชาติไทยนัน้ ก็เกิดจากการสร้ างพื ้นที่ทางกายภาพและ
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานจากแผนพัฒนาในต้ นทศวรรษ 2500 ตลอดจนการ
สร้ างคติในเรื่ องเวลาแบบสมัยใหม่ ด้ วยเช่ นกัน หากจะกล่ าวอี กอย่ างก็ คื อ
นอกเหนือจากภูมิกายาของรัฐไทยที่เกิ ดจากการจัดทาแผนที่ที่เป็ นผลมาจาก
พลังภายนอกเช่น อิทธิพลของจักรวรรดินิยมอย่างที่ธงชัยเสนอแล้ วนัน้ การศึกษา
ของภิญญพันธุ์ก็ชี ้ชวนให้ เห็นว่าพลังของปัจจัยภายในประเทศ ได้ แก่ แผนพัฒนา
ยุคแรกก็ ได้ สร้ างชุมชนจิ นตกรรมในพื น้ ที่ ประเทศไทยให้ กลายเป็ นจริ งขึน้ มา
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ในขณะที่ อิทธิพลของระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์ทาให้ สถาบันกษัตริ ย์กลายเป็ นส่วน
สาคัญที่ก่อรูปความเป็ นรัฐไทยสมัยใหม่ (ทักษ์ เฉลิมเตียรณ, 2548) ด้ วยเช่นกัน
นอกจากข้ อค้ นพบโดยมีมิติความสนใจในความเป็ นชุมชนจินตกรรมที่
ต่างกันของทักษ์ ธงชัย และภิญญพันธุ์แล้ ว ผู้เขียนพบว่า ความหมายเกี่ ยวกับ
หมู่บ้านของไทยโดยฟิ ลลิป เฮิร์ช (ใน อนัญญา ภุชงคกุล บก., 2533: 112-145)
สามารถเติมเต็มความหมายของชุมชนจินตกรรมข้ างต้ นให้ สมบูรณ์มากขึ ้น ซึ่ง
เฮิร์ชใช้ หมู่บ้านเป็ นหน่วยในการศึกษาโดยพบว่า รัฐไทยประสบความสาเร็ จใน
การผนวกรวมและสร้ างความหมายของหมู่บ้านสมัยใหม่ขึ ้นมาจากพลังของการ
ปกครองและอานาจรัฐราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย ความหมายของหมู่บ้าน
ในไทยจึงไม่ใช่ความหมายของชุมชนตามธรรมชาติอีกต่อไป แต่เป็ นความหมาย
ของหมูบ่ ้ านตามเขตการปกครอง ได้ แก่ หมูบ่ ้ าน ตาบล อาเภอ จังหวัดที่เป็ นส่วน
หนึง่ ของรัฐไทยทังหมดด้
้
วยนัน่ เอง
จากข้ อเสนอหลาย ๆ ฝ่ าย ทาให้ สรุปและอภิปรายให้ เห็นความสัมพันธ์
ของกลุ่มแนวคิดทัง้ สามได้ ว่า นอกจากรั ฐนาฏกรรมและประเพณี ประดิ ษฐ์ มี
ความสัมพันธ์กบั ความเป็ นชุมชนจินตกรรมแล้ ว ชุมชนจินตกรรมของรัฐไทยก็ถูก
สร้ างขึ ้นมาจากแผนที่ แผนการพัฒนา ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์และจากการสร้ าง
ความหมายใหม่ของหมู่บ้านให้ ผูกโยงเข้ ากับรัฐไทยนัน้ จะเห็นว่า งานวิชาการ
ต่ าง ๆ ข้ างต้ น ให้ ความส าคัญ กั บ การศึ ก ษาอิ ทธิ พ ลของปั จ จัยภายนอก
โครงสร้ างส่วนบนและชนชันน
้ าที่เป็ นผู้ใช้ ประเพณีประดิษฐ์ และรัฐนาฏกรรมเพื่อ
สร้ างความเป็ นชุมชนจินตกรรมในสังคมไทยในรู ปแบบต่าง ๆ ที่นกั วิชาการให้
ความสนใจศึกษา แต่ก็ยงั ไม่มีการสร้ างคาอธิบายถึงความแตกต่างหลากหลาย
ของการใช้ หรื อ สร้ างสรรค์ ป ระเพณี ป ระดิ ษฐ์ ในฐานะเป็ นรั ฐ นาฏกรรมที่
ปฏิบตั ิการโดยประชาชนหรื อผู้คนในระดับท้ องถิ่นที่อยู่ในบริ บทของรัฐนัน้ ว่ามี
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การสร้ างชุมชนจินตกรรมขึ ้นในลักษณะที่ซ้อนทับกับชุมชนจินตกรรมของรัฐใน
รูปแบบเช่นไรบ้ าง
สรุป
จากที่ผ้ เู ขียนได้ เสนอข้ อถกเถียงอภิปรายถึงแนวคิดทฤษฎีและทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง พบว่า งานวิจยั เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ ในสังคมไทยมี
อยู่เป็ นจานวนมาก ในขณะที่งานวิจยั เกี่ยวกับรัฐนาฏกรรมและชุมชนจินตกรรม
ที่อธิบายสังคมไทยยังมีอยู่อย่างจากัด และมักจะเป็ นการอธิ บายความเป็ นรัฐ
นาฏกรรมและชุมชนจินตกรรมที่อยู่ในระดับรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็ นรัฐ
นาฏกรรมมักจะถูกอธิบายด้ วยชุดความรู้ เกี่ยวกับสถาบันกษัตริ ย์ สถาบันทหาร
สถาบันตุลาการ ในขณะที่งานวิจยั เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ มกั จะอธิบายสรุ ป
ให้ เข้ าใจได้ ว่า เป็ นผลมาจากการขยายตัวของสังคมสมัยใหม่เหมือนทราบกันดี
อยู่แล้ ว จนความทันสมัยหรื ออิทธิ พลภายนอกสังคมไทยได้ ส่งผลให้ เกิ ดการ
ปรับตัว ฟื ้นฟู ผลิตและสร้ างประเพณี ใหม่ขึน้ มาเพื่ อตอบสนองต่อความเป็ น
ชุมชน วัฒนธรรม ต่อเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อชนชัน้ และผลประโยชน์ทางการ
เมือง เป็ นต้ น
การอธิบายเช่นนี ้ ถึงแม้ ว่างานวิจยั เกี่ยวกับประเพณีประดิษฐ์ บางส่วน
จะให้ พื น้ ที่ ต่อชุมชนผู้คนที่ สะท้ อนการใช้ ประเพณี เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ าง
ความหมายและช่วงชิงคานิยามเพื่อแสดงอัตลักษณ์ของตน ซึ่งงานวิจยั เกี่ยวกับ
รัฐนาฏกรรมและชุมชนจินตกรรมไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับประเด็นนี ้ แต่อย่างไรก็
ตาม การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ที่ผ่านมาก็ยงั ไม่มีคาอธิบายเกี่ยวกับประเพณี
ประดิษฐ์ ที่อยู่ในฐานะเป็ นเครื่ องมือของการสร้ างรัฐนาฏกรรมที่ชมุ ชนหรื อผู้คนที่
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ไม่ใช่รัฐได้ เข้ าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการแสดงในพิธีเพื่อสะท้ อนความยิ่งใหญ่
ของรัฐหรื อมีอานาจที่ทับซ้ อนรัฐเช่นกัน ตลอดจนยังไม่มีคาอธิ บายให้ เห็ นถึง
ความแตกต่างหรื อคล้ ายคลึงในการแสดงรัฐนาฏกรรมของชุมชนหรื อผู้คนต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้ อง
การทาความเข้ าใจความแตกต่างหลากหลายของประเพณีประดิษฐ์ ใน
ฐานะรัฐนาฏกรรมที่มีการซ้ อนทับกันของอานาจรัฐและท้ องถิ่นของประชาชนว่า
ช่วยสร้ างความเป็ นชุมชนจินตกรรมร่ วมในอาณาบริ เวณทางสังคมเดียวกันได้
หรื อไม่อย่างไรนัน้ น่าจะเป็ นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ จะช่วยเติมเต็มและขยาย
มุมมองการศึกษาทางด้ านนี ้มากขึ ้น
ดังนัน้ การอธิบายให้ เห็นถึงการซ้ อนทับกันของอุดมการณ์และอานาจ
ของรัฐกับท้ องถิ่นที่อยู่ในอาณาบริ เวณเดียวกัน พร้ อม ๆ กับการแสดงประเพณี
ประดิษฐ์ ในฐานะรัฐนาฏกรรมของชุมชนหรื อผู้คนในบริ เวณดังกล่าวที่มีลกั ษณะ
แตกต่างและหลากหลาย จึ งสมควรได้ รั บการพิ จารณาให้ ความส าคัญเพื่ อ
ถอดรหัสว่า ปรากฏการณ์ ดังกล่าวสะท้ อนให้ เห็ นการยอมรั บความแตกต่ าง
หลากหลายของวัฒนธรรมในรูปของประเพณีประดิษฐ์ ที่แตกต่างหลากหลายนัน้ ๆ
ได้ หรื อไม่อย่างไร และทาให้ ผ้ คู นมีการจัดความสัมพันธ์และสร้ างระบอบอารมณ์
ความรู้สกึ ต่อความเป็ นชุมชนจินตกรรมในลักษณะอย่างไร
จากพรมแดนความรู้จากงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องและข้ อถกเถียงเชิงแนวคิด
และทฤษฎี ผู้เขียนต้ องการเสนอว่า เราสามารถที่จะศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ซึ่ง
เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของรั ฐ นาฏกรรมที่ เ กิ ดขึ น้ ในรั ฐชาติ สมัยใหม่ ในฐานะที่ เป็ น
เครื่ องมือในการสร้ างชุมชนจินตกรรมต่อประชาชนของชาติ โดยผูกโยงเข้ ากับ
ระบบเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางอุดมการณ์กบั ชุมชนและผู้คนต่าง ๆ เข้ าไว้
ด้ วยกัน รัฐนาฏกรรมจึงมิได้ สะท้ อนการแสดงพิธีที่ยิ่งใหญ่ของรัฐเพียงอย่างเดียว
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เท่านัน้ ทว่าการศึกษาเกี่ ยวกับประเพณี ประดิษฐ์ ซึ่งมีความสัมพันธ์ ต่อการเข้ า
ร่วมสร้ างความหมายของรัฐนาฏกรรมจะชี ้ให้ เห็นความเป็ นชุมชนจินตกรรมที่มี
ทังอ
้ านาจรัฐและอานาจท้ องถิ่นซ้ อนทับร่ วมกันภายใต้ บริ บทรัฐชาติสมัยใหม่ได้
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ การดารงอยู่ร่วมกันของอานาจรัฐและอานาจท้ องถิ่นเป็ น
การพยายามสร้ างนิยามของรัฐชาติในฐานะชุมชนจินตกรรมที่วางอยู่บนการจัด
ความสัมพันธ์ เชิ งอ านาจใหม่ผ่า นประเพณี ประดิษฐ์ เชิ งรั ฐนาฏกรรม ดังนัน้
การศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ที่บูรณาการกับการศึกษารัฐนาฏกรรมจึงน่าจะเป็ น
แนวพิ นิ จใหม่ที่ จะช่วยเติมเต็ มความหมายและเห็ นมุมมองการสร้ างชุมชน
จินตกรรมในสังคมไทยอีกด้ านที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ประเพณีประดิษฐ์ รั ฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด

เอกสารอ้ างอิง
ชัยวัฒน์ หลานฉิม. (2559). การเมืองเชิงวัฒนธรรมของสังคมชวาใน
คริ สต์ศตวรรษที่ 19: ภาพสะท้ อนจากแนวคิดเรื่ องรัฐนาฏกรรม.
“วิถีอุษาคเนย์ ” โครงการวารสารมองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ,
ฉบับที่ 5, 1-36.
ณรงค์ฤทธิ์ สุมาลี. (2557). เจ้ าแม่สองนาง : การสร้ างความหมายของความเชื่อ
และบทบาทการเสริมพลังท้ องถิ่น. วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์, 1(2), 32-63.
ทักษ์ เฉลิมเตียรณ. (2548). การเมืองระบบพ่ อขุนอุปถัมภ์ แบบเผด็จการ.
พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ธนวรรธน์ นิธิปภานันท์. (2558). ประเพณีประดิษฐ์ กับการเปลี่ยนแปลงที่หวั หิน.
วารสารมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , 32(3), 142-158.
ธงชัย วินิจจะกูล. (2551). ภูมิกายาและประวัติศาสตร์ . ฟ้ าเดียวกัน, 6(3),
84-118.
ธงชัย วินิจจะกูล. (2556). กาเนิดสยามจากแผนที่: ประวัตศิ าสตร์ ภูมิกายา
ของชาติ. พวงทอง ภวัครพันธุ์และคณะ (แปล). กรุงเทพฯ: โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟร่วมกับสานักพิมพ์อา่ น.
นิธิ เอียวศรี วงศ์. (2560). ประชาชนในรัฐนาฏกรรม (1). มติชนสุดสัปดาห์ .
ฉบับวันที่ 31 มีนาคม - 6 เมษายน 2560. สืบค้ นเมื่อ 15 มีนาคม 2561.
จาก https://www.matichonweekly.com/column/article_30805.

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

185

186
เบเนดิกส์ แอนเดอสัน. (2552). ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้ อนว่ าด้ วยกาเนิด
และการแพร่ ขยายของชาตินิยม. ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการ
แปล). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ .
ปรี ดี หงษ์สต้ น. (2557). เชือดไก่ให้ ลิงดู: รัฐไทยกับการทาลายศัตรูด้วยนาฏกรรม.
วารสารประวัตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 1(2), 53-99.
ปฐม หงส์สวุ รรณ. (2556ก). การช่วงชิงความหมายเนื่องด้ วยประเพณีบญ
ุ บังไฟ
้
ในกลุม่ ชาติพนั ธุ์อีสาน. วารสารวิถีสังคมมนุษย์ , 1(พิเศษ), 32-58.
ปฐม หงส์สวุ รรณ. (2556ข). แม่น ้าโขงกับการเป็ นเวทีของประเพณีประดิษฐ์ ใน
อีสาน. วารสารอักษรศาสตร์ , 42(2), 169-271.
ปฐม หงส์สวุ รรณ. (2558). วิธีคิดท้ องถิ่นกับการสร้ างความเป็ นพระโพธิสตั ว์
ชาวบ้ านในประเพณีบญ
ุ หลวง อาเภอด่านซ้ าย จังหวัดเลย. วารสาร
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ , 6(1), 1-32.
ปิ่ นวดี ศรี สพุ รรณ, เยาวลักษณ์ อภิชาติวลั ลภ และกนกวรรณ มะโนรมย์. (2011).
รื อ้ สร้ างประเพณี: การเปลี่ยนแปลงของบุญบังไฟในยุ
้
คโลกาภิวตั น์.
Journal of Maekhong Societies, 7(2), 27-48.
ปิ ยลักษณ์ โพธิวรรณ. (2559). กระบวนการสร้ างพื ้นที่ทางสังคมของผีอีสาน.
กระแสวัฒนธรรม, 17(32), 100-110.
พนธกร วรภมร. (2559). รู ปที่มีทุกบ้ าน: ชีวิตทางสังคมของพระบรมฉายา
ลักษณ์ รัชกาลที่ 9. วิทยานิพนธ์สงั คมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาบัณฑิต (สาขาวิชามานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ประเพณีประดิษฐ์ รั ฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด

พนธกร วรภมร. (2560). “รูปที่มีทกุ บ้ าน”: สถาบันกษัตริย์กบั วัฒนธรรมสายตาใน
ประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ (Proceedings)
การสัมมนาเครือข่ ายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคม
วิทยาและมานุษยวิทยา ครัง้ ที่ 16 ประจาปี การศึกษา 2559.
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถนุ ายน พ.ศ.2560, หน้ า 403-422.
ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. (2558). กาเนิดประเทศไทยภายใต้ เผด็จการ.
กรุงเทพฯ: มติชน.
ยุกติ มุกดาวิจิตร. (2550). นาฏรัฐประหาร: การพิจารณากรณี "ยุบพรรค" จาก
กรอบวิชาการอย่างยิ่งยวด. ประชาไท. สืบค้ นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2561. จาก https://prachatai.com/journal/2007/06/13001.
วริ ศรา อนันตโท. (2559). จามเทวีบูชา: การผลิตซา้ ตานานและการสร้ างพิธี
บวงสรวงในสังคมไทยร่ วมสมัย. วิทยานิพนธ์อกั ษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิราพร ณ ถลาง. (2556). “คติชนสร้ างสรรค์”: บทปริทศั น์บริ บททางสังคมและ
แนวคิดที่เกี่ยวข้ อง. วารสารอักษรศาสตร์ , 42(2), 1-74.
ศิราพร ณ ถลาง, (บก.). (2558). “ประเพณีสร้ างสรรค์ ” ในสังคมไทยร่ วมสมัย.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
ศิราพร ณ ถลาง. (2559). “คติชนสร้ างสรรค์ ”: บทสังเคราะห์ และทฤษฎี.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
สารภี ขาวดี. (2559). ประเพณีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษ จังหวัดสุรินทร์ :
การประกอบสร้ างและบทบาทของประเพณีประดิษฐ์ . วิทยานิพนธ์
อักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

187

188
สุรพศ ทวีศกั ดิ์. (2561). รัฐนาฏกรรมสมัยใหม่ . สืบค้ นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม
2561. จาก https://thestandard.co/new-theartrical-state/.
สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล. (2560). เฟสบุ๊คสาธารณะ Somsak Jeamteerasakul.
สืบค้ นเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561. จาก https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=1388523394534269&set=a.137616112958343.4
4289.100001298657012&type=1&theater.
อคิน รพีพฒ
ั น์. (2551). วัฒนธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของ
คลิฟฟอร์ ด เกียร์ ซ. เอกสารวิชาการลาดับที่ 70. กรุงเทพฯ:
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน).
อนัญญา ภุชงคกุล (บก.). (2533). รั ฐกับหมู่บ้านในไทยศึกษา. กรุงเทพฯ:
สถาบันไทยคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อาสา คาภา. (2555). ปู่ แสะย่าแสะกับประเพณีเลี ้ยงผีเมืองเชียงใหม่.
วารสารสุรนารี ฉบับสังคมศาสตร์ , 6(2), 99-122.
อรวรรณ วิไชย. (2557). ตานาน ความเชื่อและพิธีกรรมในสมเด็จพระนเรศวร
มหาราชของไต: กรณีศกึ ษาชุมชนไตอาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่.
วารสารวิจิตรศิลป์ , 5(2), 185-223.
Anderson, Benedict. (2006). "The origins of national consciousness.".
Imagined communities: reflections on the origin and spread of
nationalism. London: Verso, p.37-46.
Burke, Peter. (1986). Reviewed Work: The Invention of Tradition by Eric
Hobsbawm, Terence Ranger. The English Historical Review,
101(398), 316-317.

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ประเพณีประดิษฐ์ รั ฐนาฏกรรมกับชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย: การพัฒนากรอบความคิด

Geertz, Clifford. (1980). Negara: The Theater State in Nineteenth-Century
Bali. Princeton: Princeton University Press.
Heder, S. (2007). “Political Theatre in the 2003 Cambodian Elections” in
Strauss, J. C. & O'Brien, D. C.(eds.). Staging Politics: Power and
Performance in Asia and Africa. London: I. B. Tauris, p. 151.
Hobsbawm, Eric and Ranger, Terence (eds.). (2000). The Invention of
Tradition. Reprinted. Cambridge: United Kingdom at the
University Press.
Johnson, Andrew Alan. (2014). Ghosts of the New City: Spirits, Urbanity
and the Ruins of Progress in Chiang Mai. Honolulu: University of
Hawaii Press.
Johnson, Andrew Alan. (2017). เจ้ ากับความเป็ นเจ้ า: ความจงรักภักดี
การนับถือผีวิญญาณและภูมิกายา. Kyoto Review of Southeast
Asia. Issue 22, September 2017. สืบค้ นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2561.จาก https://kyotoreview.org/thai/royal-devotion-spirit-cultsand-geo-body/.
Kwon, H. & Chung, B-H. (2012). North Korea: Beyond Charismatic
Politics. Maryland: Rowman & Littlefield.
MacRae, Graeme (2005). Negara Ubud: The Theatre-state in Twenty-firstcentury Bali. History and Anthropology, 16(4), 395.
Vail, Peter. (2014). Muay Thai: Inventing Tradition for a National Symbol.
Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia, 29(3),
509-553.
ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

189

190
Winichakul, Thongchai. (1994). Siam Mapped: A History of the Geo-Body
of a Nation. Honolulu: University of Hawaii Press.

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ตัวตนใหม่ ของแรงงานอีสานคืนถิ่นกับการก่ อตัวของวิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท

ตัวตนใหม่ของแรงงานอีสานคืนถิ่น
กับการก่อตัวของวิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท*
New Subjectivity of Isan Returnee Migrants
and the Urbanism in Rural Area
สมพงศ์ อาษากิจ1 / Sompong Asakit
Received: 21 พฤษภาคม 2561 Revised: 17 กรกฎาคม 2561

Accepted: 24 กรกฎาคม 2561

บทคัดย่ อ
บทความนี ้มุ่งทาความเข้ าใจวิถีแบบเมืองที่ก่อตัวขึ ้นมาบนพื ้นที่ชนบท
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วิถีแบบเมืองในพืน้ ที่ ชนบท กล่าวคือ คนชนบทมีวิถีการบริ โภคความทันสมัย
และแสดงออกถึงแรงปรารถนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ตา่ งกับคนเมือง ที่
สาคัญวิถีแบบเมือง ได้ เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการของคนชนบท ที่มี
มุมมองต่อเวลาที่ กระชับมากขึ น้ มี ความคิ ดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ใช้ เทคโนโลยี
สมัยใหม่ ในการท างาน มี มุมมองต่อการหวนกลับมาใช้ ชี วิ ตในชนบทเพื่ อ
ความสุขสงบ ตลอดจนความตระหนักถึงสิทธิ ความเป็ นพลเมือง นอกจากนัน้
กระบวนการเคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นของคนชนบทได้ ก่อเกิด “ตัวตนใหม่”
ขึ ้นมา โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ไปทางานประเทศเกาหลีใต้ แบบรัฐจัดส่งได้ กลายเป็ น
“เสี ่ยเกาหลี ” ภายใต้ ปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถิ่นด้ วยกัน
และปฏิสมั พันธ์ ที่มีกบั คนในชุมชนโดยที่พวกเขาได้ รับการยอมรับทางสังคมจาก
คนในชุมชน
คาสาคัญ: แรงงานอีสานคืนถิ่น, ตัวตันใหม่, วิถีแบบเมือง, พื ้นที่ชนบท
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Abstract
This study aimed to investigate: 1) urbanism arising in rural area
under the labor migration process of returnee migrants in the rural area,
and 2) the arising of new subjectivity of the rural people after the labor
migration. Data collection was done using fieldwork study towards daily
conversation, in-depth interview, and participant observation. Results
found that labor migration process of returnee migrants in rural area after
the 2010 decade had effected the rural people’s way of life on the arising
of urbanism in this area. In other words, the rural people preferred
modernization and had a desire to elevate their way of life like those in
metropolitan area. The arising of this urbanism had infiltrated into the rural
people’s thoughts and behaviors that their points of view regarding concise
time, creation of utilizing new technology to work, returning to rural
community for peaceful life, and awareness of civil rights had arisen.
Additionally, the labor migration process of returnee migrants also arose a
new subjectivity, particularly with the returnee migrants delivered to work in
South Korea by the government. These returnee migrants, alias Sia Kao
Lhee, became accepted from a group of returnee migrants and also a
community.
Keywords: Isan Returnee Migrants, New Subjectivity, Urbanism, Rural Area
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1. บทนา
ในช่วงระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สานักข่าวไทย
(MCOT HD)2 นาเสนอรายงานพิเศษเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการไปทางานที่
ประเทศเกาหลี ใต้ ของชาวชนบทจังหวัดอุดรธานี (http://www.tnamcot.com
สืบค้ นวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560) รายงานพิเศษดังกล่าวมีชื่ อเรื่ องว่า “ขาย
แรงงาน สานฝั นที่เกาหลี”3 การออกอากาศ ตอนที่ 1 (วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.
2560) ได้ ถ่ายทาและเผยแพร่ ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงานที่เกิดขึ ้นของคน
ชนบท ณ บ้ านสะอาดนามูล ตาบลห้ วยสามพาด อาเภอประจักษ์ ศิลปาคม
จังหวัดอุดรธานี พื ้นที่หลักในการศึกษาครัง้ นี ้ ด้ วยเพราะคนในชุมชนเดินทางไป
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ อย่างถูกกฎหมายผ่านระบบรัฐจัดส่ง (Employment
Permit System: EPS) เป็ นจ านวนมาก และท าการน าเสนอเปรี ยบเที ยบกั บ
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอาเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ที่ออกอากาศ ตอนที่ 2
(วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) เป็ นชุมชนที่ มี คนลักลอบไปท างานอย่างผิ ด
กฎหมายจานวนมาก แต่ต้องเผชิญกับสภาพปั ญหาต่าง ๆ ในการใช้ ชีวิตและ
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ในทางตรงกันข้ าม บ้ านสะอาดนามูล กลับได้ รับการ
2

ในอดีต คือ ช่อง 9 อสมท.
ผู้ศกึ ษา ได้ รับทราบข่าวการออกอากาศรายการนี ้มาจาก วีรชาติ อ่อนนอ อายุ 43 ปี ชาวบ้ าน
สะอาดนามูล ตาบลห้ วยสามพาด ที่อยู่ในระหว่างสัญญาจ้ างไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้
แล้ วกลับมาพักที่ บ้ านเกิ ด เป็ นเวลา 1 เดื อนในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560
รายการนี ้แบ่งการนาเสนอออกเป็ น 3 ตอน ตามวันดังกล่าว โดยมีการเปรี ยบเทียบรูปแบบการ
เดินทางไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ของแรงงานจากภาคอีสานโดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานี 2
รูปแบบ คือ 1) การไปแบบถูกกฎหมายภายใต้ รัฐจัดส่ง หรื อระบบ EPS กับ 2) รูปแบบที่ลกั ลอบ
เข้ าไปแบบผิดกฎหมาย หรื อที่เรี ยกว่า “ไปแบบท่องเที่ยว” และ “ไปผี”

3

ปี ที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562

ตัวตนใหม่ ของแรงงานอีสานคืนถิ่นกับการก่ อตัวของวิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท

นาเสนอถึงการที่คนในชุมชนไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ แล้ วประสบผลสาเร็ จ
โดยเฉพาะความสาเร็ จในเชิงเศรษฐกิจที่ได้ เงินกลับมาซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ พร้ อม
กันกับการมีศกั ยภาพในการใช้ จ่ายเพื่ออุปโภคและบริ โภค เกิดเป็ นแรงกระตุ้น
ทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนและท้ องถิ่น
การนาเสนอรายงานข่าวดังกล่าวข้ างต้ น ไม่ได้ สร้ างความประหลาดใจ
ให้ กบั ผู้ศึกษามากนัก ด้ วยเพราะนับตังแต่
้ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ใน
ระหว่ างอยู่ในพื น้ ที่ เพื่ อท าการศึ กษาภาคสนามผู้ ศึกษารั บรู้ และสัม ผัส ถึ ง
ปรากฏการณ์การไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ รัฐจัดส่งที่กาลังเกิดขึ ้นของ
บ้ านสะอาดนามูล ที่ได้ รับการขนานนามจากคนต่างหมู่บ้านในพื ้นที่ใกล้ เคียงว่า
เป็ น “บ้านเกาหลี ”4 มาบ้ างแล้ ว
ผู้ศึกษามองว่า การนาเสนอรายงานข่าวของสื่อมวลชนดังกล่าว ยังคง
น าเสนอเพี ยงความเปลี่ ยนแปลงเชิ งกายภาพกับการเปลี่ ยนแปลงทางด้ าน
เศรษฐกิจเป็ นหลัก เช่น การปลูกสร้ างบ้ านด้ วยรู ปทรงสมัยใหม่ด้วยเงินจากการ
ทางานต่างประเทศ ศักยภาพในการใช้ จ่ายของครัวเรื อนในการบริ โภคสินค้ า และ
การเข้ าถึงและถือครองทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น รถยนต์ บ้ าน และที่ดิน ฯลฯ แต่กลับ
ละเลยต่อมิ ติความเปลี่ ยนแปลงในชนบทที่เกิ ดขึน้ ในชี วิตประจ าวันของผู้คน
มุมมองต่อการหวนกลับมาใช้ ชีวิตและวิถีการทางานในชนบท ตลอดจนความคิด
ความรู้ สึก และความปรารถนาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชนบทคืนถิ่ น
โดยเฉพาะกลุม่ แรงงานคืนถิ่น
4

เนื่องจากว่า หมูบ่ ้ านแห่งนี ้มีสมาชิกชุมชนเป็ นคนกลุม่ แรก ๆ ที่ไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้
มาตัง้ แต่ปี 2550 เป็ นต้ นมา และเมื่ อคนกลุ่มแรกเริ่ มกลับมาในช่ วงปี 2555 แล้ วประสบ
ผลสาเร็ จในเชิงเศรษฐกิจ จึงก่อให้ เกิดกระแสการหลัง่ ไหลไปทางานประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้
รัฐจัดส่งของชาวบ้ านสะอาดนามูลเป็ นจานวนมาก
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196
การนาเสนอบทความนี ้ มุ่งนาเสนอการก่อตัวของวิถีแบบเมืองในพืน้ ที่
ชนบท ด้ วยการพิ จารณาจากวิถี การบริ โภคแบบเมื องของคนชนบทในพื น้ ที่
รวมทังความเป็
้
นเมืองกับวิถีแบบเมืองในระดับความคิดและปฏิบตั ิการต่าง ๆ
ของคนชนบท ผ่านการสัมภาษณ์ และสนทนาอย่างไม่เป็ นทางการกับกลุ่มคน
ชนบทคืนถิ่นหรื อ “แรงงานอีสานคืนถิ่น” ในช่วงระหว่างทาการศึกษาภาคสนาม5
นอกจากนี ้ ผู้ศกึ ษามีโอกาสเข้ าไปร่วมในงานเลี ้ยงสังสรรค์ในช่วงที่คนชนบทบาง
คนกลับจากการทางานต่างประเทศ ทาให้ รับรู้ถึงปฏิสมั พันธ์กนั ระหว่างกลุ่มคน
ที่ เคยมี ประสบการณ์ เ คลื่ อ นที่ แ รงงานในประเทศเกาหลี ใ ต้ ด้ วยกั น และ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถิ่นกับเครื อญาติและคนในชุมชน ทาให้ รับรู้
ถึงการเปลี่ ยนแปลงในระดับตั วตนคื อ การเกิ ดขึน้ ของ “เสี ่ยเกาหลี ” ภายใต้
กระบวนการเคลื่ อนที่ แรงงาน โดยที่ บางคนสามารถยกระดับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมจนเป็ นที่ยอมรับจากคนในชุมชน
ผู้ศกึ ษานาเสนอว่า วิถีแบบเมือง ได้ เปิ ดเผยออกมาผ่าน ทัศนะของคน
ชนบท ที่มีต่อการใช้ ชี วิตและวิถีการทางาน สัมผัสได้ จาก การจัดการกิ จวัตร
ประจาวันที่มีการจัดการตารางเวลาในชีวิตประจาวันอย่างชัดเจน การมีความคิด
ริเริ่มสร้ างสรรค์ ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทางาน ภายใต้ รูปแบบที่คน
ชนบทมีการเคลื่อนที่ในชีวิตประจาวันจากชนบทสู่เมืองแล้ วกลับชนบทในแต่ละ
วัน อีกทังยั
้ งสามารถทาความเข้ าใจผ่านทัศนะของคนชนบทที่มีวิธีคิดต่อชนบท
ในฐานะพื ้นที่สขุ สงบแบบโรแมนติซิสม์ ตลอดจนความตระหนักในสิทธิความเป็ น
พลเมืองของคนชนบท

5

เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.2560
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ตัวตนใหม่ ของแรงงานอีสานคืนถิ่นกับการก่ อตัวของวิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท

ส่วนต่อไปของบทความผู้ศึกษาทาการทบทวนแนวคิดในการพิจารณา
พื ้นที่ชนบทและการศึกษาเกี่ยวกับเมืองในมิติตา่ ง ๆ จากนันได้
้ นาเสนอให้ เห็นถึง
ความสาคัญของเงินส่งกลับมี่มีตอ่ การบริ โภคของคนชนบท แล้ วทาการชี ้ให้ เห็น
ถึงวิถีแบบเมืองที่เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการของคนชนบท ตลอดจน
การก่อเกิด “ตัวตนใหม่” ขึ ้นมาของ “แรงงานอีสานคืนถิ่น” โดยเฉพาะกลุ่มคนที่
ไปทางานประเทศเกาหลีใต้ แบบรัฐจัดส่งที่กลายเป็ น “เสีย่ เกาหลี ” ในพื ้นที่ชนบท
ท่ามกลางปฏิ สัมพันธ์ ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มแรงงานคื นถิ่ นด้ วยกัน และ
ปฏิสมั พันธ์ที่มีกับคนในชุมชนโดยที่พวกเขาได้ รับการยอมรับทางสังคมจากคน
ในชุมชน
2. พืน้ ที่ ตัวตน การเคลื่อนที่: การก่ อตัวของวิถีแบบเมืองในชนบท
ที่ผา่ นมาปฏิสมั พันธ์ระหว่างพื ้นที่ชนบทกับเมืองโดยเฉพาะบริ บทเอเชีย
ตะวันออกเฉี ยงใต้ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณาว่ า มี ความหลากหลายและซั บซ้ อน
(multiple hybridities) ด้ วยเพราะการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างพื ้นที่ชนบทกับพืน้ ที่
เมืองของคนชนบท (Rigg, 1998) ในผลงาน Revisiting frontiers as transitional
spaces in Thailand ของ Philip Hirsch (2009)ได้ ทบทวนและชี ใ้ ห้ เห็ นถึง เส้ น
แบ่งพรมแดน (frontiers) ของพืน้ ที่ต่าง ๆ ในสังคมไทย ที่มี ความกา้ กึ่งก ากวม
หรื อ “in-between” ซึ่ ง ประกอบด้ วย 3 พื น้ ที่ คื อ 1) พรมแดนพื น้ ที่ เ กษตร
(agriculture frontiers) ที่ เกิ ดรู ปแบบความสัมพันธ์ ทางการผลิ ตใหม่ขึน้ มา 2)
พรมแดนของพื ้นที่กึ่งเมือง (peri-urban frontiers) ที่วิถีชีวิตกับอัตลักษณ์ ความ
เป็ นเมื องกับความเป็ นชนบทได้ มี ปฏิ สัมพันธ์ ต่อกันในพื น้ ที่ เดี ยวกัน และ 3)
พรมแดนแห่งความเป็ นชาติ (national frontiers) ที่มีการเกิดขึน้ ของภูมิภาคใหม่
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198
กับการเคลื่อนที่ข้ามพรมแดน สิ่งเหล่านี ้ได้ ส่งผลให้ เส้ นแบ่งพรมแดนพื ้นที่ตา่ ง ๆ
มีนยั เชิงพื ้นที่ทงในระดั
ั้
บนามธรรม (spatial) กับเป็ นเครื่ องมือการทาความเข้ าใจ
การเปลี่ยนผ่านในสังคมไทย (Hirsch, 2009)
สาหรับความเป็ นพื ้นที่กึ่งเมือง Hirsch (2009) มองว่า ที่ผ่านมาการทา
ความเข้ าใจพื ้นที่รอยต่อระหว่างพื ้นที่ชนบทกับพื ้นที่เมืองด้ วยแนวคิด desakota
หรื อที่เรี ยกว่า พื ้นที่ชานเมือง (Mcgee, 1991)6 มีข้อจากัด ด้ วยเพราะ พรมแดน
ของพื ้นที่ “กึ่งเมือง” ยากจะกาหนดขอบเขตเชิงพืน้ ที่ได้ อย่างชัดเจน เนื่องจาก
ความเป็ นเมื องได้ แผ่ขยายเข้ าไปยังหมู่บ้ านชนบททุกหนทุกแห่ง ซึ่ง Hirsch
ชี ้ให้ เห็นว่า “คุณค่าและความสัมพันธ์ แบบเมื องได้แทรกซึ มอยู่ในสังคมชนบท
ไทยเพิ่ มมากขึ้ น เฉกเช่ นเดี ยวกันกับพื ้นที ่อื่น ๆ ในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ ”
(Hirsch, 2009: 128) กล่าวได้ ว่า Hirsch พยายามชีใ้ ห้ เห็นถึงคุณลักษณะของ
“พื ้นที่กึ่งเมือง” ที่มีความซับซ้ อนและคลุมเครื อเพิ่มมากขึ ้น
แต่ในอีกด้ านหนึ่ง ยังคงมีการพิจารณา ความเป็ นเมืองกับวิถีแบบเมือง
ในระดับชีวิตประจาวันของคนชนบทที่ยงั คงใช้ ชีวิตอยู่ในพื ้นที่ชนบท และมีการ
เคลื่อนที่ไปมาระหว่างพื ้นที่เมืองกับชนบทในรู ปแบบต่าง ๆ งานศึกษาของ Eric
C. Thompson ([2007]2012) ศึ กษาชุ ม ชนชนบทหรื อ kampung ในประเทศ
มาเลเซีย ได้ เสนอว่า พื ้นที่ชนบทมาเลย์กาลังมีการก่อตัวและเกิดขึ ้นมาของ แบบ
แผนการทางานแบบเมือง รูปแบบของการปฏิสมั พันธ์กนั แบบเมือง และความคิด
6

แนวคิด desakota สามารถใช้ ทาความเข้ าใจกระบวนการกลายเป็ นเมืองในพื ้นที่เมืองใน
ภูมิภาคที่เกิดการขยายตัว เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น และหาดใหญ่ ฯลฯ ที่เกิดการเปลีย่ นแปลง
การใช้ ที่ดินอย่างรวดเร็ ว การเกิดขึ ้นของบ้ านจัดสรร การขยายตัวของคนชัน้ กลาง และการ
เกิ ดขึน้ ของศูนย์ การค้ า ตลอดจนการเข้ ามาของอุตสาหกรรม (โปรดดู Jim Glassman and
Chris Sneddon, 2003 เพิ่มเติม)
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แบบคนเมื องของคนชนบท (Thompson, เพิ่ งอ้ าง: 5) ในงานศึกษาชิ น้ นี เ้ ขา
ชีใ้ ห้ เห็นว่า รู ปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิ จที่ หลากหลายของคนชนบทกับการ
ผลิ ตผลผลิ ตสู่เมื องแล้ วรั บสิ นค้ าจากเมื องกลับมาบริ โภค พร้ อมกันกับการ
เคลื่อนที่ในชีวิตประจาวันของคนชนบทที่เข้ าไปทางานและเรี ยนหนังสือในเมือง
ตลอดจนกิ จวัตรประจ าวัน เช่น การสนทนาในร้ านกาแฟ การเดินทางด้ วยรถ
โดยสารประจาทางเข้ าเมืองเป็ นประจา ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงวิถีแบบเมืองที่ก่อตัว
ขึ ้นมาในพื ้นที่ชนบท (Thompson, เพิ่งอ้ าง, 89-107) นอกจากนี ้ พิธีกรรมสาคัญ
ของคนชนบท เช่น พิธีการขลิบ ที่เริ่ มใช้ การแพทย์สมัยใหม่ และการแต่งงาน ที่มี
รูปแบบการจัดงานให้ สมั พันธ์ กับวิถีของคนชนบทที่เข้ าไปใช้ ชีวิตและทางานใน
เมือง ได้ เป็ นตัวบ่งชี ้ให้ เห็นถึง ความเป็ นเมืองที่เข้ ามาสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของคน
ชนบทอี กด้ วย (Thompson, เพิ่ งอ้ าง, 113-124) ที่ ส าคัญแรงงานอพยพจาก
ชนบท ถื อได้ ว่า เป็ นผู้กระทาการที่สาคัญในการสร้ าง ธารง และมีอิทธิ พลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างชนบทกับเมือง (Thompson, เพิ่งอ้ าง: 87)
นอกจากนี ้ กระบวนการกลายเป็ นเมื องของชนบท (rurbanization) ที่
สัมพันธ์ กับการเคลื่ อนที่ แรงงาน ได้ มี ตัวบ่งชี จ้ าก มาตรฐานการด ารงชี วิ ต
สิ่งปลูกสร้ าง การประกอบอาชีพ และโอกาสทางการศึกษาของแรงงานอพยพ
(Alexandru, 2012) ทัง้ นี ้ การเคลื่ อนที่ แรงงาน ได้ มี ส่ วนอย่ างส าคัญในการ
เชื่อมโยงผู้คนเข้ ากับพื ้นที่ตา่ ง ๆ ก่อให้ เกิดการนาบรรทัดฐานต่าง ๆ ของเมืองมา
สู่ชนบท เปลี่ยนผู้ผลิตชนบทให้ กลายเป็ นผู้บริ โภคในเมือง เปลี่ยนชาวนาเป็ น
กรรมกรในเมือง และเปลี่ยนลูกหลานชาวนากลายเป็ นเยาวชนในเมื อง (Rigg
and Wong, 2011: 7) กล่าวได้ วา่ งานศึกษาที่ผ่านมา (Thompson ([2007]2012;
Alexandru, 2012; Rigg and Wong, 2011) มีส่วนอย่างสาคัญในการพิจารณา
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199

200
ถึงวิถีแบบเมืองที่เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการในชีวิตประจาวันของ
คนชนบท
แต่ในอีกด้ านหนึ่งกลับมีข้อเสนอที่น่าสนใจในการทาความเข้ าใจ การ
แสดงออกของแรงงานอพยพ (self expression) ที่เข้ าไปใช้ ชีวิตและท างานใน
เมืองว่า แรงงานอพยพมิได้ กลายเป็ น (becoming) คนเมือง อย่างสมบูรณ์ แบบ
แต่กลับมีตวั ตนและความเชื่อที่ผูกโยงกับชุมชนชนบทบ้ านเกิด ดังนัน้ ตัวตนคน
ชนบทที่ เป็ นแรงงานอพยพ จึงอยู่ในสภาวะ “กา้ กึ่งกากวม” (in-between) ใน
ระหว่างความเป็ นชนบทกับความเป็ นเมือง (Anh et al, 2012) โดยงานศึกษาของ
Mills (2001) ถื อได้ ว่า เป็ นผลงานอี กชิ น้ หนึ่งที่ พิ จารณาถึ งการก่ อเกิ ดตั วตน
สมัยใหม่ของคนชนบท โดยเฉพาะกลุม่ ผู้หญิงชนบทอีสาน ที่เคลื่อนที่แรงงานเข้ า
ไปใช้ ชีวิตและทางานในพืน้ ที่เมื อง ซึ่งมีพืน้ ฐานมาจากความปรารถนาในการ
บริ โภคความเป็ นสมัยใหม่ กับการท าหน้ าที่ ลูกที่ ดี ที่ สะท้ อนค่านิ ยมดัง้ เดิ ม
(tradition) (Mills, 2001)
สาหรับพื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาดโดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูลที่
เป็ นพืน้ ที่หลักในการศึกษาครั ง้ นี ้ หากพิจารณาผ่านที่ ตงทางภู
ั้
มิ ศาสตร์ ที่อยู่
ห่างไกลจากตัวเมืองอุดรธานีมากกว่า 30 กิโลเมตร และยังคงมีการทาเกษตร
ควบคูก่ บั การทางานนอกภาคเกษตร ผู้คนในพื ้นที่ส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นคนท้ องถิ่น
ดังเดิ
้ ม พื ้นที่ยงั ไม่มีการขยายตัวของประชากรอย่างเข้ มข้ นจนสามารถยกระดับ
เป็ นเขตเทศบาล และการเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์จากที่ดินยังคงไม่อยู่ใน
ระดับที่ เข้ มข้ น แต่มี การเปลี่ ยนมื อการถื อครองอยู่บ้าง ผู้ศึกษามองว่า พื น้ ที่
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ชนบทตาบลห้ วยสามพาดยังไม่ได้ กลายเป็ นพื ้นที่ “กึ่งเมือง”7 แต่มีลกั ษณะเป็ น
พื ้นที่ชนบทที่วิถีแบบเมืองกาลังก่อตัวขึ ้นมาซ้ อนทับกับวิถีชนบท
3. ความสาคัญของ “เงินส่ งกลับ”
ที่มีต่อการบริโภคแบบเมืองของคนชนบท
การเคลื่ อ นที่ แ รงงานในบริ บ ทเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เป็ นแรง
ขับเคลื่อนสาคัญในการเปลี่ยนแปลงพื ้นที่ชนบท ส่งผลให้ โครงสร้ างแรงงานใน
พื ้นที่ชนบทปรับเปลี่ยน แต่ในอีกด้ านหนึ่งเงินส่งกลับจากการเคลื่อนที่แรงงาน
ถื อได้ ว่าเป็ นทุนส าหรั บการผลิ ตภาคเกษตรที่ ส าคัญ (Kelly, 2011: 494-496)
ในช่วงต้ นปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา มีการเปิ ดเผยจากหน่วยงานรัฐ คือ กรมการ
จัดหางาน (กกจ.) ว่า แรงงานจากประเทศไทยที่ไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศ ไต้ หวัน เกาหลีใต้ อิสราเอล และญี่ปนุ่ ฯลฯ ภายใต้ รูปแบบต่าง ๆ มีการ
ส่งเงินกลับประเทศไทย (ตลอดปี พ.ศ. 2559) จานวนมากกว่า 1.1 แสนล้ านบาท
(www.thairath.co.th สื บ ค้ นเมื่ อ วั น ที่ 1 มี น าคม 2561) ทั ง้ นี ้ “เงิ น ส่ ง กลั บ ”
(remittances) ของแรงงานจากชนบทที่ไปทางานต่างประเทศ มีนยั สาคัญต่อการ

7

คุณลักษณะสาคัญของการกลายเป็ นพื น้ ที่ “กึ่ งเมื อง” มี ตัวบ่งชี จ้ าก การขยายตัวของ
ประชากรอย่างรวดเร็ ว โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ (new comers) จนสามารถยกระดับเป็ นเขต
เทศบาล การเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใช้ ประโยชน์จากที่ดิน กิจกรรมด้ านการเกษตรลดลง การ
เกิดขึ ้นของบ้ านจัดสรร และความแตกต่างหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ ทางชนชัน้ ที่ซบั ซ้ อนของผู้คนในพืน้ ที่ ฯลฯ ที่สาคัญจะเกิดปรากฏการณ์ การ
เผชิญหน้ าทางชนชัน้ ของกลุ่มคนชนชันต่
้ าง ๆ (โปรดดู Philip Hirsch, 2009; Tubtim Tubtim,
2014 เพิ่มเติม)
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202
ปรับภูมิทัศน์ ทางเศรษฐกิจและสังคมของพื น้ ที่ ชนบท โดยเฉพาะครั วเรื อนใน
พื ้นที่ชนบทที่มีสมาชิกครัวเรื อนไปทางานต่างประเทศภายใต้ รูปแบบรัฐจัดส่งที่มี
หลักประกันความมั่นคงด้ านเศรษฐกิ จหรื อรายรั บ ที่ คาดว่าจะได้ รั บจากการ
ทางานที่แน่นอน
พื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูล มีหลาย
ครัวเรื อนที่สมาชิกครัวเรื อนเคลื่อนที่แรงงานออกไปทางานในพื ้นที่เมืองกับพื ้นที่
ต่าง ๆ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ โดยเฉพาะการไปทางานประเทศเกาหลีใต้
จนได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “บ้ านเกาหลี” ในพื ้นที่ชนบทอีสานของบ้ านสะอาด
นามูล (โปรดดู สมพงศ์ อาษากิจ, 2560) ซึ่งคนที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน
ได้ ส่งเงินกลับมาให้ แก่สมาชิกครอบครัวที่ชุมชนบ้ านเกิดใช้ จ่ายในด้ านต่าง ๆ
ส่งผลให้ คนชนบทมีโอกาสในการบริ โภคที่คล้ ายคลึงกับเมืองและมีรู ปแบบการ
ดาเนินชีวิตที่หลากหลายมากขึ ้น
จากการสนทนากับคนชนบทบ้ านสะอาดนามูล ที่มีสมาชิกในครอบครัว
ไปทางานต่างประเทศ โดยเฉพาะการไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ แบบรัฐจัดส่ง
ทาให้ รับรู้ ว่า รายได้ ขัน้ ต่านัน้ มากกว่า 40,000 บาท/เดือน โดยยังไม่รวมค่า
ทางานล่วงเวลาหรื อค่าโอที (overtime) คนชนบทบางรายเล่าให้ ผ้ ูศึกษาฟั งว่า
ลูกชายของตนเองมีรายได้ บางเดือนมากกว่า 70,000 บาท/เดือน ซึ่งการส่งเงิน
กลับมาทางบ้ านของแต่ละคนที่อยู่เกาหลีใต้ มีรูปแบบและจานวนแตกต่างกันไป
ในแต่ละครัวเรื อน แต่ที่สาคัญจะเห็นถึง “เงินส่งกลับ” ที่ถูกนามาใช้ ในรู ปแบบ
ต่าง ๆ คือ การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิ จทัง้ ในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร การบริ โภคและยกระดับมาตรฐานในการดารงชีวิต ตลอดจนการสร้ าง
หลักประกันความมั่นคงในการใช้ ชีวิต รวมทัง้ การเคลื่ อนที่ แรงงานได้ เกิ ดการ
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สื่ อสารบนพื น้ ที่ สื่ อสังคมออนไลน์ รู ปแบบใหม่ระหว่างคนชนบทบ้ านเกิ ดกับ
สมาชิกครอบครัวที่อยูร่ ะหว่างการเคลื่อนที่แรงงานอีกด้ วย
ในช่วงหลังทศวรรษ 2550 รู ปแบบของการใช้ ประโยชน์จากเงินส่งกลับ
ของคนที่อยู่ชนบทในพืน้ ที่ ชนบทตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูล มีการนาเงินส่งกลับไปใช้ จ่ายในการบริ โภคเพิ่มมากขึ ้น และถูกนาไปใช้ ใน
การสร้ างบ้ านหรื อปรับปรุ งบ้ าน ซือ้ ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน รถยนต์ และสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ บางรายมีการส่งเงินมาสร้ างบ้ านหลังใหม่ขึ ้นมาด้ วย
รูปทรงสมัยใหม่ที่มลู ค่ามากกว่า 1 ล้ านบาท หากเป็ นการซื ้อที่ดินจะเป็ นการซือ้
ที่ดินแปลงเล็ก เพื่อที่จะสามารถสร้ างบ้ านเรื อน และทาสวนขนาดเล็กได้ ไม่ได้
เป็ นที่ดินแปลงใหญ่สาหรับการทาเกษตรเฉกเช่นอดีต อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี
2560 เป็ นต้ นมา บางครัวเรื อนได้ หนั กลับมาลงทุนซื ้อสัตว์เลี ้ยง คือ วัว และควาย
มาเลี ย้ งเพิ่มมากขึน้ ด้ วยเพราะราคากลับมาเพิ่มสูงขึน้ เป็ นอย่างมาก 8 บาง
ครัวเรื อนยังคงนาเงินส่งกลับจากต่างประเทศมาขยับขยายกิจกรรมการผลิตใน
ภาคเกษตรของตนเองด้ วยการซื ้อปั จจัยและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ตา่ ง ๆ
นอกจากนี ้ ยังมีการใช้ จ่ายเงินส่งกลับไปกับการลงทุนประกอบกิจการ
ขนาดเล็กในชุมชนอีกด้ วย เช่น บางรายนาไปเปิ ดปั๊ มนา้ มัน ร้ านมิ นิมาร์ ท และ
ร้ านค้ าชุมชน เพื่อรอสมาชิกครอบครัวกลับมาจากเกาหลีใต้ ในกรณี ของบ้ าน
สะอาดนามูล เงินส่งกลับยังได้ ถกู นาไปลงทุนซื ้อรถโดยสารประจาทางเพื่อรองรับ
การกลับมาจากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ อีกด้ วย กล่าวคือ ในช่วงระหว่างที่
ทางานอยูท่ ี่ประเทศเกาหลีใต้ คนชนบทบ้ านสะอาดนามูลหลายราย ได้ เลือกที่จะ
8

ในช่วงตังแต่
้ ปี 2554 เป็ นต้ นมา ราคา วัว ควาย เพิ่มราคาสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก แต่ในช่วงก่อน
หน้ านันคนชนบทหลายคนได้
้
ทยอยขายออกไปเพราะราคาตกต่าลง ปั จจุบนั ราคาวัวบางตัวมี
มูลค่าสูงมากกว่า 30,000 บาท
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นาเงินที่สง่ กลับมาให้ กบั คนทางบ้ านในแต่ละเดือน ไปลงทุนซื ้อรถโดยสารประจา
ทางพร้ อมกันกับโควตาในการวิ่งรถ เส้ นทางระหว่างพืน้ ที่ตาบลห้ วยสามพาด
กับเมื องอุดรธานี รวมระยะทางกว่า 30 กิ โลเมตร บนถนนสายหลัก คือ ถนน
มิตรภาพ เมื่อซื ้อรถโดยสารหรื อโควตาวิ่งรถแล้ ว ในช่วงที่ยงั ไม่ได้ กลับมาสามารถ
ปล่อยเช่ารถและโควตาการวิ่งรถได้ และเมื่อกลับมาจึงมาประกอบอาชีพขับรถ
โดยสารประจาทางสายดังกล่าว
เงิ นส่งกลับ ยังถูกน าไปใช้ จ่ายส าหรั บการบริ โภคในชี วิ ตประจ าวัน
โดยเฉพาะวิถีการบริ โภคที่คล้ ายคลึงกับคนเมืองของคนชนบท กล่าวคือ ในช่วง
ปลายเดือนถึงสิ ้นเดือนในแต่ละเดือน เมื่อสมาชิกครัวเรื อนส่งเงินมาจากประเทศ
เกาหลี ใต้ หรื อประเทศต่าง ๆ ที่ไปทางาน คนที่อยู่ทางบ้ านจะเดินทางเข้ าไป
ห้ างสรรพสินค้ าต่าง ๆ ในเมืองอุดร เพื่อพักผ่อนหย่อนใจและนาเงินไปใช้ จ่ายซื ้อ
สิ นค้ าอุปโภคและบริ โภคต่า ง ๆ บางรายเข้ าไปนั่งกิ นข้ าวในร้ านอาหารใน
ห้ างสรรพสินค้ า เช่น ร้ านอาหารฟ้าสต์ฟู้ด อาหารญี่ ปนุ่ และอาหารเกาหลี ฯลฯ
อีกทังยั
้ งมีการนาเงินไปซือ้ สินค้ าที่ทนั สมัย เช่น เครื่ องใช้ ไฟฟ้า และเทคโนโลยี
อานวยความสะดวกต่าง ๆ
การใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันและค่าการศึกษาสาหรับบุตรของครอบครัว
ที่ชนบทบ้ านเกิด ได้ เป็ นค่าใช้ จ่ายที่สาคัญที่เกิดจากเงินส่งกลับด้ วยเช่นกัน เงิน
ส่งกลับเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กับคนชนบทในการเข้ าไปรั บการศึกษาในพื น้ ที่
เมืองเพิ่มมากขึน้ สะท้ อนความมุ่งหวังที่มีต่อการศึกษาของคนชนบทและแรง
ปรารถนาในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนชนบท ด้ วยการส่งเสริ มการศึกษา
ของบุตรหลาน เพราะการศึกษากลายมาเป็ นเงื่อนไขสาคัญในการเลื่อนชัน้ ทาง
สังคมและเป็ นโอกาสในการยกระดับคุณภาพของชีวิตของคนชนบท นอกจากนี ้
คนชนบทในพื ้นที่บ้านสะอาดนามูล ยังมีการจัดการความเสี่ยงในชีวิตด้ วยการ
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ซื ้อบริการประกันชีวิตในกรณีตา่ ง ๆ จากตัวแทนขายประกันที่เป็ นคนในชุมชน ได้
เกิดขึ ้นอย่างแพร่ หลายในพื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาด รวมทังบ้
้ านสะอาดนา
มูลด้ วย โดยที่คา่ ประกันชีวิตรายปี และรายเดือนของบางคนและบางครัวเรื อน มี
จานวนที่ ค่อนข้ างสูงโดยเฉพาะกรณี ที่ใช้ บริ การประกันกับบริ ษัทเอกชนจะมี
ค่าใช้ จา่ ยค่าเบี ้ยประกันตังแต่
้ ปีละ 20,000-100,000 บาทต่อปี /คน/ครอบครัว ซึง่
จะใช้ บริ การประกันของบริ ษัทกรุ งเทพธุรกิจประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันภัย
และเอไอเอ (AIA) ฯลฯ ครัวเรื อนที่สามารถจ่ายได้ ส่วนใหญ่จะเป็ นครัวเรื อนที่มี
รายได้ เพียงพอ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีรายได้ ประจา และ/หรื อมี
สมาชิกในครัวเรื อนไปทางานต่างประเทศแล้ วส่งเงินกลับมาให้ คนที่อยู่ทางบ้ าน
แต่ในอีกด้ านหนึ่งครัวเรื อนที่มีรายรับที่ไม่มาก ก็จะเป็ นสมาชิกประกันชีวิตกับ
ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สหกรณ์ การเกษตร ชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้าน และลูกเสื อชาวบ้ าน ซึ่งแต่ละแห่งมี การจ่ายเบีย้ ประกันน้ อยกว่า
ประกันชีวิตของบริ ษัทเอกชนหลายเท่าตัว
นอกจากนัน้ การบริโภคสื่อสังคมออนไลน์สมัยใหม่ (new social media)
กลายมาเป็ นสิ่งที่คนชนบทเข้ าถึงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน หากต้ นทศวรรษ 2550 พื ้นที่
ชนบทได้ เกิ ดกระแสนิ ยมติ ดตัง้ ระบบจานดาวเที ยมในการรั บชมช่ องที วี ที่
หลากหลายมากขึน้ แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา การติดตังระบบ
้
อินเทอร์ เน็ตตามบ้ านเรื อน และการใช้ บริ การผ่านเครื อข่ายโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน
(smartphone) ได้ เกิดขึน้ อย่างดาษดื่นในพื น้ ที่ชนบท โดยเฉพาะครั วเรื อนที่ มี
สมาชิกไปทางานต่างประเทศจะมีการติดตังระบบอิ
้
นเตอร์ เน็ตประจาบ้ านหรื อ
ได้ รั บสมาร์ ทโฟน จากต่างประเทศจากสมาชิ กครอบครั วที่ อยู่ระหว่ างการ
เคลื่อนที่แรงงานเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศ ทังนี
้ ้บ้ านสะอาดนามูล มีคน
ในชุมชนไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นจานวนมาก คนที่อยู่ชนบทมีการใช้
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และเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตเพิ่มมากขึน้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ทาให้ คนชนบทบางคน
เข้ าถึงข้ อมูลข่าวสารได้ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นทางสังคมที่เกิดขึ ้นในโลก
สังคมออนไลน์
4. วิถีความคิดแบบเมืองของคนชนบท
การหวนคืนถิ่นหลังจากการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบทในพื ้นที่ชนบท
ตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูลนัน้ ส่วนหนึง่ ได้ นาประสบการณ์
และความคิดจากการใช้ ชี วิตและทางานในพื น้ ที่ เมื องหรื อพื น้ ที่ ต่าง ๆ ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่างการเคลื่อนที่แรงงานกลับมาด้ วย ส่งผล
ให้ มีมมุ มองต่อการใช้ ชีวิตและทางานเมื่อหวนคืนถิ่นที่ทนั สมัยและคล้ ายคลึงกัน
กับความเป็ นเมือง (โปรดดู Keyes, 2014: 154-157) ทังนี
้ ้ความคิดและปฏิบตั ิการ
แบบเมื อง (โปรดดู Thompson, 2012[2007]) ของคนชนบทสามารถสัมผัสได้
จากมุมมองต่อการใช้ เวลาที่กระชับมากขึน้ พร้ อมกันกับการแสดงออกถึงการ
เป็ นผู้มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ด้ วยการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทางาน
นอกจากนี ้ คนชนบทในพื ้นที่บางคนที่ยงั คงอยู่ระหว่างการเคลื่อนที่โดยใช้ ชีวิต
และทางานอยู่ในพื ้นที่เมือง ได้ มีมมุ มองต่อพื ้นที่ชนบทว่า เป็ นพื ้นที่สาหรับการ
หวนกลับมาใช้ ชีวิตเพื่อความสุขสงบ ยิ่งไปกว่านัน้ คนชนบทบางคนได้ แสดงออก
ถึงความคิดที่มีความตระหนักถึงสิทธิความเป็ นพลเมืองของตนเองออกมา
4.1 มุมมองต่ อเวลาที่กระชับมากขึน้
ประสบการณ์จากการทางานในพื ้นที่เมืองหรื อพื ้นที่ตา่ ง ๆ ทังในประเทศ
้
และต่างประเทศของคนชนบทในบางช่วงรุ่ นอายุนนั ้ โดยส่วนใหญ่เกือบทัง้ หมด
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ได้ ออกไปสัมผัสกับงานภาคอุตสาหกรรมในโรงงานประเภทต่าง ๆ เมื่อพวกเขา
หวนคืนถิ่นกลับชนบทและไม่ได้ กลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาค
เกษตรอีกต่อไป ได้ ส่งผลให้ มีมุมมองต่อการจัดการกิจวัตรประจาวันของตนเอง
ว่า มีความแตกต่างกับจังหวะชีวิตของคนชนบทโดยทัว่ ไปที่ยงั คงทาเกษตร
ดังกรณีของ บ้ านสะอาดนามูล ที่คนส่วนใหญ่หลังกลับจากต่างประเทศ
จะไม่ ได้ หวนกลับมาท างานภาคเกษตร จะนิ ยมน าเงิ นที่ หามาได้ ไปลงทุน
ประกอบกิจการต่าง ๆ เช่น ซื ้อรถโดยสารประจาทาง สาย 44 และโควตาการวิ่งรถ
ที่วิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารระหว่างพื ้นที่ชนบทตาห้ วยสามพาด-เมืองอุดรธานี จังหวะ
ชีวิตและการทางานของพวกเขาจึงคล้ ายคลึงกับคนในเมืองหรื อคนชนบทที่ต้อง
เดินทางไปทางานในเมืองแบบเดินทางไปในตอนเช้ า และเดินทางกลับในตอน
เย็น
ลือชัย (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เล่าว่า ประสบการณ์ที่ยาวนานของการ
ไปใช้ ชีวิตและทางานในเมือง อย่างกรุ งเทพฯ กับการไปทางานต่างประเทศ ที่
ประเทศเกาหลีใต้ ของเขา ได้ มีผลต่อการจัดการชีวิตประจาวันของเขา เพราะเขา
ไม่ได้ เป็ นชาวนาอีกต่อไปแล้ ว กอปรกับการประกอบอาชีพขับรถโดยสารประจา
ทางของเขา ที่ต้องมีการเข้ าคิว ลงเวลา และคอยรับ-ส่งผู้โดยสารระหว่างพื น้ ที่
ชนบทกับเมือง ทาให้ ในแต่ละวันตัวเขาจะมีตารางเวลาที่ชดั เจนในการใช้ ชีวิตแต่
ละวัน โดยเฉพาะวันจันทร์ -ศุกร์ เขาจะกลับบ้ านหลังเวลา 21.00 น. เป็ นประจา
ทุกวัน เพราะรอรับผู้โดยสารที่ทางานห้ างสรรพสินค้ า และพนักงานห้ างร้ านต่าง ๆ
ที่ปิดทาการดึกในเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็ นลูกค้ าประจาของเขากลับมาจากในเมือง
ลือชัย มีทศั นะต่อการจัดการเวลาของตนเองว่า แตกต่างกับชาวบ้ านในชนบทที่
ยังคงทานาหรื อทาเกษตรในภาคชนบทว่า
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“ไทบ้ า นเฮ็ ด อิ หยั ง บ่ ค่ อ ยสิ มี ก่ า นก าหนดเวลาที ่ ชั ด เจน
อย่างเช่นก่านเฮ็ดนา กะสิ ไปมื ้อเซ้า แต่บ่บอกเวลาชัดเจน แต่ก่านขับรถ
โดยสาร ไปลงเวลาสิ มีเวลาก่านแล่นรถที ่กาหนดชัดเจน ในแต่ละมื ้อสิ
ตื ่นแต่เซ้า คัน้ เป่ นช่วงเฮ็ดนากะสิ ออกไปเบิ่ งนาก่อนจั๊กคราว หลังจาก
นั้นกะสิ ไปลงเวลาแล่ นรถโดยสารก่ อน 9 โมงเซ้ าในแต่ ละมื ้ อ เสาร์
อาทิ ตย์กะสิ หยุดพัก ไปหาตีไก่ คลายเครี ยด”
4.2 การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการทางาน
ประสบการณ์ การทางานในประเทศเกาหลีใต้ ของคนชนบทที่เคลื่ อนที่
แรงงานไปทางานในช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา และเพิ่งจะหวนคืนถิ่ น
พื ้นที่ชนบทมาในช่วงระหว่างปี 2555-2560 ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นกลุ่มคนที่
มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยมีประสบการณ์ การใช้ ชีวิตในพืน้ ที่เมืองสมัยใหม่และมี
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี เมื่อกลับมาพื ้นที่ชนบทจึงนาประสบการณ์ ที่คลุก
คลีกับการใช้ สื่อสมัยใหม่มาผสมผสานกับการผันตนเองไปประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตร เช่น การขับรถโดยสารสองแถวประจาทาง เมื่อเข้ าสู่อาชีพประกอบ
กิจการขับรถโดยสารประจาทางแล้ ว พวกเขาบางคนได้ มีความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์
ในการประกอบอาชีพของตนเอง ด้ วยการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ ใน
การประกอบอาชีพ
ยุทธพงษ์ (นามสมมติ) อายุ 34 ปี เมื่อกลับมาขับรถโดยสารประจาทาง
สาย 44 ในช่วงแรก ได้ เป็ นผู้ริเริ่ มในการสร้ างแรงดึงดูดของรถโดยสารประจาทาง
ให้ มีความแตกต่างกับคนที่ขบั มาในช่วงก่อนหน้ า เพราะเขาเห็นถึงความสาคัญ
ของพฤติกรรมเด็กนักเรี ยนที่มานัง่ รถโดยสารของเขาที่ชอบเล่น สมาร์ ทโฟน เขา
จึงซื ้อเครื่ องกระจายสัญญาอินเทอร์ เน็ตแบบพกพาเคลื่อนที่ของบริ ษัท AIS มา
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ติดตังไว้
้ บนรถโดยสาร เพื่อให้ ผ้ โู ดยสารได้ ใช้ ประโยชน์ซึ่งเขามองว่า ถ้ าผู้โดยสาร
คนไหนติดใจบริ การรถของเขาก็จะรอขึน้ รถของเขาตลอดไป และในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ยุทธพงษ์ ได้ นารถสาย 44 ไปติดตังเครื
้ ่ องเสียง
ระบบสเตอริ โอ และมีจอภาพขนาดใหญ่ ด้วย และในส่วนของที่ นั่งคนขับยังมี
หน้ าจอมอนิ เตอร์ ขนาดเล็ กที่ สามารถควบคุมระบบเครื่ องเสี ยง และระบบ
อินเทอร์ เน็ตภายในรถที่มีทงเพลง
ั้
ภาพเคลื่อนไหว แสดงผลในหน้ าจอใหญ่หลัง
รถ ให้ ผ้ โู ดยสารได้ รับฟั งรับชมอีกด้ วย โดยเขาลงทุนไปเป็ นจานวนเงินมากกว่า
50,000 บาท เมื่อผู้เขียนสนทนากับเขาว่าทาไมถึงได้ ลงทุนไปขนาดนี ้และไปได้
แนวคิดแบบนี ม้ าจากไหน เขาได้ เล่าให้ ฟังว่า ถ้ าอยู่ที่เกาหลีใต้ การที่รถเก๋งมี
จอมอนิเตอร์ ควบคุมระบบเครื่ องเสียง และสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์แล้ วโทร
ออกได้ เป็ นเรื่ องปกติที่มีอยู่กับรถเก๋งที่นั่นทุกคัน ตัวเขาจึงได้ นามาประยุกต์ใช้
กับรถโดยสารประจาทางของเขา นอกจากรถโดยสารของเขาแล้ วยังมีรถโดยสาร
ของญาติเขาอีกคันที่เคยไปทางานที่เกาหลีใต้ แล้ วกลับมาขับรถโดยสารประจา
ทางสาย 44 และนารถไปติดตังระบบเครื
้
่ องเสียงและอินเตอร์ เน็ตไวไฟในรถเพื่อ
บริการผู้โดยสาร ซึง่ จากจานวนรถโดยสาย 44 จานวน 70 กว่าคันมีเพียงรถ 2 คัน
นีเ้ พียงเท่านัน้ ที่ทาแบบนี ้ สิ่งเหล่านีส้ ะท้ อนให้ เห็นถึงความคิดสมัยใหม่ที่เป็ น
ประสบการณ์ ติ ดตัวมาจากประเทศเกาหลี ใต้ แล้ วน ามาประยุกต์ ใช้ ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง
4.3 วิถีคิดต่ อชนบทในฐานะพืน้ ที่สุขสงบแบบโรแมนติซิสม์
บ้ านสะอาดนามูล ในปั จจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) เป็ นต้ นมา เป็ นช่ วง
ระยะเวลาที่คนชนบทที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ขึน้ ไป ที่เป็ นคนชนบทกลุ่มแรก ที่
เคลื่อนที่แรงงานไปทางานที่ กรุงเทพฯ ตังแต่
้ ชว่ งทศวรรษ 2510-2520 เป็ นต้ นมา
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สาหรับคนชนบทบางคนที่เคยใช้ ชีวิตและทางานอยู่ในเมือง อย่างกรุงเทพฯ เป็ น
ระยะเวลานาน มากกว่า 30 ปี เริ่ มมีความคิดที่จะหวนคืนถิ่นกลับมาพื ้นที่ชนบท
บางครอบครั วได้ ส่งเงิ นมาให้ ญาติด าเนิ นการสร้ างบ้ านพักอาศัยเพื่ อเตรี ยม
กลับมาอยู่อาศัย แต่บางครอบครัวเลือกที่จะทาสวนเกษตรพร้ อมกันกับการปลูก
บ้ านในพื ้นที่ทาเกษตรของตนเอง โดยเฉพาะคนชนบทที่อายุมากกว่า 65 ปี ขึ ้นไป
ที่ มองว่า พืน้ ที่ชนบทบ้ านเกิ ดจะเป็ นพืน้ ที่ เกษี ยณตนเองจากงานที่ กรุ งเทพฯ
หรื อใช้ เป็ นพื ้นที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคมเมือง แล้ วมา
หาความสุขสงบในพื ้นที่ชนบท
ดังกรณีของ บุญศรี (นามสมมติ) อายุ 65 ปี ที่กลับมาพักผ่อนที่ชนบท
บ้ านเกิดเป็ นการชั่วคราวตังแต่
้ ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 เป็ นต้ นมา โดยที่มีแผน
กลับมาพืน้ ที่ชนบทบ้ านเกิดไว้ ประมาณ 6 เดือน (พฤศจิกายน-เมษายน) ส่วน
กิจการที่ กรุ งเทพฯ เขาได้ ให้ ภรรยาเป็ นดูแลจัดการ การหวนกลับคืนถิ่นชนบท
ของเขาในครัง้ นี ้ เพื่อมาดาเนินการปรับพื ้นที่ที่ดินของเขาที่เคยซื ้อไว้ จานวน 16
ไร่ ในการเตรี ยมการสาหรับปลูกสร้ างที่อยู่อาศัย และเตรี ยมไว้ ให้ กับลูกชายคน
โตที่ปรารถนาจะกลับมาใช้ ชีวิตในพื ้นที่ชนบท
“พ่ อมาเฮ็ ดไว้ให้ลู กชายใหญ่ ซื อ ๆ เราว่ าอยากสิ กลับมาอยู่
บ้าน เบื ่อเฮ็ดงานบริ ษัทใน กรุงเทพฯ เงิ นเดื อนก้อดี อยู่ แต่กฎระเบี ยบ
หลาย เราบ่มกั กะว่าสิ มาเฮ็ดเกษตร มาลองเบิ่ ง”
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“กะลองเบิ่ ง ครั้นลูกชายสิ กลับมาเฮ็ ดเกษตรพอเพี ยงอยู่บ้านเจ้าของ”9
เป็ นคากล่าวของ บุญศรี ที่มีต่อแนวคิดการทาเกษตรของลูกชาย ซึ่งเขาได้ พูด
ออกมาพร้ อมกับเสียงหัวเราะ ด้ วยเพราะว่า ลูกชายเขาไม่มีความรู้หรื อทักษะใน
การทาเกษตรเลย เขาเล่าว่า ลูกชายเขาใช้ วิธีการค้ นหาข้ อมูลและศึกษาวิธีการทา
เกษตรผ่านเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) และกูเกิ ล (www.google.com)
ด้ วยตนเอง ซึ่งตัวเขาก็ เห็นดีด้วย โดยบอกว่า จะไปกู้ยืมเงิ นจากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาให้ ลกู ชายลงทุน
เมื่อผู้ศึกษาถามกลับไปว่า “สิ เฮ็ ดหยังแน่หละพ่อ” (จะปลูกอะไรบ้ าง)
เขาได้ พรรณนาถึงความฝั นเขาในการจัดการออกแบบแปลงเกษตรผสมผสาน
ของเขา พร้ อมกันกับความคิดที่จะทาตลาดทางเลือกในชุมชน “กะว่าสิ ปลูกข้าว
ไรซ์ เบอรี ่ แหน่ พื ชผักชนิ ดต่าง ๆ ผสมผสานกั่นไป ม่องหน้าบ้านติ ดถนนสิ เฮ็ ด
เป่ นตลาด ไผมี หยังกะเอามาขาย”
สาหรับ บุญศรี การกลับมาพื น้ ที่ ชนบทตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2559 ที่
ผ่านมา เพื่อเตรี ยมพื ้นที่ปลูกบ้ านและทาเกษตรนัน้ เขามองว่าเป็ นการกลับมา
เพื่อใช้ เวลาไปกับการ “พักผ่ อนซื่อ ๆ” หลังจากนี ้จะต้ องกลับไปดูแลกิจการขอน
ตนเองที่กรุ งเทพฯ แต่เตรี ยมการไว้ ให้ ลูกชายกลับมาทาอย่างจริ งจัง โดยตนเอง
เป็ นผู้สนับสนุน

9

จากการสนทนากับเขา ที่มีพื ้นฐานการทาเกษตรมาตังแต่
้ เด็ก เขาเล่าว่า ลูกชายเขาไม่เคยทา
เกษตรมาก่อน ส่วนใหญ่ใช้ ชีวิตและทางานบริ ษัทอยู่ที่ กรุ งเทพฯ อย่างไรก็ตาม เขามองว่า
อยากให้ ลกู ชายเขามา “ลองเบิ่ง” ซึ่งเขาก็ไม่ได้ คาดหวังมากถึงผลสาเร็ จในเชิงเศรษฐกิจมาก
เท่าไหร่ แต่อยากสร้ างทางเลือกใหม่ในการทาเกษตรในพื ้นที่โดยที่ไม่ต้องปลูกพืชกระแสหลักที่
คนนิยมปลูกในพื ้นที่
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แง่มมุ ของ บุญศรี ที่มีตอ่ การทาเกษตรและกลับมาใช้ ชีวิตในพื ้นที่ชนบท
เพื่อเป็ นการพักผ่อน ได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนะแบบคนเมืองที่ต้องการกลับมาใช้
ชีวิตในช่วงบันปลายเพื
้
่ อความสุขสงบ เพื่อหลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคม
เมือง ซึง่ ตัวเขาเอง ถึงแม้ จะเป็ นคนบ้ านสะอาดนามูล แต่ยงั ไม่มีความคิดจะหวน
คืนถิ่นกลับมาปั กหลักแบบถาวรในช่วงระยะเวลาอันใกล้ นี ้ เพราะยังมีกิจการของ
ตนเองที่ กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง การศึ ก ษาในพื น้ ที่ ช นบทมาเลย์ ของ Thompson
(2012[2007]) นัน้ คนชนบทที่เข้ าไปใช้ ชีวิตในเมือง จะให้ คณ
ุ ค่าต่อการกลับมา
ใช้ ชีวิตในชนบทเมื่อเผชิญกับวิกฤติชีวิตในเมือง พื ้นที่ชนบทเป็ นพื ้นที่สาหรับการ
เกษี ยณตนเองในช่วงบันปลายหลั
้
งจากการทางาน และชนบทถูกให้ คุณค่าว่า
เป็ นพื ้นที่ที่ผ้ คู นไม่เอารัดเอาเปรี ยบกัน (Thompson, 2012[2007])
4.4 ความเป็ นพลเมือง
ในปั จจุบนั คนชนบทมีความตระหนักรู้ ต่อโอกาสและความพึงมีพึงได้
ของตนในระบบการเมื องและสังคมสมัยใหม่ (จักรกริ ช สังขมณี , 2555) ทัง้ นี ้
ความเป็ น “เมือง” ของสังคมชนบทมิได้ จากัดเพียงแค่วิถีการบริ โภคที่ คล้ ายคลึง
กับคนเมื องเพี ยงเท่านัน้ แต่สามารถพิจารณาได้ จากการรวมกลุ่มเพื่ อสร้ าง
ปฏิบตั กิ ารทางการเมืองในฐานะ “พลเมือง” ในการเข้ าไปจัดการระบอบทรัพย์สิน
และการมีส่วนร่วมในการเลือกตังในพื
้ ้นที่ชนบท ที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการตระหนัก
ถึงความเป็ นพลเมืองของคนชนบทที่ไม่ต่างกับคนชันกลางโดยทั
้
ว่ ไป (อรรถจักร
สั ต ยานุ รั ก ษ์ , 2557) ทั ง้ นี ใ้ นพื น้ ที่ ช นบทต าบลห้ วยสามพาด ได้ เริ่ ม เกิ ด
ปรากฏการณ์ ความตระหนักรู้ ถึงสิทธิ ความเป็ นพลเมื องของตนเองของคนใน
พืน้ ที่ ซึ่งแสดงออกผ่าน การรวมกลุ่มร้ องเรี ยนให้ ตรวจสอบความโปร่ งใสของ
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน
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ในช่วงตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นมา ที่ผ้ ศู กึ ษาได้ มีโอกาส
กลับไปพื ้นที่ชนบทตาบลห้ วยสามพาดอีกเป็ นครัง้ คราว ผู้ศกึ ษาได้ รับทราบข่าว
การออกมารวมตัวของชาวบ้ านจากชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ในพื ้นที่ตาบลห้ วยสาม
พาด เพื่อไปร้ องเรี ยนกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ต่อกรณีการบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลห้ วยสามพาดว่า คณะกรรมการกองทุนดาเนินงาน
ไม่มีความโปร่งใส โดยมีข้อร้ องเรี ยนว่า คณะกรรมการกองทุนใช้ เงินผิดหลักการ
และวัตถุประสงค์ของกองทุน อีกทังการน
้
าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้ จ่ายเพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตัวของคณะกรรมการกองทุน สมาชิกส่วนหนึ่งจึงได้ รวมตัวกัน
ร้ องเรี ยนให้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ องดาเนินการตรวจสอบ และทาเรื่ องขอให้
คณะกรรมการกองทุนคืนเงินฝากให้ กบั สมาชิกที่มีจานวนหลายร้ อยราย
เมื่อได้ มีโอกาสพบกันโดยบังเอิญกับกลุ่มที่เป็ นแกนนาในการร้ องเรี ยน
ปั ญหาการบริ หารจัดการกองทุนดังกล่าวนี ้ เตียง (นามสมมติ) อายุ 61 ปี ใน
ฐานะแกนนาชาวบ้ านคนหนึ่งได้ ถ่ายทอดรายละเอียดเกี่ยวกับปั ญหาดังกล่าวนี ้
ให้ ผ้ ศู กึ ษาฟั ง ผู้ศกึ ษาจึงได้ ถือโอกาสสอบถามเขากลับไปว่า ตัวเขามีเงินฝากอยู่
ในบัญชีกองทุนจานวนเท่าไหร่ ซึ่งเขาได้ ตอบกลับมาว่า ประมาณ 900 กว่าบาท
และแกนนาที่เป็ นผู้หญิ งอีกคนที่มาด้ วยกันกับเขามีเงินฝากอี กประมาณ 600
กว่าบาท ผู้ศกึ ษาจึงได้ ถามกลับไปว่า เงินก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่ทาไมถึงต้ องลงทุน
ลงแรงไปร้ องเรี ยนและติดตามเรื่ องกันมากถึงขนาดนัน้ 10 เตียง ได้ ตอบผู้ศึกษา
กลับมาว่า เรื่ องเงินฝากที่อยู่ในบัญชีกองทุนไม่ติดใจเท่าไหร่ว่าจะได้ รับคืนกลับ
10

ในการเดินทางไปร้ องเรี ยนที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานีแต่ละครัง้ กลุม่ ชาวบ้ านจะรวมกลุม่
กันไปมากกว่า 200 คน และแต่ละคนจะออกเงิ นค่ารถช่วยกันเพื่อใช้ จ่ายเป็ นค่าเดินทาง
นับตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ชาวบ้ านได้ เดินทางไปร้ องเรี ยนและติดตามเรื่ องจาก
หน่วยงานราชการในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีมาแล้ วมากกว่า 4 ครัง้
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มาหรื อไม่ แต่สิ่งสาคัญ คือ เรื่ องหลักการบริ หารจัดการที่ไม่โปร่ งใสที่ ต้ องถูก
ตรวจสอบโดยชาวบ้ าน
ทัศนะของ เตียง ดังกล่าวที่มีตอ่ สถานการณ์ปัญหาคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสวัสดิการได้ สะท้ อนให้ เห็นถึงสานึกความเป็ นพลเมืองที่ก่อตัวขึ ้นมาของ
คนชนบท รวมทัง้ กลุ่มคนหนุ่มรุ่ นใหม่ที่เพิ่งจะหวนคืนถิ่ นและอยู่ระหว่างการ
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ที่ได้ ชว่ ยกันในการแชร์ ขา่ วกรณีปัญหาดังกล่าวในพื ้นที่
สื่อสังคมออนไลน์กนั เป็ นจานวนมาก
5. “ตัวตนใหม่ ” ของแรงงานคืนถิ่นกับการได้ รับการยอมรั บทางสังคม
กระบวนการเคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นของคนชนบท โดยเฉพาะ
ช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา ได้ สมั พันธ์กบั การเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของคนชนบทโดยเฉพาะกลุม่ คนที่เป็ นแรงงานอีสานคืนถิ่น ที่
ส าคัญ ได้ ก่ อ เกิ ด ตัว ตนใหม่ ขึ น้ มาภายใต้ ปฏิ สั ม พั น ธ์ ภ ายในกลุ่ ม คนที่ มี
ประสบการณ์ การเคลื่อนที่ แรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกันกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนในชุมชนกับแรงงานคืนถิ่นกลุ่มดังกล่าว ซึ่งมีบทบาทสาคัญในการมี
ส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน
5.1 การเลื่อนสถานะทางสังคม
การเคลื่อนที่แรงงานได้ มีนยั ต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างความสัมพันธ์
และตาแหน่งแห่งที่ทางชนชันของคนชนบทโดยสั
้
มพันธ์กบั มิตเิ ชิงพื ้นที่ปลายทาง
แต่ละแห่ง ที่ แรงงานอพยพเข้ าไปท างานท าให้ มี ประสบการณ์ ทางชนชัน้ ที่
แตกต่างกัน ซึ่งการเคลื่อนที่แรงงานนัน้ มีทงความส
ั้
าเร็ จและความล้ มเหลว จึงมี
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ส่วนในการปรับเปลี่ยนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคนชนบท ฉะนัน้ การ
พิจารณาความสัมพันธ์ทางชนชันในบริ
้
บทชุมชนท้ องถิ่นบนพื ้นฐานการถือครอง
ปั จจัยการผลิตอาจมีข้อจากัด ด้ วยเพราะการเคลื่อนที่แรงงานได้ กลายมาเป็ น
เงื่อนไขสาคัญในการเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่ทางชนชันอย่
้ างมีนัยสาคัญ (Kelly,
2011: 497-499) สาหรั บการเคลื่ อนที่ ของชายชนบทอี สานในอดี ตอยู่ภายใต้
ความมุ่ ง มาดปรารถนาในการเลื่ อ นสถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(aspirations for status mobility) (Kirsch, 1966) ทังนี
้ ้ การเคลื่อนที่แรงงานของ
คนชนบทในพื ้นที่ตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูลในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ภายใต้ บริ บทที่แตกต่างกัน ได้ มีนยั สาคัญต่อการเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่
ทางเศรษฐกิจและสังคมของคนชนบทที่เคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นในแต่ละ
ช่วงเวลา
การเคลื่อนที่แรงงานในช่วงทศวรรษ 2520-2530 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
การไปทางานต่างประเทศที่ ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และ
คูเวต รวมทัง้ ประเทศสิ งคโปร์ ส่ วนใหญ่ ไม่ ค่อยประสบผลส าเร็ จ ทางด้ า น
เศรษฐกิจและมักจะประสบกับปัญหาการถูกหลอก ทาให้ ต้องสูญเสียที่ดินทากิน
เนื่องจากนาที่ดินไปเป็ นหลักทรัพย์เพื่อกู้ยืมเงินหรื อขายเพื่อชดใช้ หนี ้สินจากการ
ไปท างานต่ างประเทศ กรณี ปั ญหาดัง กล่ าว ส่ งผลให้ คนชนบทหลายราย
กลายเป็ น “ชาวนาไร้ ที่ดิน” ที่ต้องเช่าที่ดินทานาหรื อผันไปประกอบอาชีพอื่นนอก
ภาคเกษตร สาหรับบ้ านสะอาดนามูล มีเพียง 1 รายที่ประสบผลสาเร็ จจากการ
ไปทางานต่างประเทศในช่วง ทศวรรษ 2520-2530 จนได้ เงินกลับมาซื ้อที่ดินทา
กินเพิ่มเติมและสามารถนาเงินไปให้ คนในชุมชนกู้ยืมเพื่อนาไปใช้ ลงทุนทางาน
ต่างประเทศ และสามารถเข้ าครอบครองที่ดินของลูกหนี ้ที่ไม่สามารถหาเงินมาใช้
หนี ้ได้ เนื่องจากไปนอกแล้ วล้ มเหลว
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สาหรับการเคลื่อนที่แรงงานไปทางานต่างประเทศในช่วง ปลายทศวรรษ
2530-2540 ของคนชนบทในพื น้ ที่ ต าบลห้ วยสามพาด เป็ นการไปท างาน
ต่างประเทศที่ประเทศไต้ หวัน อิสราเอล และลิเบีย ฯลฯ เงินส่งกลับจะถูกนาไปใช้
จ่ายกับค่าการศึกษาของบุตรหลานเป็ นหลัก และส่งมาเป็ นค่าใช้ จ่ายสาหรับการ
อุปโภคและบริ โภคของครัวเรื อน มีเพียงบายรายที่สามารถมีเงินเก็บสะสม แล้ ว
นาไปซือ้ รถโดยสารประจาทางและโควตาการวิ่งรถโดยสาร อย่างไรก็ตามคน
ชนบทที่เคลื่อนที่แรงงานในช่วง ทศวรรษ 2540 บางคนสามารถยกระดับฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเองขึน้ มาได้ จากกระบวนการเคลื่อนที่แรงงาน ด้ วยการผัน
ตนเองไปเป็ นผู้ประกอบกิจการในพื ้นที่ชนบท และเป็ นนายหน้ าจัดส่งคนงานไป
ต่างประเทศ
ดังกรณีของ คณิศร (นามสมมติ) อายุ 46 ปี ที่เริ่มไปทางานต่างประเทศ
เป็ นครั ง้ แรก เมื่ อปี 2538 ที่ ประเทศไต้ หวัน หลังจากนัน้ ไปท างานที่ ประเทศ
อิ สราเอลรวมระยะเวลาทั ง้ หมดมากกว่ า 11 ปี เขามองว่ า การไปท างาน
ต่างประเทศเป็ นการเคลื่ อนที่ เพื่ อเลื่ อนสถานะทางเศรษฐกิ จและสังคมของ
ตนเอง เพราะตัวเขามีพื ้นฐานมาจากครอบครัวที่เคยยากจนมาก่อน เมื่อไปแล้ ว
ประสบผลสาเร็จ จึงได้ สง่ เสริมญาติพี่น้องของตนเองให้ ไปด้ วย
“การไปนอกของน้า ทาให้ชีวิตดี ขึ้น เปลีย่ นแปลงเยอะ เริ่ มจาก
ไม่มีอะไร บ้านมี แต่โครง ก่อนไปบ้านยกเป็ นโครง แล้วค่อยมาต่ อเติ ม
เอาที หลัง หลังจากนั้นจึ งได้ มาซื ้ อรถ ได้ซื้ อที ่ไร่ ที่นา ได้ส่ งลู กเรี ยน
เพราะได้เงิ นมาจากนอกนี ่แหละ พอไปได้ดีแล้ว น้าจึ งส่งน้องชาย และ
ส่งหลานไปเพราะเห็นว่ามันดี ”
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เมื่อ คณิศร กลับมาจากการทางานต่างประเทศ ตัวเขาจึงได้ ผนั ตนเอง
ไปเป็ นนายหน้ า หรื อ โบรกเกอร์ (broaker) ในการจัดส่งคนไปทางานที่ประเทศ
อิ สราเอลอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งเขาสามารถส่งคนไปท างานที่ ประเทศอิ สราเอลได้
มากกว่า 100 คน โดยอาศัยเครื อข่ายบริ ษัทจัดหางานที่ตนเองรู้จกั และนายจ้ าง
ที่ ประเทศอิสราเอล กอปรกับตัวเขาเองมี ทักษะการสื่ อสารภาษายิ วได้ อย่ าง
คล่องแคล่ว
แต่สาหรับสาหรับการเคลื่อนที่แรงงานในช่วงหลังปี พ.ศ.2550 เป็ นต้ น
มา ภายใต้ บริ บทรัฐจัดส่ง ซึ่งมีหลักประกันความมัน่ คงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การเคลื่อนที่แรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ ทาให้ แรงงานอพยพจากพืน้ ที่ ชนบท
สามารถซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็ น ที่ดิน ทรัพย์สิน และสิ่งอานวยความ
สะดวกต่าง ๆ ที่ทนั ยุคสมัยได้ กลายเป็ นตัวบ่งชี ้ถึงศักยภาพในการบริ โภคของคน
ชนบทที่เพิ่มมากขึ ้น คนชนบทบางคน ที่เคลื่อนที่แรงงานภายใต้ บริ บทรัฐจัดส่ง
มองว่า ตนเองเคยมี ฐานะที่ ยากจนมาก่ อน 11 เมื่ อผ่านกระบวนการเคลื่ อนที่
แรงงานภายใต้ รูปแบบดังกล่าว ทาให้ มีศกั ยภาพในการเข้ าถึงทรัพย์สินกับสิ่ง
อานวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มมากขึ ้น กล่าวได้ ว่า การเคลื่อนที่แรงงานภายใต้
รู ปแบบรัฐจัดส่งได้ มีนยั ถึงการเคลื่อนที่ เพื่อก้ าวข้ ามพรมแดนทางชนชัน้ (class
boundary) เพื่อยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสถานะทางสังคมของตนเอง
กรณีของ ยุทธพงษ์ (นามสมมติ) อายุ 34 ปี ที่เพิ่งจะกลับมาจากประเทศ
เกาหลีใต้ เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้ เล่าให้ ผ้ ูศึกษาฟั งว่า แต่ก่อน
ครอบครัวเขามีฐานะยากจน ส่งพี่ชายไปนอก (เกาหลีใต้ ) ก็ไปเสียชีวิตที่นนั่ ตัว
11

คนชนบททีม่ องว่าตนเองมีสถานะยากจน เมื่อเปรี ยบเทียบกับครัวเรื อนอื่นในชุมชนด้ วยกัน
พร้ อมกันกับมีการถือครองที่ดินไม่ถึง 10 ไร่ และไม่มีการถือครองทรัพย์สนิ ประเภทต่าง ๆ
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เขาจึงต้ องรับหน้ าที่ไปทางานต่างประเทศให้ กับครอบครัวตามคาชักชวนของผู้
เป็ นแม่ เขามักจะตัดพ้ อให้ กับผู้ศึกษาฟั งว่า “คนเฮาเกิ ดมาต้นทุนชี วิตมันบ่ท่อ
กัน” กล่าวคือ เขามักจะมองว่า เขาเกิดมาแบบไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหมือนกับ
คนอื่ น ๆ ที่ เขานาตนเองไปเปรี ยบเที ยบ ทาให้ ต้องต่อสู้ดิน้ รนในการท างาน
ตลอดเวลา เขามีมมุ มองว่า การไปทางานต่างประเทศทาให้ เขาสามารถปรับปรุง
บ้ านให้ กับแม่และน้ องชาย สามารถซื ้อรถยนต์ด้วยเงินสดมาประกอบอาชีพขับ
รถโดยสารประจาทาง และที่สาคัญเขาสามารถซื ้อที่ดิน จานวน 6 ไร่ ด้ วยเงินสด
เขายอมรับว่า การไปทางานต่างประเทศของเขาสามารถทาให้ สร้ างเนื ้อสร้ างตัว
และจุนเจือพี่น้องในครอบครัวได้
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาโอกาสของคนชนบทที่ไปทางานต่างประเทศ
ในอดีตที่ไปทางานต่างประเทศผ่านบริ ษัทเอกชนนัน้ ตาแหน่งแห่งที่ทางชนชัน้
หรื อความพร้ อมทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรื อน ถือว่าเป็ นเงื่อนไขหนึ่งในการ
ออกไปเคลื่อนที่แรงงาน ด้ วยเพราะการออกไปทางานต่างประเทศในช่วงทศวรรษ
2520-2530 (ใช้ เงิ นทุนประมาณ 10,000-30,000 บาท) กับช่วงหลังทศวรรษ
2540 (ใช้ เงิ นทุนประมาณ 100,000-300,000 บาท) มี ความจ าเป็ นที่ ต้ องใช้
เงินทุนที่คอ่ นข้ างมาก ครัวเรื อนที่สามารถส่งสมาชิกไปทางาน จาเป็ นต้ องมีที่ดิน
มากพอที่จะนาไปใช้ เป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้ในการจ่ายเงินให้ กับบริ ษัทที่
จัดหาคนงานไปทางานต่างประเทศ ครอบครัวที่มีการถื อครองที่ดินจานวนมาก
และมีความพร้ อมทางด้ านเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสมากกว่าครอบครัวที่มีที่ดินทา
กินน้ อยและไม่มีความพร้ อมทางด้ านเศรษฐกิจ
การเคลื่อนที่แรงงานโดยสังเขปของคนชนบทในแต่ละช่วงเวลาดังกล่าว
ข้ างต้ น ได้ สะท้ อนให้ เห็ นถึงการเลื่ อนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคน
ชนบท โดยอาศัยการเคลื่ อนที่ แรงงานเป็ นแรงขับเคลื่ อนจนสามารถยกระดับ
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ฐานะทางเศรษฐกิ จและสังคมได้ ทาให้ สามารถก้ าวข้ ามพรมแดนชนชัน้ ทาง
เศรษฐกิจที่เคยสังกัด แต่ในอีกด้ านหนึ่งสามารถพิจารณาตัวตนของคนชนบทที่
สัมพันธ์ กับกระบวนการเคลื่ อนที่ แรงงานผ่านการให้ นิ ยามความหมายที่ คน
ชนบทใช้ ในการเรี ยกขานกันเมื่อหวนคืนถิ่นหลังจากการเคลื่อนที่แรงงาน
5.2 “เสี่ยเกาหลี”
ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 กระแสการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบท
อีสานที่ไปทางานที่ประเทศตะวันออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย มี
ทัง้ คนที่ไปแล้ วประสบผลสาเร็ จกับคนที่ไปแล้ วล้ มเหลว แต่มีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึน้
ตามมา คือ คาขานเรี ยกที่คนชนบทที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ใช้ เรี ยกขานกัน
คือ สรรพนามคาว่า “เสี่ยซาอุ” จนถูกนาไปเขียนสอดแทรกอยู่ในนิยายเรื่ อง ขุด
ทองกลับอีสาน12 ของ คาพูน บุญทวี (คาพูน บุญทวี, 2536: 43-49) แต่ในความ
เป็ นจริง ประสบการณ์ไปทางานต่างประเทศของคนชนบทในช่วง ทศวรรษ 252012

นิยายขนาดสันเรื
้ ่ องนี ้ นาเสนอเรื่ องราวของ คนหนุ่มสองคนที่เข้ าไปใช้ ชีวิต ทางาน และ
เผชิญกับโชคชะตาต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่เข้ าไปอยู่ กรุ งเทพฯ หลังจากนัน้ พวกเขาจึง
นา “ทอง” ที่ไปขุดได้ จากการทางานในกรุ งเทพฯ ติดตัวกลับมาบ้ านเกิดได้ คนละ 5 หมื่นบาท
แต่ละคนมีความคาดหวังในการนาเงินที่ได้ ไปใช้ ในการจุนเจือครอบครัว ซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ
และปลูกสร้ างบ้ านเรื อน ตลอดจนลงทุนในแปลงที่ดินของตนเอง แต่ทว่าในช่วงระหว่างการ
เดินทางหวนกลับชนบทบ้ านเกิด ทังสองคนกลั
้
บบอกกล่าวต่อคนในพื ้นที่บางคนว่า พวกตน
เพิ่งจะกลับมาจากการทางานที่ประเทศซาอุดอิ าระเบีย (ซึง่ ไม่ได้ ไปจริ ง ณ ขณะนัน)
้ จนทาให้ มี
คนเชื่อและขนานนามว่า “... เสีย่ มาจากซาอุ...” (หน้ า 43) เมื่อหวนกลับมาบ้ านเกิด พวกเขาทัง้
สองได้ แสดงความมีน ้าใจไมตรี เสมือนว่าเป็ น “เสี่ย” ที่ใจกว้ างต่อเพื่อนบ้ าน คนรู้ จกั ด้ วยการ
เลี ้ยง อาหาร และเครื่ องดื่มต่าง ๆ อย่างจุใจ เสมือนว่า เป็ น “เสีย่ ซาอุ” ที่เพิ่งกลับมาจากทางาน
ต่างประเทศ ทังที
้ ่ เพิ่งกลับมาจาก กรุงเทพฯ (โปรดดู คาพูน บุญทวี, 2536 เพิ่มเติม)
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2530 กลับเต็ มไปด้ วยปั ญหาการถู กหลอกมี เพี ยงไม่ กี่ คนที่ ไ ปแล้ วประสบ
ผลสาเร็ จ (โปรดดู สมพงศ์ อาษากิจ, 2560, กาลังจัดพิมพ์) หลังจากนันผ่
้ านไป
อี กกว่า 2 ทศวรรษ ในพื น้ ที่ ชนบทอี สานตาบลห้ วยสามพาด โดยเฉพาะบ้ าน
สะอาดนามูล จึงได้ เกิดปรากฏการณ์ “เสี ่ยเกาหลี ” ขึน้ มา โดยเฉพาะช่วงหลัง
ทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา ที่ คนชนบทในพื น้ ที่ เคลื่ อนที่ แรงงานไปท างานที่
ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้ บริ บทรัฐจัดส่ง บ้ านสะอาดนามูล ที่มีคนในชุมชนไป
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นจ านวนมาก ได้ รับการขนานนามว่าเป็ น “บ้ าน
เกาหลี” ในพื ้นที่ชนบทอีสาน
สาหรับคาเรี ยกขานที่มีตอ่ กันว่า “เสีย่ เกาหลี ” นัน้ สามารถสัมผัสได้ จาก
บทสนทนาในชีวิตประจาวันระหว่างคนชนบทที่มีประสบการณ์ในการเคลื่อนที่
แรงงานร่ วมกัน และคนที่เคลื่อนที่แรงงานแล้ วหวนคืนถิ่นหรื อ “แรงงานคืนถิ่น”
จากประเทศเกาหลีใต้ กบั คนชนบทที่อยูช่ มุ ชนเดียวกันโดยเฉพาะกลุม่ คนมีความ
สนิทสนมคุ้นเคยกัน ตลอดจนการที่คนในชุมชนพูดถึงคนชนบทคืนถิ่นที่เคยมี
ประสบการณ์ทางานจากประเทศเกาหลีใต้ ด้วย ทังนี
้ ้ การเรี ยกขานกันว่า “เสี ่ย”
มิได้ ใช้ ในการขานเรี ยกคนชนบททุกคนที่เคยมีประสบการณ์เคลื่อนที่แรงงานไป
ทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ แล้ วหวนคืนถิ่น แต่จะใช้ ในการขานเรี ยกคนที่มีบุคลิก
นิสยั ใจคอ และการแสดงตนที่มีน ้าใจต่อคนในชุมชนในช่วงที่หวนคืนถิ่นกลับมา
พื ้นที่ชนบท ซึ่งคาว่า “เสี ่ย” ได้ เป็ นตัวบ่งชี ้ถึงความเปลี่ยนแปลงสถานภาพทาง
สังคม (social status) ของแรงงานคืนถิ่น ที่มีประสบการณ์การเคลื่อนที่แรงงาน
แล้ วประสบผลสาเร็ จทางเศรษฐกิจและมีบทบาทการสนับสนุนชุมชนจนได้ รับ
การยอมรับจากคนในชุมชนและสังคม
ในค่ าวันหนึ่ง (27 กันยายน พ.ศ. 2560) เมื่ อผู้ศึกษาเดินทางเข้ าไป
บ้ านพักในพื ้นที่ชนบทห้ วยสามพาด และได้ รับการชักชวนจากคนรู้จกั ในการเดิน
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ทางเข้ าไปในเมืองกับครอบครัวและญาติพี่น้องของเขา จานวนมากกว่า 15 คน
ซึ่งมี สมาชิ กครอบครั วที่ เพิ่งจะกลับมาจากการท างานที่ ประเทศเกาหลี ใต้ ได้
ประมาณ 1 เดือน คือ เด่นชัย (นามสมมติ) อายุ 35 ปี การไปทางานของเขาแล้ ว
หวนคืนถิ่นกลับมา เป็ นครัง้ ที่ 2 แล้ ว รวมระยะเวลามากกว่า 9 ปี การออกไปกิน
ข้ าวนอกบ้ านในครัง้ นี ้ได้ ไปยัง ร้ านปิ ง้ ย่างอาหารทะเลชื่อดังในจังหวัดอุดรธานี
ในระหว่างการสนทนากันในวงกินข้ าวและสังสรรค์กนั นัน้ เด่นชัย มักจะพูดในเชิง
ขบขันกับทุกคนที่ไปด้ วยกันว่า “กิ่ นกันเต็มที ่ มื ้อนี ้เสี ่ยดาจ่าย” ทังนี
้ ้ ผู้ศกึ ษาเคย
ได้ ยินจากคาบอกเล่าเรื่ องราวเกี่ ยวกับเขาหรื อการที่เพื่ อนคนไทยที่ ทางานใน
ประเทศเกาหลีใต้ เรี ยกขานว่า “เสี่ยดา” จาก ยุทธพงษ์ อายุ 34 ปี เพื่อนของเด่น
ชัย ที่เคยไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันว่า ในช่วงที่อยูเ่ กาหลี
ใต้ ว่า เขา (เด่นชัย) เป็ นคนที่ใจกว้ าง มีน ้าใจต่อเพื่อนฝูงที่อยู่เกาหลีด้วยกัน และ
สามารถพึ่งพาได้ ในช่วงที่ เงิ นขาดมื อ จนได้ รับการยอมรั บจากกลุ่มคนไทยที่
ทางานอยูป่ ระเทศเกาหลีใต้
ในวันถัดมา ผู้ศกึ ษา กับ บุญจันทร์ (นามสมมติ) อายุ 50 ปี และคนรู้จกั
ในพื ้นที่อีกประมาณ 2-3 คนรวมทัง้ เด่นชัย ได้ มีโอกาสไปพบปะสังสรรค์และนัง่
กินต้ มไก่กบั กลุ่มคนหนุม่ ในช่วงวัยที่ใกล้ เคียงกัน หลายคนเคยมีประสบการณ์ใน
การไปทางานที่ ประเทศเกาหลีใต้ ในรู ปแบบรัฐจัดส่ง พร้ อมกันกับ เด่นชัย ซึ่ง
ประโยคแรกที่มีการทักทายกันของคนหนุ่มกลุ่มดังกล่าว เมื่อพบหน้ ากันนัน้ มี
ประโยคหนึ่งที่ เด่นชัย ทักทายต่อ วิรัช (นามสมมติ) อายุ 33 ปี เพื่อนร่วมรุ่นของ
เขาว่า “ว่าจัง๋ ใด๋ เสีย่ ” (เป็ นยังไงบ้ าง) สาหรับ วิรัช เป็ นอีกคนหนึง่ ที่เพิ่งจะกลับมา
จากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ ประมาณ 3 เดือน และกาลังมีกาหนดการ
จะบินกลับไปทางานที่เกาหลีใต้ อีกครัง้ หรื อไปเริ่ ม “สัญญาจ้ างงานรอบที่สอง”
ในวันที่ 23 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 การเรี ยกขานกันว่า “เสี่ย” ในกลุ่มคนที่เคย
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ไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ หรื อแม้ แต่การเรี ยกขานของคนในชุมชนที่มีตอ่ คน
ที่เพิ่งจะกลับมาจากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ทาให้ ผ้ ศู กึ ษาเกิดความสงสัย
ว่า ทาไมจึงมีการเรี ยกขานกันเช่นนี ้
สาหรับการเรี ยกขานกันว่า “เสี ่ย” ดังกล่าวข้ างต้ น นาพาผู้ศึกษาไปสู่
การหวนระลึกถึงบทสนทนาระหว่างผู้ศกึ ษากับ ยุทธพงษ์ ในช่วงที่เพิ่งจะเริ่ มรู้จกั
กันในช่วงปลายปี 2559 ที่ผ้ ศู ึกษาได้ เริ่ มลงพืน้ ที่บ้านสะอาดนามูล ตาบลห้ วย
สามพาด ในการค้ นหากรณีศึกษาที่เป็ นคนชนบทคืนถิ่น การสนทนากันระหว่าง
ผู้ศึกษากับเขา ที่ เพิ่งจะกลับมาจากประเทศเกาหลี ใต้ ได้ ไม่กี่เดือนได้ เล่าถึง
เหตุการณ์ วันแรกที่เขามาถึง สนามบินจังหวัดอุดรธานี และมีญาติพี่น้องและ
เพื่อนสนิทของเขารวมแล้ วเกือบ 20 คน เดินทางออกจากชุมชน เพื่อไปรับเขาที่
สนามบินอุดรธานี ในวันที่เขากลับจากการทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ และในวัน
นันได้
้ พากันไปเลี ้ยงสังสรรค์ในร้ านเนือ้ ย่างชื่อดังในตัวเมือง ซึ่งเป็ นธรรมเนียม
ปฏิบตั ิที่มกั จะทากัน คือ หลังจากลงเครื่ องที่สนามบินจะมีการพากันไปกินเลีย้ ง
ฉลองร้ านอาหารในตัวเมือง หรื อไม่ก็จะกลับมาเลี ้ยงฉลองร่วมกันที่บ้าน
ยุทธพงษ์ ทบทวนเหตุการณ์ให้ ผ้ ศู ึกษาฟั งว่า วันนันมี
้ เงินติดตัวมาจาก
ประเทศเกาหลีใต้ ประมาณ 20,000 บาท จึงได้ โทรมาติดต่อกับแม่ของเขาว่า ให้
นาเงินที่ตนเคยส่งมาเก็บไว้ พกติดตัวไปอีก จานวน 30,000 บาท เพื่อเตรี ยมไว้
หากเงินที่พกติดตัวมาจากเกาหลีใต้ ไม่พอจ่ายในการเลี ้ยงสังสรรค์ ตัวเขาเล่าว่า
ในคืนวันนัน้ เขาหมดเงินไปเกือบหมื่นบาท และได้ จ่ายเงินให้ กับพนักงานเสิร์ฟ
มาดูแลโต๊ ะเขาเป็ นพิเศษ ผู้ศกึ ษาจึงเกิดความสงสัยแล้ วถามกลับไปว่าทาไมต้ อง
จ่ายด้ วย เขาได้ ตอบกลับมาว่า “เด็กเสิ ร์ฟ คัน้ ว่าเห็นไทบ้านไปกิ่ นเนื ้อย่าง บ่มา
ดูแล เบิ่ งว่าเป่ นไทบ้าน กะเลยจ่ายไปให้เขามาดูแลเป่ นพิเศษ”
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คงยากที่ จะปฏิ เสธว่ า เรื่ องเล่ าของ ยุทธพงษ์ ที่ แสดงถึ งการเลี ย้ ง
สังสรรค์ญาติและคนรู้จกั ได้ มีนยั ถึงความปรารถนาของเขาที่จะได้ รับการยอมรับ
ทางสังคมจากคนใกล้ ชิดและคนสนิทในชุมชน ซึ่งไม่ต่างจาก ความใฝ่ ฝั นที่ จะ
เป็ น “เสี ่ยเกาหลี ” คนหนึ่งในพื น้ ที่ ชนบท เฉกเช่น “เสี ่ยซาอุ ” ที่ ปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมของ คาพูน บุญทวี
ผู้ศกึ ษา ได้ นาประเด็นการเรี ยกขานกันว่า “เสีย่ ” มาสนทนากับ บุญจันทร์
ชาวบ้ านสะอาดนามูล ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเคลื่อนที่แรงงานไปทางาน
ต่างประเทศ ตามทัศนะของเขานัน้ มองว่า “เสี ่ย” ที่ใช้ เรี ยกขานกันระหว่าง กลุ่ม
คนที่เคยไปทางานเกาหลีใต้ ด้วยกันหรื อการที่คนในชุมชนเรี ยกขานคนที่เพิ่งจะ
กลับมานัน้ ส่ วนหนึ่ ง คนที่ จะได้ รั บการเรี ยกขานว่ า “เสี ่ ย ” จะต้ องประสบ
ผลสาเร็ จในด้ านเศรษฐกิจจากการไปทางานต่างประเทศ ซึ่งสามารถสังเกตเห็น
ได้ จากการซื ้อทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ที่ดิน รถยนต์ รถแทรกเตอร์ หรื อการนาเงินไป
ลงทุนในการประกอบกิจการ เช่น เปิ ดร้ านค้ า ปั๊ มน ้ามัน ร้ านซ่อมรถ ซื ้อโควตา
การวิ่งรถโดยสาร สาย 44 และรถโดยสาร ฯลฯ แต่ที่สาคัญ คือ การออกไปพบปะ
สังสรรค์กับคนในชุมชน และมี บุคลิ กเป็ นที่ ยอมรั บ คือ มี ความใจกว้ าง เป็ น
เจ้ าภาพเลี ย้ งสังสรรค์ให้ กับคนที่ ร้ ู จักกัน และควักเงิ นจ่ายค่าเหล้ าในร้ านค้ า
ชุมชนให้ กบั คนรู้จกั ฯลฯ ทังนี
้ ้ ผู้ศกึ ษา มองว่า สิ่งสาคัญ คือ การมีบทบาทในการ
สนับสนุนกิ จกรรมของชุมชน เช่น การทาผ้ าป่ าจากเกาหลี ใต้ สู่อุดรธานี การ
บริ จาคเงินสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร่ วมด้ วย ดังกรณี ของ บ้ านสะอาดนามูล ที่
คนไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ มักจะมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชุมชนท้ องถิ่น
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5.3 บทบาทการมีส่วนร่ วมและสนับสนุนชุมชน
การเคลื่ อ นที่ แ รงงานของคนชนบทในพื น้ ที่ ต าบลห้ วยสามพาด
โดยเฉพาะบ้ านสะอาดนามูล ไปยังประเทศเกาหลีใต้ เปิ ดโอกาสสาหรับคนที่มี
อายุระหว่าง 18-39 ปี เพี ยงเท่านัน้ เพราะอยู่ภายใต้ เงื่ อนไขข้ อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีใต้ ในการจัดส่งคนงานจากไทยไปยังเกาหลี
ใต้ สาหรับช่วงวัยของคนชนบทดังกล่าว ถื อได้ ว่าเป็ นช่วงวัยหนุ่มสาวของคน
ชนบท ภายใต้ บริ บทในระดับท้ องถิ่น กลุ่มผู้ชายในช่วงวัยรุ่ นที่อยู่ในพื ้นที่ชนบท
ตาบลห้ วยสามพาด มักจะต้ องตกอยู่ภายใต้ ภาคปฏิ บัติการของวาทกรรมใน
ระดับท้ องถิ่ น (local discursive practice) จากผู้น าชุมชนและคนในท้ องถิ่ น
(โปรดดู Mills, 2005) ที่มองกลุ่มวัยรุ่ นว่า เป็ นปั ญหา มักก่อเรื่ องทะเลาะวิวาท
เป็ นประจา สาหรับกลุ่มวัยรุ่นบ้ านสะอาดนามูล ก็เช่นเดียวกัน ผู้ศกึ ษาได้ รับรู้ ถึง
เรื่ องเล่าเกี่ยวกับพวกเขาเกี่ยวกับการก่อเรื่ องทะเลาะวิวาทกับวัยรุ่ นต่างหมู่บ้าน
โดยเฉพาะในงานบุญประเพณีและงานเทศกาลต่าง ๆ ในพื ้นที่ชนบท มาตังแต่
้
ช่วงทศวรรษ 2540 เป็ นต้ นมา ยิ่งไปกว่านัน้ หน่วยงานรั ฐส่วนท้ องถิ่ นอย่ าง
องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยสามพาด ได้ มีการระบุว่า ปั ญหาสาคัญที่ ต้ อง
เร่ งรัดแก้ ไข คือ ปั ญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่ นในพื ้นที่ตาบลห้ วยสามพาด
(แผนพัฒนาสามปี องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยสามพาด พ.ศ. 2560-2562)
แม้ ว่ า ปั ญ หาการทะเลาะวิ วาทในกลุ่ ม วั ยรุ่ นในพื น้ ที่ ช นบท เป็ น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ ้นหลายแห่งในภูมิภาคอีสาน แต่ก็ไม่สามารถเหมารวมได้
ทังหมดว่
้
าเป็ นปั ญหาของกลุ่มวัยรุ่นในชนบท ในอีกด้ านหนึ่ง กลุ่มวัยรุ่นชายที่มี
ช่วงรุ่นอายุตงแต่
ั ้ 18-39 ปี ขึ ้นไป ของบ้ านสะอาดนามูล เมื่อพวกเขามีโอกาสใน
การเคลื่อนที่แรงงานข้ ามชาติไปยัง ประเทศเกาหลีใต้ และมีสถานะทางเศรษฐกิจ
ดีขึน้ ส่งผลให้ มี ภาพลักษณ์ ใหม่ในฐานะ แรงงานอพยพข้ ามชาติที่ได้ รับการ
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ขนานนามจากคนในชุมชนให้ เป็ น “เศรษฐี ใหม่ ” หรื อ “เสี ่ยเกาหลี ” กอปรกับการ
มีบทบาทสาคัญกับชุมชน ทาให้ การแสดงตัวตนของพวกเขามีนยั ถึงการตอบโต้
ภาพเหมารวมว่า เป็ นผู้สร้ างปั ญหาในพื ้นที่ชนบท กล่าวคือ ในขณะที่ยงั ทางาน
อยู่ที่ ประเทศเกาหลีใต้ พวกเขามีบทบาทในการสนับสนุนชุมชนบ้ านเกิดในมิติ
ต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 พวกเขา ได้ ช่วยกัน
ระดมทุนจากเครื อข่ายแรงงานอีสานในเกาหลีใต้ เพื่อนาเงินมาสมทบทุน “งาน
บุญกุ้มข้ าวใหญ่ต้านภัยเหมืองแร่ โปแตช” ที่ชาวบ้ าน กลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม
อุดรธานี ที่มีฐานสมาชิกในเขตพืน้ ที่ ตาบลหนองไผ่ อาเภอเมือง กับตาบลนา
ม่วง และตาบลห้ วยสามพาด อาเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี รวมกลุ่ม
กันเพื่อร่วมต่อสู้คดั ค้ านโครงการเหมืองแร่โปแตช จังหวัดอุดรธานี (โปรดดู วิเชียร
อันประเสริ ฐ, 2559) สมาชิกกลุ่มชาวบ้ านดังกล่าว หลายคนมีลกู หลานและญาติ
พี่น้อง ตลอดจนสมาชิกของชุมชนในพืน้ ที่ ดงั กล่าว ที่อยู่ระหว่างการทางานที่
ประเทศเกาหลีใต้ ทังนี
้ ้กลุ่มคนชนบทที่อยู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะกลุ่มคน
ที่มาจากบ้ านสะอาดนามูล ได้ ใช้ ความรู้ และทักษะ ในการสร้ างเครื อข่ายทาง
สังคมของแรงงานอีสานข้ ามชาติ ร่วมกันจัดงานบุญ กินเลี ้ยงสังสรรค์ร่วมกันใน
เกาหลีใต้ เพื่อให้ มีลักษณะเป็ นงานบุญประเพณี ของอีสานที่มีการ “โฮมบุญ”
แล้ วร่ วมกันรั บซองบุญ ที่ กระจายไปยังเครื อข่ายทางสังคมของพวกเขา แล้ ว
นามารวมกันเพื่ อนับยอดบุญที่ได้ รับมา หลังจากนัน้ จึงส่งมาสมทบทุนให้ กับ
ผู้คนที่อยู่บ้านเกิ ด ซึ่งในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 ที่ผ่านมาพวกเขา ได้
สมทบเงินทุนที่ได้ จากการระดมผ่านการทาบุญผ้ าป่ า เพื่อปกป้องฐานทรัพยากร
ของชุมชนและคัดค้ านโครงการเหมืองแร่โปแตชฯ มากกว่า 3 ล้ านวอน (ประมาณ
9 หมื่นบาท)
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นอกจากการร่ วมระดมทุนผ่านเครื อข่ายทางสังคมในประเทศเกาหลีใต้
แล้ ว กลุ่มคนชนบทบ้ านสะอาดนามูลที่ทางานอยู่ที่เกาหลีใต้ ยังคงมีบทบาท
สนับสนุนกิ จกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อย่างหลากหลายและต่อเนื่ อง เช่น การ
ร่ วมกันทาบุญผ้ าป่ าระดมทุนให้ กับโรงเรี ยนบ้ านสะอาดนามูล การร่ วมกันออก
ค่าใช้ จา่ ยช่วยสนับสนุนการแข่งขันกีฬาภายในชุมชน และการสนับสนุนกิจกรรม
การประกวดแข่งขันต่าง ๆ ที่จดั ขึ ้นในพื ้นที่ ฯลฯ อีกทัง้ บางคนได้ รับเกียรติเป็ น
ประธานรุ่นในการระดมทุนผ้ าป่ ามาช่วยสนับสนุนโรงเรี ยนที่พวกเขาเคยศึกษาใน
ระดับมัธยม ในขณะเดียวกัน บนพื ้นที่สื่อสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก มักจะเห็น
ภาพการสนทนาของผู้ใหญ่บ้าน ที่เขียนข้ อความออนไลน์ในพื ้นที่สาธารณะไปหา
สมาชิกในชุมชนที่อยู่ระหว่างการเคลื่อนที่แรงงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ให้ ทาการ
สนับสนุนกิจกรรมชุมชนอยู่เสมอ
6. บทสรุป
กล่าวได้ ว่า วิถีแบบเมื อง (urbanism) ที่ เปิ ดเผยออกมาผ่าน วิถี การ
บริ โภคความทันสมัย พร้ อมกันกับการใช้ ชีวิตและแสดงออกถึงแรงปรารถนาใน
การยกระดับคุณภาพชี วิ ตในด้ านการศึกษาและหลักประกันในสุขภาพของ
ตนเองของคนชนบท รวมไปถึงการเคลื่อนที่ในชีวิตประจาวันเข้ าไปในเมืองแล้ ว
หวนกลับมาชนบทในแต่ละวัน เพื่อการศึกษาและการทางาน สะท้ อนให้ เห็นถึง
วิถีแบบเมืองที่กาลังก่อตัวขึ ้นมาในพื ้นที่ชนบท ยิ่งไปกว่านัน้ วิถีแบบเมือง ยังได้
เกิดขึ ้นในระดับความคิดและปฏิบตั ิการของคนชนบท สามารถทาความเข้ าใจได้
จาก มุมมองของคนชนบทที่มี ต่อเวลาที่ กระชับมากขึน้ เมื่ อต้ องมี การก าหนด
กิจกรรมประจาวันให้ สมั พันธ์ กับจังหวะชีวิตที่สัมพันธ์ กับเมือง มีความคิดริ เริ่ ม
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สร้ างสรรค์ในการใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทางานเพื่อสร้ างความแตกต่างใน
การประกอบกิจการของตนเองซึ่งอาศัยความรู้ และประสบการณ์ที่ได้ รับมาจาก
การทางานต่างประเทศ และพัฒนาการของความตระหนักถึงสิทธิ ความเป็ น
พลเมื อง ด้ วยการรวมกลุ่มกันตรวจสอบความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนกรณี ของคนชนบทคื นถิ่ นบางคนที่ มองว่ า
ชนบทเป็ นพื ้นที่สุขสงบ เหมาะสาหรับการหลีกหนีจากความวุ่นวายจากการใช้
ชี วิ ตในสังคมเมื อง ซึ่งเป็ นวิ ธี คิดแบบโรแมนติซิ สม์ สิ่ งเหล่านี ถ้ ื อได้ ว่า เป็ น
“คุณลักษณะเฉพาะต่าง ๆ” ที่กาลังก่อตัวขึ ้นมาอย่าง “โดดเด่น” (distinct) (โปรด
ดู Williams, 1977: 131; Thompson, 2012[2007]: 4-5, 12-14, 196-205) ในพื ้นที่
ชนบท ในช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็ นต้ นมา โดยคนชนบทคืนถิ่นหรื อแรงงานคืน
ถิ่น เป็ นผู้กระทาการที่สาคัญต่อการก่อตัวของวิถีแบบเมืองดังกล่ าว แต่ในอีก
ด้ านหนึ่ง พวกเขาเหล่านี ้ ถือได้ ว่าเป็ น “แรงงานอีสานคืนถิ่น” ที่ยงั คงผูกพันกับ
ชุมชนและมีความต้ องการเข้ ามามีส่วนร่ วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น
การทาผ้ าป่ าจากประเทศเกาหลีใต้ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมปกป้องทรัพยากรของ
ชุมชนในการคัดค้ านการผลักดันโครงการเหมืองแร่ โปแตช และการระดมทุนเพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
สาหรับตัวตนใหม่ของคนชนบท ที่เกิดจากการเปลี่ยนตาแหน่งแห่งที่
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการได้ รับการยอมรั บจากคนในชุมชนและสังคม
ภายใต้ กระบวนการเคลื่อนที่แรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นการเรี ยกขานกันเองในกลุ่มคน
ที่เคยมีประสบการณ์ในการไปทางานที่ประเทศเกาหลีใต้ ร่วมกัน หรื อการที่คนใน
ชุมชนเรี ยกขานคนที่กลับมาจากการทางานจากประเทศเกาหลีใต้ แม้ ว่า ในบาง
สถานการณ์จะเป็ นการพูดจาในเชิงหยอกล้ อกันระหว่างคนที่สนิทสนมคุ้ยเคยกัน
ในชุมชนเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ปรากฏการณ์เกี่ยวกับ ความเป็ น “เสีย่ เกาหลี ” ที่
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เกิดขึ ้นในชุมชนชนบท “บ้ านสะอาดนามูล” ได้ มีนยั สะท้ อนให้ เห็นถึง การนิยาม
ตัวตนของคนชนบทที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งสัมพันธ์กบั การเคลื่อนที่แรงงานของคน
ชนบท ที่ได้ รับการยอมรับทางสังคมจากคนในชุมชน โดยเป็ นผลสืบเนื่องมาจาก
การเคลื่ อนที่ แรงงานที่ กลายเป็ นบันไดในการเลื่ อนสถานะทางเศรษฐกิ จและ
สังคมของคนชนบท ทังนี
้ ้ปรากฏการณ์การเกิดขึ ้นของความเป็ น “เสี่ย” ในพื ้นที่
ชนบท ได้ เกี่ยวพันกับการแสดงตัวตนของคนชนบทที่มีบคุ ลิกที่มีน ้าใจต่อคนรอบ
ข้ างและคนในชุมชน เป็ นคนที่ ประสบผลส าเร็ จทางด้ านเศรษฐกิ จ เป็ นผู้ที่มี
ศักยภาพในการลงทุนประกอบกิจการทังในและนอกภาคเกษตรในพื
้
้นที่ ชนบท
สิ่งเหล่านี ้ได้ สะท้ อนถึงความปรารถนาอย่างหนึ่งของคนชนบทที่ปรารถนาจะเป็ น
เหมือนกับคนจีนที่อยู่ในสังคมไทยไทย (โปรดดู พัฒนา กิตอิ าษา, 2557)
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการ
พัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 2) เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดท่องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 3) เพื่อทดลองและประเมิ น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เป็ นวิธีการวิจยั
แบบผสม (Mixed method) ด าเนิ นการวิ จัย 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ นักท่องเที่ยวในและต่างประเทศเป็ นจานวน 519
คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ในการศึกษาได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผ้ ูเชี่ยวชาญ ผู้บริ หาร
บุคลากรที่ เกี่ ยวกับการท่องเที่ ยวทัง้ ภาครั ฐ ภาคเอกชน เป็ นจ านวน 26 คน
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เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัย ได้ แก่ แบบสอบถามสภาพปั ญหาการตลาดการ
ท่ องเที่ ยว แบบสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง โครงสร้ างเกี่ ยวกั บความต้ องการในการ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว แบบประเมินความเหมาะสมความเป็ นไปได้ ของ
ยุทธศาสตร์ และแบบประเมินการปฏิบัติงาน สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมูล
ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการตลาดท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ พบว่า สภาพปั ญหาการตลาดการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านเห็นว่าด้ านบุคลากรทางการท่ องเที่ ยวมี
สภาพปั ญหามาก และผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการตลาด พบว่า
ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ทัง้ ภาครั ฐและภาคเอกชนส่ วนใหญ่ ได้ เน้ นและมี ค วาม
ต้ องการในการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวโดยเฉพาะด้ านบุคลากรทางการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
2) ผลการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ 1) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ าน
ราคา 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านสถานที่ 4) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวด้ านส่งเสริ มการตลาด 5) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากร 6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวด้ านกระบวนการ 7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
ด้ านหลักฐานทางกายภาพ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไป
ได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกยุทธศาสตร์ ยกเว้ นยุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากรอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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3) ผลการประเมินการทดลองใช้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประกอบด้ วย การประเมินระดับภาคปฏิบตั ิงาน
ก่อนและหลังการจัดโครงการเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ แหล่ง
ท่องเที่ยว พบว่า หลังการเข้ าร่ วมโครงการได้ มีการพัฒนาอยู่ในระดับมาก เมื่อ
เปรี ยบเที ยบก่อนและหลังเข้ าร่ วมโครงการ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และผลการประเมิ นในการปฏิ บัติงานของ
เจ้ าหน้ าที่โดยผู้บริ หารประเมิน พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
คาสาคัญ: การตลาดการท่องเที่ยว, ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, การท่องเที่ยว,
จังหวัดกวางบิ่นห์
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Abstract
The purposes of this mixed-method research were: 1) to examine
problems and needs in tourism marketing development in Quang Binh
Province, 2) to indicate strategies of tourism marketing development in
Quang Binh Province, and 3) to experiment and evaluate strategies of
tourism marketing development in Quang Binh Province. Data collection
was divided into three phases in accordance with the research objectives.
Population of this study were 519 domestic and international tourists, and
26 persons related to tourism, i.e. experts, executives, and officers from
government and private sectors were the target group. Research tools
included: 1) questionnaires for searching problems of tourism marketing,
2) semi-structured interviews for exploring needs in tourism marketing
development, 3) evaluations for assessing suitability and possibility of the
strategies, and 4) evaluations for assessing the experiment. To analyze the
data, statistical values like percentage, mean, standard deviation, and ttest were used. Results revealed that:
1) Total problems of tourism marketing were at the high level which
the aspect of tourism officers was at the high level. Results of needs in
tourism marketing development stated that most executives and officers
from government and private sectors intensely needed to develop tourism
marketing, particularly with the aspect of provincial tourism officers.
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2) Strategies of tourism marketing development in Quang Binh
Province were consisted of seven strategies: a) a strategy of tourism
marketing development in products, b) a strategy of tourism marketing
development in prices, c) a strategy of tourism marketing development in
places, d) a strategy of tourism marketing development in marketing
promotion, e) a strategy of tourism marketing development in officers, f) a
strategy of tourism marketing development in processes, and g) a strategy
of tourism marketing development in physical evidence. Results of
suitability and possibility of the strategies found that strategies a, b, c, d, f,
and g were at the high level, and strategy e was at the highest level.
3) Results of applying the strategies of tourism marketing
development in Quang Binh Province through a project aiming to increase
tourism officers’ working skill indicated that working skill of the officers after
participating in the project was increased at the high level, when comparing
to their working skill before attending the project. This difference was at the
0.05 level of significance. Additionally, the officers’ performance appraisal
evaluated by the executives was also found at the high level.
Keywords: Tourism Marketing, Development Strategy, Tourism,
Quang Binh Province
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บทนา
การท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศทัว่ โลก รัฐบาลของประเทศดังกล่าวจึงให้ ความสาคัญในการ
เสริ มสร้ างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดท่องเที่ยวโลก
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนต่างกาหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อ
ดึงนักท่องเที่ยวทัว่ โลกเข้ ามาท่องเที่ยวในประเทศตนเพิ่มมากขึ ้น ภารกิจด้ านการ
ท่องเที่ยวจึงเป็ นภารกิจที่ถูกผสานกลมกลืนไปกับการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
ดังนันการก
้
าหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาของประเทศต่าง ๆ จึงได้ มีการบูรณาการ
งานด้ านการท่องเที่ยวเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมี
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่ชดั เจนบนพื ้นฐานของเศรษฐกิจที่เข้ มแข็ง
โครงสร้ างพื ้นฐานที่ดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ และบุคลากรภาค
การท่องเที่ยวมีศกั ยภาพด้ วยแล้ ว จะเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยผลักดันให้ ประเทศ
นัน้ ๆ มีข้อได้ เปรี ยบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของตนให้
เติบโตได้ อย่างมัน่ คง (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559: 6)
การท่องเที่ยวนอกจากจะเป็ นแหล่งที่มาของรายได้ ในรูปเงินตราแล้ ว ยัง
มีความสาคัญในการช่วยกระตุ้นให้ เกิดการผลิตและนาทรัพยากรมาใช้ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ มากมาย อี กทัง้ ยังก่ อให้ เกิ ดการจ้ างงานและการกระจายรายได้
ก่อให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจของจังหวัดและก่อให้ เกิ ดการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ สาหรับความสาคัญของการท่องเที่ยวต่อสังคมของจังหวัด
ที่ชว่ ยยกมาตรฐานการครองชีพของคน ช่วยสร้ างความเจริ ญให้ กบั ท้ องถิ่น อีกทัง้
ยังเป็ นการช่ วยอนุรั กษ์ ฟื้นฟู วัฒนธรรมและสิ่ งแวดล้ อม เพราะฉะนัน้ การ
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ท่องเที่ ยวถื อว่าเป็ นปั จจัยที่ มี ความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จของของ
ประเทศเป็ นอย่างมาก (สานักงานการท่องเที่ยวของประเทศเวียดนาม, 2015)
ประเทศเวียดนามเป็ นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่มีศกั ยภาพทางการ
ท่องเที่ยวสูงเนื่องจากเป็ นดินแดนที่อดุ มสมบูรณ์ไปด้ วยทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายดีงาม ซึ่งสิ่งเหล่านี ้ล้ วนเป็ นสิ่งดึงดูดใจทางการ
ท่องเที่ยวที่ดงึ ดูดให้ ผ้ คู นแวะมาเยี่ยมชมทาให้ การท่องเที่ยวในประเทศเวียดนาม
ได้ รับความนิยมทังจากนั
้
กท่องเที่ยวในประเทศและนักท่องเที่ยวต่างประเทศเป็ น
อย่างมาก ซึ่งความนิยมนี ้เป็ นผลดีแก่ประเทศเวียดนามในหลาย ๆ ด้ าน นอกจาก
จะสร้ างรายได้ โดยมีมูลค่าเป็ นอันดับหนึ่งของการค้ าบริ การโดยรวมทังประเทศ
้
แล้ ว การท่องเที่ยวภายในประเทศก็ช่วยกระตุ้นให้ เกิดการลงทุนผลิตสินค้ าและ
บริการต่าง ๆ ซึง่ เป็ นอุตสาหกรรมที่ก่อให้ เกิดธุรกิจต่อเนื่อง อาทิ โรงแรมและที่พกั
ภัตตาคารร้ านอาหาร ร้ านจ าหน่ายของที่ ระลึกและสิ นค้ าพื น้ เมื อง เป็ นการ
ก่อให้ เกิดการลงทุน การจ้ างงาน และการกระจายรายได้ ส่ทู ้ องถิ่นรวมทังสามารถ
้
สร้ างรายได้ เข้ าสู่ประเทศ ในรู ปเงินตราต่างประเทศปี ละหลายแสนล้ านดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนี ้นักท่องเที่ยวยังจะได้ รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างมากต่อ
การเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ยากจะหาได้ จากกิจกรรมอื่นแล้ วยังทาให้ มีสขุ ภาพจิตที่ดี
อีกด้ วย ดังนันจึ
้ งต้ องให้ ความสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริ มและพัฒนาการท่องเที่ยว
ให้ กลายเป็ นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สามารถตอบสนองความต้ องการของ
นักท่องเที่ยวได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ เข้ ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศเวียดนามให้ มากที่สดุ และนารายได้ จากการท่องเที่ยวไปพัฒนาประเทศ
ต่อไป (Tiem nang du lich Viet Nam, 2016: 26)
นับตังแต่
้ ปี ค.ศ. 2010 เป็ นต้ นมา รัฐบาลเวียดนามได้ มองเห็นว่าการ
ท่องเที่ยวนันจะมุ
้ ่งเน้ นเฉพาะเรื่ องการตลาด การบริ การ การส่งเสริ มเผยแพร่ให้
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ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ ามาท่องเที่ยวให้ มากอย่างเดียวไม่ได้ ยังจะต้ องทา
หน้ าที่ทางด้ านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาบริ การทางการท่องเที่ยวเพื่อ
ขจัดและป้องกันปั ญหาการบริ การท่องเที่ยวที่ขาดคุณภาพ ตลอดจนสามารถลง
ทุนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริ การทางการท่องเที่ยวให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น ซึง่
เป็ นผลให้ การดาเนินงานด้ านการท่องเที่ยวเป็ นรู ปร่าง และมีแนวทางที่เด่นชัดใน
การปฏิ บัติงานด้ านการตลาดและการพัฒนาทางการท่องเที่ ยวควบคู่กันไป
กล่าวคือทางด้ านการตลาดก็ได้ มีการวางแผนการดาเนินงาน โดยใช้ กลยุทธ์ทาง
การตลาดอย่างเป็ นระบบ มีการจัดลาดับพื ้นที่เป้าหมายด้ านการตลาด มีการวิจยั
ตลาดเพื่อนาข้ อมูลมาใช้ ดาเนินยุทธศาสตร์ ทางการตลาด ขณะเดียวกันก็มีการ
สารวจศึกษาความเหมาะสม และวางแผนหลักในพื ้นที่ตา่ ง ๆ ที่มีแนวโน้ มที่นา่ จะ
สามารถพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีต่อไปได้ ในอนาคต นอกจากนันยั
้ งได้
ลงทุนในการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวและบริ การด้ านการท่องเที่ยว ตลอดจนการ
จัดกิจกรรมงานเทศกาลประเพณีตา่ ง ๆ เพื่อเสริ มสร้ างให้ การท่องเที่ยวในประเทศ
ที่เป็ นที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ยวทังชาวเวี
้
ยดนามและชาวต่างประเทศมาก
ยิ่งขึ ้น และตลอดทุกฤดูกาล (Chien luon Marketing du lich Viet Nam den nam,
2020)
จังหวัดกวางบิน่ ห์เป็ นจังหวัดหนึง่ อยูภ่ าคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศ
เหนือติดกับจังหวัดฮาติงห์ ทิศใต้ ติดกับจังหวัดกวางตรี ทิศตะวันตกติดกับแขวง
คาม่วน สปป.ลาว และทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ ซึง่ ทางภูมิศาสตร์ เหมาะแก่
การเป็ นจุดศูนย์กลางเชื่อมโยง กับประเทศเพื่อนบ้ านในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
ตอนกลางโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตังอยู
้ ่
จุดศูนย์กลางระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้ โดยจังหวัดกวางบิ่นห์มีศกั ยภาพด้ าน
การท่องเที่ ยวสูง มี แหล่งท่องเที่ ยวน่าสนใจ มี ธรรมชาติสวยงามเป็ นจุดขาย
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เนื่องจากมีภมู ิอากาศดี ธรรมชาติสมบูรณ์ มีชายหาดทะเลที่สวยงามมีถ ้าที่งดงาม
อั น ดับ หนึ่ ง ของโลกยู เ นสโกยอมรั บ เป็ นมรดกทางธรรมชาติ โ ลก มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒ นธรรมและวิ ถี ชี วิ ตความเป็ นอยู่ คล้ ายกั บกลุ่มชนเผ่ า
นอกจากนันจั
้ งหวัดกวางบิน่ ห์เป็ นจุดพักแรมระหว่างการเดินทางของนักท่องเที่ยว
ชาวในประเทศเวียดนามที่จะเดินทางไปสู่ประเทศเพื่อนบ้ านอย่างเช่นประเทศลาว
และประเทศไทย และเป็ นจุดพักแรมของนักท่องเที่ยวมาจากประเทศลาวและ
ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางเข้ ามาเยี่ยมชมแหล่งอื่น ๆ ในประเทศเวียดนาม
การตลาดอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วในปั จ จุ บันมี ก ารใช้ การสื่ อ สาร
การตลาดแบบครบวงจร เป็ นเครื่ องมือที่นิยมใช้ กนั มากเพื่อหวังผลให้ สินค้ า และ
ข่าวสารการเสนอขายได้ รับความสนใจ สร้ างแรงจูงใจให้ กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สามารถตัดสินใจซื ้อสินค้ าได้ อย่างรวดเร็ ว และมากที่สุด การสื่อสารการตลาด
แบบครบวงจรหมายถึง การเลื อกเครื่ องมื อสื่ อสารที่ เหมาะสมกับสินค้ า หรื อ
บริการมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ ผสมผสานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพ
มากที่ สุด ประกอบด้ วย การส่งเสริ มการขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์
การตลาดตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การโฆษณา การจัดแสดงสินค้ า การอบรม
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบอกเล่าปากต่อปาก การตลาดท่องเที่ ยวมี การ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน้ มการส่งเสริ มการท่องเที่ยวหลักของภาครัฐจาเป็ นต้ อง
ศึกษาลักษณะของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย (กมล รัตนวิระกุ, 2550: 266)
จากข้ อมูลเบื ้องต้ นได้ เห็นว่าจังหวัดกวางบิน่ ห์มีจดุ แข็งทางการท่องเที่ยว
หลายประการที่น่าศึกษาและสามารถพัฒนาให้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญของ
ภูมิภาคและของประเทศ แต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ยังเจอปั ญหาและอุปสรรคหลายอย่างในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยเฉพาะ
ทางด้ านยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยว เพื่ อเป็ นการส่งเสริ ม
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พัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ให้ มีการพัฒนาอย่างมีศกั ยภาพและมี
คุณภาพจึงต้ องอาศัยยุทธศาสตร์ การตลาดด้ านการท่องเที่ยว เพื่อเป็ นแนวทาง
หลักอย่างหนึ่งในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ให้ เป็ นแหล่งการ
ท่องเที่ยวที่ยงั่ ยืนและเป็ นศูนย์กลางท่องเที่ยวในประเทศเวียดนามและภูมิภาค
อาเซียนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์
2. เพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ ยวของจังหวัด
กวางบิน่ ห์
3. เพื่อทดลองและประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการวิจยั เรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่ น ห์ ป ระเทศเวี ย ดนาม เป็ นการวิ จั ย และพั ฒ นา ( Research and
Development) โดยใช้ ระเบียบวิธีวิจยั แบบผสม (Mix Methodology Research)
ประกอบด้ วยวิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative) และวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative) ผู้วิจยั ได้ แบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี ้
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การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจัยแบ่งเป็ นสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1
ส ารวจความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บสภาพปั ญ หาการตลาดท่ องเที่ ยวของจัง หวั ด
กวางบิ่นห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยวทังในและต่
้
างประเทศ
ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกวางบิ่นห์เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 519 ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้
ในการรวบรวมข้ อมูลในขันตอนนี
้
้เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพ
ปั ญหาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้นโดยศึกษาจาก
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ เกี่ ยวข้ อง ขัน้ ตอนที่ 2 สัมภาษณ์ ความต้ องการ
พัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่ นห์ กลุ่มเป้าหมายได้ แก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริ หาร บุคลากร ในหน่วยงานท่องเที่ยวทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
จ านวน 10 คน เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิจัยนี ค้ ื อแนวทางการสัมภาษณ์ แบบกึ่ ง
โครงสร้ าง ซึ่งพัฒนาขึน้ จากการนาข้ อค้ นพบจากการศึกษาในขัน้ ตอนที่ 1 มา
ออกแบบโดยมีความยืดหยุน่ ของข้ อคาถามตามคุณลักษณะของเครื่ องมือ
การวิจยั ระยะที่ 2 กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจัยแบ่งเป็ นสองขัน้ ตอน ขัน้ ตอนที่ 1 ร่ างยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจยั อาศัยผลการศึกษา
จากระยะที่ 1 เป็ นข้ อมูลส าหรั บการร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ จากนันท
้ าการวิเคราะห์ SWOT โดยการวิเคราะห์
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการท่องเที่ยวจังหวัดกวางบิ่นห์ เพื่อ
กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมิ นความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ ของยุทธศาสตร์
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ ยวชาญ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ เกี่ ยวกับการ
ท่องเที่ยว ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนของจังหวัดกวางบิน่ ห์ จานวน 16 คน
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การวิจัยระยะที่ 3 ทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้วิจยั แบ่งเป็ นสองขัน้ ตอน ขันตอนที
้
่1
การทดลองใช้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวาง
บิ่นห์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้ าหน้ าที่ พนักงานในแหล่งท่องเที่ยว เป็ นจานวน 30
คน ขันตอนที
้
่ 2 ประเมินผลการทดลองยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ กลุม่ เป้าหมาย คือ ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่แหล่งท่องเที่ยว เป็ น
จานวน 35 คน โดยการวัดระดับการปฏิบตั ิงานก่อนและหลังการใช้ ยุทธศาสตร์
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้ าหน้ าที่ โดยผู้บริ หารแหล่ง
ท่องเที่ยว
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาเรื่ อง “ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม” พบว่า
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการตลาดการท่ องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่ นห์ พบว่า ความคิดเห็ นต่อสภาพปั ญหาการตลาดการท่องเที่ ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนามโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.55, SD
= 0.84) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ลาดับ 1 ด้ านบุคลากรมีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 4.02, SD = 0.72) ลาดับ 2 ด้ านราคามีปัญหาอยู่ในระดับมาก
(X̅ = 3.76, SD = 0.90) ลาดับ 3 ด้ านกระบวนการให้ บริ การมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.65, SD = 0.88) ลาดับที่ 4 ด้ านการส่งเสริ มการตลาดมีปัญหาอยู่ใน
ระดับมาก (X̅ = 3.57, SD = 0.79) ลาดับที่ 5 ด้ านสถานที่มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.49, SD = 0.94) ลาดับที่ 6 ด้ านหลักฐานทางกายภาพมีปัญหาอยู่ใน
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ระดับปานกลาง (X̅ = 3.44, SD = 0.89) และลาดับสุดท้ ายคือด้ านผลิตภัณฑ์มี
ปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง (X̅ = 2.91, SD = 0.74) ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย (X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดับสภาพ
ปัญหาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม
การตลาดการท่ องเที่ยว
1. ด้ านผลิตภัณฑ์
2. ด้ านราคา
3. ด้ านสถานที่
4. ด้ านการส่งเสริ มการตลาด
5. ด้ านบุคลากร
6. ด้ านกระบวนการให้ บริ การ
7. ด้ านหลักฐานทางกายภาพ
รวม

̅X
2.91
3.76
3.49
3.57
4.02
3.65
3.44
3.55

S.D
0.74
0.90
0.94
0.79
0.72
0.88
0.89
0.84

แปลผล
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก

ลาดับ
7
2
5
4
1
3
6

ผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ จากภาครั ฐพบว่า ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ที่เกี่ ยวข้ องกับการท่องเที่ ยว
ภาครัฐส่วนมากมีความต้ องการในการวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ ยวเพื่ อพัฒนาการท่องเที่ ยวของจังหวัด กวางบิ่นห์ โดยเฉพาะการ
เสริ มสร้ างศักยภาพของบุคลากรเกี่ ยวกับการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ และใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทังในด้
้ านความรู้ และทักษะการทางาน และผลการศึกษาความ
ต้ องการพัฒนาการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า
การมี ยุ ท ธศาสตร์ การตลาดการท่ อ งเที่ ย วมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การพั ฒ นา
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การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ แต่ควรเน้ นประเด็นในด้ านบุคลากรเป็ นหลัก
โดยส่งเสริ มและพัฒนาให้ บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับงานด้ านการ
บริ การการท่องเที่ยว ข้ อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ทักษะทางเทคโนโลยี และ
เน้ นการมีสว่ นร่วมภายในระหว่างองค์กรการท่องเที่ยวให้ มากยิ่งขึ ้น
2. ผลการร่ างยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวด้ านราคาทางการท่องเที่ยว 3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวด้ านสถานที่ท่องเที่ยว 4) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ ยวด้ านส่งเสริ มการตลาด 5) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวด้ านบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว 6) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวด้ านโครงสร้ างพื น้ ฐานด้ านการท่องเที่ ยว และผลการประเมินความ
เหมาะสมความเป็ นไปได้ ของยุทธศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ยกเว้ นยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวด้ าน
บุคลากร มีความเหมาะสม และความเป็ นไปได้ อยู่ในระดับมากที่สดุ และผลการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ของยุทธศาสตร์ 7 ด้ านปรากฏ ดังตาราง
ที่ 2
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ตางรางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมิน
ความเหมาะสมความเป็ นไปได้ ของยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ความเหมาะสม (16)
X̅ S.D แปลผล
1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.80 0.75
มาก
การท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.70 1.00
มาก
การท่องเที่ยวด้ านราคา
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 4.00 0.89
มาก
การท่องเที่ยวด้ านสถานที่ทอ่ งเที่ยว
4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 4.12 0.79
มาก
การท่องเที่ยวด้ านส่งเสริ มการตลาด
5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 4.44 0.63
มาก
การท่องเที่ยวด้ านบุคลากร
6. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.90 0.77
มาก
การท่องเที่ยวด้ านกระบวนการ
7. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด 3.81 0.65
มาก
การท่ อ งเที่ ย วด้ านหลั ก ฐานทาง
กายภาพ
ชื่อยุทธศาสตร์

ภาพรวม

3.96 0.77

มาก

ความเป็ นไปได้ (16)
X̅ S.D แปลผล
4.00 0.63
มาก
3.87 0.80

มาก

4.10 0.68

มาก

4.25 0.56

มาก

4.63 0.51 มากที่สดุ
3.62 0.72

มาก

3.68 0.71

มาก

4.05 0.66

มาก
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3. ผลการทดลองใช้ และประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่ องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
ในการทดลองใช้ และประเมินผลยุทธศาสตร์ ผู้วิจยั นายุทธศาสตร์ ที่ 5
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากร โดยจัดโครงการเพิ่ม
ทักษะในการปฏิ บัติงาน พัฒนาทักษะการบริ การการท่องเที่ ยวเป็ นคู่มื อการ
ปฏิบตั ิโดยผู้เชี่ยวชาญได้ จัดทาคู่มือเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานมาทดลองใช้
สาหรับ เจ้ าหน้ าที่และพนักงานในแหล่งท่องเที่ยว ทังหมด
้
7 ด้ าน ได้ แก่ 1) ด้ าน
ทักษะการต้ อนรับนักท่องเที่ยว 2) ด้ านรอยยิ ้มจากใจ 3) ด้ านทักษะในการสื่อสาร
4) ด้ านทักษะในการใช้ คาพูด 5) ด้ านทักษะในการนาเที่ยว 6) ด้ านทักษะในการ
ใช้ อุปกรณ์สื่อสาร และ 7) ด้ านทักษะในการทางานเป็ นกลุ่ม จากการวัดระดับ
การปฏิ บัติงานก่อนและหลังการทดลองใช้ ส าหรั บเจ้ าหน้ าที่ และพนักงานใน
แหล่งท่องเที่ ยวได้ เห็ นว่าพนักงาน และเจ้ าหน้ าที่ ที่ สถานที่ ทดลองได้ มี การ
เปลี่ ยนแปลงและพัฒนาทักษะการบริ การทางการท่ องเที่ ยวเป็ นอย่ างมาก
การปฏิบตั งิ านก่อนและหลังการทดลองใช้ ยทุ ธศาสตร์ มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ 0.05 โดยปรากฏดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 แสดงผลการปฏิบตั ิก่อนและหลังการรับคูม่ ือพัฒนาทักษะการบริ การ
ทางการท่องเที่ยวสาหรับเจ้ าหน้ าที่และพนักงานในแหล่งท่องเที่ยว

รายการ
1. ทักษะในการต้ อนรับ
นักท่องเที่ยวของเจ้ าหน้ าที่
2. รอยยิ ้มจากใจของ
เจ้ าหน้ าที่
3. ทักษะในการสื่อสาร
ของเจ้ าหน้ าที่
4. ทักษะในการใช้ คาพูด
ของเจ้ าหน้ าที่
5. ทักษะในการนาเที่ยว
ของเจ้ าหน้ าที่
6. ทักษะการใช้ อุปกรณ์
สื่อสารของเจ้ าหน้ าที่
7. ทักษะในการทางาน
เป็ นกลุ่มของเจ้ าหน้ าที่
รวม

ระดับการปฏิบัตกิ ่ อน
ระดับการปฏิบัติหลัง
(30 N)
(30 N)
t-test
X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล
2.37 0.72 ปานกลาง 4.26 0.62 มาก
21.96*
2.51 0.97 ปานกลาง 4.32 0.58 มาก

17.70*

2.90 1.06 ปานกลาง 4.34 0.60 มาก

18.67*

2.72 0.84 ปานกลาง 4.61 0.51 มากที่สดุ 18.86*
2.52 0.98 ปานกลาง 4.70 0.48 มากที่สดุ 21.15*
2.25 0.72 น้ อย

4.39 0.54 มาก

25.41*

2.19 0.78 น้ อย

4.16 0.68 มาก

17.49*

2.49 0.86 น้ อย

4.40 0.57 มาก

19.20*

* p < .05
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ผลการประเมินระดับการปฏิบตั ิงานตามคู่มือพัฒนาทักษะการบริ การ
ทางการท่องเที่ยวของพนักงานและเจ้ าหน้ าที่โดยผู้บริ หารในแหล่งท่องเที่ยวเป็ น
คนประเมิน ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินระดับการปฏิบตั ิงานตามคูม่ ือพัฒนาทักษะการ
บริการทางการท่องเที่ยวโดยผู้บริหารในแหล่งท่องเที่ยว
รายการ
1. ทักษะในการต้ อนรับนักท่องเที่ยวของผู้บริ หาร
2. รอยยิ ้มจากใจของผู้บริ หาร
3. ทักษะในการสือ่ สารของผู้บริ หาร
4. ทักษะในการใช้ คาพูดของผู้บริ หาร
5. ทักษะในการนาเที่ยวของผู้บริ หาร
6. ทักษะการใช้ อปุ กรณ์สอื่ สารของผู้บริ หาร
7. ทักษะในการทางานเป็ นกลุม่ ของผู้บริ หาร
รวม

ผลการประเมินการปฏิบัติ (5 N)
X̅
S.D
แปลผล
4.60 0.57
มากที่สดุ
4.30 0.53
มาก
4.28 0.54
มาก
4.28 0.71
มาก
4.40 0.66
มาก
4.08 0.66
มาก
4.28 0.69
มาก
4.32 0.62
มาก
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อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการตลาด
การท่ องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์
1.1 ผลการศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการในการพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผลการศึกษาสภาพปั ญหาการตลาด
การท่องเที่ยว 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านผลิตภัณฑ์ ด้ านราคา ด้ านสถานที่ ด้ านส่งเสริ ม
การตลาด ด้ านบุคลากร ด้ านกระบวนการ และด้ านหลักฐานทางกายภาพ พบว่า
โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก ยกเว้ น ด้ านหลักฐานทางกายภาพ และ
ด้ านผลิตภัณฑ์มีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลาง ใน 7 ด้ านนันด้
้ านที่มีสภาพปั ญหา
มากคือด้ านบุคลากร ทังนี
้ ้อาจจะเพราะว่าด้ านบุคลากรการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ยงั ไม่มีแผนการตลาดการท่องเที่ยวที่ชดั เจน การบริ การการท่องเที่ยว
ยังมี ปั ญหาที่ ต้ องแก้ ไขและปรั บปรุ ง โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ ก ารตลาดการ
ท่องเที่ ยวด้ านบุคลากร ซึ่งผลการวิ จัยมี ลักษณะคล้ ายคลึ งกับงานวิ จัยใน
ประเทศไทย ของ อารี ย์ลกั ษณ์ ตระกูลมุกทอง (2559) ได้ ศกึ ษาเรื่ อง กลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้ คุณภาพบริ การและความภักดี
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติในธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพประเทศไทย พบว่า
กลยุทธ์ ส่วนประสมการตลาดบริ การที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ และความภักดีของ
นักท่ องเที่ ยวต่ างชาติ ในธุ รกิ จ การท่ องเที่ ยวเชิ ง สุ ขภาพประเทศไทย และ
สอดคล้ องกับงานวิ จัย ของ ธนภัทร สี สดใส (2559) ท าการวิ จัยเรื่ องความ
ต้ องการปั จจัยทางการตลาดการท่ องเที่ ยวชายแดน ณ ด่านสิ งขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาความต้ องการปั จจัยทางการตลาด
และปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความต้ องการปั จจัยทางการตลาดของนักท่องเที่ ยว
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ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่วนประสมการตลาดการท่องเที่ยว 7P มีความสาคัญ
และส่งเสริ มในการพัฒนาการท่องเที่ ยว นอกจากนัน้ ผลการวิจัยขัดแย้ งกับ
งานวิ จัยของ ประสพชัย พสุนนท์ (2555) ได้ ศึกษาเรื่ องปั จจัยส่ วนประสม
การตลาดบริ การที่มีผลต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ ยวชาวญี่ ปนในจั
ุ่
งหวัด
พระนครศรี อยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปั จจัยด้ านบุคลากรเป็ นปั จจัยที่มี ผลต่อ
การตัดสินใจมาท่องเที่ยวที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยามากที่สุด เนื่องจากความ
ชื่ นชอบการยิม้ แย้ มแจ่มใสของเจ้ าหน้ าที่ หรื อพนักงานในการใช้ บริ การ และ
ปัจจัยที่สง่ ผลให้ นกั ท่องเที่ยวชาวญี่ปนกลั
ุ่ บมาเที่ยวนันมี
้ 2 ปัจจัยคือ ด้ านสินค้ า
บริการและการส่งเสริ มการตลาด
1.2 ผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์จากภาครัฐ พบว่า การท่องเที่ยวมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการ
สร้ างรายได้ เพื่ อพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้ จึ งจ าเป็ นต้ องมี การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เพื่อให้ มี
เป้าหมายการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการเสริ มสร้ างศักยภาพ
ของบุคลากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในระดับต่าง ๆ และในภาคส่วนต่าง ๆ ทังใน
้
ด้ านความรู้ และทักษะการทางาน และผลการศึกษาความต้ องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า การมียุทธศาสตร์
การตลาดการท่องเที่ยวมีความสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิน่ ห์ แต่ควรเน้ นประเด็นในด้ านบุคลากรเป็ นหลัก โดยส่งเสริมและพัฒนาให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับงานด้ านการบริ การการท่องเที่ยว ข้ อมูล
เกี่ ยวกับแหล่งท่องเที่ ยว ทักษะทางเทคโนโลยี และเน้ นการมีส่วนร่ วมภายใน
ระหว่างองค์ กรการท่องเที่ ยวให้ มากยิ่ งขึ น้ ทัง้ นี อ้ าจจะเพราะผู้บริ หาร และ
พนักงานการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชนมีความ
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ต้ องการพัฒ นาการตลาดการท่ องเที่ ยวของจัง หวัดกวางบิ่ นห์ เพื่ อดึ ง ดูด
นักท่องเที่ยวทัง้ ในและต่างประเทศที่เข้ ามาเที่ยวที่จังหวัดกวางบิ่นห์เพื่อสร้ าง
รายได้ เพิ่มให้ ประชาชน และสร้ างชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิน่ ห์
ซึ่ ง ผลการวิ จัยได้ ส อดคล้ องกั บแผนพัฒ นาจัง หวัดกวางบิ่ นห์ (ส านักงาน
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางบิ่นห์ , 2015: 3) พัฒนาการท่องเที่ยวให้ มี
คุณภาพเพื่อให้ นกั ท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวและทารายได้ ให้ จงั หวัดกวางบิ่นห์มาก
ขึ ้น เพื่อให้ ประชาชนของจังหวัดกวางบิ่นห์ มีรายได้ เพิ่มขึ ้นจากการบริ การสินค้ า
และอาชีพต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวของจังหวัด เพื่อยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้
เป็ นที่ร้ ูจกั ในระดับประเทศและระดับสากล สอดคล้ องกับแนวความคิดของ ฟิ ลิป
เพียร์ ซ (Philip Pearce, 1998: 10-12) ความต้ องการเกียรติยศชื่อเสียงนัน้ ในแต่
ละขันเกิ
้ ดขึ ้นทังจากบุ
้
คคลเป็ นผู้กาหนดเอง และมีอีกส่วนหนึ่งเป็ นการชักนาหรื อ
กาหนดโดยผู้อื่น ยกเว้ น ความต้ องการในขันสู
้ งสุดหรื อความต้ องการความสาเร็จ
แห่งตนเป็ นขันที
้ ่เกิดจากความต้ องการของตัวบุคคลเป็ นผู้กาหนดเอง เป็ นความ
ต้ องการที่จะได้ รับความพึงพอใจสูงสุด
2. ผลการกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่ องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ได้ ยทุ ธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้ แก่ 1)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านราคาทางการท่องเที่ยว 3) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒ นาการตลาดการท่ องเที่ ยวด้ านสถานที่ ท่ องเที่ ยว 4) ยุ ทธศาสตร์ ก าร
พัฒนาการตลาดการท่ องเที่ ยวด้ านส่ ง เสริ ม การตลาด 5) ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากรด้ านการท่องเที่ยว 6) ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านกิจกรรมการท่องเที่ยว 7) ยุทธศาสตร์ การ
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พัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านโครงสร้ างพืน้ ฐานด้ านการท่องเที่ยว ทัง้ 7
ประเด็นยุทธศาสตร์ นี ้มีความสาคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดกวาง
บิ่นห์เป็ นอย่างมากที่สามารถแก้ ปัญหาการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวความคิดของ เฉลียว บุรีภกั ดี (2551: 2) กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาว่า เป็ นแผนการหรื อวิ ธี การอันชาญฉลาด เพื่ อบรรลุ
เป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็ นเป้าหมายที่ยากเป็ นพิเศษ ไม่อาจบรรลุได้
ด้ วยวิธีธรรมดาที่คนทั่วไปรู้ อยู่แล้ ว โดยต้ องประกอบขึน้ จากศาสตร์ ย่อย ๆ มา
ประกอบกันเป็ นศาสตร์ อีก ข้ อหนึ่ง ด้ วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อยืนยัน
ได้ ว่าสามารถบรรลุจุดหมายของงานได้ จริ ง และสอดคล้ องกับงานวิจัย ของ
ชูศกั ดิ์ ชูศรี (2550) ได้ ศึกษาเรื่ องแผนยุทธศาสตร์ เพื่ อพั ฒนาการท่องเที่ ยวที่
ยัง่ ยืนแบบบูรณาการในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า แผนยุทธศาสตร์
เพื่ อพัฒนาการท่ องเที่ ยวอย่ างยั่งยื นในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ที่ จ าเป็ นและ
เหมาะสม ควร ประกอบด้ วย 1) การกาหนดวิสยั ทัศน์ของจังหวัดสุราษฎร์ ธานีที่
จะพัฒนาการท่องเที่ ยวทางทะเลที่ ได้ มาตรฐานสิ่ งแวดล้ อมระดับภูมิ ภาคจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ อพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสานึก พัฒนาสังคมและอนุรักษ์
ทรัพยากรท้ องถิ่นจะพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการและจะ
พัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกวางบิ่นห์ อย่างยัง่ ยืน 2)
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาที่จะนาสู่ความสาเร็ จตามวิสยั ทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาการท่ องเที่ ยวเพื่ ออนุ รั กษ์ สิ่ ง แวดล้ อม ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาการ
ท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาจิตใจ ปลูกจิตสานึกเพื่ออนุรักษ์ วฒ
ั นธรรมและธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการท่ องเที่ ยวเพื่ อพัฒนาเศรษฐกิ จ ยุ ทธศาสตร์ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดยมีชมุ ชนเป็ นศูนย์กลาง
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3. ผลการทดลองใช้ และประเมินยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาด
การท่ องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ซึ่งผู้วิจยั นายุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวด้ านบุคลากรทางการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ โดยจัดโครงการเพิ่มทักษะในการปฏิบตั ิงานพัฒนาทักษะการบริ การ
ด้ านการท่องเที่ยวมาทดลองใช้ สาหรับเจ้ าหน้ าที่และพนักงานในแหล่งท่องเที่ยว
ถา้ สวรรค์ จ านวน 30 คน จากการวัดระดับการปฏิ บัติงานก่ อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า พนักงาน และเจ้ าหน้ าที่ที่สถานที่ทดลองได้ มีการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาทักษะการบริ การทางการท่องเที่ยวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่และพนักงานโดยผู้บริ หาร พบว่า
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี อ้ าจจะเพราะว่าทัง้ ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ แหล่ง
ท่องเที่ยวที่ใช้ ทดลองเข้ ามามีส่วนร่ วมในการรับความรู้ และได้ ฝึกปฏิบตั ิงานที่
แท้ จริ งตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์
มีเดช (2549) ได้ ศกึ ษาถึงความต้ องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวของอาเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ผลการวิจยั พบว่า การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึ กอบรมการปฏิบตั ิงานยังมีไม่มากนัก
เนื่องจากพนักงานระดับปฏิบตั ิการส่วนใหญ่ไม่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการศึกษา
แต่ได้ รับการฝึ กอบรมด้ านการปฏิบตั ิงาน พนักงานระดับปฏิบตั ิการส่วนใหญ่
ต้ องการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทด้ านภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ ในการท างาน เนื่ องจากเห็นว่า ภาษาต่างประเทศมี ความ
จาเป็ นสาหรับการประกอบอาชีพในแหล่งท่องเที่ยว นอกจากนีแ้ ล้ ว พนักงาน
ระดับปฏิบตั ิการมี ความต้ องการฝึ กอบรมด้ านทักษะระหว่างบุคคล มากกว่า
ทักษะด้ านการใช้ ความคิด และทักษะด้ านความรู้ ในการปฏิ บัติ งาน ส าหรั บ
ปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตั ิการ คือ บุคลากรขาด
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ความพร้ อมในการฝึ กอบรม เนื่ องจากต้ องปฏิ บัติ ง านประจ าจึ งไม่ มี เ วลา
ฝึ กอบรมตามวันและเวลาที่กาหนด และบุคลากรขาดทุนทรัพย์สาหรับพัฒนา
ตนเอง และสอดคล้ องกับการศึกษาของ ยุทธการ ไวยอาภา และคณะ (2556) ทา
การวิจยั เรื่ อง การจัดการทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน ตาบลโป่ งแยง
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากผลของการวิจยั ที่ได้ จากตัวแทนของประชากร
เกี่ยวกับการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมนัน้ มี 5 องค์ประกอบ คือ ด้ านสิ่งดึงดูดใจ ด้ านการเข้ าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว ด้ านที่พกั ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกและด้ านกิจกรรม ผลวิจยั จาก
การประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเที่ยวในพื ้นที่ดงั กล่าวนัน้ ปรากฏว่าผลการ
ประเมินอยูใ่ นระดับสูง
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจัยเรื่ อง ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ ยวของ
จังหวัดกวางบิ่ นห์ ประเทศเวี ยดนาม ผู้วิ จัยขอแบ่งการจัดท าข้ อเสนอแนะ
ออกเป็ น 2 ด้ าน คือ 1) ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย 2) ข้ อเสนอแนะในการทา
วิจยั ครัง้ ต่อไป โดยขอนาเสนอตามลาดับ ดังนี ้
1. ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย จากผลการวิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1.1 ผลการวิจัยระยะที่ 1 สภาพปั ญหาและความต้ องการพัฒนาการ
ตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ผลการวิจยั พบว่า
นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นต่อสภาพปั ญหาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด
กวางบิ่นห์อยู่ในระดับมาก ดังนัน้ จังหวัดกวางบิ่นห์ควรวางแผนทางการตลาด
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การท่องเที่ยวและมีการสนับสนุนในการสร้ างยุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว
ให้ สอดคล้ องสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 1) ด้ านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเที่ ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ ควรเน้ นและให้ ความส าคัญเรื่ องพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้ หลากหลายและมีความทันสมัย สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบนั 2) ด้ านราคาทางการท่องเที่ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ควรเน้ น
และให้ ความสาคัญเรื่ องปรับปรุ งราคาโปรแกรมท่องเที่ยวให้ มีความเหมาะสม
และมีหลายระดับให้ นกั ท่องเที่ยวเลือกค่าธรรมเนียม ของที่ระลึก ของฝาก ที่พกั
โรงแรม ภัตตาคารที่เหมาะสม 3) ด้ านสถานที่ทางการท่องเที่ยวจังหวัดกวางบิ่นห์
ควรเน้ นและให้ ความสาคัญเรื่ องพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้ สวยงามและจัดการ
เป็ นอย่างเป็ นระบบในสถานที่ท่องเที่ยวควรมีสิ่งอานวยความสะดวกหลากหลาย
และมี ป้ายบอกทางและแผนที่ ชัดเจน 4) ด้ านการส่งเสริ มการตลาดทางการ
ท่องเที่ ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ ควรให้ ความส าคัญเหมื อนด้ านอื่ น ๆ ควรมี การ
ประชาสัมพันธ์แนะนาศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ให้ มากยิ่งขึ ้น
ควรมี การปรั บปรุ งข้ อมูลเว็ บไซต์ การท่องเที่ ยวให้ ทันสมัยเป็ นปั จจุบันอย่ าง
ต่อเนื่ องและสม่ าเสมอ มี ใบปลิ ว แผ่ นพับแสดงรายละเอี ยดประวัติ แ หล่ ง
ท่องเที่ ยวชัดเจน มี การแนะน าและโฆษณาแหล่งท่องเที่ ยว และการบริ การ
ท่องเที่ยวในหนังสือพิมพ์ และโทรทัศน์ 5) ด้ านบุคลากรทางการท่องเที่ยวจังหวัด
กวางบิ่นห์ควรเน้ นและให้ ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวให้ มี
ความรู้ในการบริ การเป็ นอย่างดี จัดโครงการอบรมภาษาต่างชาติให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
และมัคคุเทศก์ทกุ ปี 6) ด้ านกระบวนการทางการท่องเที่ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ควร
เน้ นและให้ ความสาคัญในการอานวยความสะดวกในการท่องเที่ ยวแบบครบ
วงจร มีโปรแกรมการท่องเที่ยวตลอดทังปี
้ ให้ แก่นกั ท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว
ได้ จัดกิ จกรรมต่าง ๆ ให้ แก่ นักท่องเที่ ยวหลากหลายและแตกต่างจากที่ อื่ น
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7) ด้ านลักษณะทางกายภาพทางการท่องเที่ยว จังหวัดกวางบิ่นห์ควรเน้ นและให้
ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ ยวให้ มาตรฐานและคุณภาพเป็ นที่
ยอมรับของสังคม ระบบโรงแรม ร้ านอาหารและร้ านขายของที่ระลึกมีมาตรฐาน
และคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม โครงสร้ างพื ้นฐานต่าง ๆ มีการพัฒนาและ
ทันสมัย
1.2 ผลการวิจัยระยะที่ 2 กาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เนื่องจากจังหวัดกวางบิ่นห์ยงั ไม่เคยมีการจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว ดังนันผู
้ ้ วิจยั ขอเสนอว่าจังหวัดกวางบิ่นห์
ควรเน้ นและให้ ความสาคัญในการจัดทายุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว โดย
เชิ ญผู้บริ หาร ผู้เชี่ ยวชาญทางการตลาดการท่ องเที่ ยว ผู้ประกอบการการ
ท่องเที่ ยว และหน่วยงานที่ มี ส่วนเกี่ ยวข้ องทางการท่องเที่ ยวทัง้ ภาครั ฐและ
ภาคเอกชนมาร่ วมกันจัดทายุทธศาสตร์ การตลาดการท่องเที่ยว เพื่อกาหนดทิศ
ทางการดาเนินงานแบบมีส่วนร่วม
1.3 ผลการวิจยั ระยะที่ 3 การทดลองใช้ และการประเมินผลยุทธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดท่องเที่ ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ การประเมิ นระดับการ
ปฏิบตั ิงานตามโครงการของยุทธศาสตร์ โดยการปฏิ บัติงานอยู่ในระดับมาก
ดังนันผู
้ ้ วิจยั เสนอว่าแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในจังหวัดกวางบิ่นห์ควรใช้ ยทุ ธศาสตร์
การตลาดการท่องเที่ยวแล้ วกาหนดเกณฑ์การปฏิบตั ิให้ สอดคล้ องกับบริ บทของ
แต่ละแหล่งท่องเที่ยว เพื่อจะได้ ปฏิบตั ิตามโครงการต่าง ๆ ที่ให้ เหมาะสมและ
พัฒนา
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2. ข้ อเสนอแนะสาหรั บการวิจัยครั ง้ ต่ อไป
2.1 ควรทาวิจยั เรื่ องยุทธศาสตร์ การพัฒนาการมีส่วนร่วมการท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม
2.2 ควรทาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวที่จงั หวัดกวางบิน่ ห์ ประเทศเวียดนาม
2.3 ควรทาวิจยั เรื่ องความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในและต่างประเทศ
ที่มาท่องเที่ยวในจังหวัดกวางบิน่ ห์ ประเทศเวียดนาม
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บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 1) ศึกษาสภาพปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ด้ านการตลาด ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 2) ก าหนดรู ป แบบการพัฒ นาศัก ยภาพผู้ ปลู ก ผั ก ปลอดสารพิ ษ ด้ าน
การตลาด ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3) ทดลองและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ าน
การตลาดในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เป็ นวิธีวิจัยและพัฒนา (Research and Development) แบบผสมผสาน (Mixed
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริ มาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็ น 3
1

นักศึกษาปริ ญญาเอก สาขายุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
e-mail: sueth55614703@gmail.com
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจาสาขายุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
3
อาจารย์ ดร. ประจาสาขายุทธศาสตร์ การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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ระยะ ระยะที่ 1 ศึกษาปั ญหาการปลูกผักปลอดสารพิษ ระยะที่ 2 กาหนดรู ปแบบ
การพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาด ระยะที่ 3 ทดลองและ
ประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิ ษด้ านการตลาด
ประชากร ได้ แก่ ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพืน้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ จานวน
500 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 100 คน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ ใน
การศึกษา ได้ แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ ยวชาญที่ เกี่ ยวข้ องกับการปลูกผักปลอด
สารพิษทังภาครั
้
ฐ ภาคเอกชน จานวน 15 คน และภาคประชาชน จานวน 25 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ แบบสอบถามปั ญหาการปลูกผักปลอดสารพิษ
แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้ างเกี่ยวกับปั ญหาการปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อยืนยัน
ความถูกต้ องของข้ อมูลร่ างรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ เพื่อระดมความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม แบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ ความมีประโยชน์ และความถูกต้ อง
ครอบคลุมของร่ างรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิ ษด้ าน
การตลาด แบบโครงการฝึ กอบรม และแบบการประเมินผลโครงการทดลอง สถิติ
ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ผลการศึกษาปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ าน
การตลาด ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
มีปัญหาด้ านการตลาดอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ าน
ความต้ องการตลาดจาหน่ายที่มีความแน่นอน และได้ มาตรฐานอยู่ในระดับมาก
และด้ านความต้ องการในการพัฒนาการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้
ปลูกผักกับผู้บริ โภคอยูใ่ นระดับมาก
2) ผลการกาหนดรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิ ษ
ด้ านการตลาด ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว ประกอบด้ วย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรมการพัฒนา และ
วิธีการประเมินผล 7 ด้ าน 32 กิจกรรม ดังนี ้ 1) ด้ านการจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อการ
ผลิ ตให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค 5 กิ จกรรม 2) การติดต่อสื่ อสาร
เกี่ ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริ โภค 6 กิ จกรรม 3) ตลาดจ าหน่ายมี
ความแน่นอนและได้ มาตรฐาน 4 กิ จกรรม 4) การจัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้ าผักมี 4 กิจกรรม 5) ราคาของผักเป็ นไปตามกลไกของตลาด 3 กิจกรรม 6)
ผลิตผักเป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า 4 กิ จกรรม และ 7) การเพิ่มช่อง
ทางการจาหน่ายในต่างประเทศ 6 กิจกรรม เมื่อทาการประเมินรู ปแบบ ทัง้ 7
ด้ าน มีคา่ เฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ที่ผ้ วู ิจยั กาหนดเกณฑ์การแปลผล ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน
3) ผลการทดลองและผลการประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้
ปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาด ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนและหลังการทดลองพบว่า ผู้เข้ าร่วมการทดลอง
มีการปฏิบตั ิด้านการติดต่อสื่อสารกับผู้บริ โภคในการใช้ Facebook WhatsApp
Line QRcode พบว่า ผลการประเมินหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51
ขึ ้นไป ผ่านเกณฑ์การประเมินทังหมด
้
คาสาคัญ: รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ, ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
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Abstract
This research was conducted to: 1) examine problems of organic
vegetable growers in marketing in Vientiane, Lao PDR, 2) suggest a
potential development model for organic vegetable growers in marketing
in Vientiane, Lao PDR, and 3) experiment and evaluate the potential
development model for organic vegetable growers in marketing in
Vientiane, Lao PDR. This was a mixed method research which processes
of qualitative and quantitative researches were involved. The research was
divided into three phases: 1) examining problems of growing organic
vegetables, 2) creating a potential development model for organic
vegetable growers in marketing, and 3) experimenting and evaluating a
potential development model for organic vegetable growers in marketing.
Five hundred organic vegetable growers in Vientiane, Lao PDR were
population of this study, but only 100 of them selected by using the
purposive sampling technique were samples of this study. Related 15
experts from the government and private sectors included 25 people from
the public sector were also involved as the target group. Research tools
were: 1) a questionnaire for finding problems of growing organic
vegetables, 2) a semi-structure interview regarding problems of growing
organic vegetables for assuring that the potential development draft model
for organic vegetable growers in Vientiane, Lao PDR was accurate, 3)
group discussion, 4) an evaluation form for assessing suitability, possibility,
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advantages, and accuracy of the potential development draft model for
organic vegetable growers in marketing, 5) training course, and 6) an
evaluation form for the experiment. To analyze the data, percentage, mean
score, and standard deviation were used. Results revealed that:
1) Problems of organic vegetable growers in marketing in
Vientiane, Lao PDR were indicated in a high level. When considering each
aspect, it was found that: a) a need of stable and standard markets was at
the high level, and b) a need of development in communicating between
organic vegetable growers and consumers was at the high level.
2) Details of potential development model for organic vegetable
growers in marketing in Vientiane, Lao PDR were consisted of rationale and
background, objectives, activities for development, and assessment
processes. This model was divided into seven aspects and 32 activities
comprising: a) five activities for preparation of producing products that met
the consumers’ needs, b) six activities for communicating between organic
vegetable growers and consumers, c) four activities for gaining stable and
standard markets, d) four activities for holding vegetable expos, e) three
activities for making vegetable prices vary in line with market mechanism,
f) four activities for producing organic vegetables to vary in line with
consumers’ needs, and g) six activities for increasing foreign distribution
channels. The average mean score of these seven aspects indicated
higher than 3.15, according to the assessment and interpretation criteria,
showed this model was qualified.
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3) Results of experimenting and evaluating a potential
development model for organic vegetable growers in marketing in
Vientiane, Lao PDR stated that the post-experiment’s average mean score
of the organic vegetable growers communicating their consumers through
Facebooks, WhatsApp, and Line QR Code was higher than 3.51. This
showed the experiment passed the assessment criteria.
Keywords: Potential Development Model, Organic Vegetable Growers
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บทนา
อาหารปลอดสารพิษเป็ นจุดสนใจของคนในยุคใหม่ เนื่องจากการรักษา
สุขภาพเป็ นเรื่ องสาคัญ จากการตื่นตัวของผู้บริ โภคในเรื่ องของความปลอดภัยใน
การบริ โภคอาหาร โดยคานึงถึงเรื่ องสุขอนามัย ทาให้ ประชาชนหันมาบริ โภค
อาหารที่ปลอดสารพิษมากขึ ้น ดังนันกระบวนการปลู
้
กผักปลอดสารพิษจึงจาเป็ น
มาก รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ทาให้ เกิดความมัน่ คงใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่ เป็ นวิถีทางหนึง่ เพื่อส่งเสริมอาชีพและ
พัฒนาเศรษฐกิจในครัวเรื อน ก่อให้ เกิดรายได้ และแก้ ไขปั ญหาการว่างงานของ
ประชาชน เป็ นกระบวนการพัฒนาท้ องถิ่ น เพื่ อสร้ างชุมชนให้ เข้ มแข็ งและ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งจาเป็ นต้ องอาศัยการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการ
ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อผลิตเป็ นสินค้ า (พงศ์ธร จันทร์ เลื่อน, 2548)
รั ฐ บาลแห่ ง สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวได้ วางแผน
ยุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจ โดยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไปตามทิศทาง
ที่มีคุณภาพสีเขียวและยั่งยืน เป้าหมายชัดเจน ทาให้ เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉลี่ย 7.5% ต่อปี เศรษฐกิจมหภาคมีเสถี ยรภาพ ความทุกข์ ยาก
ลดลง ชี วิตการเป็ นอยู่ของประชาชนได้ รับการยกระดับดีขึน้ การผลิตอาหาร
เพียงพอกับความต้ องการ และรัฐบาลได้ ส่งเสริ มให้ ประชาชนผลิตสินค้ า โดยเริ่ ม
จากการผลิตเพื่ออุปโภค บริ โภคในครอบครัวก่อน เมื่อได้ รับผลแล้ วจึงขยายให้
ผลิตเป็ นสินค้ า เพื่อแลกเปลี่ยนซื ้อขายกลายเป็ นธุรกิจ หลายหมูบ่ ้ านมีศกั ยภาพที่
เข้ มแข็ง เพื่อปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของรัฐบาล ส่งเสริ มการผลิต
เป็ นสินค้ าและการบริ การ การสร้ างรายได้ ของครอบครัว บรรลุเป้าหมายด้ านการ
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พัฒนา ทาให้ ประชาชนมีชีวิตการเป็ นอยู่ที่ดีขึ ้น (กรมการเมืองศูนย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวตั ลิ าว, 2560)
จากการสารวจการวิ จัยในเบื อ้ งต้ นผู้วิ จัยพบว่า ประชาชนผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษยังขาดการส่งเสริ มอย่างจริ งจัง ขาดความรู้ ความเข้ าใจในการผลิต
ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ไม่มีการวางแผนความต้ องการทางการตลาด ตลาด
ที่รองรับการบริ การยังไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนันผู
้ ้ วิจยั เห็นว่า การปลูกผัก
ปลอดสารพิ ษ เพื่ อผลิ ตเป็ นสิ นค้ าตอบสนองกับความต้ องการ เป็ นอาชี พที่
เหมาะสมและมั่นคงให้ ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง ควรได้ รับการพัฒนา จากข้ อมูล
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้วิจยั จึงได้ ทาการศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพื่ อส่งเสริ มและพัฒนาอาชี พในชุมชน พร้ อมทัง้ การนาผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรู ปผลิตภัณฑ์ โดยการสร้ างงานให้ มีรายได้ เพิ่มขึ ้น และเป็ นกาลัง
สาคัญในการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ ไขปัญหาความยากจนและ
การกระจายรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากได้ สร้ างโอกาส
และความเข้ มแข็ ง ให้ แก่ ค นยากจน รวมทั ง้ การสร้ างโอกาสการเข้ าถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทังในแง่
้
การใช้ และการดูแลรักษา ยกระดับคุณภาพ
ชีวิต และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ ในระดับหนึ่ง อันจะเป็ นการสร้ าง
ความเข้ มแข็งของภาคประชาชนให้ อยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาด ในพื ้นที่นคร
หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. เพื่อกาหนดรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ าน
การตลาด ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. เพื่ อทดลองและประเมิ นผลรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลู กผัก
ปลอดสารพิ ษ ด้ านการตลาด ในพื น้ ที่ น ครหลวงเวี ย งจั น ทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่ อง รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษใน
พื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้ วิธีวิจยั และ
พัฒนา (Research and Development) โดยใช้ ระเบี ยบวิ ธี วิ จัยแบบผสม (Mix
Methodology Research) ประกอบด้ วย วิธีวิจัยเชิงปริ มาณ (Quantitative) และ
วิธีวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative) ผู้วิจยั ได้ แบ่งเป็ น 3 ระยะดังนี ้
การวิจัยระยะที่ 1 ศึกษาปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาด
ในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดาเนินการ
2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ศึกษาปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ วิธีวิจยั เชิง
ปริ มาณ ประชากร คือ ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื น้ ที่ นครหลวงเวี ยงจันทน์
จานวน 500 คน เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จานวน 100 คน เครื่ องมือที่ใช้ ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ขันตอนที
้
่ 2 ยืนยันปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ใช้ วิธีวิจยั เชิง
คุณภาพ กลุม่ เป้าหมายคือ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
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เลือกแบบเจาะจง จานวน 10 คน ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษในพื ้นที่นครหลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้ แก่ หน่วยงานธนาคารนโยบายแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ภาควิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรม
ส่งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน้ อย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาวญี่ ปุ่ น มหาวิ ทยาลัยแห่งชาติลาว แผนกการค้ า กรมการค้ าภายในกระทรวง
อุตสาหกรรมการค้ า สปป.ลาว กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษนครหลวงเวียงจันทน์
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้ าง สถิตทิ ี่ใช้ คือ ค่าร้ อยละ
การวิจัยระยะที่ 2 กาหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษ ในพืน้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจยั ดาเนินการ 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 กาหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษ ใช้ การวิจัยเชิ งคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ผู้เชี่ ยวชาญที่ มี ความรู้ และมี
ประสบการณ์ เลือกแบบเจาะจง จานวน 15 คน ได้ แก่ หน่วยงานสถาบันพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ลาว-ญี่ปนุ่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แผนกการค้ ากรมการค้ า
ภายในกระทรวงอุตสาหกรรมการค้ า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุม่
ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษนครหลวงเวียงจันทน์ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยกาหนดประเด็นการสนทนาที่ได้ จากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง จากนันท
้ าการร่ างประเด็นสนทนาซึ่งลักษณะคาถาม
เป็ นคาถามปลายเปิ ด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื ้อหา จากนันสรุ
้ ปเป็ น
ภาพรวมได้ ร่างรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพื ้นที่นคร
หลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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ขัน้ ตอนที่ 2 การประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ประโยชน์ที่ได้ รับและความถูกต้ องครอบคลุมของรู ปแบบ ใช้ วิธีวิจยั เชิงปริ มาณ
ประชากร ได้ แก่ ผู้เชี่ ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิ ษใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จานวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง ได้ แก่
หน่วยงานธนาคารนโยบายแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาควิชา
สังคมสงเคราะห์ และการพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรมส่งเสริ มวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ ก สถาบั น พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ลาว-ญี่ ปุ่ น
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แผนกการค้ ากรมการค้ าภายในกระทรวงอุตสาหกรรม
การค้ า สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว กลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
นครหลวงเวียงจันทน์ จานวน 5 คน รวมทังสิ
้ ้น 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ
แบบประเมิน ลักษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
สถิ ติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
การวิ จั ยระยะที่ 3 การทดลองและประเมิ นผลรู ปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ปลู กผักปลอดสารพิ ษในพื น้ ที่ นครหลวงเวี ยงจันทน์ สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจยั ดาเนินการ 2 ขันตอนดั
้
งนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 ผู้วิจยั ทดลองใช้ รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิ ษ ในพื น้ ที่ นครหลวงเวี ยงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว กับผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ประชากร ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
จานวน 25 คน ที่บ้านโนนแต้ เมืองไชทานี นครหลวงเวียงจันทน์ เข้ าร่วมโครงการ
ทดลองเลื อ กแบบตามความสมั ค รใจ โดยด าเนิ น โครงการฝึ กอบรมการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปลูกผักปลอดสารพิษกับผู้บริโภค
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ขันตอนที
้
่ 2 ประเมินผลรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ใช้ การวิจัยเชิ งปริ มาณ ประชากร คือ ผู้ปลูกผักปลอดสารพิ ษ
จานวน 25 คน ที่บ้านโนนแต้ เมืองไชธานี นครหลวงเวียงจันทน์ เข้ าร่วมโครงการ
ทดลองเลือกแบบตามความสมัครใจ เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั คือ แบบประเมิน
รู ปแบบ สถิ ติที่ใช้ ใน การวิเคราะห์ ข้ อมูล ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาปั ญหาผู้ปลู กผั กปลอดสารพิษด้ านการตลาดใน
พืน้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
1.1 ผลการศึกษารู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษในพืน้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว
พบว่า ปัญหาการปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาดอยูใ่ นระดับมาก (X̅ = 3.95,
S.D = 0.45) ส่วนด้ านเครื อข่าย (X̅ = 3.47, S.D = 0.85) ด้ านงบประมาณ (X̅ =
3.16, S.D = 0.81) ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ (X̅ = 3.11, S.D = 0.35) ด้ านการปลูกผัก (X̅ =
2.90, S.D = 0.59) และด้ านคุ ณ ภาพผั ก (X̅ = 2.76, S.D = 0.49) อยู่ ใ นระดับ
ปานกลาง
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ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการปลูกผักปลอดสารพิษภาพรวม
ปั จจัยการปลูกผักปลอดสารพิษ
1. ด้ านการตลาด
2. ด้ านเครื อข่าย
3. ด้ านงบประมาณ
4. ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
5. ด้ านการปลูกผัก
6. ด้ านคุณภาพผัก
ภาพรวม

ระดับปั ญหา
X̅
S.D
3.95
0.45
3.47
0.85
3.16
0.81
3.11
0.35
2.90
0.59
2.76
0.49
3.23
0.59

แปลผล

ลาดับ

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1
2
3
4
5
6

ปั ญหาการปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาดพบว่ามากที่สดุ
ไปหาระดับปานกลางได้ แก่ การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในต่างประเทศ (X̅ =
4.91, S.D = 0.32) การจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อการผลิตให้ ตรงกับความต้ องการของ
ผู้ บริ โ ภค (X̅ = 4.40, S.D = 0.75) ตลาดจ าหน่ า ยไม่ มี ค วามแน่ นอนและได้
มาตรฐาน (X̅ = 4.37, S.D = 0.51) การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ปลูก
ผักกับผู้ซือ้ ผัก (X̅ = 3.97, S.D = 0.90) การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้ าผัก
(X̅ = 3.96, S.D = 0.20) ผลิตผักเป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า (X̅ = 3.11,
S.D = 0.67) และราคาของผักเป็ นไปตามกลไกของตลาด (X̅ = 2.97, S.D = 0.76)
ตามลาดับ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั ญหาการปลูกผักปลอด
สารพิษ ด้ านการตลาด
ปั จจัยการปลูกผักปลอดสารพิษ
1. การเพิ่มช่องทางการจาหน่าย
ในต่างประเทศ
2. การจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อการผลิต
ให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค
3. ตลาดจาหน่ายมีความแน่นอน
และได้ มาตรฐาน
4. การติดต่อสือ่ สารเกี่ยวกับข้ อมูล
ระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้ซื ้อผัก
5. การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้ าผัก
6. ผลิตผักเป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า
7. ราคาของผักเป็ นไปตามกลไกของตลาด
ภาพรวม

ระดับปั ญหา
X̅ S.D
4.91 0.32

แปลผล

ลาดับ

มากที่สดุ

1

4.40

0.75

มาก

2

4.37

0.51

มาก

3

3.97

0.90

มาก

4

3.96
3.11
2.97

0.20
0 .67
0.76

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

5
6
7

3.95

0.45

มาก

1.2 ผลการยืนยันปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ในพืน้ ที่นคร
หลวง เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้ วิ จัยด าเนิ นการวิ จัยเชิ งคุณ ภาพ โดยใช้ แบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์ผ้ ปู ลูกผักปลอดสารพิษ จานวน 10 คน พบว่า ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษมี
ปั ญหาด้ านการตลาดมากที่ สุด เรี ยงตามลาดับแต่ละด้ านจากมากไปหาน้ อย
ได้ แก่ ปั ญหาการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในต่างประเทศ ปั ญหาตลาดจาหน่าย
ไม่มี ความแน่นอนและได้ มาตรฐาน ปั ญหาการติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้ อมูล
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รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริ โภค ปั ญหาการจัดเตรี ยมข้ อมูล เพื่อการผลิตให้ ตรงกับ
ความต้ องการของผู้บริโภค ปัญหาการจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้ าผัก ปัญหา
การผลิตผักไม่เป็ นไปตามความต้ องการของลูกค้ า ปั ญหาราคาผักไม่เป็ นไปตาม
กลไกของตลาดด้ านอื่น ๆ ได้ แก่ เสนอให้ มีการเผยแพร่พิษของสารเคมีที่ตกค้ างใน
ผักต่าง ๆ ที่ใช้ สารเคมีในกระบวนการปลูก เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภครู้คณ
ุ ค่าของผักปลอด
สารพิษ
2. ผลการกาหนดรู ปแบบการพั ฒนาศักยภาพผู้ ปลู กผั กปลอด
สารพิษด้ านการตลาดในพืน้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผู้วิจยั จึงได้ นาข้ อมูลดังกล่าวไปใช้ ในการเป็ นฐานข้ อมูลสาคัญกาหนด
รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพ ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาดในพื ้นที่นคร
หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ จานวน 7 ด้ าน ได้ แก่
1) การจัดเตรี ยมข้ อมูลเพื่อการผลิตให้ ตรงกับความต้ องการของผู้บริ โภค 2) การ
ติดต่อสื่อสารเกี่ ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริ โภค 3) ตลาดจาหน่ายมี
ความแน่นอนและได้ มาตรฐาน 4) การจัดงานแสดงและจาหน่ายสินค้ าผัก 5) ราคา
ของผักเป็ นไปตามกลไกของตลาด 6) การผลิตผักเป็ นไปตามความต้ องการของ
ลูกค้ า 7) การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในต่างประเทศ
ผลการประเมินโดยภาพรวมรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษด้ านการตลาดในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว พบว่าค่าเฉลี่ยสูงกว่า 4.11 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินหมดทัง้ 7
ด้ าน ผู้วิจยั กาหนดเกณฑ์การแปลผล การประเมินค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51 ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน
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ตารางที่ 3 ประเมิ นโดยภาพรวมความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความถูกต้ องครอบคลุม
ความถูกต้ อง
ครอบคลุม
ประเมินโดยภาพรวม
X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล
1. การจัดเตรียมข้ อมูล 4.50 .527 มาก 4.40 .516 มาก 4.30 .483 มาก 4.60 .516 มาก
เพื่อการผลิตให้ ตรงกับ
ที่สดุ
ความต้ องการของผู้บริโภค
2. การติดต่อสื่อสาร
4.20 .422 มาก 4.80 .422 มาก 4.50 .527 มาก 4.50 .527 มาก
เกี่ยวกับข้ อมูลระหว่าง
ที่สดุ
ผู้ปลูกผักกับผู้บริโภค
ความเป็ นไปได้ ความเป็ นประโยชน์ ความเหมาะสม

3. ตลาดจาหน่ายมีความ 4.10 .316 มาก 4.70 .483 มาก 4.10 .568 มาก 4.50 .527 มาก
ที่สดุ
แน่นอนและได้ มาตรฐาน
4. การจัดงานแสดงและ 4.20 .422 มาก 4.30 .483 มาก 3.80 .422 มาก 4.50 .527 มาก
จาหน่ายสินค้ าผัก
5. ราคาของผักเป็ นไปตาม 4.30 .483 มาก 4.70 .483 มาก 4.50 .527 มาก 4.50 .527 มาก
ที่สดุ
กลไกของตลาด
6. ผลิตผักเป็ นไปตาม
3.80 1.033 มาก 4.40 .699 มาก 4.70 .483 มาก 4.30 .483 มาก
ความต้ องการของลูกค้ า
ที่สดุ
7. การเพิ่มช่องทางการ
จาหน่ายในต่างประเทศ
รวม

3.70 .483 มาก 4.50 .527 มาก 3.60 .516 มาก 4.20 .422 มาก
4.11 .527 มาก 4.54 .516

มาก
4.21 .504 มาก 4.44 .504 มาก
ที่สุด
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รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3. ผลการทดลองและประเมินรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษด้ านการตลาดในพืน้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการทดลองใช้ พบดังนี ้ ผู้วิจยั นาโครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง
การติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริ โภค มาดาเนินการจัดที่
ห้ องประชุมสโมสรกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ บ้ านโนนแต้ เมืองไชทานี นครหลวง
เวียงจันทน์ ให้ แก่ผ้ ปู ลูกผักปลอดสารพิษ จากนันท
้ าการประเมินการทดลองใช้
ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ าน
การตลาดในพื ้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ผลการประเมินก่อนและหลังการฝึ กอบรม การใช้ เครื่ องมื อการสื่ อสาร พบว่า
ผู้เข้ าร่ วมโครงการทดลองมี ความรู้ ความเข้ าใจและการใช้ เครื่ องมื อในการ
ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริ โภคแตกต่างกันอย่างมาก
ที่แสดงผลในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลังการดาเนินโครงการ
การติดต่ อสื่อสารด้ าน
การนาไปใช้
Facebook
Line
Whatsapp
QRcode
ภาพรวม

(N = 25)
ก่ อนดาเนินโครงการ
X̅
S.D
แปลผล
1.84 .374
น้ อย
1.28 .458 น้ อยที่สดุ
1.92 .572
น้ อย
1.00 .000 น้ อยที่สดุ
1.51 .351
น้ อย

(N = 25)
หลังดาเนินโครงการ
X̅
S.D แปลผล
4.24 .436
มาก
3.96 .351
มาก
4.32 .476
มาก
3.68 .476
มาก
4.05 .434
มาก
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อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจยั มีข้อค้ นพบที่สาคัญที่ผ้ วู ิจยั นามาอภิปรายผล ดังนี ้
1. ศึกษาปั ญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาดในพืน้ ที่นคร
หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยั พบว่า
ปั ญหาสาคัญผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ คือ ปั ญหาตลาดจาหน่ายไม่แน่นอนและ
ไม่ได้ มาตรฐาน ปั ญหาการเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในต่างประเทศ ปั ญหาการ
ติดต่อสื่ อสารเกี่ ยวกับข้ อมู ลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริ โภค ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช (2552) ได้ ศึกษาเรื่ อง การศึกษารู ปแบบการบริ หาร
จัดการกลุ่มอาชีพเกษตรปลูกผักปลอดสารพิษบ้ านจาหมู่ที่ 6 ตาบลปงยางคก
อาเภอห้ างฉัตร จังหวัดลาปาง พบว่า สมาชิกภายในกลุ่มยังขาดความรู้ ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม พร้ อมทังยั
้ งไม่เข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ที่แท้ จริ งในการ
รวมกลุ่มอาชีพผู้นากลุ่มเป็ นผู้นาเพียงนามธรรม ที่ไม่มีอานาจหรื อเครื่ องมือที่ใช้
ในการบังคับหรื อสัง่ การ โครงสร้ างการรวมกลุม่ ยังเป็ นในลักษณะที่ไม่เป็ นรูปธรรม
ที่ชดั เจน คือ ไม่มีอานาจผังโครงสร้ างกลุ่ม ไม่มีกฎระเบียบข้ อบังคับไม่มีกิจกรรม
และสอดคล้ องกับเบญจมาภรณ์ นิมาพันธุ์ (2555) ได้ ศึกษาเรื่ อง การประกอบ
อาชีพปลูกผักปลอดสารพิษอาเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัญหาของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นปั ญหาด้ านที่ดินทากิน อีกทังปั
้ ญหาด้ านการตลาดและ
ช่องทางการจัดจาหน่ายสินค้ าปลอดภัยจากสารพิษ และปัญหาการขนส่งผลผลิต
ไปสูต่ ลาด เกิดการเน่าเสียและเสียหายต่อผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ สาหรับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้ อง ไม่วา่ จะเป็ นเกษตรอาเภอ องค์การบริหารส่วนตาบล และทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้ อง ควรจะมีการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาให้ สอดคล้ องกับปั ญหาที่เกิดขึ ้น
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
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รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ในพื้นทีน่ ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

2. ผลการกาหนดรู ปแบบการพั ฒนาผู้ ปลู กผั กปลอดสารพิษใน
พืน้ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า
รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้ านการตลาดในพืน้ ที่ นคร
หลวงเวียงจันทน์ เป็ นรู ปแบบที่มี 7 ด้ าน 32 กิจกรรมการพัฒนา เป็ นรู ปแบบเชิง
ข้ อความ (Semantic Model) โครงสร้ างทางความคิ ด องค์ ป ระกอบและ
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบใช้ ข้อความในการอธิบาย ซึ่งผู้วิจยั พัฒนารูปแบบ
โดยศึกษาแนวคิดทฤษฎีผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และศึกษาจากบริบทจริงใช้ วิธีการ
สอบถาม การสัม ภาษณ์ การสนทนากลุ่ ม ผลการศึ กษาน ามาใช้ ก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้ วยหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กิจกรรม
การพัฒนา วิธีการประเมิน สอดคล้ องกับจุฑามาศ ปิ นทุกาศ (2551) ได้ ศึกษา
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการยอมรับการผลิตผักปลอดสารพิษของเกษตรกรในตาบล
ช่อแล อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในการส่งเสริ มการผลิตผักปลอด
สารพิษให้ เพิ่มขึน้ รัฐบาลจะต้ องจัดหาข้ อมูลข่าวสาร ทัง้ ทางด้ านการผลิตและ
การตลาดผักปลอดสารพิ ษให้ แก่ เกษตรกรอย่ างต่ อเนื่ อง ในขณะเดี ยวกัน
เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มการเกษตรก็จะต้ องให้ ความสาคัญกับการเพิ่มความถี่ในการ
พบปะเกษตรกร เพื่อให้ คาแนะนาในการแก้ ปัญหาและคอยช่วยเหลือด้ านข้ อมูล
ข่าวสารที่ทนั สมัยแก่เกษตรกร และสอดคล้ องกับ ปั ญจพล สัตยานุรักษ์ (2557)
ได้ ศึกษาเรื่ อง การมีส่วนร่ วมในการสร้ างเครื อข่ายกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ตาบลปงยางคก อาเภอห้ างฉัตร จังหวัดลาปาง พบว่า การมีส่วน
ร่ วมของกลุ่มผู้นาทุกระดับภายในชุมชนเข้ ามาขับเคลื่อนอย่างจริ งจัง โดยใช้
กิจกรรมเข้ ามาหนุนเสริมจนพัฒนาเป็ นเครื อข่ายเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษที่
เข้ มแข็งในระดับตาบล อุปสรรค คือ ขาดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงข้ อมูลและ
กิจกรรมระหว่างชาวบ้ านแต่ละหมู่บ้าน ดังนันการแก้
้
ปัญหา คือ การใช้ รูปแบบ
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การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน ในการส่งผ่านข้ อมูล
ให้ แก่สมาชิกภายในชุมชน
3. ผลการทดลองและผลการประเมินรู ปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ ปลู กผั กปลอดสารพิษด้ านการตลาดก่ อนและหลั งการทดลอง พบว่า
ผู้เข้ าร่วมอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคการใช้ เครื่ องมือสื่อสารได้ แก่ Line WhatsApp
Facebook ติดต่อสื่อสารเกี่ ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริ โภค จากนัน้
เรี ยนรู้วิธีการโฆษณา เรี ยนรู้การเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผู้เข้ าร่วมฝึ กอบรมได้ รับ QR
Code เป็ นของกลุม่ ได้ ผลิตฉลากสินค้ าเป็ นของส่วนบุคคลที่มีรหัสเป็ นส่วนตัว ซึง่
ประธานกลุม่ เป็ นผู้รักษารายชื่อของสมาชิก ในสลากมีเบอร์ โทรศัพท์ของกลุม่ รหัส
QR Code ของกลุ่ม โลโก้ ของกลุ่ม สร้ างความเชื่ อมั่นให้ ผ้ ูบริ โภคได้ มากขึน้
สอดคล้ องกับ อานานซาต้ า วีคคร็อค (Annunziataa & Vecchiob, 2015) ได้ ศกึ ษา
เรื่ อง การทาเกษตรอินทรี ย์และความยั่งยืนในการเลือกอาหาร พบว่า ผู้บริ โภค
ได้ รับข้ อมูลข่าวสารจากการสื่อสารหลายด้ าน ผู้บริ โภคในประเทศสนใจสินค้ า
เกษตรอินทรี ย์ซื ้ออาหารอินทรี ย์ เพราะพวกเขารู้สึกว่ามีสขุ ภาพดีกว่าหรื อสดชื่น
กว่าผลิตภัณฑ์ทวั่ ไป และก็เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั ผู้วิจยั จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อนาผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี ้
1. ระดับนโยบาย
1.1 ด้ านการตลาด ควรให้ กระทรวงกสิ ก รรมป่ าไม้ และกระทรวง
อุตสาหกรรมการค้ า มีนโยบายส่งเสริ มด้ านการตลาดให้ ผ้ ปู ลูกผักปลอดสารพิษ
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รู ปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
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เช่น การเพิ่มช่องทางการจาหน่ายในต่างประเทศ ตลาดจาหน่ายมีความแน่นอน
และได้ มาตรฐาน มีช่องทางการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับข้ อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับ
ผู้บริโภค
1.2 ด้ านเครื อข่าย ควรให้ กระทรวงกสิกรรมป่ าไม้ ทาข้ อตกลงร่ วมกันใน
การดาเนินงานของเครื อข่าย
1.3 ด้ านงบประมาณ ควรให้ ธนาคารส่งเสริ มกสิกรรมจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการเพื่อปลูกผักปลอดสารพิษ
2. ระดับปฏิบัติ
2.1 ควรส่งเสริ มและสนับสนุนให้ ผ้ ูปลูกผักปลอดสารพิษศึกษา และ
พัฒนากิจกรรมด้ านการตลาดผักปลอดสารพิษให้ มากขึ ้น
2.2 ควรให้ หน่วยงานพัฒนาชุมชน ให้ ความช่วยเหลือผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษเพื่อพัฒนาศักยภาพในทุกด้ านให้ มากขึ ้น
3. ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป ควรให้ มีการวิจยั ในด้ านต่อไปนี ้
3.1 การพัฒนาด้ านการตลาดต่างประเทศของผักปลอดสารพิษใน สปป.
ลาว
3.2 การเสริมสร้ างการตลาดที่ได้ มาตรฐานของผักปลอดสารพิษใน สปป.
ลาว
3.3 การพัฒนาเครื อข่ายของผู้ปลูกผักปลอดสารพิษใน สปป.ลาว
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หลักเกณฑ์การส่งบทความ
จริยธรรมการตีพมิ พ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
ง’งง.

วารสารพื ้นถิ่นโขง ชี มูล ได้ ให้ ความสาคัญในด้ านจริ ยธรรมของการ
ตีพิม พ์ บทความสูง สุด เพื่ อให้ เ กิ ดความน่าเชื่ อถื อ และเป็ นที่ ยอมรั บ จึง ได้
ก าหนดบทบาทของทุ ก ฝ่ ายที่ เ กี่ ย วข้ องจะต้ อ งปฏิ บัติ ต ามหลัก การและ
มาตรฐานด้ านจริยธรรมอย่างเคร่งครัด ดังนี ้
จริยธรรมของผู้เขียน
ผู้เขียนต้ องรับรองว่าบทความที่สง่ มา ต้ องไม่เคยได้ รับการตีพิมพ์หรื อ
เผยแพร่ จากที่ใดมาก่อน รวมทังต้
้ องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้
คัดลอก ดัดแปลง หรื อแอบอ้ างจากผลงานหรื อบทความของผู้อื่นมาก่อน
จริยธรรมของกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิ การมีหน้ าที่ ในการพิจ ารณา กลั่นกรอง และควบคุม
คุณภาพของบทความให้ เป็ นไปตามมาตรฐานของวารสาร รวมทังตรวจสอบ
้
บทความว่าได้ รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่จากที่ใดมาก่อนหรื อไม่ และต้ องไม่มี
ส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้ คดั ลอก ดัดแปลง หรื อแอบอ้ างจากผลงาน
หรื อบทความของผู้อื่นมาก่อน
จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ
ผู้ประเมินบทความต้ องประเมินบทความด้ วยความเป็ นธรรม ไม่อคติ
หรื อลาเอียง ข้ อเสนอแนะและคาแนะนาต่าง ๆ ต้ องเป็ นไปตามหลักวิชาการ
เท่านัน้
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การเสนอบทความเพื่อตีพมิ พ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
ง’งง.
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

หลักเกณฑ์การส่งบทความ
7. บทความที่ได้ รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้ รับวารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี
มูล เป็ นอภินนั ทนาการ 5 เล่ม
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)..........

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

• 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) ....................................................
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• 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) .................................

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

• 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) .........

293

294
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 างอิงรู ปภาพที่สืบค้ นมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ ดงั นี ้ ภาพลาดับที่
คาบรรยายภาพ ที่มา: Website หรื อ URL ที่ใช้ เข้ าถึงภาพ (ค้ นเมื่อ วัน เดือน ปี )
เช่น

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

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.


295

296

• 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.

หลักเกณฑ์การส่งบทความ

• 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.
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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)….…………………………………………...………………
…………………………………………….………………………………………………

หลักเกณฑ์การส่งบทความ
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………..…………………..………

299

300
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

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

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2561
ISSN: 2408 - 1639
292 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

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ
“พืน้ ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3”
หัวข้อ “ถอดรือ้ พรมแดนความรู้: ความท้าทาย
ของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิน่ โขง ชี มูล”
วันที่ 25 ตุลาคม 2561
โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
จานวน 3 เล่ม รวม 1476 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

