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 วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู เป็นวารสารด้านมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จดัท าโดย
ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี ได้รับ
การประเมนิคณุภาพให้อยูใ่นฐาน TCI กลุม่ที่ 1 สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ จากศนูย์
ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย ซึ่งในเล่มปัจจุบนันี ้เป็นปีที่ 5 ฉบบัที่ 1 มีบทความที่มีคณุภาพ 
ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคณุวฒุิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน ประกอบด้วยบทความ 
ที่มีความนา่สนใจ จ านวน 8 บทความ ดงันี ้

เร่ิมจาก บทความของปฐม หงษ์สวุรรณ เร่ือง ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพื้นเมือง
เวียดนาม กบัการประกอบสร้างสงัคมมาตาธิปไตย โดยผู้ เขียนได้เสนอว่า ต านานพืน้เมือง
เวียดนามมีการน าเสนอภาพผู้หญิง ซึ่งมีสว่นสร้างความคิดทางสงัคมมาตาธิปไตยให้เกิดขึน้
ในความคดิ ความเช่ือของชาวเวียดนามด้วย ซึง่ผู้ เขียนได้วิเคราะห์ไว้อยา่งลุม่ลกึและนา่สนใจ 

บทความที่สองของอริญชย์ วรรณชาติ เร่ือง ความรู้เร่ืองเพื่อนบ้าน CLMV ของ 
ชนชัน้น าสยาม ในวารสารวชิรญาณวิเศษ เป็นงานที่ผู้ เขียนอธิบายให้เห็นถึงทศันะ และวิธีคิด
ของชนชัน้น าสยามที่มีต่อการจัดการความสมัพนัธ์ระหว่างชนชัน้น าสยามในอดีตกบัเพื่อน
บ้านกลุม่ประเทศ CLMV และกลุม่ชาติพนัธุ์ต่าง ๆ  ผ่านวารสารวชิรญาณวิเศษ ว่ามีลกัษณะ
อยา่งไร 

บทความที่สามเป็นงานเขียนของพิดสะพง วงพะจัน และปฐม หงษ์สวุรรณ เร่ือง 
วรรณคดีสินไซ: บทบาทหนา้ที่กบัการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมลาว งานชิน้นีต้้องการให้ผู้อา่น
เห็นว่า วรรณคดีสินไซมีบทบาทที่ส าคญัต่อการสร้างภมูิทศัน์วฒันธรรมในลาวอย่างไร มีตวั
ละครและสถานที่ใดบ้างในวรรณคดีสินไซที่มีความส าคญัหนุนเสริมต่อการสร้างภูมิทศัน์
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมุ้่งศกึษาการน าเสนอภาพผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมือง
เวียดนามท่ีมีแนวคิดเก่ียวข้องกบัการประกอบสร้างความเป็นสงัคมมาตาธิปไตย 
โดยเน้นศึกษากลุ่มต านานอธิบายธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ รวมทัง้กลุ่ม
ต านานอธิบายประวตัิท่ีมาของเทพเจ้าและบคุคลส าคญัเป็นหลกั ทัง้นีผู้้ เขียนได้
ประยุกต์ใช้แนวคิดการน าเสนอภาพแทนและการประกอบสร้างสังคมมาเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้นี ้ 

ผลการศกึษาพบว่า ต านานพืน้เมืองเวียดนามมีการน าเสนอภาพผู้หญิง
ซึ่งมีส่วนสร้างความคิดทางสังคมมาตาธิปไตยให้เกิดขึน้ในความคิดความเช่ือ
ของชาวเวียดนามด้วย กล่าวคือ เร่ืองเล่าต านานเหล่านีช้่วยเน้นย า้ให้ชาว
เวียดนามมองเห็นว่า ในอดีตกาลสงัคมเวียดนามเคยให้ความส าคญัและยกย่อง
ผู้หญิงมาก่อน ก่อนจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนและพระพทุธศาสนา อนัเป็นความ
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เช่ือดัง้เดิมท่ีชาวเวียดนามต่างเช่ือถือกันมาช้านาน ไม่ว่าจะเป็ นบทบาท
ความส าคัญของผู้ หญิงในด้านการเมืองก็ตาม ด้วยเหตุนีภ้าพแทนผู้ หญิงใน
ต านานพืน้เมืองเวียดนามจึงมีหลายลักษณะและหลายสถานะ เช่น ผู้หญิงใน
ฐานะวีรสตรี ผู้หญิงในฐานะผู้น าบ้านเมือง ผู้หญิงในฐานะเทพเทวี ผู้หญิงใน
ฐานะแม่ และผู้ หญิงในฐานะนางกษัตรี รวมไปถึงผู้ หญิงในฐานะท่ีเป็นผู้ ให้
ก าเนิดจารีตประเพณีด้วย นอกจากนี ้ยงัพบว่าการน าเสนอภาพผู้หญิงในเร่ือง
เล่าต านานพืน้เมืองนีไ้ด้แสดงให้เห็นความหมายท่ีมีความสัมพันธ์กับประเด็น
ทางสงัคมและวฒันธรรมด้วย กล่าวคือ เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองนีมี้การน าเสนอ
ความหมายผ่านพฤติกรรมหรือการกระท าเชิงสัญลักษณ์ของตัวละคร และ
ความส าคญัของตวัละครหญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองซึ่งต่างก็แสดงให้เห็น
บทบาทและความหมายท่ีปรากฏในข้อมลูคติชนวิทยา ผลการศกึษาในครัง้นี ้จึง
สามารถสะท้อนให้เห็นร่องรอยความคิดความเช่ือทางสงัคมวฒันธรรมของชาว
เวียดนามได้อยา่งลุม่ลึกและน่าสนใจยิ่ง 
 
ค าส าคัญ:  ผู้หญิง,  เร่ืองเลา่ต านานพืน้เมือง,  การประกอบสร้างสงัคม, 

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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บทน า  
 

การเล่าเร่ืองต านานนับเป็นเคร่ืองมือทางวัฒนธรรมท่ีใช้หล่อหลอม
อุดมการณ์บางอย่างทางสังคมให้ผู้คนในกลุ่มได้รับรู้ร่วมกัน ทัง้ในแง่ความคิด
ความเช่ือ ประวตัิศาสตร์ ค่านิยม อุดมการณ์ และโลกทศัน์ทางสงัคม โดยหาก
พิจารณาเทียบเคียงกับความเป็นภาษาในอีกรูปแบบหนึ่งแล้ว ก็พบว่าการ
น าเสนอภาพแทนผ่านภาษาของต านานนับเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นท่ี
ยอมรับกนัในปัจจบุนัว่า ภาษาต านานไม่ได้เป็นเพียงแคใ่ช้ส่ือความคิดความเช่ือ
หรือส่ือถึงสิ่งท่ีอยู่ภายในใจออกมาเท่านัน้ หากแต่ยังมีบทบาทส าคัญในการ
สร้างและจัดการกับความจริงทางสังคมหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เร่ืองเล่า
ต านานมีสว่นประกอบสร้างความจริงทางสงัคมให้เกิดขึน้ในความรู้สึกนึกคิดของ
ผู้คนได้อีกด้วย  

บทบาทและความหมายของเร่ืองเล่าต านานประการหนึ่ง จึงแสดงให้
เห็นถึงการเช่ือมโยงกบับริบททางสงัคมวฒันธรรมของกลุ่มชน เชน่ การสร้างเร่ือง
เล่าต านานเพ่ืออธิบายถึงก าเนิดหรือประวัติความเป็นมาของบรรพบุรุษหรือ
ชุมชนบ้านเมือง บ้างก็ใช้เร่ืองเล่าต านานเก่ียวกับวีรบุรุษผู้กล้าหรือวีรบุรุษทาง
วฒันธรรมเพ่ือสร้างการยอมรับและก่อให้เกิดความศรัทธาแก่ผู้คนในสงัคม สร้าง
ส านึกและความเป็นกลุ่มก้อนทางสงัคม บ้างก็น าเอาต านานมาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานเชิงศิลปะโดยสร้างให้เป็นสัญลักษณ์อันมีนัยส าคัญทางการเมือง 
ตวัอย่างเช่น การท าผลงานประติมากรรมรูปปัน้วีรบรุุษผู้สร้างชาติ หรือการวาด
ภาพจิตรกรรมเล่าเหตกุารณ์ส าคญัในต านาน เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม การน าเสนอ
ภาพบุคคลส าคญัท่ีมีบทบาททางการเมืองของชุมชนต่าง ๆ ซึ่งแม้จะนิยมเรียก
ขานกนัส่วนใหญ่ว่า “วีรบรุุษ” แตก็่พบว่ามิได้หมายความถึงบุคคลผู้ ท่ีมีสถานะ
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เป็นบุรุษเพศหรือผู้ชายเพียงเท่านัน้ แต่ยงัมีการน าเสนอให้เห็นภาพของผู้หญิง
ในฐานะท่ีเป็น “วีรสตรี” ผู้ มีบทบาทร่วมสร้างบ้านแปงเมืองด้วย แนวคิดดงักล่าว
นีมี้ปรากฏให้เห็นอยู่ในวฒันธรรมเร่ืองเล่าของผู้คนหลายกลุ่ม ดงักรณีเร่ืองเล่า
ต านานพืน้เมืองของชาวเวียดนามก็พบว่า มีการน าเสนอภาพผู้หญิงท่ีมีบทบาท
ความส าคญัและมีความโดดเดน่ทางการเมืองอยู่ไม่น้อย อนัแสดงให้เห็นมิติของ
ความสมัพนัธ์กบัแนวคิดทางวฒันธรรมท่ีเรียกกนัว่า “มาตาธิปไตย”  

ในตวัอย่างต านานสร้างโลก (the Creation Myths) ของชาวเวียดนาม 
พบว่ามีการเน้นย า้ให้เห็นบทบาทความส าคัญของผู้ หญิงในฐานะเป็นผู้ สร้าง
ชีวิตและจิตวิญญาณให้แก่มวลมนุษย์และสรรพสัตว์  ดังใน ต านานสิบสอง
เทพธิดา เล่าว่า “หลังจากจักรพรรดิแห่งสวรรค์เสร็จสิน้ภารกิจในการสร้าง
จกัรวาลแล้ว ก็ได้สร้างมนษุย์ เน่ืองจากมีความตัง้ใจเป็นพิเศษจึงได้มอบงานให้
เทพธิดาผู้ มีฝีมือสิบสององค์ เทพธิดาเหล่านีไ้ด้ช่วยตัง้แตค่ิดสร้างมนษุย์ บางคน
กล่าวว่าภายหลังจากสร้างจักรวาล มนุษย์ สัตว์ ดิน น า้ และอากาศเสร็จสิน้ 
จกัรพรรดิก็ไม่อนุญาตให้เพิ่มสิ่งมีชีวิตใด ๆ เข้ามาอีก นอกจากนีเ้ทพธิดาทัง้สิบ
สององค์นีย้งัเป็นผู้ มีหน้าท่ีตดัสินว่าใครจะกลบัชาติมาเกิดเป็นมนษุย์ บางคนยงั
กลา่ววา่เทพธิดาสิบสององค์นีมี้หน้าท่ีรับผิดชอบเฉพาะตน กลา่วคือแตล่ะองค์มี
หน้าท่ีสร้างส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ เช่น องค์หนึ่งสร้างมือ องค์หนึ่งสร้างดวงตา 
องค์หนึ่งสร้างแขนขา องค์หนึ่งสร้างจิตใจ อีกองค์หนึ่งสร้างค าพูดและรอยยิม้
ของมนษุย์” (สนุทร โคตรบรรเทา, 2558: 9-10) ถึงกระนัน้ก็ยงัมีหลายคนกล่าวว่า 
งานของสิบสองเทพธิดานีไ้ม่อาจแยกขาดออกจากกันได้ เพราะการสร้างมนุษย์
ท าโดยล าพงัไมไ่ด้ มนษุย์แตล่ะคนท่ีมีชีวิตขึน้มาล้วนต้องผ่านมือของเทพธิดาทัง้
สิบสององค์นีแ้ทบทัง้สิน้  



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

7 ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพ้ืนเมืองเวียดนามกับการประกอบสร้างสังคมมาตาธิปไตย 

จากเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองข้างต้น แสดงให้เห็นความคิดความเช่ือของ
ชาวเวียดนามท่ีว่าอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์ล้วนเกิดจากการบนัดาลสร้าง
ของเหล่าเทพผู้หญิง บทบาทของเทพธิดาจึงเป็นเหมือนกับเทพผู้ สร้าง ดงันัน้ 
จิตวิญญาณของมนษุย์จึงล้วนเป็นสิ่งท่ีถกูก าหนดสร้างขึน้มาโดยมีภาพร่างของ
ผู้หญิงเป็นศนูย์กลาง คมกฤช อุ่ยเต็กเคง่ (2559: 153) อธิบายให้เห็นว่า การนบั
ถือผู้หญิงเป็นคติท่ีมีมาแตโ่บราณกาลเก่าก่อนประวตัิศาสตร์ และเป็นคติท่ีมีอยู่
ทุกหนแห่งในโลก ผู้หญิงถูกเช่ือมโยงให้เข้ากับความศกัดิ์สิทธ์ิในแง่ความอุดม
สมบรูณ์ (fertility) เพราะเป็นเพศท่ีสามารถให้ก าเนิดชีวิตและเลีย้งดบูุตรให้เติบ
ใหญ่ได้ แตใ่นเวลาต่อมาเม่ือศาสนาท่ีมีศาสดาเป็นมหาบุรุษก่อก าเนิดขึน้ ก็ท า
ให้บทบาทของเพศหญิงคอ่ย ๆ ลดความส าคญัลง ทัง้ภาพผู้หญิงในลกัษณะของ
เทวีหรือเทพเจ้าสตรี รวมทัง้นกับวชหญิงด้วยเช่นกนั  

มีข้อสังเกตว่า ภูมิศาสตร์ท่ีตัง้บ้านเมืองของเวียดนามนัน้เป็นบริเวณ 
ลุ่มน า้และบริเวณคาบสมทุร ท าให้ชาวเวียดนามมีความผกูพนัใกล้ชิดกับแม่น า้
และท้องทะเลเป็นอยา่งมาก ชมุชนเวียดนามมีผืนดนิท่ีอดุมสมบรูณ์เหมาะแก่การ
ท าเกษตรกรรม ฉะนัน้ในความเช่ือนบัแตโ่บราณ ในบริเวณนีจ้งึให้ความส าคญักบั
ผู้หญิง เพราะถือว่าเป็นเพศท่ีมีความสมัพนัธ์กบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทัง้
ผู้หญิงยงัเป็นตวัแทนของความอุดมสมบรูณ์ท่ีเช่ือถือกนัมา ดงัจะเห็นได้จากคติ
การนบัถือบชูาเจ้าแมท่ี่ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมของเวียดนามซึง่สืบทอดกนัมา
และยังคงเป็นท่ีนิยมเช่ือถือกันอย่างกว้างขวางและแพร่หลาย ซึ่งน่าจะเป็นข้อ
สนันิษฐานได้อยา่งหนึง่วา่ แม้เวียดนามนัน้จะเป็นสงัคมท่ีอ้างวา่ไมมี่ศาสนาหลกั
ประจ าชาติ แตท่ว่าเม่ือส ารวจแล้วก็พบว่าความเช่ือเก่ียวกบัเทพเทวีหรือเทพฝ่าย
หญิง โดยเฉพาะในสงัคมชนบทนัน้มีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นจ านวนมากหากเทียบ
กับเทพฝ่ายชาย จากหลักฐานเร่ืองเล่าต านานความเช่ือและพิธีกรรมของชาว
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เวียดนามท่ีมีความสอดคล้องกนั จึงแสดงให้เห็นร่องรอยของการใช้ข้อมลูทางคติ
ชนวิทยาทัง้ต านานและพิธีกรรมเพ่ือน ามาประกอบสร้างความเป็นสงัคมมาตาธิป
ไตยท่ีได้สืบทอดกนัมาตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นท าให้มองเห็นว่า เร่ืองเล่าต านานท่ีได้ถ่ายทอด
บอกเล่าสืบตอ่กนัมาในสงัคมเวียดนามนัน้มิได้เป็นเพียงเร่ืองเล่าธรรมดา เพราะ
ต านานเร่ืองเล่าท่ีน ามาใช้ศึกษาเป็นท่ีนิยมรู้จกักันทัง้เวียดนามเหนือ กลาง ใต้ 
ทัง้นีห้ากพิจารณาในมมุมองวิชาการด้านคติชนวิทยาก็พบว่า ต านานถกูอ้างและ
มองในฐานะเป็นเคร่ืองมือของการส่ือสารอีกอย่างหนึ่ง ซึ่ งมีนัยยะหรือส่ือ
ความหมายทางสังคมวัฒนธรรมได้อีกทางด้วย ดังนัน้จึงจ าเป็นท่ีจะต้องมี
การศึกษาตีความในเชิงลึกท่ีเรียกกันว่า “การถอดรหัสเร่ืองเล่าต านาน” 
(decoding of myth) เพ่ือให้เห็นนยัยะหรือความหมายท่ีซ่อนแฝงอยู่ในเร่ืองเล่า
ดงักล่าว อนึ่ง จากการส ารวจงานวิจัยและงานวิชาการท่ีผ่านมาก็พบว่า ยงัไม่
ค่อยมีการศึกษาวิเคราะห์แง่มุมว่าด้วยการน าเสนอภาพผู้ หญิงท่ีโยงใยกับ
ประเด็นการประกอบสร้างความจริงทางสังคมแบบมาตาธิปไตยโดยใช้กลุ่ม
ข้อมลูคติชนวิทยาประเภทเร่ืองเล่าต านานของชาวเวียดนามอย่างละเอียดเท่าใด
นกั ด้วยเหตนีุ ้ผู้ เขียนจึงต้องการศกึษาวิเคราะห์ในประเดน็ดงักลา่วในบทความนี ้
 
เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการศึกษาประเด็นทางการเมืองวัฒนธรรม  
 

การเมืองวัฒนธรรมเป็นการปฏิบตัิการทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็น
เร่ืองของการเมืองและการมีปฏิสมัพนัธ์ทางอ านาจระหว่างคน ประเพณีต่าง ๆ 
ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาจากบริบททางสังคมและการเมืองเราอาจมองเห็นว่าข้อมูล
วฒันธรรมบางอย่างอาจมีส่วนช่วยสถาปนาหรือเป็นสญัลกัษณ์ให้กบัความเป็น
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ปึกแผ่นของสังคมในกลุ่ม เช่น ชาติ บางครัง้วัฒนธรรมก็ช่วยสร้างความชอบ
ธรรมให้กบัสถาบนัในสงัคม รวมทัง้วฒันธรรมยงัท าหน้าท่ีเชิงสงัคม ไมว่า่จะเป็น
การปลูกฝังค่านิยม ความเช่ือ ระบบคุณค่าท่ีสังคมยึดถือ ธรรมเนียมในการ
ประพฤติปฏิบตัิของสมาชิก (ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ: 2542: 75-80) หากกล่าวถึง
ต านานพืน้เมืองท่ีปรากฏอยู่ในบริบทสงัคมต่าง ๆ แล้ว พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มัก
มองไปท่ีข้อมูลมุขปาฐะ (oral tradition) ท่ีใช้บอกเล่าสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
และยังเป็นเร่ืองราวท่ีมุ่งเน้นอธิบายถึงประวัติท่ีมา ตลอดจนเหตุการณ์หรือ
เร่ืองราวของสิ่งต่าง ๆ รวมไปถึงการมองว่าเป็นข้อมูลทางวัฒนธรรมเพ่ือ
ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นหลัก อีกทัง้ยังมักเข้าใจว่าข้อมูลนี ้
สามารถสะท้อนให้เห็นความคิด ความเช่ือ คา่นิยม โลกทศัน์ ตลอดจนอดุมการณ์
ทางสงัคมบางอย่างได้เช่นกนั อนัมีความหมายทางสงัคมวฒันธรรมท่ีแฝงเร้นอยู่
ในเนือ้หาต านานพืน้เมืองเหล่านีด้้วย นอกจากนี ้เร่ืองเล่าต านานก็ยงัเจือไปด้วย
มมุมองทางวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของแตล่ะพืน้ถ่ินเอาไว้ด้วย จงึถือเป็นเคร่ือง
บง่บอกและบนัทึกความคิดโลกทศัน์ทางวฒันธรรมของพืน้ถ่ินนัน้ ๆ ได้อีกอย่าง
หนึ่ง (ดาณุภา ไชยพรธรรม, 2558: 5) เร่ืองเล่าต านานจึงเป็นเคร่ืองมือและพืน้ท่ี
ในการแสดงอ านาจและการจัดวางความสัมพันธ์เชิงอ านาจของชุมชนท้องถ่ิน 
เป็นมากกว่าเร่ืองเล่าท่ีสร้างความบนัเทิง หรือสะท้อนถึงภมูิปัญญา แตมี่บทบาท
ทัง้ในแง่ของการสร้างความสมานฉันท์ หรือกระทั่งสร้างความขัดแย้งรุนแรง 
(พิเชฐ แสงทอง, 2559: 29) ด้วยเหตท่ีุเร่ืองเล่าต านานมกัมีความหมายท่ีบ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์กับท้องถ่ิน ทัง้ท่ีเป็นบุคคลและสถานท่ี เช่นนีจ้ึงมีบทบาทต่อ
การอธิบายภูมินาม รวมทัง้ยงัสามารถสร้างความภูมิใจและอตัลกัษณ์ให้เกิดแก่
ผู้คนและท้องถ่ิน (ศิราพร ณ ถลาง, 2558: 13) แม้ต านานนัน้จะเป็นเร่ืองเหนือ
จริงและมีจินตนาการปรากฏอยู่มากก็ตาม แตท่ว่าในกลุ่มสงัคมทัว่โลก ไม่ว่าจะ
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เป็นสังคมตะวันตกหรือสังคมตะวันออก สังคมชนบทหรือสังคมเมือง ก็ล้วนมี
เร่ืองเลา่ต านานท่ีใช้ถ่ายทอดเร่ืองราวทางสงัคมวฒันธรรมของตนเองแทบทัง้สิน้  

เหตุนีจ้ึงอาจกล่าวได้ว่า เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองนัน้เป็นรูปแบบหนึ่ง
ของข้อมลูวฒันธรรมท่ีเป็นสากลและถือเป็นข้อมลูทางคติชนวิทยาประเภทหนึ่ง
ท่ีมีความหมาย สามารถส่ือให้เห็นความคิดความเช่ือของผู้ เป็นเจ้าของเร่ืองเล่า
เหล่านีไ้ด้ ซึ่งหากพิจารณาเช่ือมโยงกับประเด็นบทบาทหน้าท่ีของข้อมูลคติชน
วิทยาแล้วก็พบว่า ล้วนมีความสมัพนัธ์กับบริบททางสงัคมและวฒันธรรมแทบ
ทัง้สิน้ ดงัท่ี ศิราพร ณ ถลาง (2557: 360) กล่าวไว้ว่า “ทฤษฎีบทบาทหน้าที่นิยม
มกัมองว่า วฒันธรรมส่วนต่าง ๆ ในสงัคมมีหน้าที่ตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ทัง้ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ด้านความมั่นคงของสงัคม และความมั่นคง
ทางดา้นจิตใจ วฒันธรรมในส่วนทีเ่ป็นคติชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล่าประเภทต่าง ๆ 
เพลง การละเล่น การแสดง ความเชื่อ พิธีกรรม ล้วนมีหน้าที่ตอบสนองความ
ต้องการของมนุษย์ด้านจิตใจและช่วยสร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทาง
วฒันธรรมในแต่ละสงัคม”  

นอกจากนี ้เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองซึ่งเป็นผลผลิตท่ีมีมาตัง้แต่ยุค
โบราณ โดยชาวบ้านผู้ เป็นมวลชนกลุ่มใหญ่ได้สร้างสรรค์จินตนาการและ
ถ่ายทอดเผยแพร่จากท่ีหนึ่งไปสู่อีกท่ีหนึ่ง และจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง 
ดังนัน้จึงน่าจะแสดงให้เห็นคุณค่าและลักษณะเฉพาะ อีกทัง้ยังเป็นตัวแทน
สะท้อนภาพสงัคม ขนบธรรมเนียมประเพณี ทศันคติ ความเช่ือและค่านิยมของ
กลุ่มชนได้เป็นอย่างดี อนึ่ง จากกรณีท่ีผู้ เขียนได้ศึกษาค้นคว้าเบือ้งต้นเก่ียวกับ
เร่ืองเลา่ต านานพืน้เมืองเวียดนามก็พบว่า ข้อมลูนีมี้ความน่าสนใจหลายประการ 
อีกทัง้ยงัเป็นวฒันธรรมท่ีสามารถส่ือให้เห็นอุดมการณ์ทางสงัคมท่ีเกิดจากการ
ประกอบสร้างของประชาชนชาวเวียดนามได้ในหลายประการด้วย เช่น ต านาน
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พืน้เมืองนัน้เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันจากรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึง่ หรือนบัตัง้แตอ่ดีตมาจนถึงปัจจบุนั แนน่อนการเล่าขานกนัมาซึ่งคนในสมยั
ปัจจบุนัยงัรู้จกัและรับรู้เร่ืองเล่าต านานเหล่านีจ้ากข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นใน
ประเพณีบอกเล่า (oral tradition) และในประเพณีลายลกัษณ์ (literary tradition) 
เช่น แบบเรียน หนังสือนิทานประกอบภาพ ละครพืน้บ้าน หุ่นกระบอกน า้  
เพลงพืน้บ้าน เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 หุน่กระบอกน า้ศิลปะการแสดงของเวียดนามที่มีหนึง่เดียวในโลก มีอายมุากวา่ 1,000 
ปี การแสดงส่วนหนึ่งเป็นการผสมผสานเร่ืองเล่าเทพเจ้าในต านานกับความรักชาติของชาว
เวียดนาม. ที่มา: www.indochina-junk.com/vietnamese-water-puppetry-mua-roi-nuoc 
 

ในปัจจุบนัซึ่งเป็นยุคสมัยท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การ
เล่าต านานนิทานก็ยังมีให้เห็นอยู่ แต่อาจจะเล่าสู่กันฟังทางเฟซบุ๊ก หรือทาง
อินเทอร์เน็ต ส่ือออนไลน์ตา่ง ๆ บ้างก็มีการถ่ายทอดในรูปของละครโทรทศัน์และ
ภาพยนตร์ เหตุนีเ้ร่ืองเล่าต านานจึงได้ถูกน าเสนอในหลากหลายรูปแบบ
โดยเฉพาะการได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปในวงกว้าง ทัง้ท่ีเป็นภาษา



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

12 

เวียดนามและภาษาองักฤษ ท าให้มีการรับรู้เร่ืองเล่าต านานเวียดนามแพร่หลาย
และกว้างขวางยิ่งขึน้ ด้วยเหตนีุต้ านานพืน้เมืองเวียดนามจึงนับเป็นข้อมูลทาง
คติชนและวฒันธรรมท่ีเป็นท่ีรับรู้และได้รับการยอมรับว่ามีส่วนในการน าเสนอ
ความคิดความเช่ือ โลกทศัน์ คา่นิยม รวมทัง้อดุมการณ์ทางสงัคมและวฒันธรรม
บางประการของชาวเวียดนามด้วย ดงัท่ี สนุทร โคตรบรรเทา (2558: ค าน าผู้แปล) 
กลา่ววา่ “หนงัสือต านานและนิทานพืน้บ้านเวียดนาม จากต้นฉบบัภาษาองักฤษ
ช่ือ Vietnamese Legends and Folk Tales เป็นทัง้ต านานและนิทานพืน้บ้าน 
แต่ละเร่ืองน่าสนใจตรงท่ีให้ข้อคิดและความสนุกสนานเพลิดเพลินได้หลาย
อารมณ์ นอกจากนีย้ังให้ผู้ อ่านได้เรียนรู้วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความรู้สกึนกึคิด การปฏิบตัติอ่เพ่ือนมนษุย์และญาตพ่ีิน้อง อีกทัง้การมีจริยธรรม
และคณุธรรมของผู้คนทุกระดบั” แสดงให้เห็นว่าต านานและนิทานพืน้เมืองเป็น
เคร่ืองมือส่ือสารทางวฒันธรรมให้กบัประชาชนในทกุระดบัผา่นการบอกเล่า ผา่น
ชว่งชีวิตของผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าท่ีสามารถส่ือจินตนาการสูผู่้ ฟังผู้อ่านได้เป็นอย่าง
ดี เนือ้หาของต านานพืน้เมืองได้แทรกศิลปวฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ความ
ศรัทธา อีกทัง้ยงัช่วยเสริมสร้างปัญญา การเรียนรู้ให้แก่ผู้ คนในสงัคมนัน้ ๆ ได้
อยา่งนา่ประทบัใจ 

ในอีกแง่หนึ่ง คือ ผู้ ฟังและผู้อ่านต านานพืน้เมืองนัน้ต่างมีความมุ่งหวงั
ท่ีจะได้รับประโยชน์หรือสาระความคิดจากเร่ืองเล่าเหล่านี ้บ้างก็เป็นคติเตือนใจ 
บ้างก็เป็นเร่ืองราวเพ่ือสร้างความเพลิดเพลิน บ้างก็ใช้อธิบายเหตท่ีุมาท่ีไปของ
บุคคล สถานท่ี และเหตกุารณ์ต่าง ๆ อนัมีนยัยะท่ีต้องอาศยัการศึกษาตีความ
เร่ืองเล่าท่ีบรรพชนได้ถ่ายทอดความคิดความเช่ือเอาไว้ กล่าวคือ แม้เร่ืองเล่า
ต านานท่ีดูเหมือนจะเป็นเพียงเร่ืองเหนือจริง มีแต่จินตนาการและความ
มหัศจรรย์มากมาย แต่ทว่ากลับเป็นสิ่งท่ียังคงบอกเล่าถ่ายทอดกันเร่ือยมา  
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เหตุนีต้ านานพืน้บ้านจึงมีฐานะเป็นปฏิบัติการทางสังคมในอีกรูปแบบหนึ่ง 
ความหมายนีบ้ง่ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างต านานกับสงัคมวฒันธรรมใน 2 
มิติ คือ มิติแรก เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองในฐานะภาพสะท้อนทางสังคม
วัฒนธรรม ซึ่งหมายถึงเร่ืองราวท่ีเป็นส่ือสามารถสะท้อนให้เห็นความเป็นมา
เป็นไปทางความคิดความเช่ือของผู้ คนในสังคม เสมือนเป็นกระจกท่ีสะท้อน
สังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มชน มิติที่สอง เร่ืองเล่าต านานพืน้เมือง คือ การ
ประกอบสร้างความจริงทางสงัคมและวฒันธรรม กลา่วคือ เป็นการมองว่า แม้จะ
ไมมี่ความจริงในสงัคมวฒันธรรมนัน้ ๆ แตเ่ร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองนีก็้สามารถท่ี
จะรังสรรค์ให้กลายเป็นเร่ืองราวเกิดขึน้มาได้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ข้อมูล 
คติชนเหล่านีมี้ส่วนในการประกอบสร้างความจริงให้เกิดขึน้ภายในความคิดนึก
ของผู้คนในสงัคม โดยแนวคิดการประกอบสร้างความจริงทางสังคมมีพืน้ฐาน
ความคิดว่า ความจริง (reality) ไม่ใช่สิ่งท่ีมีอยู่แล้ว แตเ่ป็นสิ่งท่ีถกูประกอบสร้าง
ขึน้มานัน่เอง 

จากทศันะท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ในสงัคมเวียดนามนัน้เร่ือง
เล่าต านานพืน้เมืองเป็นวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทส าคญัและมีความผูกพันกับวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของชาวเวียดนามมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เร่ืองเล่าต านาน
พืน้เมืองจงึเป็นบทสะท้อนให้เห็นระบบคิด โลกทศัน์ คา่นิยม และอดุมการณ์ทาง
สงัคมบางประการท่ีแฝงมาพร้อมกบัเนือ้หาของเร่ืองเล่าเหล่านี ้ด้วยเหตนีุจ้ึงเป็น
เร่ืองราวท่ีน่าสนใจศึกษาว่าเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองได้ส่ือให้เห็นระบบความคิด
ความเช่ือทางสงัคม หรือส่ืออดุมการณ์ใดบ้าง 

เม่ือพิจารณาถึงบทบาทหน้าท่ีของเร่ืองเล่าต านานพบว่า เป็นสว่นท่ีขาด
ไม่ได้ในแทบทกุสงัคมเพราะต านานเป็นตวัก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางปฏิบตัิ
ให้แก่สมาชิกในสงัคม เป็นเร่ืองเล่าท่ีมีพลงัและเป็นภูมิปัญญาให้แก่สมาชิกใน
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สงัคมด้วย (B. Malinowski, 1954: 100) ในกรณีสงัคมเวียดนาม ผู้ เขียนก็พบว่า
มีการใช้เร่ืองเล่าประเภทดงักล่าวเพ่ือส่ือสารถึงอุดมการณ์ทางสังคมของชาว
เวียดนามเร่ือยมา นบัแตอ่ดีตซึ่งถือเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ ชาวเวียดนามได้
น าเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองของตนมาเป็นข้อคิดและคติเตือนใจให้แก่ประชาชน
ในฐานะท่ีข้อมูลเหล่านีเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมของชาติท่ีผู้ ฟังไม่ว่าจะเป็นเด็ก 
เยาวชนหรือผู้ ใหญ่ทัง้ชายและหญิงต่างจะได้รับรู้ความคิดทางสงัคมวัฒนธรรม
หลายอย่างร่วมกัน ทัง้ความเช่ือเก่ียวกับเทพเจ้าและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ ต านานการ
สร้างโลก การผจญภยัอนัยิ่งใหญ่ของเหล่าวีรบรุุษผู้กล้าในต านาน ไปจนถึงเร่ือง
เล่าเก่ียวกบัสตัว์ ซึ่งเก่ียวพนักบัรากฐานของวฒันธรรมประเพณีและแนวคิดของ
ชาวเวียดนาม  
 

ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนามกับการประกอบสร้าง
สังคมมาตาธิปไตย 

ในหวัข้อนี ้ผู้ เขียนได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ภาพแทนผู้หญิงในต านาน
พืน้เมืองเวียดนามท่ีเป็นเคร่ืองมือทางวฒันธรรมซึ่งมีส่วนในการประกอบสร้าง
ความจริงทางสงัคมอีกอย่างหนึ่ง ทัง้ในแง่ความส าคญัและบทบาทของภาพแทน
ผู้หญิงท่ีพบ อนัมีส่วนสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับประเด็นการประกอบสร้างสงัคมโดย
เน้นการสร้างสงัคมมาตาธิปไตยเป็นหลกั ทัง้นีเ้ม่ือศกึษาประเด็นดงักล่าวแล้วจะ
ท าให้เข้าใจและมองเห็นวิธีคิด ความเช่ือ คา่นิยม โลกทศัน์ และอดุมการณ์ทาง
สังคมของชาวเวียดนามผ่านข้อมูลเร่ืองเล่าต านานพืน้เมือง ดงัมีรายละเอียด
ตามล าดบัตอ่ไปนี ้
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ความหมายและนิยามของค าว่า “มาตาธิปไตย” 
ค าวา่ “มาตาธิปไตย” ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ matriarchy ใน พจนานกุรม

ศพัท์สงัคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2557: 132) ให้
นิยามไว้ว่า การจดัระเบียบทางสงัคมท่ีมีผู้หญิงเป็นใหญ่ คือ มารดาเป็นหวัหน้า
ครอบครัว นกัมานษุยวิทยาบางคนเช่ือว่า เดิมในสงัคมเร่ร่อนท่ีคนยงัเก็บของป่า
และล่าสัตว์ ยังไม่มีครอบครัวทรัพย์สิน สังคมจะมีลักษณะเป็นมาตาธิปไตย 
เน่ืองจากมารดาเป็นผู้ ให้ก าเนิดบุตรจึงเป็นผู้ก าหนดกฎเกณฑ์ของสงัคม ตอ่มา
เม่ือสงัคมได้พฒันาเป็นสงัคมเกษตรกรรมและเลีย้งสตัว์ ผู้ชายเป็นผู้ มีบทบาทใน
การปกป้องดแูลท่ีดินและทรัพย์สิน สงัคมจึงกลายเป็นปิตาธิปไตย ส่วน เจษฎา 
ทองรุ่งโรจน์ (2560: 450) อธิบายว่า มาตาธิปไตย คือระบบสงัคมท่ีจัดระเบียบ
รอบหลกัการปกครองของมารดา ซึ่งมารดาหรือผู้หญิงเป็นหวัหน้าครอบครัวหรือ
อยู่ต าแหน่งสูงสุดของโครงสร้างอ านาจ และการสืบเชือ้สายหรือการรับมรดก
ด าเนินผา่นทางสายมารดาหรือสายฝ่ายหญิง เดก็เป็นของครอบครัวฝ่ายหญิง ซึง่
หากพิจารณาตามแนวคิดข้างต้นเพ่ือให้เข้าใจได้ชดัเจนยิ่งขึน้ ค าว่า “มาตาธิป
ไตย” ก็คือ แนวคิดว่าด้วยระบบอ านาจแม่เป็นใหญ่ ผู้หญิงเป็นศูนย์กลางของ
สงัคมตลอดจนมีอิทธิพลมากกว่าหรือทัดเทียมกับผู้ ชาย (Cynthia Eller, 1999: 
634) รวมทัง้อ านาจในโครงสร้างทางสงัคมในมิติตา่ง ๆ ด้วย 

อนึ่ง มีหลักฐานจากพิธีกรรมดัง้เดิมของผู้ คนในภูมิภาคอาเซียนท่ียัง
หลงเหลือให้เห็นในปัจจบุนัก็เป็นเร่ืองท่ีสะท้อนให้เห็นระบบความเช่ือดัง้เดิมของ
ชนพืน้เมืองในภูมิภาคนีท่ี้ให้ความส าคญัและยกย่องเพศหญิง ก่อนท่ีสงัคมจะมี
พฒันาการเป็นบ้านเป็นเมืองภายหลงั ผู้หญิงจึงมีความส าคญัและบทบาททาง
สังคมซึ่งมีร่อยรอยปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีท่ีมีมาตัง้แต่สมัยก่อน
ประวัติศาสตร์มาแล้ว ดังทัศนะของ สุจิตต์ วงษ์เทศ (2559: 25) ท่ีว่าผู้ หญิง
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สุวรรณภูมิในอุษาคเนย์ (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ผู้ เขียน) ยุคดึกด าบรรพ์ราว 
3,000 ปีมาแล้ว มีสถานะและบทบาททางสงัคมสูงกว่าผู้ชาย ดงัจะเห็นได้จาก
การเป็นผู้ น าบ้าง เป็นหมอมดหมอผีหัวหน้าเผ่าพันธุ์  เท่ากับการเป็นใหญ่ใน
พิธีกรรม เป็นผู้สร้างสรรค์และสืบทอดวฒันธรรม ผู้หญิงจึงเป็นเจ้าของเคร่ืองมือ
งานชา่งทกุอย่าง รวมทัง้เป็นช่างฟ้อน ชา่งร า ชา่งขบั ชา่งป่ี ฯลฯ ซึง่ในอดีตผู้ชาย
ไมมี่สิทธ์ิท าสิ่งส าคญัเหล่านี ้

สงัคมจีนในอดีตซึ่งเป็นต้นธารของวิถีชีวิตวฒันธรรมส าคญัแหง่หนึ่งท่ีมี
ความใกล้ชิดกบัเวียดนามมาตัง้แต่ครัน้โบราณพบว่า “จีนในอดีตเป็นสงัคมท่ีถือ
อ านาจแม่เป็นใหญ่เช่นกัน  อีกทัง้ยงัเป็นสงัคมเกษตรกรรมท่ีเน้นให้ผู้หญิงเป็น
ผู้ น า การท างานหาเลีย้งครอบครัว และบทบาทหน้าท่ีแม่ก็ยังเป็นผู้ ก าหนด
บทบาทและสถานะของสมาชิกในสงัคม หรืออาจเรียกได้ว่าผู้หญิงคือศนูย์กลาง
ทางสงัคม ก่อนท่ีภายหลงัจะเปล่ียนไปสู่โครงสร้างสงัคมท่ีถืออ านาจพ่อเป็นใหญ่ 
อ านาจในการก าหนดบทบาทฐานะทางสังคมจึงเปล่ียนแปลงไปสู่ผู้ ชาย”  
(ศิริวรรณ วรชยัยุทธ, 2559: 250) ในวิถีชีวิตวฒันธรรมเวียดนามท่ีเช่ือถือกันมา
แต่อดีตก็มีแนวความคิดว่า สังคมเวียดนามแต่โบราณกาลก็เคยมีสังคม
วฒันธรรมการปกครองและมีโครงสร้างสงัคมมาตาธิปไตย คือมีผู้น าเป็นผู้หญิง
มาก่อน ก่อนท่ีจะรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากจีนและลัทธิขงจือ้ท่ีเข้ามาภายหลัง 
(Huu Ngoc, 2010: 836) วิถีชีวิตวฒันธรรมเวียดนามในยคุดัง้เดิมนัน้ไม่เพียงแต่
เป็นสงัคมมาตาธิปไตยมาก่อน แต่ยงัเป็นสงัคมท่ีเน้นความเสมอภาคเท่าเทียม
ระหวา่งหญิงชายด้วย  
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ภาพที่ 2 รูปปัน้เจ้าแมห่รือเทพธิดาในประเพณีความเช่ือแต่โบราณของชาวเวียดนาม 
ที่มา: http://tamlinhhuyenbi.net/threads 

 
นอกจากนี ้ยงัมีทศันะของนกัวิชาการท่ีมีความรู้ความเข้าใจพฒันาการ

ทางสงัคมและวฒันธรรมของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ซึ่งค่อนข้างจะมีความเห็น
สอดคล้องกันถึงลกัษณะดัง้เดิมของภูมิภาคนีท่ี้แม้จะให้ความส าคญัของญาติ
ทัง้สองฝ่ายท่ีเราพบเห็นอยู่ทกุวนันี ้แตก็่นิยมให้ความส าคัญกับการสืบเชือ้สาย
ทางฝ่ายหญิง อันเป็นจารีตประเพณีท่ียังคงมีอยู่ในสังคมชนบท จากพืน้ฐาน
ดังกล่าวจึงส่งผลไปถึงการมองอะไรในลักษณะท่ีให้ความส าคัญกับฝ่ายแม่ 
เน่ืองจากความผูกพนัในด้านอารมณ์ ความรู้สึกย่อมหยัง่รากลึกท่ีมีผลต่อความ
เช่ือโลกทศัน์และการรับรู้ท่ีมกัสืบทอดจากแม่และครอบครัวฝ่ายแม่เป็นส าคญั 
(ปรานี วงษ์เทศ, 2558: 54) ซึ่งในมุมมองทางมานุษยวิทยาส่วนใหญ่มกัมองว่า
สังคมของมนุษย์นับแต่อดีตกาลนัน้ ผู้ หญิงค่อนข้างมีสถานภาพท่ีสูงและ
ทดัเทียมกบัผู้ชายมาก่อน  

ศาสนาในสงัคมอดีตก็มกัปรากฏภาพของเทพธิดาหรือเทพเทวี บ้างก็มี
บทบาทเป็นเจ้าแม่ในคติความเช่ือดัง้เดิม แตภ่ายหลงัอิทธิพลสงัคมปิตาธิปไตย
ท่ีเน้นศนูย์กลางไว้กับผู้ชายได้รับการยอมรับมามากขึน้และส่งผลกระทบท าให้
แนวคิดมาตาธิปไตยได้เลือนหายไปจากสังคม (Cynthia Eller, 1999: 634) 
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ร่องรอยของแนวคิดการนบัถือบชูาเพศหญิงก็ยงัคงปรากฏให้เห็นได้จากเร่ืองราว
เก่ียวกับความเช่ืออ านาจเหนือธรรมชาติและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ียงัคงมีภาพร่างเป็น
ผู้ หญิงปรากฏอยู่บ่อยครัง้ในหลายกลุ่มวัฒนธรรมทั่วโลก รวมถึงในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต้นีด้้วยเช่นกนั 
 

อ านาจของผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการประกอบ
สร้างสังคมมาตาธิปไตย 

ต านานก าเนิดธรรมชาติบางเร่ืองในสังคมเวียดนาม มีการน าเสนอให้
เห็นบทบาทของผู้หญิงในฐานะท่ีเป็นผู้สร้างสรรค์ท าให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึน้มา 
เชน่ ต านานก าเนิดภเูขาห้ายอด เลา่วา่นางพญามงักรได้โผลข่ึน้มาจากทะเล แล้ว
มาวางไข่บนแผ่นดิน เปลือกไข่มีลักษณะพิเศษ ส่องแสงประกายระยิบระยับ 
ภายหลงัไข่ฟองใหญ่ใบนีก็้ได้ฟักและให้ก าเนิดธิดาพญามงักรซึ่งเป็นลูกหลาน
ทวยเทพท่ีมีความงามทัง้กายและใจ ไข่ท่ีฟักแล้วก็ได้กลายเป็นภูเขา นัน่คือภูห้า
ยอดท่ีสวยท่ีสุดอยู่บริเวณชายฝ่ังทะเลจังหวัดกวางนาม ผู้คนเรียกว่าภูหงูฮาน 
แปลว่าภูห้ายอดหรือภูเขาห้ายอดนั่นเอง (ไล ทิ เลียน, 2543: 57-74) แสดงให้
เห็น ความคิดของชาวเวียดนามว่า ภูเขาเป็นภูมิทศัน์ทางธรรมชาติของประเทศ
ซึ่งเช่ือว่าเป็นสิ่งท่ีเกิดจากอ านาจศกัดิ์สิทธ์ิของนางพญามงักร ความคิดความ
เช่ือนีถื้อว่ามีลกัษณะเฉพาะและโดดเดน่อย่างหนึง่ เพราะมีการชีใ้ห้เห็นว่า มงักร
ซึ่งคนส่วนใหญ่มักมองว่าเป็นสัญลักษณ์หรือตัวแทนของผู้ ชายเท่านัน้ แต่ใน
เร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนามส านวนนี ้มังกรกลับมีฐานะเป็นสิ่งเหนือ
ธรรมชาติและมีสถานะเป็นเพศหญิงซึ่งเรียกว่า “นางมงักร” มีบทบาทเป็นผู้สร้าง
บ้านแปงเมืองของเวียดนามด้วยเช่นกนั  
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ส่วนในยุคโบราณ ผู้หญิงเวียดนามก็มีสถานะเท่าเทียมกับผู้ ชาย เจ้า
หญิงบางองค์ถึงกับทรงจบัดาบน าทพั โดยในอดีตเวียดนามมีวีรสตรีสองพ่ีน้อง
ช่ือ “ตรึงตรั๊กและตรึงหญี่” บ้างก็เรียกว่าสองสาวตระกลูตรึง เป็นผู้น ากองทหาร
เวียดนามสู้ รบกับกองทัพจีนจนได้รับชัยชนะ แล้วได้กลายเป็นผู้น าและได้รับ
เลือกให้เป็นราชินี แตไ่มน่านนกัก็ถกูกองทพัจีนปราบ ประเทศจงึถกูเปล่ียนฐานะ
เป็นแคว้นหนึ่งของจักรพรรดิจีนโบราณ (ดี.จี.อี.ฮอลล์ , 2549: 202) ผู้ หญิง
เวียดนามถูกลดบทบาทลงเม่ือวฒันธรรมขงจือ้เข้ามามีอิทธิพลในสงัคม แตเ่ม่ือ
เทียบกบัประเทศอ่ืนในแถบภูมิภาคนีก็้นบัได้ว่าผู้หญิงเวียดนามยงัคงได้รับการ
ยกย่องและมีอิสระอยู่ไม่น้อย เน่ืองจากในอดีตผู้ ชายต้องตัง้หน้าตัง้ตาอ่าน
หนงัสือเพ่ือเตรียมสอบจอหงวน เร่ืองของปากท้องจึงตกเป็นหน้าท่ีของผู้ หญิง ผู้
เป็นแม่ ย่า และยาย จะได้รับความนับถือย าเกรงจากลูกหลานมาก (สุกัญญา  
มกราวธุ, 2556: 81) นอกจากนี ้ในกฎหมายสมยัโบราณของเวียดนามยงัรับรอง
สิทธิของผู้หญิงหลายอย่าง เช่น สิทธิในการรับมรดกของลกูสาว สิทธิของภรรยา
รอง รวมทัง้ข้อห้ามในการขายภรรยาและลกูสาว เป็นต้น 
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ภาพท่ี 3 ภาพเขียนสีและรูปปัน้วีรสตรีสองพี่น้องตระกูลตรึงในต านานสู้ รบขับไล่กองทพั
ราชวงศ์ฮัน่ของจีน. ที่มา: https://www.thoughtco.com/trieu-thi-trinh-vietnams-warrior-lady 
 

นอกจากนีย้งัมี ต านานวดับ่าเจ่ียว ซึ่งสร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.248 เป็นวดัท่ี
มีความเก่ียวข้องกบัวีรสตรีในประวตัิศาสตร์เวียดนาม นัน่คือ เจ่ียวทีจิง ผู้น าการ
ลุกฮือต่อต้านการปกครองของจีนเม่ือคริสต์ศตวรรษท่ี 3 เจ่ียวทีจิงเป็นผู้ น า
กองทพัชาวบ้านเข้าตอ่สู้กับกองทหารจีนจากราชวงศ์อู๋ ซึ่งเป็นราชวงศ์ทางใต้ใน
สมยัสามก๊ก ภาพลกัษณ์ของเจ่ียวทีจิงซึ่งเป็นท่ีรู้จกักันโดยทัว่ไปคือ การยืนอยู่
บนหลงัช้างน าชาวบ้านลุกขึน้สู้กับทหารจีนอย่างกล้าหาญ จนกระทัง่สามารถ
ปกครองตนเองเป็นเอกราชมานานถึง 23 ปี ก่อนท่ีจะพา่ยแพ้ให้แก่กองทพัจีนท่ีมี
ก าลังทหารมากกว่า และท้ายท่ีสุดนัน้เจ่ียวทีจิงก็ตัดสินใจกระโดดน า้กระท า
อตัวินิบาตกรรมโดยไม่ยอมจ านน เหตกุารณ์ดงักล่าวนีส้ร้างความประทบัใจและ
อยูใ่นความทรงจ าของชาวเวียดนามมาจนถึงทกุวนันี ้และกลา่วกนัว่าวดับา่เจ่ียว
สร้างขึน้เพ่ืออุทิศให้แก่การเสียสละชีวิตของเจ่ียวทีจิง เป็นการสร้างขึน้ในปี
เดียวกับการตายของนาง บริเวณด้านหน้าโบสถ์ยังมีวิหารสักการะของวีรสตรี
เจ่ียวทีจิงมาจนถึงทุกวนันี ้(ปิยะแสง จนัทรวงศ์ไพศาล, 2558:22-23) อนึ่ง ภาพ
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วิถีประเพณีและวัฒนธรรมเวียดนามยงัสะท้อนให้เห็นว่าการนับถือศรัทธาต่อ
ผู้ หญิง ซึ่งยังมีปรากฏให้เห็นจากประเพณีการเซ่นไหว้บูชาเจ้าแม่ของชาว
เวียดนาม กล่าวคือ ชาวเวียดนามนัน้บูชาเทพธิดา 3 องค์ คือ องค์ท่ีหนึ่งดูแล
สวรรค์ (เจ้าแมแ่หง่ฟ้า) องค์ท่ีสองดแูลป่าไม้ (เจ้าแมแ่หง่ดนิ) และองค์ท่ีสามดแูล
แม่น า้ล าธาร (เจ้าแม่แห่งน า้) เสมือนเป็นเทพเทวีผู้ดแูลรักษาธรรมชาติแวดล้อม
ของประเทศด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ลทัธิการนบัถือเทพธิดาหรือเจ้าแม ่(เถ่อ เมิว้) ทัง้สามองค์ ประกอบด้วย เทพธิดาแหง่
ฟา้เทพธิดาแหง่ดิน และเทพธิดาแหง่น า้ ลทัธิความเช่ือนีเ้ป็นศาสนาดัง้เดิมของชาวเวียดนาม 
 

ส่วน ต านานแม่โพสพหรือเทพีแห่งข้าวของเวียดนาม ก็เป็นเร่ืองเล่า
ปรัมปราอีกเร่ืองหนึ่งท่ีมีการน าเสนอภาพผู้หญิงซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทฐานะ
ท่ีเป็นศนูย์กลางตามแนวคิดสังคมมาตาธิปไตยของชาวเวียดนามท่ีมีมาตัง้แต่
อดีตได้เดน่ชดัอีกเร่ืองหนึ่ง ดงัมีเร่ืองเลา่วา่ 
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“มีหญิงสาวก าพร้าผู้หนึ่งมีฐานะยากจน นางอาศยัอยู่กับแม่ท่ี
มีอายมุาก มีปีหนึ่งฝนแล้ง หญิงสาวมีข้าวเก็บไว้เพียงน้อยนิด แตก็่ยงั
แบง่ให้ชาวบ้านไปกิน ในชมุชนนีมี้หญิงเศรษฐีผู้หนึ่ง วนัหนึ่งแกออกไป
ท าไร่ท านา พบแม่เฒ่านอนอยู่ริมทางด้วยความหิวโหย เศรษฐีจึงแบ่ง
อาหารให้ วนันัน้เม่ือเศรษฐีกลบัถึงบ้านก็รู้สึกแปลกใจเม่ือเห็นมีกระบุง
ข้าวเปลือกตัง้อยู่ ต่อมาพอถึงหน้าเก็บเก่ียวปีนัน้ ในยุ้ งฉางบ้านของ
เศรษฐีก็เตม็ไปด้วยข้าวเปลือก ปีตอ่มานาข้าวแกตา่งก็ให้ผลผลิตสงู แต่
เม่ือแกร ่ารวยกลบัเปล่ียนนิสยัเป็นคนโลภและใจร้าย อยู่มาวนัหนึ่ง แก
ได้พบหญิงสาวก าพร้าผู้ ขยันจึงชวนไปท างานด้วย ภายหลังเศรษฐี
บงัคบัให้หญิงสาวท างานตัง้แตเ่ช้าจนกระทัง่ตะวนัลบั กลางคืนเธอต้อง
นอนเฝา้ข้าวเปลือก ขณะท่ีเธอเคลิม้หลบัไป ก็แวว่ได้ยินเสียงหนึง่พูดว่า 
“ข้าคือแม่โพสพ ข้าเสียใจท่ีไปช่วยเหลือคนโลภไม่มีน า้ใจเสียนาน” 
หลงัจากฝนแล้งมานาน ปีต่อมาฟ้าฝนเร่ิมอ านวย ทว่ากระแสน า้ป่าได้
ไหลมาพัดพาข้าวตามไร่นาของเศรษฐีขีเ้หนียวไปหมด ส่วนหญิงสาว
ก าพร้า วนัหนึ่งเข้าป่ากลบัมาก็พบหญิงชราขอทาน ส่งเสียงโอดครวญ
เพราะความหิว จึงได้ปิง้หน่อไม้และน าน า้มาให้ เม่ือเธอไปตักน า้ท่ี  
ล าธาร กลับมาก็ไม่พบหญิงแก่คนนัน้ เห็นแต่กระบุงเปล่า เธอจึงน า
กระบงุกลบับ้าน หลงัจากวนันัน้ก็เกิดอศัจรรย์ขึน้ คือทุกครัง้ท่ีหญิงสาว
เลิกงานกลับถึงบ้าน จะเห็นข้าวเปลือกเต็มกระบุง หญิงสาวจึงได้น า
ข้าวเปลือกไปแจกทุกคนในหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่อดอยากหิวโหยอีก
ต่อไป หญิงสาวก็รู้แน่ว่า เมล็ดข้าวเปลือกในกระบุงนัน้เป็นแม่โพสพท่ี
มอบให้เธอ” 

(ไล ทิ เลียน, 2543: 84-93) 
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นอกจากนี ้ยังพบเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองอีกส านวนหนึ่งท่ีกล่าวถึง
ประวตัิความเป็นมาของแม่ข้าวในเวียดนามซึ่งมีเร่ืองเล่าว่า “นานมาแล้วเมล็ด
ข้าวมีขนาดใหญ่มาก มนษุย์ไมจ่ าเป็นต้องปลกูข้าว ในชว่งเวลาของการเก็บเก่ียว
ผู้คนเพียงแคจุ่ดธูปเทียนและอธิษฐาน แล้วเมล็ดข้าวก็จะบินเข้ามาในบ้านของ
พวกเขาเอง อย่างไรก็ตามมีภรรยาขีเ้กียจคนหนึ่ง สามีของเธอสัง่ให้กวาดพืน้ให้
สะอาดเพ่ือต้อนรับแม่ข้าว แต่เธอยงัท าไม่เสร็จ สามีอธิษฐานเรียกแม่ข้าวแล้ว
ข้าวก็มาถึงเร็วกว่าท่ีคิดไว้ ผู้ เป็นภรรยาต่ืนตกใจและโกรธแม่ข้าวท่ีมาเร็ว เธอจึง
จบัไม้กวาดไล่ตีเมล็ดข้าวจนแตกออกเป็นชิน้ เน่ืองจากความผิดของภรรยาท่ีตี
แมข้่าว จงึเป็นเหตทุ าให้ผู้คนนัน้จะต้องปลกูข้าวและเก็บเก่ียวเอง รวมทัง้จะต้อง
ตีข้าวเพ่ือให้เมล็ดข้าวรวงออกจากล าต้นตัง้แต่นัน้เร่ือยมา” (Jacqueline M. 
Piper, 1993: 75) แสดงให้เห็นว่า ชาวเวียดนามเช่ือว่าข้าวเป็นสัญลักษณ์
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีผู้ คนจะต้องให้ความเคารพบูชา ข้าวมิได้เป็นเพียงธรรมชาติ แต่ยัง
เสมือนเป็นเทพธิดาหรือเทพเทวีผู้ประทานธัญญาหารให้แก่มวลมนษุย์ซึง่จะต้อง
มีพิธีเซน่สรวงบชูาผู้ มีพระคณุนีด้้วย 

หากพิจารณาเนือ้หาต านานแม่โพสพข้างต้น พบวา่เวียดนามเป็นชุมชน
แบบกสิกรรมคือท านาเป็นหลกั อีกทัง้ข้าวหรือในภาษาเวียดนามเรียกว่า “เกิม” 
(Cóm) เป็นอาหารหลักและการปลูกข้าวเป็นอาชีพพืน้ฐานของคนในประเทศ 
การมีผลผลิตข้าวมากหรือน้อยนัน้เป็นเคร่ืองสะท้อนภาพทางเศรษฐกิจและวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเวียดนามได้เป็นอย่างดี ความคิดความเช่ือของชาว
เวียดนามท่ีมีต่อต้นข้าวจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับวิถีความเช่ือของผู้ คนใน
ภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะในแถบลุ่มน า้โขง นัน่ก็คือ ข้าวเป็นเทพสตรีหรือเทวีท่ี
เรียกกันว่า “แม่โพสพ” หรือแม่ข้าว ซึ่งนับเป็นคติความเช่ือดัง้เดิมของชาว
เวียดนามท่ีผู้คนในชนบทยังคงนับถือศรัทธา ภาพเสนอเหตุการณ์ในเร่ืองเล่า
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ต านานพืน้เมืองข้างต้นท่ีหญิงสาวผู้ ขยันและใจดี ได้ช่วยเหลือแบ่งปันอาหาร
ให้แก่แม่ข้าวท่ีได้แปลงกายมาเป็นหญิงชรา นบัว่าเป็นวฒันธรรมแบบผู้หญิงท่ี
สร้างขึน้จากส่วนท่ีดีท่ีสุด นัน่คือการเน้นความงดงามด้านจิตใจอันบริสุทธ์ิ ดงั
กรณีเหตกุารณ์หญิงสาวผู้ขยนักับแม่ผู้ ใจดีท่ีได้แบ่งปันข้าวให้แก่ชาวบ้านท่ีหิว
โหยอดอยาก ความสมัพนัธ์เช่นนีเ้ป็นการน าเสนอให้เห็นภาพความสมัพันธ์อัน
อบอุ่น เสมือนเป็นแม่ท่ีคอยเลีย้งดลูกูด้วยความอ่อนโยน ดงักรณีแม่ข้าวได้มอบ
กระบงุวิเศษให้แก่หญิงสาวซึ่งเป็นท่ีมาของพนัธุ์ข้าวท่ีใช้เพาะปลกูท าไร่ท านาให้
ข้าวกล้าเจริญงอกงาม และเป็นแหลง่ธญัญาหารส าคญัท่ีท าให้ผู้คนไม่อดอยาก  

มีข้อสงัเกตว่า ข้าวนบัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัท่ีอยู่ในความคิดความเช่ือ
ของชาวเวียดนาม ดงัจะเห็นได้จากชาวเวียดนามมกัจะเปรียบรูปร่างของประเทศ
ของตนว่าเหมือนกบัตะกร้าใส่ข้าวสองใบแขวนอยู่ปลายสดุของไม้คาน คือรูปตวั 
S ทัง้นีต้ะกร้าใสข้่าวทัง้สอง คือบริเวณแมน่ า้แดงทางภาคเหนือและบริเวณแม่น า้
โขงทางภาคใต้ ไม้คานท่ีใช้หาบตะกร้าข้าวก็คือแนวเทือกเขาท่ีกัน้พรมแดน
เวียดนามกับลาว และเวียดนามกับกัมพูชา อีกทัง้ข้าวยังถือเป็นสัญลักษณ์
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีมีความเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็น
เวียดนามมาเป็นเวลาช้านาน เพราะเป็นสงัคมเกษตรกรรม มีภูมิประเทศพืน้ท่ี
อุดมสมบูรณ์ท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูก จึงท าให้เวียดนามเป็นสังคมท่ีมีฐาน
วฒันธรรมแบบเกษตรกรรมมาตัง้แตส่มยัก่อนเร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั 
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ภาพที่ 5 (ซ้าย) แผนที่ประเทศเวียดนามที่ถกูมองวา่เหมือนกบัไม้คานที่หามตะกร้าใสข้่าวสอง
ใบ (ขวา) ภาพสลกันูนต ่ารูปรวงข้าวบนพระโกศของพระจักรพรรดิซาล็อง (Gia-Long) ปฐม
กษัตริย์แหง่ราชวงศ์เหงียน  ราชวงศ์สดุท้ายของเวียดนาม. ที่มา: Vu Hong Lien. (2016: 168) 
 

นอกจากนีว้ฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ในเวียดนามหลายกลุ่มท่ี
เป็นชุมชนวฒันธรรมข้าวก็มีต านานและความเช่ือว่า ข้าวเป็นเพศหญิง บ้างก็
เรียกแม่ข้าว บางกลุ่มก็เรียกขวญัข้าว บ้างก็เรียกเทพีหรือเทพธิดาแห่งข้าว เช่น 
ชาวไทด า เมืองลา ชาวไทขาว เมืองเติ๊ก ชาวเวียด เมืองฮอยอนั เป็นต้น ความคิด
ความเช่ือท่ีมองว่า ข้าวเป็นแม่โพสพในระบบความคิดของชาวเวียดนามแต่เดิม
มา แสดงให้เห็นภาพของผู้หญิงท่ีมีสถานะสูงยิ่ง ด้วยเหตท่ีุข้าวเป็นสญัลกัษณ์
ของชีวิตและจิตวิญญาณของชาวเวียดนามมาตัง้แต่อดีต ความหมายของเทพ
สตรีท่ีมีฐานะเป็นตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรืองนัน้ยงัมี
ปรากฏให้เห็นอยู่ใน ต านานนางเทพธิดาองค์ท่ีเก้า เล่าว่า หลังจากท่ีเทพธิดา
นางฟ้าองค์ท่ีเก้าได้อยู่กินฉันสามีภรรยากับมนษุย์ ภายหลงัได้เสด็จกลบัสู่เมือง
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สวรรค์พร้อมกับสามีของนาง แล้วครอบครองสวรรค์ หน้าฝนเทพธิดาก็โปรยฝน
ลงสู่พืน้โลกท าให้ผู้คนอยู่เย็นเป็นสุข บางวนัก็ได้ทอแสงตะวันลงให้ต้นไม้เขียว
ขจีสดใสงดงาม ผลิดอกสีสดใส นานทีก็เหาะลงบ่อน า้ทิพย์ยังพืน้โลกและแวะ
เวียนเดินทางมาเย่ียมเยือนมนุษย์ให้การช่วยเหลือเม่ือตกทุกข์ได้ยาก (สุวิไล 
เปรมศรีรัตน์ และมยรีุ ถาวรพฒัน์, 2541: 107-113) 
 

พฤตกิรรมของผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการประกอบ
สร้างสังคมมาตาธิปไตย 

จากการศึกษาต านานพืน้เมืองเวียดนาม ผู้ เขียนพบว่าเนือ้หาต านาน
หลายเร่ืองได้น าเสนอให้เห็นภาพตวัละครหญิงท่ีมีบทบาทหน้าท่ีทางสังคมซึ่ง
เช่ือมโยงกบัประเด็นแนวคิดมาตาธิปไตยปรากฏอยู่ด้วย นัน่ก็คือ การให้บทบาท
และอ านาจแก่ฝ่ายหญิง ซึ่งสะท้อนผ่านการกระท าหรือพฤติกรรมของตวัละคร
ฝ่ายหญิงท่ีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ ดงักรณี ต านานเซิงจินโอรสนางรุกข
เทวดา มีเร่ืองเลา่วา่ 

“เซิงจินเป็นบุตรของนางรุกขเทวดา นางได้มาสมคัรสงัวาสกับ
มนษุย์ จนเกิดบตุรคือเซิงจิน เม่ืออายไุด้ 3 ขวบแล้ว จงึมอบเซิงจินไว้กับ
ชาวป่าตดัฟืนขายเลีย้งชีวิต เม่ือเซิงจินเจริญวัยขึน้แล้ว  มีก าลังพลัง
มากไปเท่ียวตัดฟืนในป่า พบต้นชิงชังใหญ่ต้นหนึ่ง เซิงจินเข้าตัดฟัน
ต้นไม้นัน้แตว่นัจนค ่าก็ยงัหาขาดไม่ ครัน้รุ่งขึน้วนัท่ีสอง เซิงจินจึงขึน้ไป
จะตดัฟันต้นไม้นัน้อีก เห็นต้นไม้ดีเป็นปกตไิมมี่รอยขวานแตอ่ย่างใด จงึ
มีความสงสัยอยู่ในใจแล้วก็ลงมือฟันไม้ต้นนัน้ต่อไป ครัง้เวลาจวนค ่า
เซิงจินก็แอบคอยดูอยู่ จึงเห็นหญิงแก่ผู้หนึ่ง มือถือไม้เท้าชีต้้นไม้ตาม
รอยท่ีขวานฟัน เนือ้ไม้ท่ีมีรอยฟันก็ติดกนัสนิทดีดงัเดิม เห็นดงันัน้ จงึวิ่ง
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เข้าไปชิงเอาไม้เท้า หญิงแก่จึงพดูว่า เราคือรุกขเทวดาผู้ เป็นมารดาของ
เจ้า จงอยา่ตดัไม้ต้นนีเ้ลย ด้วยเหตวุ่ารุกขเทวดาญาติของเราสิงสถิตอยู่
ในนี ้เม่ือเซิงจินได้ฟังความดงันัน้ ก็อภิวาทกราบไหว้ขอขมาลาโทษ และ
ขอไม้เท้าทิพย์อันนัน้แก่นางรุกขเทวดาผู้ เป็นมารดา นางจึงอนุญาต
ประทานให้แก่เซิงจิน แล้วนางรุกขเทวดาก็อนัตรธานหายไป ฝ่ายเซิงจิน
ตัง้แต่ได้ไม้ทิพย์ ก็ละการตดัฟืนขาย ถือไม้เท้าเท่ียวตามชายฝ่ังทะเล 
เห็นเด็กคนหนึ่งตีงูตาย พวกเด็กทัง้หลายก าลงัรุมกันด ูเซิงจินจึงเข้าไป
ดงูู  จึงขอซากงูท่ีตายจากเด็กแล้วถืองูนัน้ไปท่ีหาดทรายริมฝ่ังทะเล เอา
ไม้เท้าทิพย์ชีท่ี้ตวังู งูนัน้ก็กระดิกไหวตวัเป็นขึน้มาได้ แล้วก็เลือ้ยลงไป
ในทะเล ครัน้รุ่งขึน้เซิงจินจึงเดินไปเท่ียวเล่นท่ีตรงนัน้อีก ได้เห็นผู้คนยืน
อยูท่ี่นัน่มือถือสิ่งของตา่ง ๆ เห็นชายคนหนึ่งรูปร่างลกัษณะงาม มีกิริยา
เรียบร้อย ชายผู้นัน้จึงพูดแก่เซิงจินว่า เราคือไทจ๊ือราชบุตรแห่งมังกร 
วานนีท้่านได้ช่วยชีวิตไว้ บัดนีพ้ระราชบิดาของเราพระราชทานแก้ว
แหวนเงินทองสิ่งของทัง้หลายเหล่านี ้มาตอบแทนพระคณุของท่านท่ีได้
ช่วยชีวิตไว้ เซิงจินตอบพระราชบุตรมงักรว่า ตวัเราเป็นมนุษย์ซึ่งได้ท า
คุณไว้แก่ท่านนัน้ ใช่ว่าจะให้ท่านตอบแทนคุณนัน้ก็หาไม่ ถ้าท่านมี
ความนบัถือข้าพเจ้าจริงแล้ว ขอทา่นได้พาเราไปเท่ียวชมพิภพบาดาลซึ่ง
เป็นบ้านเมืองอนัไม่เคยเห็น จะมีความชอบใจยิ่งนกั ท่านจะเป็นธุระพา
ไปได้หรือไม่ เม่ือพระราชบุตรมงักรได้ฟังดงันัน้ จึงพาเซิงจินไปยงัพิภพ
บาดาลตามความปรารถนา”  

(เทียนวรรณ, 2560: 26-29) 
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ต านานพืน้เมืองเร่ืองนีพ้ยายามน าเสนอให้เห็นถึงสถานภาพท่ีสูงและ
บทบาทฐานะตามประเพณีของผู้หญิงท่ีมีพลงัอ านาจ นัน่ก็คือ นางรุกขเทวดา ซึง่
เป็นการวางบทบาทให้ผู้หญิงเป็นเทพเทวี มีฤทธานภุาพและอ านาจหรือเป็นสิ่ง
เหนือธรรมชาติศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสถิตอยู่ตามธรรมชาติ อนัเป็นอยู่ในความเช่ือท่ีชาว
เวียดนามให้ความเคารพศรัทธา ภาพของการเป็นเทพแห่งต้นไม้ในความคิดของ
ชาวเวียดนามเช่นนี ้สามารถชีใ้ห้เห็นการยกย่องผู้หญิงขึน้เป็นใหญ่ได้อีกทาง
หนึ่ง เพราะภาพของผู้หญิง ต้นไม้ พืน้ดิน และชีวิต ล้วนเป็นสิ่งท่ีเก่ียวโยงกัน 
ทัง้นีน้างรุกขเทวดามีบทบาทเป็นแม่ผู้ ยิ่งใหญ่ของเซิงจินซึ่งเป็นตัวละครเอก
ส าคญั ในตวับทเนือ้หาต านานเร่ืองนี ้แม้เธอจะไมไ่ด้เลีย้งดเูซิงจิน ด้วยเหตท่ีุต้อง
หนีกลับไปอยู่ยังผืนป่าบนภูเขาตามวิถีของตน แต่ภายหลังเซิงจินได้รู้จักกับ
มารดาแตไ่ม่รู้จกับิดาของตน เพราะนางรุกขเทวดาได้ฝากเซิงจินให้ชาวป่าเลีย้งด ู
แสดงให้เห็นว่าลูกท่ีเกิดมาความใกล้ชิดกับแม่และญาติฝ่ายแม่เท่านัน้ แต่ไม่
รู้จกัคุ้นเคยกับพ่อและญาติฝ่ายพ่อ เร่ืองเล่าท่ีละเลยหรือปฏิเสธการเลีย้งดบูุตร
จากฝ่ายชาย แสดงให้เห็นกลวิธีการบอกเล่าเพ่ือต้องการส่ือความหมายตาม
แนวคิดสงัคมมาตาธิปไตย ภาพลกัษณ์บิดาของเซิงจินท่ีสูญหายไปและไม่มีช่ือ
ปรากฏอยู่ในเนือ้เร่ืองเลย แม้จะมีเหตกุารณ์ท่ีเล่าว่านางรุกขเทวดามาสมสู่กับ
มนษุย์ก็ตาม ลกัษณะเช่นนี ้แสดงให้เห็นการยอมรับการมีตวัตนของพ่อ แตม่ิได้
ให้ความส าคญักับพ่อ เหตกุารณ์ในต านานช่วงนีจ้ึงถือเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งใน
การปฏิเสธการสืบวงศ์ตระกลูทางฝ่ายพ่อ รวมทัง้ปฏิเสธอ านาจปิตาธิปไตยท่ีแฝง
มากบัการน าเสนอภาพของฝ่ายพ่อท่ีปรากฏเลือนราง ไมช่ดัเจนในเนือ้หาของการ
เลา่เร่ืองต านานนี ้ 

ในทางตรงกันข้าม นางรุกขเทวดาผู้ เป็นมารดากลับเป็นผู้ ให้อ านาจ
วิเศษแก่เซิงจิน เสมือนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและเป็น
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เหตผุลส าคญัท่ีน าพาความส าเร็จมาสู่เซิงจินได้ อีกทัง้ยงัเป็นเหมือนผู้น าในการ
ประกอบพิธีตามความเช่ือและประเพณี ดงักรณีเหตุการณ์ท่ีนางรุกขเทวดาได้
บอกกล่าวแก่เซิงจินว่า ตนเองเป็นมารดาและขอให้เซิงจินเลิกตดัไม้ชิงชงัซึ่งเป็น
เสมือนญาติพ่ีน้องของตน แล้วได้ประทานไม้ทิพย์กายสิทธ์ิให้ พร้อมกับได้สั่ง
สอนแนะน าให้ความรู้เร่ืองต่าง ๆ สิ่งท่ีเด่นชัดในเร่ืองนีก็้คือ ภาพของนางรุกข
เทวดาท่ี มีฐานะเป็นแม่ ท่ีคอยควบคุมและสั่งสอนให้ความรู้ เก่ี ยวกับ
ขนบธรรมเนียมประเพณีของฝ่ายแม่ ตลอดจนเป็นผู้มอบไม้กายสิทธ์ิท่ีเสมือน
เป็นทรัพย์สินและอ านาจให้แก่บตุร เพ่ือจะได้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต ภาพท่ีนาง
รุกขเทวดาได้มอบไม้กายสิทธ์ิให้เม่ือครัง้ท่ียงัเยาว์วยั ส่ือให้เห็นภาพของผู้หญิงท่ี
มีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังอบรมสั่งสอนผ่านภาษาของแม่ อนึ่งการใช้
สญัลกัษณ์ของนางรุกขเทวดา ซึ่งเป็นธรรมชาติ นัน่คือ ต้นไม้ อนัสอดคล้องกับ
ความคิดความเช่ือของชาวเวียดนามท่ีมองว่า นางรุกขเทวดาก็คือเทพธิดาท่ีท า
หน้าท่ีดแูลป่าไม้ เป็นเทพธิดาท่ีชาวเวียดนามเล่ือมใสบูชาในฐานะเจ้าแม่องค์
หนึ่งท่ีส าคัญต่อชีวิตของชาวเวียดนาม ภาพท่ีเสนอให้เห็นเช่นนี ก็้ เพ่ือ
เปรียบเทียบให้เห็นว่าสายสมัพนัธ์ระหว่างแมล่กูซึ่งเป็นความผกูพนัท่ีมาจากการ
ก าเนิดและเป็นสายสมัพนัธ์ท่ีเป็นไปตามระบบธรรมชาตินัน่เอง 

การน าเสนอภาพผู้หญิงเป็นใหญ่ผ่านเร่ืองเล่าต านานนีย้งัมองเห็นได้
จากความหมายของอนุภาคของวิเศษส าคญัในเร่ืองดงักล่าวข้างต้น นัน่คือ ไม้
กายสิทธ์ิท่ีตวัละครเอกคือ เซิงจินได้รับมาจากแม่นางรุกขเทวดา ซึ่งมีอ านาจ
วิเศษสามารถชีใ้ห้สิ่งท่ีไม่มีชีวิตแล้วกลับฟื้นคืนมามีชีวิตได้อีกครัง้ ซึ่งมี
ความหมายเหมือนกบัการเป็นผู้ ให้ก าเนิด นัน่ก็คือ ความเป็นแม่ แตท่ว่าอนภุาค
วิเศษท่ีเซิงจินได้รับภายหลงัจากพญามงักรกลบัเป็นความรู้ท่ีอยู่ในต ารับต ารา
พิชยัสงคราม ซึ่งต ารานีเ้ป็นองค์ความรู้ในด้านการต่อสู้ เชิงศึกสงคราม โดยเน้น
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ยุทธวิธีเชิงรบเป็นส าคญั อนัเป็นแนวคิดแบบวฒันธรรมและมกัถูกเช่ือมโยงกับ
สงัคมปิตาธิปไตย ด้วยเหตนีุก้ารน าเสนอล าดบัเหตกุารณ์ให้เห็นภาพของเซิงจิน
ผู้ ท่ีได้รับอ านาจวิเศษจากแม่มาก่อนเป็นล าดบัต้น จึงสะท้อนให้เห็นถึงสังคม
วฒันธรรมแบบผู้หญิงเป็นใหญ่ของชาวเวียดนามท่ีมีมาตัง้แตใ่นอดีตกาล ก่อนท่ี
อิทธิพลความคิดแบบชายเป็นใหญ่จะเกิดขึน้ 

ในเนือ้หา ต านานเซิงจินโอรสนางรุกขเทวดา ยงัมีภาพเหตกุารณ์ท่ีส่ือ
ความหมายให้เห็นถึงความเป็นสงัคมวฒันธรรมมาตาธิปไตยท่ีมีมาแตเ่ดิมของ
ชาวเวียดนามอีกเหตกุารณ์หนึ่ง นัน่คือ ในเร่ืองได้อธิบายให้เห็นว่า เซิงจินเม่ือรู้
ว่าตนเองเป็นลกูของนางรุกขเทวดาแล้ว ก็รู้สึกส านึกผิดท่ีได้ไปตดัต้นไม้ใหญ่ซึ่ง
เป็นญาติพ่ีน้องฝ่ายแม่ ภายหลงัเซิงจิน จึงได้แสดงการขอโทษ ดงัเนือ้ความว่า 
“หญิงแก่จึงพูดว่า เราคือรุกขเทวดาผู้เป็นมารดาของเจ้า เจ้าจงอย่าตดัไม้ต้นนี้
ต่อไปเลย ด้วยเหตวุ่ารุกขเทวดาญาติของเราสิงสถิตอยู่ในต้นไม้นี้ เมื่อเซิงจินได้
ฟังความดงันัน้ ก็อภิวาทกราบไหว้วิงวอนขอขมาลาโทษ” ภาพพฤติกรรมการ
แสดงออกของตวัละครเอก ท่ีได้กราบขอขมาต่อต้นไม้และผู้ เป็นแม่ สะท้อนให้
เห็นวัฒนธรรมท่ีการให้ความส าคัญกับอ านาจฝ่ายแม่และญาติฝ่ายแม่ด้วย 
กล่าวคือ การอภิวาทกราบไหว้ของเซิงจินสะท้อนให้เห็นวฒันธรรมท่ีเก่ียวพนักับ
การให้ก าเนิด การเลีย้งด ูและความอ่อนหวานอ่อนโยน ตลอดจนท าให้เห็นความ
รักความผูกพนัระหว่างลูกกับแม่ได้อย่างน่าประทบัใจ ลกัษณะเช่นนีส้อดคล้อง
กับแนวความคิดของส านักสตรีนิยมสายวัฒนธรรม คือยอมรับว่าผู้ หญิงและ
ผู้ชายมีคณุลักษณะท่ีแตกต่างกัน เหมือนท่ีเคยเช่ือกันในอดีต แต่นกัสตรีนิยม
สายนีเ้สนอว่า คณุลกัษณะท่ีเป็นหญิงนัน้ดีกว่าหรือเหนือกว่าของผู้ ชาย ไม่ใช่
ด้อยกว่าดงัท่ีเช่ือกนัมาในอดีต ไม่ว่าจะเป็นความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผ่ผู้ อ่ืน การเอาใจ
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ใส่ดแูล ความอ่อนโยน ความสนัติไม่ก้าวร้าว ล้วนเป็นคณุลกัษณะท่ีผู้หญิงควร
ช่ืนชม และรักษาความเป็นหญิงเหล่านีไ้ว้ (วารุณี ภริูสินสิทธ์ิ, 2553: 240) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น แสดงว่าตวับทต านานเร่ืองนีต้้องการส่ือให้เห็นวา่
สังคมเวียดนามแต่เดิมมานัน้เคยนับถือหรือมีโครงสร้างสังคมมาตาธิปไตยมา
ก่อน นั่นคือ “การยอมรับอ านาจของนางรุกขเทวดา และเซิงจินได้รับอาวุธ
กายสิทธ์ิจากแม ่นัน่ก็คือ “ไม้กายสิทธ์ิชีเ้ป็นชีต้าย” ซึง่ถือเป็นอ านาจเบือ้งต้นท่ีได้
รับมาก่อน แตภ่ายหลงัอิทธิพลวฒันธรรมจีนท่ีเข้ามาผ่านภาพตวัแทนของ “มงักร” 
ท่ีมิใช่เครือญาติของตน ซึ่งส่ือความหมายถึงจกัรวรรดิจีน ทัง้นีใ้นเนือ้หาต านาน
อธิบายว่า เซิงจินได้รับอ านาจวิเศษผ่านต าราพิชยัสงครามหรือต ารากีเ้ทอ กลวิธี
การล าดบัเหตกุารณ์หรือการน าเสนอเหตกุารณ์ในต านานเช่นนี ้สามารถส่ือให้
เห็นว่าภายหลงัเวียดนามผ่านภาพตวัแทนของเซิงจินได้เกิดการยอมรับแนวคิด
แบบปิตาธิไตยท่ีเน้นอ านาจฝ่ายชายซึ่งเกิดขึน้ในยุคหลัง กลวิธีการล าดับ
เหตุการณ์ในต านานเร่ืองนีจ้ึงสะท้อนให้เห็นการปะทะกันระหว่างวัฒนธรรม
เวียดนามแตด่ัง้เดิม ซึ่งเป็นวฒันธรรมเน้นอ านาจฝ่ายแมก่บัวฒันธรรมจีนซึ่งเป็น
วฒันธรรมภายนอกท่ีเน้นอ านาจของฝ่ายพ่อ ภาพการได้มาซึ่งอ านาจวิเศษของ
เซิงจินจึงมีความหมายหรือเป็นรหสัวฒันธรรมท่ีซ่อนแฝงอยู่ในเร่ืองเล่าต านาน
เก่ียวกบัวิธีคิดด้านวฒันธรรมและระบบการปกครองในอดีตท่ีให้ความส าคญักับ
ผู้หญิงและเพศหญิงท่ีมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นศนูย์กลางได้อยา่งนา่สนใจ 

จากทัศนะข้างต้น แสดงให้เห็นว่าในยุคแรกเร่ิมพัฒนาการของสังคม
มนุษย์ในภูมิภาคอุษาคเนย์ สังคมถูกปกครองด้วยระบบท่ีผู้ หญิงมีอ านาจ
มากกวา่ผู้ชาย หรือเรียกวา่ “สงัคมมาตาธิปไตย” ก็ได้ โดยปรากฏหลกัฐานตา่ง ๆ 
จากเร่ืองเล่าต านานและประวตัิศาสตร์บอกเล่าซึ่งพบว่า ผู้หญิงมีบทบาทส าคญั
ในการผลิตและหาอาหาร มีบางสงัคมท่ีสืบสายทางฝ่ายหญิง ดงักรณีต านานเซิง
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จินโอรสของนางรุกขเทวดาหรือเทพธิดาแห่งป่าไม้ นอกจากนีต้ านานบางเร่ืองยงั
ระบวุ่า ผู้หญิงเคยเป็นผู้ปกครองบ้านเมืองมาก่อน นอกจากนีย้งัพบร่องรอยทาง
คตชินวิทยาท่ีแสดงว่าในความคิดความเช่ือดัง้เดิมของชาวเวียดนามในยคุแรก ๆ 
เคยมีการบูชาเทพเจ้าท่ีเป็นผู้หญิงจ านวนมาก ดงักรณีคติความเช่ือการนับถือ
บชูาเจ้าแม่หรือนางเทพธิดาของชาวเวียดนามท่ียงัคงบทบาทและสืบทอดต่อกัน
มาแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั อนัแสดงให้เห็นแนวคิดผู้หญิงเป็นใหญ่ การปกครอง
โดยมารดาหรือผู้อาวโุสฝ่ายหญิง โดยความคิดความเช่ือนีเ้ป็นการอธิบายให้เห็น
ลักษณะท่ีถือเอาฝ่ายหญิงเป็นใหญ่และเป็นศูนย์กลาง รวมทัง้ยังเป็นผู้ น าใน
ชมุชนแตด่ัง้เดมิมาตัง้แตโ่บราณแล้ว  

 
บทบาทผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองกับการประกอบสร้าง

สังคมมาตาธิปไตย 
การสร้างแนวคิดว่าด้วยสงัคมท่ีเน้นหรือให้ความส าคญักับบทบาทของ

ผู้หญิงของเวียดนามท่ีสะท้อนผ่านเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองยังมีปรากฏอยู่ใน 
ต านานสิบสองเทพธิดาหมอต าแย ดงัมีเร่ืองเล่าว่า“พืน้ดินเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็น
ของขีว้วัขีค้วายใหม่ ๆ อากาศชืน้และท้องฟ้ามืดมิด ในขณะนัน้เทพธิดาสององค์ 
คือ เทพธิดาดวงอาทิตย์และเทพธิดาดวงจันทร์ได้รับค าสั่งจากจักรพรรดิแห่ง
สวรรค์ให้ปรากฏตวั ฉายแสงส่องลงไปทุกแห่งหนเพ่ือท าให้พืน้ผิวของโลกแห้ง
ลง” (สนุทร โคตรบรรเทา, 2558: 9) 

นอกจากต านานข้างต้นแล้วยังมี ต านานเทพธิดาพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ (Vo Van Thang and Jim Lawson, 2002: 17) ท่ีเล่าว่า ตัง้แต่ในยุค
สร้างโลก พระอาทิตย์และพระจนัทร์เป็นธิดาของเทพเจ้าแห่งสวรรค์ หน้าท่ีของ
พวกเธอทัง้สองก็คือ การดแูลสิ่งมีชีวิตทัง้หมดบนโลก พระอาทิตย์เป็นพ่ีสาว เธอ
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ถือผ้าขาวโดยมีคนรับใช้สองกลุ่มท าหน้าท่ีสลบักนัไปเพ่ือคอยส่งให้เธอเคล่ือนท่ี
ไป กลุ่มหนึ่งเป็นชายหนุ่มและสหายทัง้หลาย ชายหนุ่มกลุ่มนีค้่อนข้างนิสัย 
ขีเ้กียจอืดอาดท าให้เวลาเคล่ือนธิดาพระอาทิตย์ก็เคล่ือนผ่านท้องฟ้าไปเร่ือย ๆ 
ขณะท่ีกลุ่มชายชราเป็นคนท่ีมีความรับผิดชอบสงูมากในการปฏิบตัิงานของตน 
เม่ือพวกเขาถือผ้าขาวก็จะพากนัเคล่ือนท่ีเร็วมาก ดงันัน้จงึท าให้กลางวนัสัน้กว่า
กลางคืน สว่นดวงจนัทร์ผู้ เป็นน้องสาว ในชว่งแรกเธอจะเป็นคนดโุกรธง่าย ท าให้
ผู้คนตา่งไมพ่อใจในพฤติกรรมของเธอ จงึได้ไปร้องเรียนตอ่เทพเจ้าแหง่สวรรค์ จงึ
บนัดาลให้ขีเ้ถ้าปกคลุมทัว่ใบหน้าของเธอ จากนัน้เร่ือยมาธิดาแห่งพระจนัทร์ก็
กลายคนอ่อนโยน นิ่มนวล สภุาพและใจดี ดงันัน้ผู้คนจงึหนัมารักเธอ และเม่ือเธอ
มองลงมายังพืน้โลก มันก็ได้กลายเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวง แล้วเม่ือเธอหัน
ศีรษะไปทางขวาบ้างหรือซ้ายบ้างก็จะเป็นคืนพระจนัทร์ข้างขึน้และข้างแรม  

จากต านานเร่ืองนีส้ะท้อนให้เห็นว่า คนเวียดนามโบราณเคารพ
ธรรมชาติมาก ฟ้าเป็นจกัรพรรดิแห่งสรวงสวรรค์ พระอาทิตย์และพระจนัทร์เป็น
สองสาวพ่ีน้องมีฐานะเป็นเทพธิดาแหง่สวรรค์ อีกทัง้ยงัเป็นผู้ดแูลสรรพสิ่งบนโลก 
ต านานส านวนนีเ้ป็นการอธิบายก าเนิดโลกก าเนิดมนษุย์และสรรพชีวิต เร่ืองเล่า
ได้อธิบายให้เห็นว่าการก าเนิดโลกนัน้มีพระอาทิตย์และพระจนัทร์ซึ่งมีเทพธิดา
เป็นศูนย์กลาง อันเป็นคติความเช่ือในโลกจินตนาการของคนเวียดนาม อนึ่ง 
ความคิดของชาวเวียดนามนัน้มิได้มองว่าผู้หญิงมีบทบาทหน้าท่ีแคเ่ป็นแม่บ้าน
แม่เรือนหรือเป็นภรรยาเท่านัน้ แต่ทว่าผู้หญิงยงัมีบทบาทฐานะท่ีเช่ือมโยงกับ
ความเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นผู้ น าด้วย ดังมีบทเพลงร้องกล่อมเด็กของชาว
เวียดนามความว่า “โอ้ลูกน้อยของแม่ เจ้าต้องมาทกุข์ระทมล าบาก แต่จากนี้ไป 
พวกเรา มีเมือง มีขวญัข้าว มีแม่ พวกเราจะอยู่อย่างมีความสุขลูกเอย” (ไล ทิ 
เลียน, 2543: 112) แสดงให้เห็นวา่ ความหมายของค าว่า “เมือง” “ขวญัข้าว” และ 
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“แม่” นัน้สามารถท่ีจะเทียบเคียงกนัได้ เพราะมีการจดัวางโครงสร้างของภาษาท่ี
อยู่ในระดบัเดียวกัน เช่นนีผู้้หญิงท่ีมีบทบาทเป็นทัง้แม่ผู้ ให้ชีวิตและแม่ทางจิต
วิญญาณเฉกเช่นแม่ข้าวหรือเทพีแห่งข้าวผู้บนัดาลธัญญาหารนานาให้แก่มวล
มนุษย์ รวมถึงแม่เมืองผู้ ท่ีคอยปกปักรักษาและคุ้มครองให้ชุมชนบ้านเมืองมี
ความสขุเจริญรุ่งเรืองด้วยเช่นกนั 

มีข้อสงัเกตว่า ในประเพณีการไหว้พระจนัทร์ ซึ่งเป็นวนัส าคญัท่ีสุดของ
ปีรองจากวนัตรุษหรือวนัปีใหม่ของชาวเวียดนาม ขณะท่ีเทศกาลไหว้พระจันทร์
ของจีนจะให้ความส าคญักับการบชูาพระจนัทร์ ชมจนัทร์ และการกลบัไปเย่ียม
เยือนญาตพ่ีิน้อง แตช่าวเวียดนามกลบัถือว่าวนัไหว้พระจนัทร์หรือ “เต็ด ตรุง ตู” 
เป็นเทศกาลท่ีอทุิศให้แก่เด็ก ๆ อนัมาจากแนวความคิดท่ีว่าในฤดกูาลเก็บเก่ียว 
พ่อแม่มกัทอดทิง้ให้ลูกอยู่บ้านตามล าพงั ไม่ได้เอาใจใส่ เพราะต้องไปเก่ียวข้าว 
เม่ือหมดฤดเูก็บเก่ียวจึงคิดหาวิธีชดเชยเวลาท่ีพวกเขาไม่ได้อยู่กับลกู ด้วยเหตนีุ ้
กิจกรรมแทบทกุอย่างของ เตด็ ตรุง ต ูจะมีเดก็เป็นศนูย์กลาง ไมว่า่จะเป็นการให้
เดก็ประดิษฐ์โคมลอย ท่ีนิยมมากท่ีสดุก็คือโคมรูปดาว 6 แฉก ทัง้นีโ้คมดวงดาวท่ี
ลอยขึน้สู่ท้องฟ้าเป็นสญัลกัษณ์แทนอนาคตของเด็ก ๆ ชาวเวียดนามเช่ือว่ายิ่ง
โคมลอยสูงเท่าใด พวกเขาก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเติบโตแข็งแรงในภายหน้า
เท่านัน้ นอกเหนือจากการยกย่องให้เทศกาลไหว้พระจันทร์ เป็นวันเด็กของ
เวียดนามไปด้วยแล้ว ยงัพบว่ากิจกรรมวนัไหว้พระจนัทร์ของชาวเวียดนามแทบ
จะไม่มีอะไรแตกต่างจากจีน ไม่ว่าจะเป็นการประดบัโคมไฟตามบ้านเรือน หรือ
การแจกจ่ายขนมไหว้พระจันทร์ เพราะถึงแม้ปมปัญหาทางประวัติศาสตร์และ
การเมืองในอดีต จะท าให้ประเทศคอมมิวนิสต์ทัง้สองประเทศนีไ้ม่คอ่ยลงรอยกัน
นกั แตท่วา่ก็ปฏิเสธไมไ่ด้ว่าเวียดนามเองก็ไม่แตกตา่งจากหลายประเทศในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ท่ีได้รับอิทธิพลและซึมซบัเอาวฒันธรรมจีนเข้ามาไว้ในสงัคม
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วฒันธรรมของตนไมน้่อย อีกทัง้ในแง่ของประวตัิศาสตร์และพฒันาการของความ
เป็นบ้านเมืองของเวียดนามในอดีตก็มีความเล่ือมใสศรัทธาและนิยมชมช่ืน
วฒันธรรมจีนอยู่มากเช่นกนั  

จากประเด็นข้างต้น พบว่าพระจันทร์ถูกมองในฐานะท่ีเป็นผู้หญิง ซึ่ง
ต านานได้น าเสนอให้เห็นว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพธิดาได้รับ
บญัชาจากพระจักรพรรดิแห่งสวรรค์ให้ช่วยบันดาลสร้างโลกมนุษย์และสรรพ
ชีวิตขึน้มา ภาพเสนอดังกล่าวนีส้อดคล้องกับแนวคิดของชาวเวียดนามท่ีให้
ความส าคญัและมีการประกอบสร้างขนบธรรมเนียมประเพณีการไหว้พระจนัทร์
ท่ีเช่ือมโยงกับภาพของเด็กท่ีเป็นลูกหลานของพวกเขา พระจันทร์จึงถูก
เปรียบเทียบให้เสมือนเป็นแม่ผู้ ให้ก าเนิด เป็นเทศกาลท่ีต้องคอยให้ความอบอุ่น
เลีย้งดแูละแสดงความรักใคร่ตอ่เด็ก ๆ ท่ีมีฐานะเป็นลกูหลาน การประกอบสร้าง
เร่ืองเล่าต านานท่ีสมัพนัธ์เช่ือมร้อยและมีความโยงใยกับประเพณีพิธีกรรมการ
ไหว้พระจนัทร์ของชาวเวียดนามจึงส่ือให้เห็นภาพของสงัคมท่ีเน้นความเป็นเพศ
แม่หรือผู้หญิงท่ีสอดแทรกเข้ามาในเทศกาลไหว้พระจนัทร์ของเวียดนามได้อย่าง
นา่สนใจ 
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บทสรุป 
 

โดยสรุปในบทความนี ้ผู้ เขียนพบว่าบทบาทตวัละครหญิงในเร่ืองเล่า
ต านานพืน้เมืองเวียดนามมีส่วนในการประกอบสร้างความเป็นสังคมมาตา- 
ธิปไตยให้เกิดขึน้ในวิถีชีวิตวฒันธรรมและโลกทศัน์ของชาวเวียดนาม ภาพแทน
ของผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองจงึนบัเป็นองค์ประกอบส าคญัอยา่งหนึ่งใน
ฐานะท่ีเป็นข้อมลูทางวฒันธรรม ผู้หญิงในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนามจึง
มีสถานะหลากหลายลกัษณะ เชน่ วีรสตรี ผู้น าบ้านเมือง เทพเทวี แม ่ภรรยา นาง
กษัตรี รวมทัง้ผู้ ให้ก าเนิดจารีตประเพณีพิธีกรรมในคติความเช่ือของชาว
เวียดนามด้วย ซึ่งส่ือให้เห็นบทบาทและความส าคญัของผู้หญิงท่ีมิได้เป็นเพียง
เพศในความคิดกระแสรองเท่านัน้ แต่ผู้หญิงในทศันะของชาวเวียดนามถือเป็น
เพศท่ีมีศกัยภาพเท่าเทียมกบัผู้ชาย แน่นอนว่าในความคิดของชาวเวียดนามนัน้ 
ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายถือเป็นเพศท่ีก่อให้เกิดความสมดลุ หากขาดเพศใดเพศหนึ่ง
ไปก็ไม่สามารถท่ีจะด ารงและสืบทอดความเป็นสงัคมมนุษย์ได้ ดงัท่ี ปฐม หงษ์
สวุรรณ (2557: 50-51) ได้กลา่ววา่ “การสร้างความเสมอภาคเทา่เทียมเพ่ือให้เกิด
ภราดรภาพถือเป็นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบสงัคมนิยมของเวียดนามอย่าง
หนึ่ง การน าเสนอภาพผู้หญิงให้มีบทบาทความสามารถช่วยพลิกผันสร้างความ
เปล่ียนแปลงให้เกิดแก่บ้านเมืองของตน แน่นอนในสังคมเวียดนามปัจจุบัน 
พบว่าผู้ หญิงก าลังถูกเปล่ียนแปลงในระดับนโยบายรัฐท่ีสนับสนุนความเท่า
เทียมกนัของหญิงชาย และเน้นให้มีบทบาททางการเมืองเพิ่มขึน้” ผู้หญิงในเร่ือง
เลา่ต านานพืน้เมืองเวียดนามจึงเป็นภาพแทนอย่างหนึ่งของความคิดความเช่ือท่ี
ส่ือความหมายให้เห็นมิติของความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม 
ตลอดจนอดุมการณ์ทางการเมืองของเวียดนามด้วยเชน่กนั 
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ผลการศึกษาการน าเสนอภาพแทนผู้หญิงกับการประกอบสร้างสังคม
มาตาธิปไตยในเร่ืองเล่าต านานพืน้เมืองเวียดนาม ท าให้พบว่าภาพแทนผู้หญิง
ไม่เพียงแตมี่ลกัษณะและสถานะท่ีหลากหลายเท่านัน้ แตย่งัมีความหมายลึกซึง้
มากกว่าการเป็นเพียงความเป็นเพศหญิงเท่านัน้ กล่าวคือ เร่ืองเล่าต านาน
พืน้เมืองของชาวเวียดนามในกลุ่มนีมี้การน าเสนอภาพผู้หญิงท่ีส่ือนยัเช่ือมโยง
กับมิติสังคมการเมืองและวัฒนธรรมอยู่ไม่น้อย ภาพแทนผู้หญิงกลายเป็นส่ือ
อย่างหนึ่งท่ีช่วยในการประกอบสร้างสังคมมาตาธิปไตยซึ่งมี 4 ลกัษณะ ได้แก่ 
ผู้หญิงในฐานะบรรพสตรี ผู้หญิงในฐานะเทพสตรี ผู้หญิงในฐานะกษัตรี ผู้หญิง
ในฐานะผู้ ร่วมต่อสู้ กู้ ชาติ โดยพบว่าการน าเสนอภาพแทนผู้ หญิงในเร่ืองเล่า
ต านานพืน้เมืองนัน้มีการสร้างความหมายผ่านบทบาทหน้าท่ีและความสัมพนัธ์
กับเพศชายเสมอ ดงัท่ีพบว่าต านานก าเนิดบ้านเมืองเวียดนาม กรณีเร่ืองเล่า
ส าคญัคือ ต านานหลากลองกวานกบันางเอาเกอ หรือพญามงักรกบัเทพธิดาอัน
เป็นปฐมบทของต านานการก าเนิดชนชาติหรือเป็นต านานการสร้างโลกของ
เวียดนาม ก็มีการน าเสนอให้เห็นว่าตวัละครส าคญัทัง้สอง คือพญามงักรซึ่งเป็น
เพศชายและนางเทพธิดาเป็นเพศหญิงนัน้เป็นคนต่างชาติพนัธุ์กัน ซึ่งทัง้สองได้
กลายเป็นบรรพชนของชาวเวียดนามท่ีผู้คนต่างนบัถือศรัทธาและรู้จกักนัมาเนิ่น
นานแล้ว นอกจากนี ้ผู้หญิงยงัมีสว่นชว่ยสะท้อนให้เห็นความส าคญัในฐานะเป็น
ผู้ท าให้เกิดความเป็นชนชาติเวียดนามขึน้มาและเป็นภาพตวัแทนของอ านาจ
ฝ่ายหญิงท่ีเคยมีมาก่อนตัง้แตย่คุโบราณกาลมาแล้ว 

การน าเสนอภาพแทนผู้ หญิงในฐานะท่ีเป็นส่วนประกอบสร้างสังคม
มาตาธิปไตยในวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชาวเวียดนามท่ีสะท้อนผ่านเร่ืองเล่า
ต านานพืน้บ้านพืน้เมืองท่ีผู้ เขียนได้ศกึษามาข้างต้น จงึแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงนัน้
เป็นเพศทางวฒันธรรมท่ีมีบทบาทส าคญั ซึ่งมิใช่เพียงบทบาทท่ีอยู่ภายในบ้าน
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เทา่นัน้ แตย่งัมีบทบาทหน้าท่ีทางการเมืองด้วยเชน่กนั เร่ืองเลา่ต านานแม้จะเป็น
เร่ืองจินตนาการ แตท่ว่าต านานก็ถือเป็นภาษาพิเศษแบบหนึ่งท่ีสามารถส่ือสาร
ให้เห็นถึงความคิดความเช่ือ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้ การน าเสนอ
ภาพผู้ หญิงเช่นนีจ้ึงเป็นความคิดอย่างหนึ่งท่ีช่วยตอกย า้และยืนยันให้เห็น
บทบาทของผู้หญิงท่ีอยู่เคียงข้างกับผู้ชายในฐานะเป็นผู้ ร่วมสร้างบ้านแปงเมือง 
ก่อให้เกิดชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ซึ่งเป็นการสร้างดุลภาพ
ทางเพศระหว่างหญิงชายให้เกิดขึน้ในความคิดความเช่ือของชาวเวียดนามได้
อยา่งนา่สนใจ 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ืออธิบายกระบวนการสร้างความรู้เก่ียวกับ
เพ่ือนบ้าน CLMV ของชนชัน้น าสยาม ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 
เกล้าเจ้าอยู่หวั ผ่านงานเขียนทางชาติพนัธุ์ ท่ีเผยแพร่ในวารสารวชิรญาณวิเศษ 
โดยความรู้ของชนชัน้น าสยามท่ีถกูสร้างขึน้นัน้ กลายเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
จดัความสมัพนัธ์ระหว่างสยามกบักลุ่มชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ตลอดจนความรู้เหล่านัน้
ยงัสะท้อนให้เห็นถึงทัศนะ และวิธีคิดของชนชัน้น าสยามท่ีมีต่อกลุ่มชาติพันธุ์  
อ่ืน ๆ ท่ีอยูร่ายรอบสยามด้วย 
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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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บทน า 
 

การเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่ีผ่านมา กลายเป็น
แรงผลกัดนัส าคญัท่ีก่อให้เกิดความสนใจในการสร้างองค์ความรู้เพ่ือเข้าใจใน
ประเทศสมาชิกต่าง ๆ ท่ีรวมกนัเป็นชุมชนทางการเมืองระหว่างรัฐท่ีมีจุดมุ่งหวงั
ร่วมกัน ดังค ากล่าวว่า “หนึ่งวิสัยทัศน์ (One Vision) หนึ่งอัตลักษณ์ (One 
Identity) และหนึ่งประชาคม (One Community)” โดยการสร้างประชาคม
ดงักล่าวขึน้ในภูมิภาค เกิดจากการผนวกชาติพันธุ์  ศาสนา และวัฒนธรรม ท่ี
หลากหลายให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งภายใต้ความร่วมมือทางการเมืองระหว่าง
ประเทศและเป็นชุมชนแห่งจินตนาการท่ีมี “เอกภาพบนความหลากหลาย” 
(Unity in Diversity) อนัเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างกันของรัฐในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศ เกิดเป็นสังคมร่วมขนาดใหญ่ท่ีเรียกว่า 
“ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community)” และเป็นองค์กรระหว่างประเทศท่ีมี
สถานะเป็นนิติบุคคล โดยมีกฎบัตรอาเซียน (Asean Charter) เปรียบเสมือน
รัฐธรรมนูญของประชาคมส่งผลให้ “ประชาคมอาเซียน” กลายเป็นชุมชนทาง
การเมืองรูปแบบใหม่ท่ีไม่เคยปรากฏขึน้ในประวัติศาสตร์ของรัฐแบบจารีตใน
ภมูิภาคแหง่นี ้

การสร้างความรู้เก่ียวกับประเทศเพ่ือนบ้านจึงไม่ใช่สิ่งใหม่ท่ีเกิดขึน้
พร้อมกบักระแสของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่านัน้ หากแตก่ารสร้างความรู้
เก่ียวกับเพ่ือนบ้าน หรือการเขียนถึงคนกลุ่มอ่ืน ๆ ท่ีแตกต่างจากตนได้เกิดขึน้
เป็นระยะเวลายาวนาน และเป็นกระบวนการส าคญัท่ีผู้ปกครองของรัฐต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคแห่งนีไ้ด้พยายามกระท าอย่างเสมอมา โดยเฉพาะในสังคมไทย
กระบวนการสร้างความรู้เก่ียวกบัประเทศเพ่ือนบ้าน ได้ปรากฏขึน้อยา่งสม ่าเสมอ
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ในหมู่ของชนชัน้น าสยาม แม้ว่าจุดมุ่งหมายของการสร้างความรู้ในอดีตกับ
ปัจจบุนัจะตา่งกรรมตา่งวาระกนัไป หากแตค่วามรู้ท่ีถกูสร้างขึน้นัน้กลบัสามารถ
สะท้อนมุมมอง ความคิด และทศันะของกลุ่มผู้ปกครองไทยในแต่ละยุคสมัยได้
เป็นอย่างดี ซึ่งความรู้ดงักล่าวได้กลายเป็นข้อมูลท่ีมีความจ าเป็นอย่างปฏิเสธ
ไม่ได้ของผู้ปกครอง เพ่ือใช้ส าหรับการบริหารจดัการ รวมถึงการก าหนดนโยบาย
เชิงอ านาจต่อคนในการปกครองของตน และต่อคนในรัฐข้างเคียงอย่างมี
นยัส าคญั 
 ความรู้ส าคญัเก่ียวกับเพ่ือนบ้านท่ีปรากฏในสังคมไทย ส่วนใหญ่มัก
กล่าวถึงกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีใกล้ชิดและมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจกับสังคมไทย
เสมอ โดยเฉพาะเพ่ือนบ้านอาเซียนในเขตอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง หรือ เพ่ือน
บ้านในกลุ่มประเทศ CLMV ในปัจจบุนั อนัประกอบด้วย กมัพชูา ลาว เมียนมา 
และเวียดนาม ซึ่งเป็นประเทศเพ่ือนบ้านท่ีอยู่ในความรู้ของชนชัน้น าสยามอย่าง
ยาวนาน ถือเป็นกรณีส าคญัทางประวตัิศาสตร์ท่ีควรหยิบยกมาศกึษาเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตอ่กระบวนการสร้างความรู้ของผู้ปกครองไทยในอดีตท่ีมีตอ่กลุ่มชน
ต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยู่ภายในและรายล้อมสยามซึ่งต่อมาบางส่วนกลายเพ่ือนบ้าน
อาเซียนในปัจจุบัน และบางส่วนถูกท าให้เป็นคนไทยผ่านความสัมพันธ์เชิง
อ านาจท่ีผนัแปรไปพร้อมกบัการปรากฏตวัขึน้ของรัฐไทยแบบใหม่ในสมยัรัชกาล
ท่ี 5 
 บทความนีมุ้่งอธิบายกระบวนการสร้างความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์
เพ่ือนบ้านของสยามในอดีต ซึ่งปัจจุบนัเป็นส่วนหนึ่งของประเทศ CLMV ผ่าน
เอกสารทางประวตัิศาสตร์ในสมยัรัชกาลท่ี 5 เพ่ือวิเคราะห์ถึงความคิดซึ่งปรากฏ
ในงานเขียนต่าง ๆ ท่ีเคยถูกตีพิมพ์ลงในวารสารวชิรญาณวิเศษ โดยความรู้
เหล่านัน้ได้ให้ข้อมูลทางประวตัิศาสตร์ท่ีน่าสนใจเก่ียวกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 
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ซึง่ในอดีตเป็นกลุม่คนท่ีอาศยัและเคล่ือนย้ายอพยพอยู่ในบริเวณประเทศ CLMV 
ตามความหมายเชิงพืน้ท่ีในปัจจุบนัได้เป็นอย่างดี และช่วยให้คนในยุคปัจจุบนั
สามารถมองเห็นภาพรวมทางประวตัิศาสตร์ชาตพินัธุ์ของเพ่ือนบ้านได้ชดัเจนขึน้ 
อันจะน าไปสู่พืน้ฐานความเข้าใจต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ของ
ประชาคมอาเซียนในปัจจบุนัได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษากระบวนการสร้างความรู้เร่ืองชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ของชนชัน้น า
สยามในอดีต ท่ีมีตอ่กลุ่มคนและพืน้ท่ี ซึ่งในปัจจบุนักลายเป็นเพ่ือนบ้าน CLMV 
ผา่นวารสารวชิรญาณวิเศษ 

2. เพ่ือวิเคราะห์ถึงปัจจัยทางความคิดท่ีผลักดนัให้เกิดการสร้าง และ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีอยู่รายล้อมสยามของกลุ่มชนชัน้น าใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจลุเกล้าเจ้าอยูห่วั 
 
“วชิรญาณวิเศษ” กับ การสร้างความรู้ของชนชัน้น าสยาม  
 
 การขยายอิทธิพลของลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตกช่วงคริสต์ศตวรรษท่ี 
19 ในบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ถือเป็นปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลให้เกิด
ความสนใจในเร่ืองเก่ียวกับเพ่ือนบ้าน มากขึน้ กล่าวคือ กลุ่มชนชัน้น าสยามเร่ิม
ให้ความส าคญักบักลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ทัง้ท่ีอยู่ใต้การปกครองของตน รวมไปถึง
เพ่ือนบ้านท่ีอยู่รายล้อมกับสยาม อาทิ ข่าวการล่าอาณานิคมของอังกฤษและ
ฝร่ังเศสในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเฉพาะในจดหมายเหตุสยามไสมย ของ  
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ดร.แซมมวล จอห์น สมิธ (Samuel John Smith) ท่ีมกัน าขา่วเก่ียวกบัการล่าเมือง
ขึน้มาเสนอเกือบทกุฉบบั และในปี พ.ศ. 2426 ชว่งท่ีฝร่ังเศสก าลงัท าสงครามกับ
เวียดนาม มีผู้ เขียนบทความเร่ือง “พวกฝร่ังเศส” ท่ีให้ความเห็นว่าสยามควรจับ
ตามองฝร่ังเศส และเตรียมการป้องกันไว้ให้ดีในไม่ช้านาน ฝร่ังเศสคงได้รับชัย
ชนะแล้วขยายอาณาเขตมาต่อกับสยาม แซมมวล จอห์น สมิธ (2426 อ้างถึงใน 
ก าพล จ าปาพนัธ์, 2552) รวมถึงขา่วตา่งประเทศและเหตกุารณ์ทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ใน
ประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น เหตุการณ์น า้ท่วมในประเทศพม่าท่ีส่งผลให้ “ราษฎร
ได้รับความทุกขเวทนามาก ไม่มีส่ิงใดจะรับประทาน... แลได้พบศพคนที่จมน ้า
ตายก็โดยมาก แลในเดือนนี้แม่น ้าเอระวะดีจะมากข้ึนอีก กลวัเมืองจะจมน ้า...” 
(ข่าวตา่งประเทศ เมืองพม่า, 2429: 10) โดยในช่วงท้ายของข่าวยงัมีการรายงาน
เก่ียวกับกองก าลังทหารขององักฤษท่ีตัง้ฐานอยู่ในเมืองต่าง ๆ ของเมียนมาใน
ขณะนัน้ด้วย 

อิทธิพลของจักรวรรดินิยมตะวันตก ส่งผลส าคญัต่อการเปล่ียนแปลง
ทางความรู้และความคิดของกลุ่มชนชัน้น าสยามท่ีเคยสมัพนัธ์กับโลกทศัน์แบบ
จารีต สูค่วามรู้แบบใหมท่ี่ปรากฏขึน้พร้อมกบัการสร้างตวัตนตามแบบภมูิศาสตร์
สมยัใหม่ หรือภูมิกายา (geo-body) ท่ีเกิดขึน้ในช่วงเวลาเดียวกัน ก่อให้เกิดการ
ปกครองหัวเมืองของสยามในลักษณะใหม่บนฐานความคิดเร่ืองพรมแดน 
(Winichakul, 1994: 120) ซึ่งการรู้ว่าดินแดนของตนมีประชากรอยู่ท่ีไหน เป็น
กลุ่มชาติพนัธุ์ใดบ้าง และมีจ านวนมากน้อยเพียงใด ด้วยการอาศยัเทคโนโลยี
ความรู้สมัยใหม่เพ่ือเป็นหลักการของการส ารวจประชากร (พิพัฒน์ กระแจะ
จันทร์, 2550: 28) ออกมาในรูปของรายงานการเดินทาง และงานเขียนต่าง ๆ 
ส าหรับเป็นข้อมลูในการจดัการและบริหารความมัน่คงทางอ านาจของตน พร้อม
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ทัง้พยายามขยายขอบเขตไปสู่การสร้างความรู้ทางชาติพนัธุ์ของผู้คนท่ีอาศยัอยู่
ภายในและภายนอกรัฐของตนอีกด้วย 
 จดุเร่ิมต้นของการเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ของชนชัน้น าเก่ียวกับ
เพ่ือนบ้านรอบสยาม ซึ่งปัจจุบันพืน้ท่ีและกลุ่มชาติพันธุ์ เหล่านัน้บางส่วน
กลายเป็นส่วนหนึง่ของประเทศ CLMV โดยความรู้เหล่านัน้ได้ปรากฏชดัผ่านงาน
เขียนใน “วารสารวชิรญาณวิเศษ” ซึ่งเป็นเอกสารท่ีมีความโดดเด่นจากเอกสาร
อ่ืน ๆ ในชว่งเวลาเดียวกนั คือ เป็นสิ่งพิมพ์แรกของชนชัน้น าสยามในการเผยแพร่
ความคิดท่ีแสดงให้เห็นถึงความรู้ในขณะนัน้ ทัง้ความรู้แบบตะวนัตกและความรู้
ของไทยแตโ่บราณท่ีมีความสมัพนัธ์กบัการดงึอ านาจเข้าสู่สถาบนัโดยการปฏิรูป 
ความใหม่ท่ีเกิดขึน้ในแทบทกุด้านท าให้มีความจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ความ
เข้าใจต่อปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้และทิศทางท่ีควรจะเป็น ทัง้ในแง่การเมืองการ
ปกครอง รวมถึงความรู้ของประเทศซึง่ยอมรับว่าศิวิไลซ์กว่า เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ี
ดีต่อการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงในสังคมไทยขณะนัน้ (ชลดา , 2533: 101, 
105-106) 

“วารสารวชิรญาณวิเศษ” ถือเป็นผลผลิตของ “หอสมุดวชิรญาณ” ซึ่ง
ก่อตัง้ในปี พ.ศ. 2424 มีฐานะเป็น “คร่ึงสโมสรคร่ึงหอพระสมุด” การก่อตัวขึน้
ของหอสมดุวชิรญาณเกิดขึน้จากการรับวฒันธรรมตะวนัตกจากพืน้ท่ีอาณานิคม 
และจากปัจจยัการขดัแย้งอ านาจทางการเมืองในกรณีของวิกฤตการณ์วงัหน้า ท่ี
ได้สร้างความรู้สึกร่วมว่าตนเองเป็นผู้ ท่ีทนัสมยักว่าขุนนางรุ่นเก่า ดงันัน้วารสาร
วชิรญาณวิเศษจึงประกอบไปด้วยบทความท่ีแสดงถึงความสนใจในความรู้
หลากหลายประเภท เช่น ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี ความรู้ต่าง ๆ จาก
ตา่งประเทศ ซึ่งมีทัง้ประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม บนัทึกการท่องเท่ียว และปรากฏ
บทความท่ีเก่ียวกับท้องถ่ินอีกด้วย ซึ่งมีทัง้เร่ืองอาชีพในท้องถ่ิน และบนัทึกการ



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

50 

ท่องเท่ียวตามสถานท่ีตา่ง ๆ รวมถึงการน าเอกสารเก่าลงมาตีพิมพ์ แสดงให้เห็น
ถึงการแสวงหาความรู้และความสนใจในความรู้ประเภทต่าง ๆ ของชนชัน้น า
สยาม (ธนพงศ์ จิตต์สง่า, 2552: 69 )  

จดุมุ่งหมายประการส าคญัของวารสารวชิรญาณวิเศษ จึงมีขึน้ “...เพื่อ
ประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ของผูที้่เข้ากนัตัง้ข้ึน... การคิดจะออกหนงัสือวชิรญาณ
วิเสศข้ึนใหม่ ก็ประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ที่สมาชิกทัง้หลายได้รับอยู่แล้วย่ิงข้ึน... 
การที่แบ่งปันออกความรู้ความเหนสู่กันฟัง ฤๅส่งความรู้ความคิดที่สมาชิกคน
หน่ึงได้เหนดี มาเพ่ิมพูนปัญญาความรู้ซ่ึงกนัและกนั...” (วิวิธวรรณปรีชา, 2428: 
2-3) โดยชนชัน้น าสยามได้พยายามสนับสนุนให้สมาชิกของวารสารวชิรญาณ
สร้างความรู้ของตนน ามาเผยแพร่เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดซึง่กนัและกนั ด้วยการ
มอบรางวลัเพ่ือเป็นเกียรติแก่ผู้ ท่ีส่งความรู้ตา่ง ๆ มาลงตีพิมพ์ ซึง่พระบาทสมเด็จ
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลท่ี 5 “ทรงพระราชด าริห์เหนสมควรที่จะสร้าง
เหรียญและประกาศนียบตัรข้ึน ส าหรับรางวลัในนามของหอพระสมุดวชิรญาณ 
แก่ผู้ซ่ึงมีความรู้อุสาหะแต่งเรียบเรียง ฤๅแปลหนังสือซ่ึงมีประโยชน์แก่ทาง
ความรู้ แลควรเปนแบบแผนสืบไปภายน่านัน้ เปนพยานความดีความรู้แลความ
อุสาหะของผู้นั้น ๆ... สมควรเปนที่สรรเสริญของบัณฑิตทั้งหลาย” (บญัญัติ
เหรียญวชิรญาณ, 2432: 275-276)  ขอให้ “...ท่านทัง้ปวงจงคิดเรียบเรียงหนงัสือ
มาลงบ้าง ด้วยการที่เรียบเรียงหนงัสือมาลงในสมยันี้ ก็ไม่เปนการป่วยการเปล่า 
มีมูลค่าตามสมควรกับความเหน็ดเหนื่อย… ขอให้มีกรุณากับผู้ที่ตัง้น่าหวังใจ
คอยสดบัตรับฟังบ้าง ...ขอให้คิดว่าช่วยบ ารุงหอพระสมุดให้เปนไปตามพระบรม
ราชประสงค์” (โรดโลเลอ, 2435: 246) แสดงให้เห็นว่าหอสมดุวชิรญาณพยายาม
ท่ีจะจงูใจให้สมาชิกของหอสมดุได้เรียบเรียงความรู้ใหม ่ๆ เพ่ือส่งมาเผยแพร่ โดย
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พบว่าความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ท่ีอยู่รายล้อมสยามถือเป็นอีกความรู้
หนึง่ท่ีอยูใ่นความสนใจของกลุม่ชนชัน้น าสยามในขณะนัน้ 
 
“เพื่อนบ้าน CLMV” ในความรู้ของชนชัน้น าสยาม 
 

ความรู้เร่ืองเพ่ือนบ้าน CLMV ในอดีตท่ีปรากฏในวารสารวชิรญาณ
วิเศษ ถือเป็นงานเขียนทางชาติพันธุ์วรรณาในยุคแรกเก่ียวกับเพ่ือนบ้าน หรือ 
ชาติพนัธุ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่สยาม โดยบทความเร่ือง “ว่าด้วยประเภทคนป่าฤๅข่าฝ่าย
เหนือ” ถือเป็นความรู้ทางชาติพนัธุ์เร่ืองแรก ๆ ท่ีเผยแพร่ในวชิรญาณวิเศษ โดย
กล่าวถึงความรู้เก่ียวกับ “ประเภทของคนเดิม” อันหมายถึงกลุ่มคน “ที่ยัง
หลงเหลืออยู่ตามป่าและเขา” หรือเรียกว่า “คนป่า” โดยจ าแนกชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 
ไว้ทัง้หมด 21 กลุ่ม คือ ลื้อ ละวะ ยาง ขมุ ละเมด ละมงั ข่าฮอก ข่าขดั ข่าสาม
เท้า ข่าเพียน ข่าเบ็ม ข่าวะ แม้ว หยงั ก้อ กุ้ย หนอแหน ลัน้แจ๋น เย้าหยิน มูเซอ 
และผีป่า (ประชาคดีกิจ, 2428: 164-166) งานเขียนในลักษณะเดียวกันนีไ้ด้
ปรากฏในบทความเร่ือง “วา่ด้วยคนป่าชาตติา่ง ๆ” ท่ีอธิบายถึง “คนชาติต่าง ๆ ที่
...อาไศรยอยู่ในปลายเขตรแดน ใช่จะมีแต่ในพระราชอาณาเขตรสยามเท่านัน้หา
มิได้ มีทัว่ไปในประเทศต่างๆ คือ ประเทศจีน พม่า ซ่ึงติดต่อกบัพระราชอาณา
เขตรแลคนดินแดนอื่น ๆ ...” (สรุศกัดิ์มนตรี, 2433ก: 518) อนัประกอบด้วย ชาติ
พม่า, โอนีด า, โอนีก้า,  โอนีปาแต๋, โอนีขาว, โอนีอาสงั, ล่อลอ, ซอนป่า, ข่าเออ, 
ข่ากง, ข่าบ้านนาน, ข่าผอ, ข่าแจะ, ผู้ ไทย, ผู้ ไทยขาว, ข่าขาว, ม้อย, ข่าหิน, และ
อีก 12 จ าพวก คือ โอนี 4 ชนิด, แม้ว 4 ชนิด, และเย้า 4 จ าพวก รวมถึงบทความ
เร่ือง “ว่าด้วยคนชาติกะเหร่ียงแขวงเมืองไทรโยค” (สมมตอมรพนัธ์, 2433: 293-
295) ท่ีอธิบายความรู้เร่ืองชาติพนัธุ์ของกะเหร่ียงท่ีชนชัน้น าสยามได้พบเห็นใน
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บริเวณแม่น า้น้อยเมืองกาญจนบุรี  ขณะตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ประพาสต้น ในปี พ.ศ. 2431 แสดงถึงความพยายามใน
การสร้างความรู้ในเร่ืองชาติพันธุ์ เน่ืองจากความรู้ดงักล่าวเป็นข้อมูลส าคัญท่ี
สามารถน ามาใช้ส าหรับการบริหาร และจดัความสมัพนัธ์กบักลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ 
เหล่านัน้ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผู้ คนใต้ปกครองของสยาม และบางส่วนได้กลายเป็น
เพ่ือนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV ในปัจจุบนั อนัเป็นผลมาจากการขีดเส้นแบ่ง
เขตแดนรัฐตามแนวคิดแบบตะวนัตกในเวลาตอ่มา  

นอกจากการอธิบายลกัษณะทางกายภาพของแต่ละกลุ่มชาติพนัธุ์แล้ว 
ความรู้เหล่านัน้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงการจดัวางล าดบัทางสงัคมระหว่างชนชัน้น า
สยามกบักลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ด้วย เช่น “พวกข่าเออนี้ มีรูปร่างก าย าล ่าสนัแขง
แรง ที่ริมฝีปากสกัด้วยน ้าหมึก เป็นเส้นด ารอบปากทัง้ชายหญิง.... มีอธัยาไศรย
น ้าใจอ่อน แลสนัดานขลาดกลวัมาก ถ้าเข้ามาในบ้านเมืองพบผู้คนชาวเมืองที่
นุ่งห่มสะอาดโอ่โถง ก็นัง่ลงก้มกรานหมอบอยู่ไม่อาจลุกข้ึนได้... ถ้าจะใช้ให้ข้ึน
ท าการที่สูง ๆ คือ มุงหลงัคาเปนต้น ข่าพวกนี้จะเปนไม่ยอมข้ึนเลยเปนอนัขาด 
เพราะถือว่าตระกูลเขาต ่าเปนไพร่เลวทรามอย่างทีส่ดุ เจ้านายเปนผูมี้บญุวาศนา
มาก ไม่ควรที่เขาจะข้ึนไปให้อยู่สูงกว่าเจ้านาย ถ้าผู้ใดข้ึนไปท าเช่นนั้นแล้วก็
มักจะเปนอนัตราย...” (สุรศกัดิ์มนตรี, 2433ข: 558) ค ากล่าวนีแ้สดงให้เห็นถึง
การอธิบายลกัษณะทางกายภาพของข่าเออ และความไม่เป็นเช่นนัน้ของหมู่ชน
ชนชัน้น าสยาม อาทิ การ “เป็นคนอัธยาศยัน า้ใจอ่อน และสันดานขลาดกลัว” 
โดยชนชัน้น าสยามได้จัดล าดบัความสัมพันธ์ทางการเมืองให้ข่าอยู่ในสถานะ 
“ชาตติระกลูท่ีต ่า” และ “เป็นไพร่เลวทรามอย่างท่ีสดุ” ตรงกนัข้ามกบัสถานะของ
ชนชัน้น าสยามท่ีเป็น “เจ้านาย” และเป็น “ผู้ มีบุญวาสนามาก” การแบ่งระดับ
ความเจริญทางวฒันธรรมเช่นนีส้ะท้อนถึงการจดัวางความสมัพนัธ์ทางอ านาจ
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อยา่งชดัเจน ด้วยการท าให้ชนชัน้น าสยามเป็นแบบฉบบัของความ “ศวิิไลซ์” และ
เป็นแบบอย่างของความดีงามอ่ืน ๆ ถือเป็นความพยายามท่ีจะสัง่สอนอบรมพวก
ไพร่ พวกเลก ให้มองเห็นวา่ชนชัน้น าเป็นผู้ประเสริฐ ถือเป็นการชบุย้อมจิตใจของ
พวกไพร่ พวกเลก ให้นิยมชมชอบและยอมรับสถาบนัของชนชัน้น าว่าเป็นของ
ถูกต้องเป็นธรรม ด้วยเหตุผลท่ีต้องตอบแทนบุญคุณกลุ่มชนชัน้น า ในฐานะท่ี
เป็นผู้ปกครองและผู้ ให้การพิทกัษ์แก่พวกตน (จิตร ภมูิศกัดิ,์ 2541: 43, 47)  

ดงันัน้ การสร้างความรู้ของเหล่าชนชัน้น าในขณะนัน้เก่ียวกับกลุ่มชาติ
พนัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีอาศยัอยู่ในสยาม และพืน้ท่ีใกล้เคียงราชอาณาจกัรไทย ได้น าไปสู่
การจัดโครงสร้างทางชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic construction) ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของแผนการแบบเจ้าอาณานิคมของตะวันตกในการจัดรูปแบบและ
ควบคมุคนอ่ืน (Others) ท านองเดียวกัน โดยมีแผนการของตวัเองในการจัดการ
กบัข้าไพร่ใต้อาณัติ และคนกลุ่มอ่ืน ๆ เป็นการตอกย า้ความเหนือกว่า และเป็น
การสร้างความชอบธรรมในการปกครองของตนเหนือส่วนอ่ืน ๆ ในขอบเขตความ
เป็นรัฐแบบพรมแดนท่ีก าลงัเกิดขึน้ในขณะนัน้ นัน่คือยทุธศาสตร์ว่าด้วย “คนอ่ืน
ภายในสงัคมไทย” (The Others within) (Winichakul, 2000: 41) รวมถงึการสร้าง
ความรู้เก่ียวกับ “คนอ่ืนภายนอกสังคมไทย” ด้วย เน่ืองจาก “คนอ่ืนภายใน
สงัคมไทย” มีจุดร่วมทางชาติพนัธุ์และวฒันธรรมเดียวกันกับ “คนอ่ืนภายนอก
สงัคมไทย” ซึ่งตอ่มาถกูพรมแดนของความเป็นรัฐชาติแยกออกจากกัน โดยส่วน
หนึ่งกลุ่มชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ เหล่านัน้ ได้กลายเป็น “คนอ่ืนนอกสงัคมไทย” ในฐานะ
เพ่ือนบ้าน CLMV ของไทยในปัจจบุนั 
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 ความรู้เร่ืองอาชีพของกลุ่มชาติพันธ์ุ 
 ความสนใจของชนชัน้น าสยามในเร่ืองความรู้เก่ียวกับการประกอบ
อาชีพของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ได้ถูกรวบรวมและน าเสนอเป็นครัง้แรกผ่านการ
จัดงาน “เอกษฮิบิเชน” เพ่ือฉลองครบรอบ 100 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ในปี พ.ศ. 
2425 ถือได้ว่าเป็นงานนิทรรศการครัง้ใหญ่ของสยาม โดยเรียกและเขียนช่ืองาน
ทบัศพัท์เป็นภาษาองักฤษว่า “เอกษฮิบิเชน” (Exhibition) หรือ “เอกซฮิบิเช่อน” 
หอจดหมายเหต ุ(2425 อ้างถึงใน ธวชัชยั องค์วุฒิเวทย์, 2547) นิทรรศการครัง้
นัน้จัดขึน้ ณ ท้องสนามหลวง มีพิธีเปิดในวันพุธ ขึน้ 9 ค ่า เดือน 6 พ.ศ. 2425 
ก าหนดเปิดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยสิ่งของท่ีจัดแสดงส่วนใหญ่มาจาก
ภายในประเทศ ทัง้พืชผลการเกษตร เคร่ืองมือท ามาหากิน และสิ่งของท่ีชาว
สยามผลิตขึน้ ด้วยการ “...จัดหาส่ิงของต่าง ๆ ซ่ึงเป็นพืชพนัธุ์ เพาะปลูก อัน
เกิดข้ึนและเป็นอยู่ในกรุงสยามเป็นที่เลี้ยงชีวิต และซ้ือขายราษฎรพลเมืองทัง้
ปวง และเคร่ืองมือซ่ึงจะประกอบการเหล่านัน้ ๆ อย่าง และส่ิงของซ่ึงท าข้ึนด้วย
ฝีมือตวัเอง ใช้อยู่ในกรุงสยามและขายไปต่างประเทศทัง้ปวง...” สมโภชพระนคร
ครบร้อยปี (2503 อ้างถึงใน ธวชัชยั องค์วฒุิเวทย์, 2547) เพ่ือแสดงให้เห็นความ
เจริญแห่งบ้านเมืองทัง้การเพาะปลูกค้าขายในโอกาสท่ีล่วงมาได้หนึ่งร้อยปี 
(ธงชยั วินิจจะกลู, 2540: 31) และต้องการให้นิทรรศการครัง้นีเ้ป็นส่ือแนะน าวิธี 
“ท ามาหากิน” เพ่ือให้ประชาชน “...ได้มาดูมาเห็นส่ิงของทัง้ปวงได้เลี้ยงตัวและ
ซ้ือขายเป็นประโยชน์ เพือ่จะเป็นทีแ่นะน าให้เห็นส่ิงทัง้ปวงว่าอย่างไรดีอย่างไรไม่
ดี... จะได้เป็นที่แนะน าแห่งคนท ามาหากิน และคนที่จะซ้ือขายสินค้าทัง้ปวง” 
สมโภชพระนครครบร้อยปี (2503 อ้างถึงใน ธวัชชัย องค์วุฒิเวทย์ , 2547) 
นอกจากการน าเสนอถึงความเจริญของสยามแล้ว ยงัเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
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น าคนในสงักดัของสยามเข้าสูร่ะบบการผลิตเพ่ือตอบสนองกระแสเศรษฐกิจแบบ
ทนุนิยมของสยามในขณะนัน้ด้วย 
 ตัวอย่างความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท่ี
สมัพนัธ์กบัประสบการณ์การเดินทางและสิ่งท่ีได้พบเห็นของชนชัน้น าสยาม คือ 
การอธิบายเก่ียวกับอาชีพการท าไร่ฝ้ายของกลุ่มชาติพันธุ์ลาว ว่า “...ฝ้ายเปน
สินค้าอย่างหน่ึง มีซ้ือขายกนัชุกชุมอยู่ในประเทศลาว แขวงหวัเมืองมุกดาหาร 
แลเมืองเขมราษฎร์เปนต้น เพราะเมืองเหล่านี ้มีป่าไม้สูงเปนดงใหญ่ ตัง้อยู่ริมฝั่ง
แม่น ้าของทัง้ 2 ฟากเปนทีส่ าหรับท าไร่ฝา้ยได้ดีมาก” (ไร่ฝา้ย, 2433: 174) ความ
สนใจตอ่อาชีพดงักล่าวของชนชัน้น าสยามท าให้เกิดการสร้างความรู้และอธิบาย
รายละเอียดเก่ียวกับอาชีพท่ีตนได้พบเห็น เร่ิมตัง้แต่ขัน้ตอนในการปลูกฝ้าย
จนถึงการเก็บเก่ียว โดยให้ข้อมูลตัง้แต่การจัดหาสถานท่ีท่ีเหมาะสมแก่การ
เพาะปลูก, การจัดเตรียมสถานท่ี การเตรียมเมล็ดพันธุ์ , ขัน้ตอนในการปลูก, 
ระยะเวลาของการเก็บเก่ียวฝา้ย จนถึงขัน้ตอนในการแยกฝา้ยออกจากเมล็ด และ
การน าฝา้ยมาป่ันเป็นเส้นด้ายเพ่ือน าไปทอเป็นผืนผ้าตอ่ไป ในสายตาของชนชัน้
น าสยามได้มองว่า อาชีพการท าฝ้าย “...ไม่สู้มีก าไรมากนกัมาก ด้วยราคาฝ้าย
ถูกไม่เหมือนสินค้าอื่น ๆ ผู้ท าฝา้ยขายได้ผลประโยชน์น้อย มีผลประโยชน์มาก
แต่ผู้รับซ้ือไปขาย” (ไร่ฝา้ย, 2433: 175) ซึ่งความรู้เร่ืองการท าไรฝา้ยส่งผลท าให้
ชนชัน้น าสยามสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้มาใช้ในการประเมินมูลค่าทางรายได้
ของพืน้ท่ี เพ่ือประโยชน์ตอ่การจดัการและการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐ
สยามได้อีกด้วย 

การสร้างความรู้เก่ียวกับอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในบริเวณพืน้ท่ี
อีสานยงัปรากฏในบทความเก่ียวกบัอาชีพการเลีย้งไหมว่า “ไหมเปนสินค้าอย่าง
ดีในประเทศจีน แลหวัเมืองลาวฝ่ายตะวนัออก คือ เมืองอุบลราชธานีเปนต้น 
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เป็นเมืองมีการเลี้ยงตัวไหม แลท าเส้นไหมไว้เป็นสินค้าส าหรับขายแก่พ่อค้า
ประเทศอื่น” (เร่ืองเลีย้งตัวไหม แลวิธีท าเส้นไหม, 2433: 206) โดยให้ข้อมูล
รายละเอียดตัง้แต่เร่ิมการเพาะปลูกจนถึงขัน้ตอนการเก็บเก่ียวผลผลิตของเส้น
ไหม รวมถึงการน าไปท าเป็นผลิตภัณฑ์ คือ การ “ท าเป็นผ้าม่วงและแพรต่าง ๆ 
ซ่ึงน าไปขายได้ราคามาก” (เร่ืองเลีย้งตัวไหม แลวิธีท าเส้นไหม, 2433: 222) 
ความรู้ในเร่ืองการเลีย้งไหมน่าจะเป็นสิ่งท่ีอยู่ในความสนใจของชนชัน้น าสยาม
มากพอสมควร เพราะในเวลาต่อมาชนชัน้น าสยามได้น าความรู้เร่ืองการเลีย้ง
ไหมมาเป็นแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ให้แก่รัฐสยาม ด้วยการ
ว่าจ้างชาวญ่ีปุ่ น คือ นายโตยามา (Toyama) ผู้ เช่ียวชาญเร่ืองการเพาะปลูกและ
เลีย้งไหม เข้ามาช่วยให้ค าแนะน าและเสนอแนะความคิดเก่ียวกับการเลีย้งและ
เพาะปลกูไหมในกระทรวงเกษตราธิการ ถือเป็นชาวเอเชียจ านวนไม่มากท่ีสยาม
ว่าจ้างให้เข้ามาเป็นท่ีปรึกษางานราชการแผ่นดินในรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งในขณะนัน้ท่ีปรึกษางานราชการส่วนใหญ่จะเป็น
ชาวตะวนัตก (ปิยนาถ บนุนาค, 2550) น าไปสู่แนวความคิดท่ีจะปรับปรุงอาชีพ
ของคนในพืน้ท่ีด้วยวิธี การ “...ตัง้โรงส าหรับสาวไหมที่ในมณฑลนครราชสีมา รับ
ซ้ือรังไหมของราษฎรให้มากที่สุดที่จะมากได้ แล้วเอามาสาวอย่างวิธียี่ป ุ่ น แล
ด้วยเคร่ืองมือยี่ปุ่ น ...เมื่อรัฐบาลจะขายไหมที่ท านั้น ก็จะได้ราคามากข้ึน 
ผลประโยชน์ของรัฐบาลทางไหมที่เคยน้อยอยู่ก็อาจจะมากข้ึนอีกหลายเท่า เมื่อ
ราษฎรเห็นว่าถ้าเลี้ยงไหมแล้วขายรังได้ก็จะพากนัท ามากข้ึน ผลประโยชน์ของ
ราษฎรในทางเลี้ยงไหมก็จะมีมาก ผลประโยชน์ฝ่ายรัฐก็จะมีมากข้ึนเหมือนกัน” 
เร่ืองพระองค์เจ้าเพ็ญพฒันพงษ์ ย่ืนรายงานตรวจการท าไหมนครราชสีมา ร.ศ. 
121 (2445 อ้างถึงใน ปิยนาถ บุนนาค, 2550) ถือเป็นการตอบสนองระบบ
เศรษฐกิจเพ่ือการค้าด้วยการเข้าควบคมุทรัพยากรในท้องถ่ินของชนชัน้น าสยาม 
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ด้วยการปรับปรุงอาชีพของคนใต้ปกครองของตน เพ่ือประโยชน์ต่อรายได้ท่ีจะ
เพิ่มขึน้ของรัฐสยามใหม่ 
 ความรู้เร่ืองการประกอบอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ยังได้รับการ
เผยแพร่อย่างสม ่าเสมอบ่อยครัง้ อาทิ “เร่ืองไล่เนือ้” ท่ีให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับ
อาชีพการลา่สตัว์ของชาวลาวเมืองจ าปาศกัดิ ์วา่ “แลเปน อบุายหาเลี้ยงชีวิตของ
พวกพราน คือมนษุย์บางเหล่าที่อยู่ในป่า เช่น เกร่ียงแลข่าเปนต้น พรานเหล่านี้ 
ตัง้บ้านเรือนอยู่ตามเฃตรแดนหวัเมือง ที่ใกล้เคียงป่า ที่มีหมู่เนื้อมาก เช่น เมือง
นครจ าปาศกัด์ิ เปนต้น” (ไล่เนือ้, 2433: 184) และความรู้ “เร่ืองไร่พริกไท” ท่ีให้
ข้อมลูเก่ียวกบัอาชีพการปลกูพริกไทยของชาวกมัพชูาท่ีเมืองก าปอด โดยอธิบาย
ความรู้เร่ิมตัง้แตก่ารเตรียมดินจนกระทัง่การเก็บผลผลิต (ไร่พริกไท, 2433: 385-
387) รวมถึง “เร่ืองก ายาน” ท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัอาชีพการท าก ายานของกลุ่มคน
ในประเทศลาว และเวียดนามในปัจจุบนั ว่า “...ต้นก ายานทัง้ปวงย่อมเกิดอยู่
ตามภูเขาสูงป่าใหญ่ แขวงเมืองหวัพนัทัง้หกแลแดนเมืองแถง ซ่ึงเปนดินแดน
แขวงนครหลวงพระบาง... ราษฎรซ่ึงเปนชาติผู้ไทย, ญวน, แลเงี้ยว ซ่ึงเปนผู้
อาไศรยอยู่ในเฃตร์แขวงซ่ึงกล่าวแล้ว เปนผู้ท าก ายานซ้ือขายสืบมาแต่กาลก่อน 
...การท าก ายานขายของราษฎรในประเทศที่กล่าวแล้วนัน้ ย่อมเปนเคร่ืองเลี้ยง
ชีวิตโดยทางซ้ือขายได้อย่างหน่ึง ด้วยก ายานเปนของมีราคานับว่าเปนสินค้า
อย่างหน่ึงดว้ย...” (ก ายาน, 2437: 269-270) 

นอกจากความรู้ในเร่ืองของการประกอบอาชีพและการท ากินแล้ว ยัง
พบวา่ชนชัน้น าสยามได้ให้ความรู้ในเร่ืองเก่ียวกบังานหตัถกรรมท่ีเรียกว่า “กล่อง
ลาว” ซึ่งเป็นกล่องท่ีสานขึน้จากไม้ซาง และตกแต่งเป็นลวดลายต่าง ๆ อย่าง
ประณีต โดย “บรรดากล่องทัง้ปวงย่อมเปนฝีมือของคนที่เปนชาติลาวเฉียง แล
พม่า เงี้ยว เปนผู้คิดท าข้ึน ผู้ที่ท ากล่องขายย่อมอาไศรยอยู่ดินแดนประเทศลาว
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เฉียง คือ นครเชียงใหม่แลประเทศที่ใกลเ้คียง คือพม่า แลเงีย้วทัง้ปวง กล่องที่ท า
ขายทัง้ 3 ชาติ คือ ลาวเฉียง, พม่า, เงีย้ว ฝีมือพม่าท าเปน อย่างดีกว่ากล่องลาว
เฉียงแลเงี้ยว วิธีท าก็ใช้อย่างเดียวกันซ่ึงมีดีแลชั่วกว่ากัน ก็เพราะที่ท าโดย
ละเอียดแลไม่ละเอียดเท่านั้น” (กล่องลาว, 2437: 414) โดยชนชัน้น าสยามได้
สรุปความรู้ในเร่ืองดงักล่าวไว้ว่า พม่าเป็นกลุ่มคนท่ีสามารถท างานประเภทนีไ้ด้
ดีท่ีสุด และมีความละเอียดของชิ น้งานมากกว่ากลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน ๆ ท่ีมี
ความสามารถในการท างานประเภทเดียวกนั 

ความถนัดในการประกอบอาชีพต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้ถูกชนชัน้
น าสยามอธิบายผ่าน ความสามารถของคนแตล่ะกลุ่มในการสร้างเคร่ืองแตง่กาย
เช่น การกล่าวถึง “...พวกข่าบางชนิดที่มีอยู่ใน พระราชอาณาเขตรสยาม คน
เหล่านี้ใช้ใบไม้แลเปลือกหรือหนงัสตัว์ผูกพนักายของตน ส าหรับ ป้องปิดความ
อาย... ในส่วนที่ใช้นุ่งห่มผ้าที่ทอแล้ว เช่นนัน้ เดิมทีเดียวคงใช้นุ่งห่มแต่สีขาว ๆ 
ตามสีฝา้ย ที่ขาวอยู่แต่เดิมนัน้... ครั้นภายหลงัจ่ึงมีผู้คิดปลูกสร้าง ต้นไม้เคร่ือง
ย้อมเหล่านัน้ไว้ใช้เปนต้นว่า คราม หรือ ดอกค า… ในส่วนผืนผ้าที่ทอเปนแผ่น
แลยอ้มเปนสีต่าง ๆ ตามเคร่ืองย้อมทีมี่สีด าแดงเปนต้น... ต่อมาภายหลงัคงจะมี
ผู้คิดตดัผ้านัน้ให้เปนท่อนติดต่อกันเข้า หรือเย็บมุมต่อมุมติดกันเข้า เช่น ผ้า
โสร่ง หรือ ผา้ส้ินทีผู่้หญิงลาวทกุชาติใช้นุ่งอยู่ในทกุวนันี ้แลคิด ประดิดท าผ้านุ่ง
ผ้าห่มให้เปนรูปต่างออกไป จากที่เย็บมุมติดกนันัน้ เช่น จีนทกุชาติ หรือ ญวน, 
แกว, ห้อ...” (อธิบายเคร่ืองแตง่ตวั, 243: 49-50) ความรู้ดงักล่าว ท าให้ชนชัน้น า
สยามพบวา่ ชนชาตขิา่เป็นกลุม่คนท่ียงัไมมี่ความสามารถในการสร้างสรรค์สิ่งทอ
ได้ ซึ่งต่างจากชนชาติจีน ญวน แกว และฮ่อ ท่ีมีความสามารถในการตัดเย็บ
เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นลกัษณะตา่ง ๆ ได้ ชาวลาวถือเป็นกลุ่มคนท่ีมีความสามารถใน
การย้อมผ้า โดยนิยมปลูกดอกค า และคร่ังไว้ใช้ส าหรับย้อมผ้าและเคร่ืองแต่ง
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กายของตน (สิ่งซึ่งเปนเคร่ืองย้อม, 2434: 52) ถือเป็น ความถนดัของแตล่ะกลุ่ม
ชาตพินัธุ์ท่ีอยูใ่นความรู้และความสนใจของชนชัน้น าสยาม 
 อาชีพการเลีย้งคร่ังของชาวลาวในพืน้ท่ีบริเวณอีสานได้ถูกชนชัน้น า
สยามน ามาเผยแพร่เป็นความรู้ในวารสารวชิรญาณวิเศษ ด้วยการอธิบายว่า 
“ครั่งเปนเคร่ืองย้อมผ้าอย่างหน่ึงมีสีแดงแก่จัด คนทัง้หลาย ผู้ท าผ้านุ่งห่มย่อม
ใช้ครั่งเปน เคร่ืองย้อมโดยมาก เพราะฉะนัน้ ครั่งจึงเปนส่ิงที่ต้องการ ของคน
ทัง้หลายอย่างหน่ึง แลเปนสินค้าที่มีราคาอย่างหน่ึงด้วย สินค้าคือครั่งนี้มีอยู่ใน
เขตรแขวงเมืองลาว ฝ่ายตะวนัออกโดยมาก... เมืองเหล่านี้ เขาย่อมปลูกครั่งได้
ทุกปีมามิได้ขาด” (เร่ืองคร่ัง, 2441: 800-801) แสดงให้เห็นว่า “คร่ัง” เป็นสินค้า 
ส าคญัของเมืองลาวฝ่ายตะวนัออกสะท้อนถึงความพยายาม ของชนชัน้น าสยาม
ในการจดัระเบียบความเช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ และระบพืุน้ท่ีส าคญัของ 
การเป็นแหล่งทรัพยากรในการผลิต เพ่ือลดความซ า้ซ้อนของการ ผลิตสินค้า
ลักษณะเดียวกันในพืน้ท่ี บริเวณอ่ืน ๆ พร้อมทัง้กล่าวถึง การประเมินผล
ประโยชน์และรายได้ของอาชีพดงักล่าว วา่ “ครั่งในประเทศ ลาวกาว แลลาวพวน
นี.้.. จะมีราคาเท่าใด ดงันีไ้ม่มีก าหนด... เมื่อจะเทียบคะเนที่เห็นว่าไม่ผิดนกั จาก
ความเป็นจริงนั้น พอจะเทียบได้บ้าง คือ ปีหน่ึงจะมีผู้ปลูกครั่งได้ไม่ต ่ากว่า
น ้าหนกั 3 หรือ 4 หมื่นหาบ แลมีราคาประมาณ ไม่ต ่ากว่าสอง หรือสามร้อยชัง่” 
(เร่ืองคร่ัง, 2441: 807) ถือเป็นการให้ข้อมลูความรู้ เก่ียวกบัความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ ของกลุม่ชาตพินัธุ์ ตา่ง ๆ พร้อมกบัการระบพืุน้ท่ีส าคญั ซึง่เหมาะ
แก่การเป็นแหล่งผลิตทรัพยากร แตล่ะชนิดให้แก่รัฐสยามในรูปของการเผยแพร่
ความรู้อนัจะท าให้ ชนชัน้ปกครองสยามสามารถน าข้อมลูตา่ง ๆ มาใช้ประโยชน์
ในการวางนโยบายทางเศรษฐกิจได้ด้วย 
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 ความรู้เก่ียวกับการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากอาชีพของ
กลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ยงัได้รับความสนในหมู่ของชนชัน้น าสยามเสมอ เน่ืองจากมี
การเผยแพร่บทความท่ีสมัพนัธ์กบัความรู้ เร่ืองดงักลา่วในวารสารวชิรญาณวิเศษ 
เช่น เร่ือง “การท าแร่เหล็ก” ท่ีพรรณนาถึง “การถลุงเหล็ก ที่เมือง สุวรรณภูมิ
อาณาเขตรสยามฝ่ายตะวนัออกของแขวงลาวประเทศ” (การท าแร่เหล็ก, 2434ก: 
121) พร้อมทัง้ ให้ความรู้และอธิบายขัน้ตอนในการถลุงเหล็ก รวมถึงทัศนะ
เก่ียวกบัการค้าเหล็กในพืน้ท่ีว่า “เขาก็ขายอยู่ใน บ้านเมืองเดียวกนันัน้บ้าง ขาย
ไปแก่คนอื่นที่อยู่ในประเทศที่ใกล้เคียงกัน เปนต้นว่า เมืองยโสธร หรือ เมือง
อบุลราชธานี ประเทศเหล่านี้ ย่อมใช้เหล็กเมืองสุวรรณภูมิทัง้ส้ิน ผู้ที่ซ้ือเอาเนื้อ
เหล็ก ไปทัง้ก้อนนัน้ เขาก็เอาไปตีแผ่ออกท าเปนมีด, พร้า, จอบ, เสียม, ดาบ, 
ขวาน เปนต้น ส าหรับ จะได้ซ้ือขายแก่ผู้ที่ มีความต้องการ แลเปนส่วนที่จะหา
ประโยชน์ก าไรของพวกช่างเหล็กทัง้ปวง” (การท าแร่เหล็ก, 2434: 148) ถือเป็น
ตวัอย่างท่ีชดัเจนเก่ียวกบัการประเมินผลประโยชน์และผลก าไร ผ่านความรู้ท่ีถูก
สร้างขึน้เผยแพร่ แลกเปล่ียนกนัในหมูข่องชนชัน้น าสยาม 

ความสนใจของชนชัน้น าสยามในการประเมินศกัยภาพทางเศรษฐกิจ
เก่ียวกบัอาชีพการท าแร่เหล็กนัน้ พบวา่ “เหล็กบ่อเมืองสวุรรณภูมินีเ้ปนเหล็กไม่
สูดี้ทีเดียวเมื่อท าเปนอาวธุ, มีด เนือ้เหล็กค่อนข้างจะอ่อนมาก จึงไม่สูค้มถึงคม
ก็ไม่ทนได้นาน... เหล็กที่บ่อเมืองสวุรรณภูมิจึงไม่ค่อยแพร่หลายไปในประเทศ
ต่าง ๆ ผู้ที่ถลุงแร่เหล็กแลหลอมเนื้อเหล็กในปีหน่ึง ๆ จึงมีประโยชน์แต่น้อยไม่
สมควรแก่ความเหนื่อย...” (การท าแร่เหล็ก, 2434ข: 148-149) ทศันะและความรู้
ดังกล่าวนีถื้อเป็นข้อมูลส าคัญทางเศรษฐกิจของพืน้ท่ี ซึ่งรัฐสยามสามารถ
น ามาใช้ประกอบการประเมินความคุ้มทนุในการส่งเสริมอาชีพได้ โดยชนชัน้น า
สยามพบว่า อาชีพการถลุงเหล็กของชาวลาวในบริเวณอีสานไม่เหมาะในการ
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พัฒนาส่งเสริมให้เป็นอุตสาหกรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่รัฐ ซึ่งต่างจากอาชีพ
การค้าซุงในแถบหวัเมืองเหนือท่ีชนชัน้น าสยามได้มองว่า เป็นอาชีพท่ีสามารถ
สร้างรายได้และผลก าไรจ านวนมาก ดงัข้อความว่า “...ประเทศที่เปนพระราช
อาณาเฃตร์ สยามฝ่ายเหนือ หรือตวนัออกเฉียงเหนือเปนประเทศมีไม้สกัที่พ่อค้า
ซุงทัง้ปวงได้ไปรับซ้ือล่องแพลงมาขายที่กรุงเทพฯ... ราษฎรที่ตดัไม้ซุงขายนั้น
เปนชาติเงี้ยวก็มี เปนชาติลาวก็มี เปนชาติตองซูก็มี ตามแต่จะท าเพื่อหา
ผลประโยชน์ก าไรใช้สอย ไม่จ าเปนจ าเพาะคนชาติใด... ผู้ที่เปนเจ้าของป่าไม้สกั
นี้ เปนเจ้านายในหวัเมืองหลวงพระบางบ้าง นครเชียงใหม่บ้าง ...ประโยชน์คือ
ก าไรของพวกพ่อค้าซุงในปีหน่ึง ๆ ที่ขายได้ไม่ต ่ากว่า 1000 บาท… แต่ที่พ่อค้า
ซุงจะขาดทุนด้วยค้าขายไม้ขอนสกัยงัไม่ได้ยินผู้ใดกล่าว ผู้ที่ประกอบการค้าซุง
อยู่ข้างจะเปนคนมั่งมีโดยมาก...” (การค้าซุง, 2435:149-150, 221) ถือเป็นการ
ประเมินคณุค่าทางเศรษฐกิจท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธุ์และทรัพยากรในพืน้ท่ีต่าง ๆ 
ซึง่อยูภ่ายใต้อ านาจการปกครองของสยาม 

ความรู้เร่ืองอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้กลายเป็นข้อมูลส าคญั
ของรัฐสยามส าหรับใช้ในการบริหารคน พืน้ท่ี ตลอดจนทรัพยากร ท่ีอยู่ในการ
ปกครองของตน ดังตัวอย่างใน “เร่ืองไปเท่ียวหัวเมืองลาวฝ่ายตะวันออก” ท่ี
อธิบายความรู้เก่ียวกบัการประกอบอาชีพของคนกลุม่ชาตพินัธุ์ลาว โดยมีเนือ้หา
เล่าถึงการเดินทางไปในพืน้ท่ีอีสาน เร่ิมตัง้แต่ออกจากกรุงเทพฯ จนถึงเมือง
อบุลราชธานีของขุนมหาวิไชย ในช่วงปี ร.ศ. 111 (พ.ศ. 2435) รวมใช้ระยะเวลา
ในการเดินทางทัง้สิน้ 28 วนั โดยผู้ เขียนได้บอกเล่าถึงการประกอบอาชีพของชาติ
พันธุ์ในพืน้ท่ีอีสานแต่ละเดือนในรอบ 1 ปี อาทิ เดือนอ้ายถึงเดือนย่ีมีอาชีพท่ี
นิยมท า คือ การท าแฝก หุงเกลือ ป่ันฝ้าย ปลูกยาสูบ เป็นต้น ข้อมูลและ
รายละเอียดดังกล่าวนีท้ าให้ชนชัน้น าสยามทราบถึงสาเหตุความยากจน ว่า  
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“...เปนเพราะส่ิงทัง้ปวงทีท่ าข้ึนแลจ าหน่ายขายไม่ใคร่ได ้ถึงจ าหน่ายได้ก็ได้ราคา
เต็มที่ ความจนเปนเพราะหาเงินยากนี่เอง ใช่จะจนเพราะความเกียจคร้านก็หา
มิได้ ถ้าส่ิงที่เขาท าข้ึนนัน้ ขายได้ราคาแพงพอสมควร แลจ าหน่ายขายได้คล่อง
แล้ว พวกเหล่านี้ก็คงจะร ่ ารวยมีเงินทองเปนแน่” (มหาวิไชย, 2439ข: 2536) ท า
ให้เห็นภาพของการเป็นคูข่นานระหว่าง “เมือง” กบั “ชนบท” อยา่งชดัเจน สะท้อน
ให้เห็นวา่ ภาพ “ความยากจน” ท่ีชนชัน้น าสยามได้พบเห็นนัน้ ถือเป็นสิ่งท่ีอยู่ตรง
ข้ามกบัความเป็นเมืองและความเป็นสยามอยา่งสิน้เชิง  

“ความยากจน” กลายเป็นภาพตวัแทนของสิ่งท่ีเป็นปัญหาในสายตาของ
ชนชัน้น าสยาม เพราะเป็นภาพสะท้อนถึงความด้อยพฒันา อาจน ามาซึ่งปัญหา
ท่ีกระทบตอ่อ านาจของสยามในอนาคตได้ ดงัความเห็นของพระองค์เจ้าดิลกนพ
รัฐ วา่ “...ในสยามยงัประกอบไปด้วยชนกลุ่มน้อยต่าง ๆ จ านวนมาก ซ่ึงบางกลุ่ม
ยงัเป็นชนเผ่า แสดงถึงความล้าหลงัในขัน้ตอนของการพฒันา ภายใต้สภาพอนั
แร้นแคน้นี ้ครั้งหน่ึงในสมยักรุงธนบรีุชาวนาไดล้กุฮือข้ึนครั้งใหญ่... ปัญหาความ
ยากจน, ความไม่เจริญของชาวนาสยาม เป็นผลมาจากพฤติกรรมของชาวนาเอง
ด้วย คือในหลายกรณีชาวนาใช้จ่ายเกินฐานะ , เล่นการพนัน และจัดงาน
สนกุสนานอย่างส้ินเปลืองมาก, อีกทัง้ศาสนาพทุธก็ท าให้ชาวนาไทยมกัน้อยไม่
กระตือรือร้น และไม่แข่งขันกับผู้อื่น”  (วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพ็ชร, 2544: 31-32) 
เหตุผลเหล่านีไ้ด้น าไปสู่การตัง้ “โรงเรียนเกษตรกรรม เพื่อที่จะมุ่งสอนวิชา
เก่ียวกบัเกษตรกรรมโดยเฉพาะ และเน้นการท านาและการเลี้ยงไหม เพราะการ
ให้การศึกษาเก่ียวกบัเกษตรยงัมีน้อย... ดงันัน้ จึงเป็นหน้าที่ส าคญัของรัฐบาลที่
จะตอ้งใหก้ารศึกษาแก่ชาวนาใหสู้งข้ึน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรกรรม
ในหมู่ประชากร เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพในทางการเกษตรกรรม” (วิชิตวงศ์  
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ณ ป้อมเพ็ชร, 2544: 38-39) เพ่ือท่ีจะสามารถขจัดปัญหาความล้าหลังต่าง ๆ 
เหลา่นัน้ได้  

แนวคดิของการพฒันาในลกัษณะเช่นนี ้แสดงให้เห็นถึงการสร้างสถานะ
ความเป็นผู้ เจริญกว่าของชนชัน้น าสยามท่ีพร้อมย่ืน “ความศิวิไลซ์” รวมไปถึง
การช่วยเหลือ (บนพืน้ฐานของผลประโยชน์) แก่ “ชนบท” และ “บ้านนอก” ให้
หลดุพ้นจากสภาวะแหง่ความมืดมน และความล้าหลงัป่าเถ่ือน ซึง่สิ่งเหลา่นีล้้วน
มีลักษณะเป็น “ภารกิจของคนขาว” Rudyard Kipling (1899 อ้างใน ทวีศักดิ์ 
เผือกสม, 2540) และปฏิบตัิการดงักล่าวนี ้ได้ถกูชนชัน้น าสยามน ามาใช้ในช่วง
การปฏิรูปการปกครองภายในของสยามด้วย 
 
 ความรู้เร่ืองวัฒนธรรมและประเพณีของกลุ่มชาตพัินธ์ุ 
 นอกจากความรู้ในเร่ืองการประกอบอาชีพและท ามาหากินแล้ว ชนชัน้
น าสยามยงัให้ความสนใจกับความรู้ในเร่ืองวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ 
อนัเป็นผลมาจากการเดินทางในขณะนัน้ และได้น าความรู้ดงักล่าวมาเผยแพร่ใน
วารสารวชิรญาณวิเศษอย่างตอ่เน่ือง อาทิ งานเขียนของเจ้าพระยาสุรศกัดิ์มนตรี 
ท่ีพรรณนาถึงประเพณีการจับปลาบึกของ “...พวกลาวชาวเมืองหลวงพระบาง 
เคยจับเป็นฤดู ปีละครั้ง เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าพเจ้าเป็นแม่ทพั 
คุมกองทพัข้ึนไประงบัเหตุดูแลจัดบ ารุงราชการหลวงพระบางราชธานี ณ ปีกุน 
นพศก 1249 นัน้... ข้าพเจ้าจึงข้ึนไปดูพวกเจ้าท้าวพระยา ราษฎรพลเมือง มา
ประชุมกนัจับปลาบึก ขณะเมื่อข้ึนไปถึง ดูผู้คนล้นหลามแลตัง้สารเส้นสรวงท า
พิธีเป็นการปลาด ข้าพเจ้าจ่ึงได้ได้ถามจดจ า เพื่อจะมาเล่าบอกสู่กันฟัง... 
ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงลทัธิพิธีอนันี้ส่งมาลงพิมพ์ เพือ่จะให้ท่านสมาชิกทัง้หลายที่
เป็นผูห้ยากทราบธรรมเนียมนา ๆ ประเทศ ก็จะไดท้ราบเป็นการเกร็ด...” (สรุศกัดิ์
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มนตรี, 2433ค: 631) ถือเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการเดินทางของ
ชนชัน้น าสยาม โดยผู้ เขียนได้บอกเล่าเร่ืองราวของประเพณี ตัง้แตช่่วงเวลาหรือ
ฤดูกาลในการจับปลาบึก, ลักษณะของปลาบึก, การเก็บภาษีปลาบึก และจบ
ด้วยการอธิบายถึงการน าส่วนต่าง ๆ ของปลาบึกมาใช้ท าประโยชน์ นบัเป็นการ
สร้างความรู้เก่ียวกับวิถีชีวิตของชาวลาว ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งท่ีชนชัน้น าสยาม
ในขณะนัน้ไมเ่คยพบเห็นและรู้จกัมาก่อน  

ความสนใจเก่ียวกับวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ส่งผลให้ชนชัน้
น าสยามพยายามสร้างความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ เหล่านัน้ ด้วยการหาค าตอบเพ่ือ
น ามาอธิบายข้อสงสยัของตนในเร่ืองประเพณีการท าศพของกลุ่มคนชาติต่าง ๆ 
อาทิ เขมร ข่า และลาว ว่ามีความเหมือนหรือตา่งกบัประเพณีการท าศพของไทย
อย่างไร โดยมีเนือ้หาของบทความ “...กล่าวถึงลทัธิธรรมเนียมการท าศพของหมู่
มนษุย์ที่เปนชาติเขมรหน่ึง มนษุย์ที่เปนชาติข่าจะราย แลข่าระแดหน่ึง มนษุย์ที่
เปนชาติลาวหน่ึงโดยล าดบักนั เพราะลทัธิธรรมเนียมการท าศพชาติต่าง ๆ ที่จะ
พึงกล่าวต่อไปนี้ มีวิธีแปลกไปจากการท าศพที่ใช้อยู่ในกรุงสยาม... การท าศพ
ของมนษุย์ในโลกทกุชาติทกุภาษาย่อมมีวิธีต่าง ๆ กนัทัว่ไป แต่ในความประสงค์
เดิมการท าศพของหมู่มนษุย์ในโลกทัง้ปวง ทัง้ทีฝ่ังแลเผาเหล่านีก็้เพือ่จะมิให้เปน
ที่ลามกแลสังเวชแก่ผู้ที่เปนญาติมิตร บุตรภรรยาเปนต้นเท่านั้น ที่มุ่งหมาย
ว่าเปนการบุญการกุศลนัน้ ก็คือท าการสงเคราะห์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปมิให้เปนที่
ลามกเกิดข้ึนได้แก่เพือ่นมนุษย์ด้วยกนั... เพราะฉนัน้ลทัธิธรรมเนียมที่ใช้ท าการ
กันโสโครกแก่ซากศพของผู้ตายคือฝังหรือเผานี้ จ่ึงเปนลัทธิอันมนุษย์ในโลก
บรรดาที่มีลทัธิธรรมเนียมอนัดี จ่ึงต้องใช้เหมือนกนัหมดไม่มีเว้นเลยแต่สกัชาติ
เดียว…” (การท าศพ, 2434: 217, 236) การหาค าอธิบายในเร่ืองดงักล่าว ท าให้
ชนชัน้น าสยามพบว่า แตล่ะชนชาตล้ิวนแตมี่ประเพณีการท าศพท่ีแตกตา่งกันไป 
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ในส่วนวัตถุประสงค์ของการประกอบพิธีนัน้ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ ล้วนมีเหตุผลท่ี
คล้ายคลึงกัน คือ เพ่ือมิให้มีการทิง้ศพให้เป็นท่ีน่าสงัเวชแก่ผู้ ท่ีพบเห็น และเพ่ือ
เป็นการสร้างกศุลแก่ผู้ ท่ีลว่งลบัไปแล้ว 

ตวัอย่างของการบอกเล่าถึงวฒันธรรมและประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจของชนชัน้น าสยามอีกเร่ืองหนึ่ง คือ งานเขียนเก่ียวกับ
วฒันธรรมของคนลาว ในช่ือ “ลทัธิธรรมเนียมคนชาติลาว” ซึ่งได้กล่าวถึง ธรรม
เนียมการปฏิบตัิของคนลาวชาวตะวนัออก หรือ กลุ่มชาติพนัธุ์ลาวท่ีอาศยัอยู่ใน
บริเวณหัวเมืองอีสาน โดยระบุเหตุผลว่า “...เปนส่ิงที่เราท่านทั้งหลายควรรู้ไว้ 
พอเปนทางด าริในการงานทัง้ปวงต่อไปด้วย...” (มหาวิไชย, 2439 ก, หน้า 2302) 
โดยกล่าวถึงประเพณีต่าง ๆ ในรอบ 12 เดือนของชาวลาว โดยชนชัน้น าสยามได้
แสดงทัศนะและความคิดเห็นของตนลงในงานเขียนดังกล่าวด้วยการใช้
วัฒนธรรมกรุงเทพฯ ท่ีคุ้ นชินเป็นบรรทัดฐานหลักในการเปรียบเทียบกับ
วฒันธรรมและประเพณีท้องถ่ินท่ีชนชัน้น าสยามได้พบเห็น ว่า “...แลยงัมีการ
สนกุในนกัขตัฤกษ์สงกรานต์อีกอย่างหน่ึง คือหนุ่มสาวสาดน ้ากนั การที่สาดน ้า
กนันี้ เล่นสกกระปรกโสมมอย่างเอก คือ ไม่เลือกน ้าที่จะสาด สดุแล้วแต่ได้ส่ิงที่
จะท าให้เป้ือนเปรอะเปนต้นว่าโคลนเลนหรือน ้าคร าที่ใต้ถุนซ่ึงมีกล่ินเหม็น ก็เอา
เปนใช้ได้ ถ้าปะเปนเราที่ไม่เคยถูกบางทีจะท าให้คลื่นเหียนได้ แต่เหตุการที่จะ
เกิดเทลาะวิวาทกนั เพราะการสาดน ้านี้ไม่มีเลย การเล่นสนุกด้วยการสาดน ้านี้ 
ตัง้แต่หนุ่มแลสาวตลอดถึงผู้ใหญ่ไม่เลือกหน้า แม้ภิกษุสามเณรเดินไปพบเข้า
ก าลงัเขาเล่นสาดกนัอยู่นัน้ เขาก็ไม่ละเว้นให้เลย เว้นแต่จะรีบหนีไปเสียให้พ้น
...” (มหาวิไชย, 2439ก: 2305-2306) ความรู้สึกดงักล่าวนี ้แสดงให้เห็นถึงการใช้
กรุงเทพฯ เป็นมาตรฐานของความสะอาดและความดีงามอย่างชัดเจน ผ่าน
ทศันะ มมุมอง และความรู้สึกของผู้ เขียนท่ีมีต่อประเพณีและวฒันธรรมอันเป็น
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ปกติของท้องถ่ิน ว่ามีความ “สกปรกโสมม” “เน่าเหม็น” และน่า “คล่ืนเหียน” บง่
บอกถึงความเป็น “คนอ่ืน” ในทางวฒันธรรม โดยลกัษณะของความเป็น “คนอ่ืน” 
ท่ีถกูสะท้อนผ่าน “ความเน่าเหม็น” เชน่นี ้ถือเป็นพรมแดนส าคญัของการแบง่คน
ในออกจากคนนอกในสนุทรียศาสตร์ทางชาติพนัธุ์ (ยกุต ิมกุดาวิจิตร, 2552: 29-
30) ดังท่ีชนชัน้น าสยามได้มองกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีอยู่ใต้การ
ปกครองของสยามนัน่เอง  

ความรู้สึกต่อการเป็นคนอ่ืนทางชาติพันธุ์ในลักษณะดงักล่าว ได้ถูก
สะท้อนผ่านการปะทะกัน ณ พรมแดนของการกินและอาหาร ดงัสมเด็จฯ กรม
พระยาด ารงราชานภุาพ ทรงเล่าไว้เม่ือครัง้เสด็จตรวจราชการเมืองกสุมุาลย์ในปี 
พ.ศ. 2449 ว่า “...มีเร่ืองเล่ากนัว่า เมื่อกรมหลวงประจกัษ์เป็นข้าหลวง พระอรัญ
อาสาผูว่้าราชการเมืองกสุมุาลย์คนนีไ้ปเฝา้ฯ รับสัง่ไต่ถามถึงขนบธรรมเนียมของ
พวกข่า กะโซ่ ไล่เลียงกันไปจนถึงอาหารที่ชอบบริโภค พระอรัญอาสาทูลว่า 
“ชอบเจียะจอ” (คือบริโภคเนื้อสนุขั) ไม่ทรงเชื่อ พระอรัญอาสารับจะบริโภคถวาย
ทอดพระเนตร จึงใหไ้ปหาเนื้อ “จอ” มาเลีย้ง นยัว่าเมื่อพระอรัญอาสาบริโภคเนื้อ
จอนัน้ พวกข้างในต าหนักดูอยู่ไม่ได้ ถึงต้องว่ิงหนี” (ด ารงราชานุภาพ, 2538: 
111) ความรู้สึกคล่ืนเหียนดงักล่าวของชนชัน้น าสยาม เม่ือได้พบกับวฒันธรรม
การกินและวิถีชีวิตของคนในท้องถ่ิน แสดงถึงความแนบชิดทางวัฒนธรรมของ
ความเป็นชาติพนัธุ์ตน และระดบัของความศิวิไลซ์ท่ีเหนือกว่าอย่างชดัเจน มีนยั
แสดงให้เห็นถึงการแบ่งแยกระหว่างความเป็น “กรุงเทพฯ” กบั “บ้านนอก” ท่ีชน
ชัน้น าสยามเห็นวา่เป็นสิ่งท่ีผู้ศวิิไลซ์ไมส่ามารถท่ีจะยอมรับได้ 
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ความรู้เร่ืองภาษาของกลุ่มชาตพัินธ์ุต่าง ๆ 
ความสนใจในเร่ืองวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ได้ขยายความ

สนใจของชนชัน้น าสยามไปสู่ความสนใจในเร่ืองภาษาของกลุม่ชนท่ีอาศยัอยู่ใกล้
สยามโดยเฉพาะพืน้ในบริเวณประเทศ CLMV ในปัจจบุนัด้วย วฒันธรรมลาวถือ
เป็นอีกวฒันธรรมท่ีอยู่ความสนใจของชนชัน้น าสยาม เน่ืองจากมีการอธิบายให้
ความรู้เก่ียวกบัการละเล่นขบัร้องอย่างหนึง่ของชาวลาวท่ีเรียกว่า “แอว่ลาว” หรือ 
“ลาวแคน” ผ่านบทความเร่ือง “ศกักระวาค าแอ่ว” โดยผู้ เขียนได้ระบจุุดประสงค์
ชัดเจนไว้ ว่า “หนังสือเร่ืองนี้เปน เร่ืองราวแต่งเทียบกับบทล า ๆ ค าลาว ซ่ึง
ข้าพเจ้าได้จดจ าน ามาแต่เมืองหลวงพระบาง คือ บรรดาชนชายหญิงชาวเมือง
นัน้ประกอบการเล่น เรียกว่าอ่านหนงัสือเปนพืน้ทัว่ไปแทบทัง้เมือง...คล้ายกบัใน
สยามอย่างที่เล่นศกักระวานัน้... ข้าพเจ้าได้จดจ าส าเนาที่ชาวเมืองอ่านหนงัสือ
มาเรียบเรียงแต่งเทียบเปนค ากลอนศกักระวาลงในหนงัสือวชิรญาณวิเศษนี ้เพือ่
ประโยชน์จะให้ท่านสมาชิกที่ยงัไม่เคยได้ยินได้ฟังถ้อยค าส านวนของชาวเมือง
นัน้ ทัง้จะได้เปนเคร่ืองประดบัโสตแห่งท่าน…” (ศกักระวาเทียบค าแอ่ว, 2434ก: 
261) ถือเป็นความสนใจของผู้ เขียนท่ีมีต่อวฒันธรรมอ่ืน (วฒันธรรมลาว) ซึ่งมี
ความแตกตา่งไปจากตน ด้วยการจดบนัทึกวรรณกรรมท่ีเป็นตา่งชาติ (ลาว) เพ่ือ
น ามาเผยแพร่เป็นความรู้ภาษาไทย และอธิบายค าศพัท์ภาษาลาว เชน่ ค าว่าเอ้ิน 
แปลว่าเรียก, เซา แปลว่าหยุด, หยงั แปลว่าไหน ฯลฯ ถือเป็นการสร้างความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมเพ่ือนบ้านท่ีชนชัน้น าสยามบางกลุ่มอาจจะไม่คุ้ นเคยกับ
ภาษาและการละเลน่ดงักล่าว  

การเล่นแอ่วลาว ถูกประกาศห้ามมิให้มีการเล่นตัง้แต่ปี พ.ศ. 2408 ใน
รัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั (รัชกาลท่ี 4) และคาดโทษส าหรับ
ผู้ ท่ีไม่ปฏิบตัิตามไว้ในประกาศ ว่า “…การบดันี้เห็นแปลกไปนกั ชาวไทยทัง้ปวง
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ละท้ิงการเล่นส าหรับเมืองตวั... พากนัเล่นแต่ลาวแคนไปทกุหนทกุแห่ง ทกุต าบล
ทัง้ชายและหญิง... ทรงพระราชด าริเห็นว่าไม่สู้งาม ไม่สู้ควรที่การเล่นอย่างลาว
จะมาเป็นพื้นเมืองไทย ลาวแคนเป็นข้าของไทย ไทยไม่เคยเป็นข้าลาว จะเอา
อย่างลาวมาเป็นพื้นของไทยไม่สมควร... ถ้ามิฟังยงัขืนเล่นลาวแคนอยู่ จะให้
เรียกภาษีให้แรง ใครเล่นที่ไหนจะให้เรียกแต่เจ้าของที่แลผู้เล่น ถ้าลกัเล่นจะต้อง
จบัปรับให้เสียภาษีสองต่อสามต่อ” (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2547) ความสนใจของ
ชนชัน้น าสยามท่ีมีตอ่วรรณกรรมตา่งชาติอนัเป็นผลมาจากการได้เดินทางและได้
พบเห็นสิ่งแปลกใหม่จนต้องน ามาบอกเล่าให้เป็นความรู้ การได้พบเห็นท าให้ชน
ชัน้น าสยามแสดงทศันะของตนตอ่ลกัษณะการอ่านหนงัสือของชาวลาว วา่ “ลาว
ชาวบ้านอ่านหนงัสือยงัไม่คล่อง ดูเหมือนจะเพ่ิงฝึกหดั และพูดไปเร่ือย ๆ พอให้
คล้องจองกนัเท่านัน้” (ศกักระวาเทียบค าแอ่ว, 2534ข: 333) จากประสบการณ์
ของผู้ เขียนพบว่า “ค าในภาษาลาวและภาษาไทยมีหลายค าที่มีความพร้องกัน
มากทีเดียว” (ศักกระวาเทียบค าแอ่ว, 2534ข: 333) ถือเป็นความรู้ท่ีเกิดจาก
ทศันะของชนชัน้น าสยามท่ีชดัเจนอีกอย่างหนึง่   

นอกจากความสนใจในเร่ืองภาษาของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาวในข้างต้นแล้ว 
ชนชัน้น าสยามยังให้ความสนใจต่อภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีเป็นเพ่ือนบ้าน 
CLMV อ่ืน ๆ ด้วย อาทิ เร่ือง “ธรรมดาท่ีตรงกนัในภาษาตา่ง ๆ” ท่ีกลา่วถึงวิธีการ
นบัเลขในภาษามอญ ไว้ว่า “...การนบัเรียงล าดบัชื่อตัง้แต่หน่ึงไปถึงสิบ... แลวิธี
นบัในภาษามอญมีแต่การแปลงเจ๊าะ คือ 10 เปนโจ๊ในที่แสดงความว่าหน แปลง
ปี คือ 3 เปนปอยในที่แสดงความว่าหนเหมือนกัน ชื่อสามญัในภาษามอญนั้น 
ดงันี้ มวั 1 บา 2 ปี 3 ปอน 4 ปซอน 5 กราว 6 ขะเป๊า 7 ทจาม 8 ทจิด 9 เจ๊าะ 
10” (ธรรมดาท่ีตรงกันในภาษาต่าง ๆ, 2434: 30) รวมถึงบทความเร่ือง “ว่าด้วย
ศพัท์ต่าง ๆ” ท่ีอธิบายเปรียบเทียบค าว่า “อ้าย” ในภาษาไทย ภาษาลาว และ



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

69 ความรู้เร่ืองเพ่ือนบ้าน CLMV ของชนช้ันน าสยาม ในวารสารวชิรญาณวิเศษ 

ภาษาเงีย้ว วา่ “…ความแปลกค าว่า อา้ย ในส่วนภาษาไทยกบัภาษาเงี้ยวแลลาว
ทัง้ปวงใช้หมายค าพูดว่าอ้ายนีมี้คณุนามต่างกนัไป คือ ฝ่ายไทยใช้เรียกคนที่เลว
ทราม ฝ่ายเงี้ยวแลลาวใช้เรียกคนที่ควรนบัถือ แปลกกนัอยู่ดงันี้ ซ่ึงศพัท์เดียวมี
ความประสงค์บญัญติัหมายคุณนามให้แปลกกนัไปนี้ เพราะความหมายให้ต่าง
ออกไปตามนิยมของภาษาเท่านัน้… แต่ค าว่าอ้ายนี้ไม่มีในภาษาอื่น ๆ นอกจาก
ทีใ่ช้อยู่ในหมู่มนษุย์ทีเ่ป็นชาติเงีย้ว, ลาว, ไทย, หรือมนษุย์ชาติต่าง ๆ ทีใ่กลเ้คียง
กบัมนษุย์เหล่านี ้เช่น ข่า, เกร่ียง, เปนตน้” (วา่ด้วยศพัท์ตา่ง ๆ, 2434: 269) 
 แม้วา่ชนชัน้น าสยามจะพยายามสร้างความรู้เก่ียวกบักลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ 
ท่ีอยู่รายล้อมตน เพ่ือแลกเปล่ียนเป็นความรู้ซึ่งกันและกันในกลุ่มของชนชัน้น า
อย่างแพร่หลายแล้วก็ตาม กลบัพบว่าความรู้ในเร่ืองเหล่านัน้ ยงัไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเหล่าผู้ปกครองสยาม เม่ือกลุม่ชาตพินัธุ์ตา่ง ๆ ท่ีสยามเคยมอง
ว่าเป็นคนอ่ืนท่ีเคยสมัพนัธ์กับอ านาจรัฐแบบจารีตของสยามได้ถูกแบ่งเป็นส่วน
ตา่ง ๆ และอยู่ภายใต้อ านาจการปกครองของลทัธิจกัรวรรดินิยมตะวนัตกในรูป
ของรัฐสมยัใหม่ท่ีมีพรมแดน และบางส่วนได้กลายเป็น “คนอ่ืนในสงัคมไทย” ซึ่ง
ตอ่มา “คนอ่ืนในสงัคมไทย” เหล่านัน้ได้ถูกชนชัน้น าสยามท าให้กลายเป็น “คน
ไทยในสงัคมไทย” ในลกัษณะ “พลเมือง” ของรัฐสยามใหม ่  

ความพยายามของชนชัน้น าสยามในการปลูกฝังมโนทัศน์ “ชาติไทย” 
และ “ความเป็นไทย” เพ่ือท าให้คนชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ในรัฐสยามใหม่ “กลายเป็น
ไทย” โดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ลาว เน่ืองจากเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีจ านวนมาก
ท่ีสดุ อีกทัง้ฝร่ังเศสมีความพยายามท่ีจะท าให้คนลาวในภาคอีสานอพยพไปอยู่
ฝร่ังซ้ายของแม่น า้โขง ดังนัน้ การสร้างความส านึกว่าลาวเป็นคนไทยจึงมี
ความสมัพนัธ์เป็นพิเศษ แม้วา่ในความเป็นจริงชนชัน้น าสยามจะยงัถือว่าคนลาว
เป็น “ลาว” สืบมาอีกนาน โดยพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงเร่ิม
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ด าเนินนโยบายสร้างและเผยแพร่ความรู้ว่า “คนลาว” ก็คือ “ชนชาติไทย” (สายชล 
สตัยานรัุกษ์, 2558: 86-87) โดยก าหนดว่าเม่ือ “ราษฎรมาติดต่อทีจ่ะต้องใช้แบบ
พิมพ์ของทางราชการให้ปฏิบัติใหม่โดยกรอกในช่องสญัชาตินั้นว่า “ชาติไทย
บงัคบัสยาม” ทัง้ส้ิน ห้ามมิให้ลงหรือเขียนในช่องสญัชาติว่าชาติลาว ชาติเขมร 
ส่วย ผู้ไท ฯลฯ ดังที่ได้ปฏิบัติมาแต่ก่อนเป็นอันขาด เพราะเป็นสัญชาติไทย
สืบเนือ่งกนัมาแต่ดึกด าบรรพ์ทัง้ส้ิน” (เตมิ วิภาคพจนกิจ, 2546: 408) และน าค า
ว่า “อีสาน” มาใช้แทนการเรียกหวัเมืองลาวเป็นครัง้แรกในปี พ.ศ. 2443 และใช้
ในความหมายของการหน่วยการปกครองท่ีเรียกว่า “ภาค” ในปี พ.ศ. 2465 (ดารา
รัตน์ เมตตาริกานท์, 2544: 9-10) บริเวณอีสานเป็นพืน้ท่ีซึ่งอยู่ไกลจากราชส านกั
สยาม และใกล้เขตแดนฝร่ังเศสการจัดการศึกษาให้กับคนในบริเวณนี ้จึงมีขึน้
เพ่ือ “...ให้ผู้คนได้รู้ภาษาไทย...เห็นว่าในทางการปกครองจะก่อให้เกิดส านึก
ความเป็นไทย... ถ้าจดัการโรงเรียนให้เจริญข้ึนอีก... พลเมืองพวกนี้คงจะรู้สึกตวั
เป็นไทยย่ิงข้ึนทุกวนั” สมเด็จพระเจ้าพ่ียาเธอเจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
(2470 อ้างถึงใน อริญชย์ วรรณชาติ, 2553) แสดงให้ถึงความต้องการท่ีจะสร้าง
ความรู้สกึเป็นคนไทยให้เกิดขึน้ในพืน้ท่ี อนัเป็นความพยายามของรัฐสยามใหม่ท่ี
จะปลกูฝังความเป็นพวกเดียวกนั เพ่ือลบความแตกตา่งทางชาตพินัธุ์ (ลาว) เพ่ือ
เป็นสิ่งชว่ยยืนยนัวา่ สยามมีอ านาจเหนือพืน้ท่ีดงักล่าวอย่างสมบรูณ์ 

การก้าวสูค่วามเป็นรัฐสมยัใหมข่องสยาม ยิ่งย า้ให้ชนชัน้น าสยามเห็นว่า
ตนมีข้อจ ากดัในความรู้เร่ืองกลุ่มชาติพนัธุ์เป็นอนัมาก โดยยอมรับว่าเป็นปัญหา
ส าคญัในการบริหารราชการแผ่นดิน และเป็นอปุสรรคตอ่การวางนโยบายตอ่กลุม่
คนในพืน้ท่ีอีสาน ว่า “...เร่ืองราชการในมณฑลอดุรนัน้ ข้าพเจ้าได้คิดจะแก้ไขอยู่
เสมอ แต่ความยาก...ก็ด้วยไม่ทราบเกลา้ การในทอ้งทีเ่พียงพอ จึงเห็นดว้ยเกล้าฯ 
ว่ามีอย่างเดียวแต่ที่จะต้องหาเวลาไปดูเสียก่อน จึงจะจดักะวางการให้เรียบร้อย
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เปนหลักถานลงได้...” สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ (2446 อ้างถึงใน 
อริญชย์ วรรณชาติ, 2533) รวมถึงในพระราชหัตเลขาของพระบาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในปี ร.ศ.121 (พ.ศ. 2445) เม่ือทรงมีพระราชหตัเลขาถึง
สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพเก่ียวกบัภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ว่า 
“...ถึงเขตรแดนข้างมณฑลอีสาณ ก็เปนที่หนกัใจอยู่เหมือนกนั ไม่รู้ว่าเขานัน้มีที่
ราบชนัอย่างไร ผู้คนตัง้อยู่ในระหว่างเขามีบ้างฤาไม่ การที่ย้าย เราจะรู้ว่าที่ไหน
เปนสันเขาแท้ จะมีความรู้ถึงฤๅไม่ ถ้าทลายสันเขานอก มาเป็นสันเขาในที่
ซับซ้อนกันอย่างไร จะเสียที่ไม่มีที่สุด ที่พูดทั้งนี้ก็เป็นการหลับตาเพ้อ...” 
(ประมวลพระราชหตัเลขา รัชกาลท่ี 5 ท่ีเก่ียวกบัภารกิจของกระทรวงมหาดไทย, 
2513: 201) ถือเป็นข้อจ ากัดของความรู้เร่ืองชาติพนัธุ์และพืน้ท่ี ในหมู่ชนชัน้น า
สยาม สะท้อนชัดเจนว่าข้อมูลและความรู้ในเร่ืองดังกล่าวมีความส าคัญและ
จ าเป็นอยา่งยิ่งตอ่การบริหารและการปกครองของสยาม 

ดงันัน้ความพยายามของชนชัน้น าสยามในการสร้างและเผยแพร่ความรู้
เร่ืองชาติพันธุ์ต่าง ๆ ผ่าน วารสารวชิรญาณวิเศษนัน้ นอกจากจะเป็นไปเพ่ือ
ขยายความรู้เก่ียวกับกลุ่มชาติพันธุ์ ท่ีกระจายอยู่รายล้อมสยามแล้ว ยงัเป็นไป
เพ่ือเพิ่มความรู้เก่ียวกับ “คนอ่ืน” ท่ีอยู่ภายใต้การปกครองของตนด้วย โดย
ความรู้ท่ีถกูสร้างขึน้มานัน้ ถือเป็นข้อมลูท่ีมีประโยชน์ตอ่สยามในการบริหารการ
ปกครอง และจดัการกับกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ รวมถึงใช้เป็นความรู้เพ่ือสถาปนา
ความมั่นคงทางอ านาจของสยามให้มีเหนือดินแดนต่าง ๆ ในช่วงท่ีสยามต้อง
เผชิญกบัความขดัแย้งและความท้าทายจากฝร่ังเศส ความรู้ของชนชัน้น าสยาม
จึงมีขึน้เพ่ือรักษาผลประโยชน์จากรัฐจารีตของตนเอาไว้ และสร้างความรู้ใหม่ ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับขอบข่ายงานในระบบราชการท่ีกว้างขวางและซบัซ้อนมาก
ขึน้ของสยาม ถือเป็นระบบราชการแบบใหม่อนัเป็นระบบของการแบ่งแยกงาน
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กันท าเพ่ือสะสมความเช่ียวชาญเฉพาะอย่าง และเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
งานในระบบราชการท่ีขยายตวัไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการบริหาร สาธารณูปโภค 
การจัดการทางเศรษฐกิจ การรักษาความเป็นระเบียบในสังคม การบงัคับใช้
กฎหมาย ฯลฯ ซึ่งเป็นเร่ืองจ าเป็นท่ีต้องอาศยัความเช่ียวชาญและเทคนิคเฉพาะ 
ซึ่งล้วนแต่เป็นกลไกของระบบราชการแบบใหม่ (ฉลอง สุนทราวาณิชย์, 2529: 
56) การสร้างความรู้เร่ืองกลุ่มชาติพนัธุ์ทัง้ภายในและภายนอกรัฐของชนชัน้น า
สยาม จึงมีส่วนส าคญัในการก าหนดนโยบายของรัฐส่งผลให้ระยะต่อมาชนชัน้
น าสยามได้สร้างความรู้ผ่านการตรวจราชการในพืน้ท่ีต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ความรู้ท่ี
ตอบสนองต่อระบบสายงานของตนให้มากท่ีสุด ซึ่งมีความส าคญัอย่างมากต่อ
รัฐแบบสมัยใหม่ ท าให้สยามสามารถจัดการกับพืน้ท่ีของตนผ่านการออก
นโยบายตา่งๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 
สรุป 
 
 การเผชิญหน้ากบัลทัธิจกัรวรรดนิิยมตะวนัตกได้น าไปสูก่ารเกิดความคิด
เร่ืองอ านาจและเขตแดนแบบใหมข่องสยาม อีกทัง้ระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยมท่ี
ก าลงัขยายตวัในขณะนัน้ได้ผลกัดนัให้เกิดการสร้างความรู้เก่ียวกบักลุม่ชาติพนัธุ์
ตา่ง ๆ ขึน้ ถือได้ว่าเป็นข้อมลูท่ีมีความส าคญัมากในช่วงท่ีสยามก าลงัดงึอ านาจ
เข้าสูศ่นูย์กลางท่ีกรุงเทพฯ การเดนิทางของชนชัน้น าสยามไปยงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ท าให้
เกิดการตีพิมพ์ความรู้ผา่นวารสารวชิรญาณวิเศษ เพ่ือใช้ส าหรับแลกเปล่ียนกนัใน
หมู่ของชนชัน้น าสยาม โดยมุ่งหวงัว่าความรู้ท่ีถกูสร้างจะเป็นข้อมลูส าคญัท่ีช่วย
เอือ้ประโยชน์ต่อการบริหาร และวางนโยบายต่อพืน้ท่ีต่าง ๆ ท่ีภายในขอบเขต
อ านาจของสยามให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
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  ดงันัน้การสร้างความรู้เร่ืองกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ ของชนชัน้น าสยามใน
อดีต จึงมีความส าคัญต่อการรักษาอ านาจและความมั่นคงของสยามอย่าง
ปฏิเสธไม่ได้ เน่ืองจากความรู้ท่ีเกิดขึน้ถือเป็นข้อมูลส าคัญท่ีจะช่วยให้สยาม
สามารถจัดการกับความแตกต่างและหลากหลายให้สามารถด าเนินต่อไปได้
อย่างราบร่ืน และในขณะเดียวกนั ความรู้เหล่านัน้ยงัสะท้อนให้เห็นถึงทศันะ วิธี
คิด และตวัตนของชนชัน้น าสยามท่ีมีต่อกลุ่มชาติพนัธุ์อ่ืน ๆ ทัง้ท่ีอยู่ภายในและ
ภายนอกสังคมไทยผ่านงานเขียนท่ีถูกสร้างขึน้ในขณะนัน้ได้อีกด้วย และ
ความส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ การช่วยเติมภาพประวัติศาสตร์ชาติพนัธุ์ของ
ประเทศเพ่ือนบ้าน CLMV ให้มีความชัดเจนขึน้ แม้ในอดีตจะยังไม่มีค าว่า
ประเทศ CLMV แต่กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ท่ีปรากฏใน วชิรญาณวิเศษ ล้วนเป็น
ความรู้ทางประวตัิศาสตร์ท่ีสมัพนัธ์กบัชาติพนัธุ์ท่ีหลากหลายของผู้คนบริเวณนี ้
ในอดีต ก่อนท่ีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เหล่านี ้จะถูกแบ่งด้วยอ านาจรัฐแบบ
พรมแดน และถกูจดัวางให้กระจายไปตัง้รกรากในพืน้ท่ีตา่ง ๆ ซึ่งตอ่มากลุ่มชาติ
พนัธุ์เหลา่นัน้ได้กลายเป็นบรรพบรุุษของเพ่ือนบ้าน CLMV ในปัจจบุนันัน่เอง 
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บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทหน้าท่ีของวรรณคดี
เร่ืองสินไซกับการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมลาว โดยเน้นศึกษาข้อมูลจากสถานท่ี
ในชมุชนและสถานท่ีทางธรรมชาตท่ีิอธิบายและเก่ียวข้องกบัเร่ืองราวในวรรณคดี
สินไซเป็นหลัก ทัง้นีผู้้ เขียนได้ประยุกต์ใช้แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีมาเป็น
เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และตีความครัง้นี ้ผลการศึกษาพบว่า วรรณคดีมรดก
สินไซมีบทบาทท่ีส าคญัต่อการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมในลาว โดยชาวลาวเช่ือ
ว่าสินไซเป็น พระโพธิสัตว์ และเร่ืองราววรรณคดีเร่ืองสินไซได้แผ่ขยายไปทั่ว
มณฑลประเทศลาว ดงันัน้จึงท าให้มีการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมขึน้ในลาวโดย
อาศยัวรรณคดีเร่ืองสินไซเป็นแกนหลัก กล่าวคือ ชาวลาวได้ใช้ช่ือตวัละครใน
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เร่ืองสินไซมาผูกโยงให้เข้ากับสถานท่ีในชุมชนและสถานท่ีในธรรมชาติ เช่น  
วดัวาอาราม โรงเรียน แหลง่น า้ธรรมชาต ิภเูขา หินลาด และแผนท่ี ลกัษณะเช่นนี ้
สะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าท่ีส าคัญของวรรณคดีเร่ืองสินไซท่ีมีต่อการสร้าง 
ภูมิทศัน์วฒันธรรมในลาว พืน้ท่ีและชุมชนเหล่านีไ้ด้สะท้อนให้เห็นร่องรอยทาง
ความเช่ือ ความศรัทธาท่ีผู้คนมีตอ่วรรณคดีดงักลา่ว 

มิตเิชน่นีถื้อเป็นลกัษณะพิเศษท่ีพบเฉพาะในวรรณคดีเร่ืองสินไซ โดยไม่
ปรากฏว่ามีวรรณคดีชาดกหรือวรรณคดีเร่ืองหลกัของลาวเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีถกูน ามา
ปรับใช้ในการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว ลักษณะดังกล่าวถือเป็นการ
ผสมผสานทัง้ความเช่ือทางศาสนา วัดวาอารามอันเป็นพืน้ท่ีศักดิ์สิทธ์ิ แหล่ง
ธรรมชาต ิภเูขา แผนท่ี ให้เป็นพืน้ท่ีท่ีมีความหมายเชิงวฒันธรรม 
 
คาํสาํคัญ:  สินไซ,  บทบาทหน้าท่ี,  ภมูิทศัน์วฒันธรรม,  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 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

82 

บทนํา 
 
 วรรณคดีของชาติลาวรุ่งเรืองสูงสุดในช่วงศตวรรษท่ี 17 และยังมี
วรรณคดีลาวหลายเร่ืองท่ีได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน เช่น จ าปาส่ีต้น  
กาฬเกษ เซียงเหม่ียง นางแตงอ่อน นางผมหอม ท้าวสีทน ท้าวคทันาม เวสสนัดร
ชาดก ขุนบูรม ท้าวฮุ่งท้าวเจือง กาพย์ปู่ สอนหลาน หลานสอนปู่  สินไซ เป็นต้น 
โดยเฉพาะวรรณคดีมรดกเร่ือง สินไซ นบัว่าเป็นวรรณคดีโบราณของลาว ท่ีเขียน
ขึน้มาในสมัยอาณาจักรลาวล้านช้างมีความเจริญรุ่งเรือง (พูวง พิมมะสอน , 
2518: 87) ในช่วงเวลาดงักล่าวสินไซเป็นวรรณคดีท่ีได้รับความนิยมอย่างสูงสุด
และถกูน าเสนอในหลายรูปแบบ เช่น สร้างเป็นต าราเรียน แตง่เป็นเร่ืองสัน้ เป็น
บทละคร เป็นฮปูแต้ม (ภาพจิตรกรรมฝาผนงั) ฮปูควัด (ประติมากรรมแกะสลกั) 
ฮูปปัน้ลอยตวั (ประติมากรรมปูนปัน้ลอยองค์) ตลอดทัง้ได้มีการน าเอาตวับท
วรรณคดีมาปรับใช้เป็นช่ือสถานท่ีตา่ง ๆ “สินไซ” มีความส าคญัและมีบทบาทใน
สงัคมลาวปัจจบุนัมากกว่าวรรณคดีลาวเร่ืองอ่ืน ๆ เป็นดงัวรรณคดีเอกและเป็น
วรรณคดีเพ่ือชีวิตท่ีผสานอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว ดงัจะเห็นว่า คนลาวเช่ือถือกันว่า
เร่ืองสินไซ เป็นวรรณคดีชาดกเร่ืองส าคญัและเป็นวรรณคดีท่ีมีต้นก าเนิดร่วม
ชาติพนัธุ์ของบรรดาผู้คนในชมุชนลุ่มน า้โขง ตา่งให้ความนิยม ช่ืนชอบวรรณคดี
เร่ืองดงักล่าวนีเ้ป็นอย่างมาก ในหมู่ชาวลาวถือกันว่าเร่ืองสินไซเป็นวรรณคดี 
ชัน้เอกของลาวและเป็นวรรณคดีท่ีได้รับความนิยมมากกว่าวรรณคดีเร่ืองอ่ืน ๆ 
ในบรรดาวรรณคดีท่ีเขียนในสมยัประวตัิศาสตร์ลาวล้านช้าง (บวัลี ประพาพนั, 
สมัภาษณ์, 15 กนัยายน 2560)  
 สินไซ เป็นวรรณคดีท่ีส าคญั ท่ีแทรกซึมอยู่ในวิถีชีวิตชาวลาว กล่าวคือ 
ผู้ คนชาวลาวต่างให้ความนิยมและช่ืนชอบเร่ืองดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทัง้นี  ้
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ผู้แตง่ยงัได้บรรจงใช้ศพัท์ทางวรรณคดีอนัไพเราะและสรรค าได้อย่างถกูต้องตาม
หลักฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์วรรณคดีลาวตัง้แต่ต้นเร่ืองจนถึงปลายเร่ือง 
ลกัษณะเดน่เชน่นีเ้องท าให้เร่ือง “สินไซ” กลายเป็นวรรณคดีชัน้เอกเร่ืองหนึ่ง และ
ได้รับความนิยมชมชอบอย่างกว้างขวางจากคนลาวทกุชนชัน้ ทุกท้องถ่ิน ทกุยุค
สมัย (บ่อแสงค า วงดาลา และคณะ, 1987: 247-248) ทองค า อ่อนมะนีสอน 
(2011: 1-2) ได้กล่าวว่า “มนต์เสน่ห์ท่ีเป็นแรงดึงดูดให้ผู้ อ่านหลงใหลในความ
งาม ความสนุกสนานของสินไซ เกิดจากโครงสร้างของเร่ือง เนือ้เร่ืองศิลปะการ
ประพนัธ์ เหตผุล ศีลธรรม ความคิดกลัน่กรองละเอียดลึกซึง้ถ่ีถ้วน ภาษากวี ลีลา
กลอนแบบอักษรสังวาส การเว้นวรรคตอน สัมผัสในสัมผัสนอกท่ีสอดแทรก
กลมกลืนกัน พร้อมทัง้จังหวะท านองตามหลักการเนืองเสียงเอก-โท อย่าง
เคร่งครัด ทุกศพัท์ส านวนล้วนแต่มีความหมายสมบูรณ์ กระจ่างแจ้ง ชัดเจน 
เหมาะสมกับถูกหล่อหลอมจากเบ้าหล่อทางปัญญาระดบัชัน้ยอด น่ีแหละคือ
จดุเร่ิมต้นพลงัท่ีท าให้ความเป็น “เอก” ของเร่ืองสินไซ ไหลแทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึก
ของหวัใจผู้อ่านทกุ ๆ คน” ข้ออธิบายของทองค า อ่อนมะนีสอนดงักล่าว สะท้อน
ให้เห็นว่าเร่ืองสินไซคือภูมิปัญญาทางวฒันธรรมและความรู้ของบรรพบุรุษอีก
เร่ืองหนึง่ท่ีควรคา่แก่การอนรัุกษ์ และสืบทอดไว้ให้แก่อนชุนคนลาวยคุใหม ่ 
 เร่ืองสินไซยังเปรียบเสมือนสายเลือด และเป็นลมหายใจของคนลาว 
กล่าวคือเร่ืองสินไซลาวมีคุณค่า บทบาทและอิทธิพลต่อความเป็นไปของผู้ คน
ชาวลาวล้านช้าง โดยกระแสความนิยมดังกล่าวได้แสดงออกทัง้ในแง่ของ
วรรณศิลป์ หลกัค าสอน และเนือ้เร่ือง เป็นต้น ลกัษณะของบทบาทเร่ืองสินไซนี ้
เองเป็นกระบวนการของกระแสของตวับทนิทานท่ีได้ไหลแทรกซึมเข้าสู่ส่วนลึก
ของหวัใจผู้อ่านผู้ ฟัง และมีอิทธิพลต่อคณุค่าทางจิตใจอย่างยิ่ง เม่ือเป็นดงันีจ้ึง
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ควรตัง้ข้อสงัเกตไว้ว่า เร่ืองดงักลา่วมีอิทธิพลตอ่ความนิยมของคนลาวตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั 
 จากประวัติและความส าคัญของเร่ืองสินไซสังเกตได้ว่า สินไซเป็น
วรรณคดีชิน้เอกและเป็นนิทานห่อธรรมเร่ืองส าคญัท่ีให้ความรู้หลากหลายมิติ 
วรรณคดีเร่ืองดงักล่าวเป็นวรรณคดีมรดกชิน้เอกคล้ายกับเร่ืองรามเกียรติ์ของ
ไทยท่ีได้รับความนิยมทัง้ในกลุ่มชนชัน้สูงและประชาชนทั่วไป จากการศึกษา
ข้อมูลเร่ืองสินไซผู้ วิจยัพบว่า เร่ืองราวเหตุการณ์ และช่ือตวัละครจากวรรณคดี
เร่ืองสินไซได้ถกูน ามาผกูโยงให้เข้ากบัต านาน อภินิหารการเกิดสถานท่ี และการ
สร้างบ้านแปงเมือง ในท้องถ่ิน จนเกิดเป็นสถานท่ีต่าง ๆ จ านวนมากในลาว 
ดงันัน้ การเช่ือมโยงเร่ืองสินไซอยู่กบัวิถีชีวิตของผู้คนและสถานท่ี สภาพแวดล้อม
ประกอบรวมกันจนกลายเป็น “ภูมิทัศน์วัฒนธรรม” โดยมีการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินท่ีมนษุย์ใช้ในการปรับตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมเป็นสว่นประกอบเช่ือมโยง
เข้าด้วยกนั รวมทัง้การใช้ชีวิตท่ีตระหนกัถึงความยัง่ยืนของธรรมชาติ วฒันธรรม 
และเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็นการอนรัุกษ์ธรรมชาต ิและมรดกทางวฒันธรรม
ให้ยัง่ยืนเพ่ือคนรุ่นตอ่ไป เกิดความรู้สกึตอ่สถานท่ี ความเคารพตอ่เอกลกัษณ์ของ
ท้องถ่ิน เห็นคณุค่าและสืบทอดต่อไปในอนาคต ดงัท่ี ศรีศกัร วลัลิโภดม (2557: 
23-24) ได้อธิบายว่า ภูมิวฒันธรรมหมายถึงลกัษณะภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ 
ในอาณาบริเวณใดก็ตามท่ีมีส่วนสมัพนัธ์กบัการตัง้ถ่ินฐานบ้านเมืองของผู้คนใน
ท้องถ่ินจนตอ่มาเป็นท่ีรับรู้ร่วมกนัและมีการก าหนดนามช่ือเป็นสถานท่ีตา่ง ๆ  ให้
เป็นท่ีรู้จกักันในลกัษณะเป็นแผนภูมิหรือแผนท่ี เพ่ือส่ือสารถึงกัน โดยสร้างเป็น
ต านาน (Myth) ขึน้เพ่ืออธิบายถึงความเป็นมาและความหมายความส าคญัทาง
ประวตัิศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจและวฒันธรรม โดยต านานเหล่านัน้มีทัง้ท่ีบนัทึก
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เป็นลายลกัษณ์อกัษรและการบอกเลา่ตามความทรงจ า ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าท่ี
เป็นผู้ รู้ถึงคนรุ่นใหมท่ี่เกิดขึน้หรือเป็นคนในท้องถ่ินอย่างสืบเน่ือง 
 เม่ือเป็นเช่นนีร่้องรอยสถานท่ี สถานท่ีท่ีนัน้เป็นความเช่ือทางศาสนาใน
ลาวมกัมีความเก่ียวข้อง ท่ีน่าจะสามารถอธิบายเช่ือมโยงถึงภูมิทศัน์วฒันธรรม
ได้ ในฐานะท่ีเป็นส่ือหรือข้อมลูทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งท่ีจะช่วยให้มองเห็นและ
เข้าใจถึงแนวคิดจิตใจ ความรู้สึกนึกคิดของคนลาว ผ่านต านานหรือเร่ืองเล่า
เหตกุารณ์ วตัถสุิ่งของ ตวัละครและอ่ืน ๆ ในเร่ืองสินไซ เน่ืองจากเร่ืองท่ีเกิดขึน้นี ้
เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้คน สามารถบ่งบอกถึงความ
เป็นหนึ่งเดียวความเป็นปึกแผ่นของสงัคมลาวได้ เน่ืองจากเป็นความทรงจ าและ
ความส านึกทางสังคมท่ีคนลาวรับรู้ร่วมกันเร่ืองสินไซจึงเป็นเคร่ืองมือท่ีจะ
สะท้อนให้เห็นส านึกร่วม ความคิด ความเช่ือ คา่นิยม อุดมการณ์ทางสงัคม ดงัท่ี 
สภุางค์ จนัทวานิช (2551: 39) กล่าวว่าส านึกร่วมคือความรู้สึกท่ีว่าเราเป็นส่วน
หนึง่ของสงัคม มีความเช่ือและความรู้สึกร่วมกนั ถ้าคนในสงัคมไมมี่สิ่งนี ้สงัคมก็
จะเส่ือมสลายตัง้อยู่ไม่ได้ ถ้าคนไม่มีความรู้สึกว่าตวัเองเป็นส่วนหนึ่งของสงัคม 
ก็จะไม่มีการคิดท่ีจะมีวฒันธรรมร่วมกัน ถ้าตา่งคนต่างเช่ือก็จะไม่เกิดพลังท่ีจะ
ไปขบัเคล่ือนได้ส านึกร่วมจึงเป็นแกนยึดเหน่ียวให้สมาชิกในสงัคมมีความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเป็นท่ีน่าสนใจว่าผู้ คนในท้องถ่ินลาวได้หยิบยก
เร่ืองราวเหตกุารณ์ในเร่ืองสินไซมาผกูร้อยเป็นเร่ืองเล่าใหม่ให้มีความสมัพนัธ์กับ
พืน้ท่ีท้องถ่ินเรียกว่าภมูิทศัน์วฒันธรรม ซึง่นา่จะเพ่ือสร้างชมุชนลาวเป็นปึกแผ่น 
ดังนัน้ ในมิติดังกล่าวจึงน่าจะถือเป็นบทบาทหน้าท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของ
วรรณคดีสินไซลาวกับภูมิทัศน์วฒันธรรมลาว ซึ่งประเด็นดงักล่าวเป็นประเด็น
ส าคญัท่ีควรอธิบายไว้ ดงันัน้ใบบทความนีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาท
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หน้าท่ีวรรณคดีสินไซกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว โดยใช้แนวคิดเร่ืองบทบาท
หน้าท่ีซึง่เป็นแนวคิดทางคตชินวิทยามาวิเคราะห์ ดงันี ้
 
1. บทบาทหน้าที่วรรณคดีมรดกสินไซกับภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว 
 ค าว่า บทบาทหน้าท่ี เป็นค าท่ีแปลจากค าในภาษาองักฤษ “Function” 
ท่ีเป็นศพัท์วิชาการท่ีใช้ในทางคตชินวิทยา วิลเลียม บาสคอม (William Bascom) 
เป็นผู้ เขียนบทความเร่ือง “Four Function of Folklore” (1965: 281-298) ชีใ้ห้เห็น
ว่า เราควรสนใจบริบททางสังคมของคติชน (social context of Folklore) ได้
จ าแนกบทบาทหน้าท่ีของคติชนในภาพรวมว่ามีด้วยกัน 4 ประการคือ 1) ใช้
อธิบายท่ีมาและเหตผุลในการท าพิธีกรรม 2) ท าหน้าท่ีให้การศกึษาในสงัคมท่ีใช้
ประเพณีบอกเล่า 3) รักษามาตรฐานทางพฤติกรรมท่ีเป็นแบบแผนของสงัคม 4) 
ให้ความเพลิดเพลินและเป็นทางออกให้กบัความคบัข้องใจ 

จากแนวคิดบทบาทหน้าท่ีของคติชนทัง้ 4 ประการข้างต้นควรน าแนวคิด
ทัง้ 4 ประการไปโยงถึงประเด็นส าคญัในบทความนี ้คือ วรรณคดีเร่ืองสินไซลาว
น่าจะเป็นวรรณคดีท่ีให้ความบนัเทิงส าหรับประชาชนชาวลาว เป็นเคร่ืองมือให้
การศึกษาแก่ประชาชนชาวลาว เป็นเคร่ืองมือควบคุมและรักษาแบบแผนของ
สังคมลาว ประเด็นท่ีน่าสนใจคือ เม่ือใช้แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีวิเคราะห์
ข้อมูลชุดดังกล่าวแล้วน่าจะท าให้ทราบได้ว่า วรรณคดีมรดกสินไซน่าจะมี
บทบาทหน้าท่ีต่อกับภูมิทศัน์วัฒนธรรมลาว ซึ่งมีบทบาทท่ีเพิ่มขึน้จากประเพณี
พิธีกรรม ท าหน้าท่ีให้การศึกษา รักษามาตรฐานทางสังคม และให้ความ
เพลิดเพลินตลอดถึงเป็นทางออกให้กับความคับข้องใจ ลักษณะดงันีเ้ป็นมิติ
ส าคญัท่ีอาจแสดงว่าวรรณคดีสินไซเป็นเคร่ืองมือในการสร้างภมูิทศัน์วฒันธรรม
ลาว เพราะฉะนัน้หากใช้แนวคิดเร่ืองบทบาทหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมลูชดุดงักล่าวจึง
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จะท าให้ทราบได้ว่า เร่ืองสินไซน่าจะมีบทบาทหน้าท่ีต่อภูมิทศัน์วฒันธรรมลาว
ในการสร้างความเป็นปึกแผ่น ความเป็นกลุ่มชนเดียวกันของลาวท่ีมีวรรณคดี 
สินไซเป็นตัวเช่ือมโยงให้ผู้ คนมีน า้ใจรักใคร่สามัคคีกันและสะท้อนให้เห็น
วฒันธรรมของผู้คนชาวลาว แม้ว่าเร่ืองสินไซเป็นวรรณคดีท่ีมีอายุยาวนาน และ
ยังได้รับความนิยมไม่เส่ือมคลายในหมู่ชาวลาว สอดคล้องกับข้อคิดเห็นของ 
Bronislaw Malinowski ท่ีมองว่า ทุกอย่างในชีวิตของมนุษย์จะต้องมีบทบาท
หน้าท่ี ในระดบัทฤษฎี functionalism มีความส าคญัและมีบทบาทมากในมิติของ
วรรณคดีเชิงสังคมศาสตร์ (Thomas, 1997: 386) ดงันัน้บทความนีจ้ึงเน้นท่ีจะ
ศกึษาบทบาทหน้าท่ีของวรรณคดีมรดกเร่ืองสินไซกับภูมิทศัน์วฒันธรรมลาว ซึ่ง
น่าจะถือเป็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัในการสร้างความทรงจ าสร้างส านึกให้คน
ลาวมีความรักความสามัคคีกันเป็นปึกแผ่น น่าจะน าไปสู่การได้ข้อสรุปหรือ
มุมมองการศึกษาวรรณคดีเร่ืองดงักล่าวว่า มีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร วรรณคดี
มรดกเร่ืองสินไซได้ด ารงอยู่อย่างไรในสังคมและวิถีวัฒนธรรมของลาว ดงันัน้ 
บทความนีจ้ึงจะศึกษาบทบาทหน้าท่ีของวรรณคดีมรดกสินไซ เพ่ือวิเคราะห์ให้
เห็นมมุมองวิธีคิด ระบบความเช่ือ และวิถีวฒันธรรมของชาวลาว อยา่งเป็นระบบ 
จากข้อมูลท่ีศึกษาเร่ืองราวในเร่ืองสินไซท่ีเป็นส่วนส าคัญและเก่ียวข้องกับ 
ภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว พบว่ามีสถานท่ีในชุมชนและสถานท่ีทางธรรมชาติ  
ท่ีได้รับบทบาทจากวรรณคดีสินไซท่ีควรศึกษาและวิเคราะห์ไว้อย่างเป็นระบบ
ตอ่ไปนี ้
   

1.1 สถานที่ในชุมชน 
 ค าวา่ “ชมุชน”มาจากค าภาษาองักฤษวา่ Community ศรีศกัร วลัลิโภดม 
(2551: 9-10) กล่าวว่า ชุมชนเป็นจ านวนของครัวเรือนท่ีตัง้อยู่ในพืน้ท่ีเดียวกัน
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เป็นหมู่ ๆ เช่น หมู่หนึ่ง หมู่สอง แม้ว่าจะมีช่ือเดียวกัน ชุมชนบ้านดงักล่าวจะมี
ความสมัพนัธ์กันในการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีทางวัฒนธรรมเดียวกันท่ีท าให้เกิดส านึก
ร่วมของการเป็นคนถ่ินนีแ้ละบ้านนีเ้ป็นต้น สว่นเธียรชาย อกัษรดิษฐ์ (2552: 85) 
อธิบายว่าสิ่งแวดล้อมท่ีชุมชนตัง้อยู่นัน้เกิดจากภูมิปัญญาและจินตนาการของ
มนุษย์ท่ีจะสร้างค าอธิบายขึน้มาส าหรับการส่ือสาร และสร้างความเข้าใจ
เดียวกนัเป็นพืน้ฐาน จ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดช่ือหรือนามของพืน้ท่ีใด ๆ โดยอาศยั
หรืออ้างอิงกับองค์ความรู้ชุดต่าง ๆ ขึน้มาก ากับเอาไว้ ทัง้ท่ีเป็นเหตกุารณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์และประสบการณ์หรือจากรูปลกัษณะทางกายภาพของตวัมันเอง 
จากความนิยามข้างต้นอาจสรุปได้ว่า ชุมชนหมายถึงพืน้ท่ีท่ีกลุ่มคนอาศยัอยู่
ร่วมกนัในสถานท่ีใดสถานท่ีหนึง่ ท่ีมีวิถีชีวิต และวฒันธรรมร่วมกนั โดยการสร้าง
หล่อหลอม ค าอธิบายขึน้มาเพ่ือส่ือสารและก่อให้เกิดความเข้าใจความเป็น 
น า้หนึ่งใจเดียว จากการศึกษาข้อมูลสถานท่ีชุมชนในประเทศลาวพบว่า ชุมชน
ชาวลาวได้มีการน าช่ือ สินไซ มาใช้ในการตัง้ช่ือชุมชน ท่ีเป็นสถานศึกษา บ้าน 
วดั ดงันี ้
  1.1.1 วัด และบ้านจาํปา 
  วดัเป็นสถาบนัทางสงัคมแห่งหนึ่งและเป็นสถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง
กบัความเช่ือในเร่ืองความศกัดิส์ิทธ์ิและการประกอบประเพณีพิธีกรรมท่ีเก่ียวกับ
ความเช่ือนัน้ ๆ และยงัเป็นศูนย์รวมท่ีท าให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันทางสังคมและ
เกิดส านึกถึงความเป็นพวกเดียวกันอยู่ในชุนชนเดียวกัน (ศรีศกัร วัลลิโภดม, 
2560: 49) การตัง้ช่ือวดัก็คือการแสดงฐานเกียรติภูมิของคนในชุมชน เน่ืองจาก 
ช่ือวดัอาจมีท่ีมาจากต านานเร่ืองเล่า ซึ่งอาจเป็นประวตัิความเป็นมาของวัดและ
ชุมชนท่ีผู้ คนจากภายในเป็นผู้ สร้างขึน้ เป็นสิ่งท่ีคนภายในเหล่านีเ้ช่ือว่าเป็น
ความจริง บรรดาหลกัฐานจากธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างจะกลายเป็นความทรงจ า
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และเป็นสิ่งท่ีรับรู้และถ่ายทอดกันต่อ ๆ มาในรูปของต านานหรือเร่ืองเล่า ซึ่ง
ต านานวัดกับต านานบ้านต่างสัมพันธ์กันท่ีจะท าให้เห็นประวัติศาสตร์ทาง
วัฒนธรรมและสังคม กล่าวคือวัดเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และความ
เป็นมาของชุมชนนัน้ ก็เพราะวัดและชุมชนเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้พร้อม ๆ กันบรรดา
เร่ืองราวการสร้างวดัจงึสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวความเป็นมาของชุมชนด้วย จะเห็นได้
จากการท่ีช่ือของวดัและชุมชนเป็นช่ือเดียวกัน เช่น วดัจ าปากับบ้านจ าปา อาจ
กล่าวได้ว่าวัดและบ้านล้วนมีต านานเร่ืองเล่าท่ีจะอธิบายถึงช่ือวัด บ้าน เมือง 
ด้วยกนัทัง้นัน้ เช่น วดัจ าปา ตัง้อยู่บ้านจ าปา เมืองสีโคตรบอง จงัหวดันครหลวง
เวียงจนัทน์ ในหมูบ้่านจ าปาจะมีวดัเป็นศนูย์กลาง โดยท่ีคนในหมูบ้่านได้ก าหนด
ช่ือวดัขึน้คือวดัจ าปาและวดัดานสินไซ 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ช่ือบ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ 
 
  จะเห็นว่า มีการก าหนดช่ือวดัและบ้านเหมือนกัน คือวดัจ าปา
กับบ้านจ าปานัน้เป็นช่ือเดิมท่ีมาจากเร่ืองสินไซเป็นสถานท่ีปกครองของเจ้า 
ลบัแลหรือเจ้าเมืองจ าปา ตามความเช่ือของประชาชนช่ือของบ้านจ าปานัน้เป็น
ช่ือท่ีได้มาจากสถานท่ีเดิมของเมืองจ าปาท่ีเป็นเมืองของพราหมณ์ มีนนัทเศรษฐี
กบัลกูทัง้เจ็ดอาศยัอยู่ เมืองจ าปานครเป็นเมืองใหญ่มีอาณาเขตท่ีกว้างขวาง มี
ผู้คนอาศยัมากมาย มีการติดต่อค้าขายกัน ทัง้ภายในเมืองและต่างเมืองตลอด
ทัง้กลางวันและกลางคืน เป็นสถานท่ีต้อนรับ แขกบ้านแขกเมืองและบุคคล
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ส าคญัมากมาย มีชาวต่างประเทศเข้ามาติดต่อค้าขายและเจริญสมัพนัธไมตรี 
จึงท าให้เมืองจ าปาเป็นเมืองท่ีมีความเจริญรุ่งเรืองทัง้การค้าขายและการติดต่อ
สมัพนัธ์กบัชาวตา่งชาต ิ 
  จากข้อความข้างต้นจะเห็นได้ว่าโดยความหมายของช่ือบ้าน
และวดัส่ือให้เห็นการเช่ือมพืน้ท่ีทัง้สองเข้าด้วยกันคือดินแดนของบ้านจ าปา ซึ่ง
ชมุชนได้สร้างเร่ืองเล่าโดยบคุคลท่ีเป็นผู้ รู้ถึงความเป็นมาของผู้คนในชมุชนว่ามา
จากไหนเหตุใดจึงมาตัง้หลักแหล่งขึน้ท่ีบ้านจ าปาแห่งนี  ้และสิ่งท่ีส าคัญและ 
โดดเด่นนัน้คือการรับรู้เร่ืองราวในชาดกเร่ืองสินไซ ดังท่ีชุมชนในบ้านจ าปา
เหล่านีไ้ด้น าเร่ืองราวในชาดกมาเล่าสอนให้คนรุ่นลูกหลานฟังและน าไปสร้าง
เป็นช่ือสถานท่ีต่าง ๆ เพ่ือส่ือถึงประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินว่าบ้านและวดัจ าปาอาจ
เป็นสถานท่ีของพวกพราหมณ์ เน่ืองจากว่าคนท่ีเป็นผู้ รู้จากภายนอกสามารถ
เข้าใจได้ทนัท่ีว่ากลุ่มชนท่ีอยู่ในท้องถ่ินท่ีสัมพนัธ์กับช่ือวัด ซึ่งช่ือบ้านจ าปาใน
เร่ืองสินไซนัน้ แตเ่ดมิคือกลุ่มคนลาวท่ีน าเอาชาดกเร่ืองสินไซท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีตมา
ใช้ให้เป็นประโยชน์ในชมุชนท้องถ่ินท่ีเขามาอาศยั นอกจากนีย้งัมีวดัอ่ืนอีกเช่น 
 
  1.1.2 วัดดานสินไซ 
  วดัดานสินไซ ตัง้อยู่บ้านจ าปา เมืองสีโคตรตะบอง จงัหวดันคร
หลวงเวียงจนัทน์ มีหลวงปู่ ศกัดิ์สิทธ์ิเป็นเจ้าอาวาส วดัดงักล่าวก าลงัสร้างกฏิุพกั
สงฆ์อยู่ เน่ืองจากว่าวดัเดิมมีพืน้ท่ีเพียงเล็กน้อยและไม่เหมาะสมจึงมีการสร้าง
ใหญ่โตกว่าเดิม และก าลังสร้างพระเจ้าองค์หลวงไว้ตรงกลางดานท่ีหนึ่ง วัด
ดงักลา่วไม่ปรากฏพบการสร้างพระมหาธาตเุจดีย์ให้เป็นศนูย์กลางการกราบไหว้ 
คนทัง้หลาย ให้ความส าคญัอยู่ท่ีรูปปัน้พระเจ้าสินไซแทน โดยคนในชุมชนและ
นอกชุมชนมากราบไหว้เป็นประจ า ลักษณะเช่นนีถื้อว่าเป็นลักษณะพิเศษท่ี
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ส าคัญในแง่บทบาทหน้าท่ีของวรรณคดีสินไซท่ีมีต่อชุมชนลาว ไม่เฉพาะวัด
จ าปาเท่านัน้หากแต่ยังมีวัดสินไซยาราม และวดัดานสินไซท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทหน้าท่ีสินไซท่ี มีต่อมณฑลพระพุทธศาสนาลาวท าให้ชุมชนมี
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสังคมจนเกิดส านึกร่วมของการเป็นคนใน
ท้องถ่ินเดียวกันท่ีทุกคนต่างก็ยอมรับในความเป็นพระโพธิสัตว์ จึงเช่ือกันว่ามี
ความศกัดิส์ิทธ์ิจนเกิดมีการสร้างเร่ืองเล่าเก่ียวกบัเร่ืองสินไซขึน้มา 
 
  1.1.3 วัดสินไซยาราม  
  วดัสินไชยราม ตัง้อยู่บ้านโนนหินแห่ อ าเภอเมืองเฟือง จงัหวดั
เวียงจันทน์ เป็นสถานท่ีกว้างขวางและสวนพุทธศาสดา บริเวณวัดจะมีรูป 
พระพุทธรูปเรียงกันหลายองค์เป็นแถวยาวหลายแถว มีพระอารามขนาดใหญ่
และมีพระประจ าอยูท่ี่วดัหลายรูป หากเทียบกบัวดัดานสินไซแล้ววดัสินไซยาราม
มีความเจริญกว่า วดัแห่งนีเ้ป็นวดัใหญ่ท่ีเป็นศนูย์กลางของหลาย ๆ วดัในเมือง
เฟืองคนในชมุชนต่างให้ความเล่ือมใสศรัทธาต่อพระเจ้าสินไซ สีโหและสงัข์ทอง 
(น า้ฝน ทะวงไช, 2561: สมัภาษณ์) เล่าว่าสถานท่ีแห่งนีเ้ป็นเป็นทุ่งกุม เป็นท่ีท่ี
สินไซมาพกัและฆ่ายกัษ์กมุภณัฑ์ตาย ในการฆ่ายกัษ์กมุภณัฑ์ครัง้ท่ีสินไซได้ตดั
หวักุมภัณฑ์ขาดแต่กุมภัณฑ์ไม่ยอมตาย แต่กลบัสามารถแบ่งหัวออกได้หลาย
หวั ยิ่งตดัหวัเทา่ไรหวัของยกัษ์ก็ทวีคณูเพิ่มขึน้เป็นแสนเป็นล้านหลายเทา่ และหวั
ของยกัษ์ท่ีถกูตกันัน้ได้แตกแยกกายเป็นก้อนหินหลายก้อนยายอยูต่ามฐานท่ีวดั 
 
 
 

ภาพที่ 2 วดัสนิไซยาราม และวดัดานสนิไซวะนาราม 
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  ในการรับรู้ของชาวบ้านเร่ืองสินไซนี ้นอกจากเป็นเร่ืองท่ีมาจาก
ชาดกแล้วยงัเป็นพระโพธิสตัว์ท่ีกลบัชาติมาเกิด จึงท าให้ชุมชนมีการเคารพนับ
ถือบชูาและสร้างรูปปัน้สินไซขึน้มา เพ่ือเป็นตวัแทนในการเคารพบูชา ดงันัน้วดั
สินไซจึงเป็นสถานท่ีของพระโพธิสตัว์กล่าวคือสินไซต่อสู้กับยกัษ์กมุภณัฑ์ จนมี
ก้อนหินใหญ่คล้ายกบัหวัหลาย ๆ หวักระจดักระจายตกเรียงไปตามพืน้ท่ีของวัด 
สินไซต่อสู้กับยกัษ์กุมภัณฑ์จนมีดานหินยอง มีรอยท้าวของยกัษ์กุมภัณฑ์ท่ีไล่
ติดตามเอานางสุมณฑา มีดานสินไซลากง้าว ทุกคนต่างก็ยอมรับในความ
มหศัจรรย์ของสถานท่ีวดัเหล่านัน้ จนเช่ือว่าเป็นสถานท่ีเคยเกิดเร่ืองจริงมาก่อน
เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีพระโพธิสัตว์เคยสถิตอยู่แห่งนี ้จนเกิดมีการสร้างเร่ือง 
สินไซขึน้มาใหม่โดยอิงใส่ธรรมชาติท่ีมีมาก่อน มาเช่ือมโยงให้เป็นเร่ือง จน
กลายเป็นช่ือวดัว่า “วดัสินไซยาราม” และ “วดัดานสินไซวะนาราม” ตามลกัษณะ
ของดานหิน ก้อนหิน อนัเป็นวดัท่ีเป็นศนูย์กลางทางความเช่ือในการท าพิธีกรรม
และสร้างความสามคัคีให้แก่ชมุชนในลาว และการน าช่ือของสินไซมาตัง้เป็นช่ือ
นัน้ได้แสดงให้เห็นอ านาจของผู้สร้างท่ีต้องการจะส่ือถึงผู้ รับสารโดยการน าภาพ
แทนของสินไซในอีกมิติหนึ่งคือสินไซเป็นผู้ มีความสามรถในการวางแผนกล
อบุายในการตอ่สู้  มีความเดด็เด่ียว เข้มแข็ง กล้าหาญ มีความเก่งกล้าสามารถใน
การฟันดาบ ท าให้ชมุชนเกิดความเข้มแข็ง มีก าลงัใจท่ีได้อยู่ในดินแดนชุมชนท่ี
เคยมีสินไซผู้ เก่งกล้ามาก่อน ลกัษณะเช่นนีท้ าให้เห็นบทบาทหน้าท่ีท่ีส าคญัของ
วรรณคดีสินไซท่ีมีต่อพืน้ท่ีวัดซึ่งถือกันว่าเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ นอกจากนัน้ยังมี
การน าช่ือสินไซมาตัง้เป็นช่ือโรงเรียนดงันี ้
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  1.1.4 โรงเรียนสินไซ 
  โรงเรียนเป็นสถานท่ีท่ีส าคัญท่ีจัดการเรียนการสอน เพ่ือ
ฝึกสอนนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถภายใต้การดูแล
ของครูหรืออาจารย์ ในการก่อตัง้โรงเรียนนัน้จะต้องมีช่ือของโรงเรียน แตก่ารตัง้
ช่ือนัน้มักจะเกิดมาจากความเช่ือของผู้ ก่อตัง้ ซึ่งเป็นการยอมรับอันเกิดอยู่ใน
จิตส านึกของมนุษย์ต่อพลังอ านาจเหนือธรรมชาติท่ีเป็นผลดีหรือผลร้ายต่อ
มนุษย์นัน้ ๆ ธวชั ปณุโณทก (2529: 350) ดงันัน้ความเช่ือในบางเร่ืองจึงอาจจะ
เป็นเร่ืองท่ีงมงายไร้สาระ แต่ความเช่ือในบางเร่ืองก็มักจะแฝงเจตนา เพ่ือ
ประโยชน์ในการอบรมสั่งสอนบุคคลในสังคม ดังเช่น โรงเรียนสินไซท่ีเป็น
สถานศึกษาของภาคเอกชนอีกแห่งหนึ่ง อาลี พนเสนา (2018: สัมภาษณ์) ผู้
ก่อตัง้ คือ ท่านบงและนางบวัไหล สวุนันะวง ซึ่งเป็นปู่ และย่าของผู้ ให้สมัภาษณ์
เอง ท่านบงเคยเป็น ครูสอนและได้เข้าร่วมขบวนการต่อสู้ เพ่ือรักษาภาษาลาวให้
คงไว้จากประเทศอาณานิคมหรือฝร่ังเศสในสมยันัน้ โรงเรียนดงักล่าวได้ก่อตัง้ขึน้
ก่อนการปลดปล่อยประมาณ 2-3 ปี หลังจากนัน้ก็มีการพัฒนามาเร่ือย ๆ จน
มาถึงวันท่ี 1 กันยายน 1991 โรงเรียนด าเนินการเรียนการสอนตามโครงการ
หลกัสตูรท่ีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา ภายใต้การชีน้ าของแผนกศึกษาธิการ
นครหลวงเวียงจันทน์ เปิดสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนในสองระดับคือ 
ชัน้ประถมสมบูรณ์ และมธัยมต้น เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งท่ีได้ประกอบส่วนเข้าใน
การสร้างพัฒนาประเทศชาติ โดยเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับความรู้
ความสามารถของครูอาจารย์และน้อง ๆ นกัเรียน ให้กลายเป็นครูท่ีมีคณุภาพได้
มาตรฐานและฝึกฝนหล่อหลอมนักเรียนให้กลายเป็นคนท่ี มีความรู้  
ความสามารถ เรียนดีเรียนเก่ง ท่ีส าคญัเป็นเด็กดีของพ่อแม่ และสงัคม 
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  ท่านอาลี พนเสนา ผู้ อ านวยการโรงเรียนสินไซ ยังกล่าวว่า 
แรงบนัดาลใจ ในการตัง้ช่ือโรงเรียน มาจากตวัละครสินไซและความหมายของค า
ว่าสินไซ ท่านกล่าวว่า “สิน” หมายถึงศีลธรรม และ “ไซ” หมายถึงชยัชนะนัน่เอง 
เม่ือรวมสองค าเข้าด้วยกันก็จะมีความหมายโดยรวมว่า ศีลธรรมแห่งความชัย
ชนะ นอกจากนีท้่านยงัอธิบายว่าตวัละครสินไซมีคณุลกัษณะพิเศษหลายอย่าง 
เช่น มีความเข้มแข็งอดทน ขยนัหมัน่เพียร มีความพยายาม มีความซ่ือสัตย์ มี
ความกล้าหาญ ดงัรูปสินไซท่ีอยู่ในท่าทางยิงธนู แต่ส าหรับโรงเรียนสินไซแล้ว 
ตราโรงเรียนจะเป็นรูปสินไซถือหนงัสือและปากกา การท่ีสินไซท าท่าทางเช่นนี ้
เพ่ือตอกย า้ให้คนรู้ว่าถ้านักเรียนมาเรียนท่ี สถานท่ีแห่งนีก็้จะเป็นคนมีความรู้ 
ความสามารถ มีความกล้าหาญและกล้าแสดงออก เพราะเป็นยุคของการสร้าง
คนด้วยการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ ถ้าจะอยู่รอดปลอดภัยต้องมีความรู้ มี
สติปัญญา เพ่ือไปประกอบอาชีพ ไม่ได้เรียนวิชาอาคมหรือศิลปะในการต่อสู้
เหมือนกบัสินไซยคุเก่าท่ีกล้าหาญ ชาญชยัในการสู้รบ โดยใช้อาวธุเป็นเคร่ืองมือ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ตราโรงเรียนสินไซ (SINXAY) 
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  ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่าช่ือของโรงเรียนและตราโรงเรียน 
เป็นสญัลักษณ์อย่างหนึ่งเพ่ือปลูกฝังให้น้อง ๆ นกัเรียนรู้ว่าสินไซยุคสมัยใหม่ 
ไม่ได้จบัธนเูหมือนสินไซยุคเก่า เปล่ียนความหมายให้เป็นสินไซยุคใหม่ ต้องจบั
หนังสือกับปากกา เพ่ือศึกษาหาความรู้ เพราะเป็นยุคสร้างพัฒนา ทรัพยากร
มนษุย์ให้เป็นคนมีความรู้ความสามารถ หากต้องการเป็นคนดีดงัสินไซต้องใฝ่รู้
ใฝ่เรียน ปฏิบตัติามลกัษณะ 5 หลกัมลู และ 3 ข้อแขง่ขนัของกระทรวงศกึษาธิการ
และกีฬาออกแบบไว้ได้ดี ซึง่สอดคล้องกบัค าคติพจน์ของท่านไกรสอน สัง่สอนไว้
ว่า “ชาวหนุ่มลาวจงกลายเป็นนกอินทรีท่ีไม่หวั่นกลัวต่อพายุลมแรง และจง
กลายเป็นสินไซของยุคสมัย” (1991: 164) มุ่งเน้นเพ่ือท่ีจะสอนเด็กในวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ให้ตระหนักและเป็นคนดีเหมือนสินไซ 
ต้องเอาสินไซเป็นตวัอย่างในการศึกษาอบรมสัง่สอนนักเรียนเพ่ือท่ีจะสร้างให้
นกัเรียนโรงเรียนแห่งนีท่ี้ก าลงัจะเป็นอนาคตของชาติให้เป็นคนกล้าหาญ กล้า
แสดงออกดงัสินไซในวรรณคดีของลาว 
   

1.2 สถานที่ทางธรรมชาต ิ 
 ประเทศลาวเป็นดินแดนท่ีมีธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแม่น า้โขงเป็น
สายน า้หลักเพ่ือหล่อเลีย้งชีวิต แต่ละภูมิภาคก็จะมีลักษณะภูมิสัณฐานท่ี
แตกตา่งกนัไปทางภาคกลางและภาคใต้มีลกัษณะเป็นท่ีราบ ส่วนทางภาคเหนือ
ก็จะเป็นภูเขาสูงชนั จากเหนือสุดมีภูผาสลบัซบัซ้อนท่ีสวยงามจากจุดเด่นหรือ
จุดพิเศษของภูมิทัศน์ในประเทศนับเป็นจุดเด่นส าคัญในการใช้เป็นข้อมูลเพ่ือ
สร้างความผกูพนัให้กบัชมุชนคนลาว โดยการอธิบายความเป็นมาท่ีแสดงให้เห็น
วิถีชีวิตและวฒันธรรมของคนลาวท่ีมีความเก่ียวพนักบัธรรมชาติ ความเป็นอยู่ท่ี
แฝงความคิดความเช่ือท่ีมีตอ่ธรรมชาติโดยการเช่ือมโยงเร่ืองสินไซไปเก่ียวพนักับ
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สภาพภูมิศาสตร์ให้เป็นเร่ืองเล่าจนเกิดเป็นค่านิยมของท้องถ่ินดงัท่ี ไพโรจน์  
ไชยเมืองช่ืน (2543: 35-59) ได้อธิบายถึง สถานท่ีทางภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภูเขา 
แม่น า้บ้านเรือน ถนน และทุกสถานท่ีซึ่งมีรูปร่างปรากฏให้เห็นได้ โดยปกติ
สถานท่ีทางกายภาพเหล่านีเ้ป็นพืน้ท่ีโดยธรรมชาติท่ีไม่มีความหมายในตวัเอง 
แตเ่ม่ือมนษุย์เข้าไปมีความสมัพนัธ์กบัพืน้ท่ี เช่น การเข้าไปอาศยัหรือการเข้าไป
ร่วมกิจกรรมหรือเก่ียวข้องในลกัษณะใดก็ตาม สถานท่ีทางกายภาพเหล่านัน้จึง
ถกูสร้างความหมายหรือวาทกรรมให้เกิดขึน้ และกลายเป็นสถานท่ี ความทรงจ า 
การชว่งชิงตอ่สู้  และปฏิบตัด้ิานตา่ง ๆ ของมนษุย์ท่ีเข้าไปเก่ียวข้องท าให้ภูมิทศัน์
ทางกายภาพกลายเป็นสิ่งมีชีวิตและมีจิตวิญญาณขึน้ จากข้อมูลสถานท่ีทาง
ธรรมชาติท่ีเก่ียวพนักบัเร่ืองสินไซมีคือ แม่น า้สงัข์ ผานมนาง รอยลากดาบสินไซ 
คลองหอยสงัข์ ภพูะนงั ผาสงัข์ เป็นต้น ซึง่สถานท่ีตา่ง ๆ เหลา่นีไ้ด้ถกูหยิบยกขึน้
มาผกูเป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัเร่ืองสินไซ และท าให้สถานท่ีตา่ง ๆ จากท่ีเป็นสถานท่ี
ทางธรรมชาติสร้างขึน้มาท่ีไม่มีความหมายอะไรเม่ือผู้คนเข้าไปอาศยัท่ีแห่งนัน้  
ก็ได้สร้างความหมายใหมใ่ห้กบัพืน้ท่ีดงักล่าวซึ่งจะอธิบายดงัตอ่ไปนี ้
 
  1.2.1 แม่นํา้ลาํคลอง  
  แม่น า้ล าคลองเป็นกระแสน า้ตามธรรมชาติ มีทัง้กระแสน า้
ขนาดใหญ่และกระแสน า้ขนาดเล็ก เชน่ คลอง ล าธาร ราชบณัฑิตยสถาน (2556: 
923) กล่าวว่า แม่น า้ หมายถึงล าน า้ใหญ่ซึ่งเป็นท่ีรวมของล าธารทัง้ปวง และ 
ค าว่า คลองหมายถึงทางน า้หรือล าน า้ท่ีเกิดขึน้เองหรือขุดเข่ือนกับแม่น า้หรือ
ทะเล ราชบณัฑิตยสถาน (2556: 236) จากข้อมูลพบว่ามีการน าเอาเหตุการณ์
เร่ืองสินไซมาเช่ียมโยงกบัภมูิทศัน์วฒันธรรมท่ีเป็นแหลง่น า้สองลกัษณะดงันี ้ 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

97 วรรณคดีสินไซ: บทบาทหน้าที่กับการสร้างภูมิทัศน์วัฒนธรรมลาว 

  1.2.1.1 คลองหอยสงข์ ล าน า้สาขาหนึง่ของแมน่ า้โขงมีต้นน า้
มาจากภูพะนงัไหลผ่านบ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ไป
ลงแม่น า้โขงคลองดงักล่าวมีลกัษณะเป็นล าห้วยชุนชนในท้องถ่ินมีความเช่ือว่า
คลองดงักล่าว เป็นคลองของหอยสงัข์ หอยสงัข์เป็นช่ือตวัละครในเร่ืองสินไซเป็น
น้องชายฝาแฝดกับตวัละครสินไซ ทัง้สองพากนัไปตามเอาอากลบัคืนมาบ้านใน
คณะท่ีเดินทางไป หอยสงัข์ก็จะเป็นคนน าทางเดินไปก่อนหลงัจากนัน้สินไซก็จะ
ไปตามคลองของหอยสงัข์ท่ีท าไว้ ดงัค ากลอน “ค้อมร ่าแล้ว สะเด็ดรีบเรวแรง น า
คองสังข์ ด่วนปุนไปหน้า” (สิลา วีระวงส์, 1969: 128) จนเกิดเป็นรอยทางท่ีมี
ลกัษณะเป็นคลองของสงัข์ท่ีท าไว้ เวลาผ่านไปนานปีคลองเหล่านีถ้กูน า้ฝนเซาะ 
จนท าให้คลองกลายเป็นล าห้วย จึงได้พากันเรียกช่ือคลองหอยสังข์ จนถึง
ปัจจบุนั ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4 คลองหอยสงัข์ บ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ 

 
  เร่ืองราวข้างต้นท าให้ทราบว่าเป็นการน าเอาเหตุการณ์เร่ือง 
สินไซ ตอนสินไซตามเอาอาเพ่ืออธิบายความเป็นมาและความสมัพันธ์ของภูมิ
ทศัน์ สะท้อนให้เห็นจินตนาการต้นก าเนิดของคลองว่าเกิดในพืน้ท่ีท่ีตนอาศยัอยู่ 
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และเช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีเคยเกิดเหตกุารณ์ในเร่ืองสินไซ คือเป็นสถานท่ีท่ีสินไซ และ
หอยสังข์เคยผ่านและเดินทางมาสถานท่ีแห่งนีก้่อนท่ีพวกเขาจะมาอยู่  
เน่ืองจากว่าหอยสงัข์มีพลงัอ านาจในการเจาะชีแ้ละตดัสิ่งท่ีกีดขวางให้เรียบร้อย
จึงกลายเป็นรอยคลอง ท าให้ชมุชนมีความรักความสามคัคี ช่วยกนัปกป้องหวง
แหนคลองแหลง่น า้ในพืน้ท่ีท่ีตนเองอาศยัอยู ่
  1.2.1.2 แม่นํา้สังข์ แม่น า้สังข์เป็นสาขาของแม่น า้ลิกกับ
แมน่ า้ตงไหลผ่านบ้านผาสงัข์ อ าเภอเมืองเฟืองจงัหวดัเวียงจนัทน์ (มนทิบ จิดทะ
หนอม, 2017: สัมภาษณ์) เล่าว่าแม่น า้สังข์เป็นแม่น า้ท่ีสังข์ทองพาสินไซข้าม
เดินทางมาในการเดินทางนัน้ต้องได้ข้ามแม่น า้หลายสาย และหนึ่งในสายน า้นัน้
ก็คือแม่น า้สังข์แห่งนีท่ี้เป็นแม่น า้ท่ีใกล้กับเมืองอโนราดซึ่งเป็นเมืองของยักษ์ 
กุมภัณฑ์ ชุมชนจะใช้น า้แห่งนีท้ าการเกษตรใช้อุปโภคบริโภค จากเร่ืองเล่า
ข้างต้นได้อธิบายการก าเนิดของสายน า้ว่าสงัข์ทองเป็นผู้ มีความรู้ความมาสารถ
ในการข้ามแม่น า้ และเข้าใจรู้จกักับสายน า้เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่าคนลาวมี
ความผกูพนักบัธรรมชาต ิและพยายามปรับตวัให้เข้ากบัธรรมชาต ิดงัท่ี ประคอง 
นิมมานเหมินทร์ (2554: 4) กล่าวว่า คนไทยและคนไทส่วนใหญ่จึงมกัตัง้ถ่ินฐาน
อยูบ่ริเวณท่ีราบลุม่น า้ดงัภาพประกอบ 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 แมน่ า้สงัข์ กบันางร า ร าถวายสงัข์สนิไซ อ าเภอเมืองเฟือง จงัหวดัเวียงจนัทน์ 
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  เร่ืองเล่าข้างต้นได้อธิบายคลองน า้และแม่น า้ เป็นการสะท้อน
ให้เห็นวา่น า้เป็นปัจจยัหนึง่ท่ีมีความส าคญัส าหรับการด ารงชีวิตของคนและสิ่งท่ี
มีชีวิตล้วนแล้วแตต้่องการน า้ด้วยกนัทัง้นัน้ น า้จงึถือได้วา่เป็นปัจจยัส าคญัในวิถี
การผลิต และเป็นสถานท่ีท่ีอาศยัของคนลาว ซึง่จะสงัเกตเห็นว่าคนลาวมกัตัง้ถ่ิน
ฐานบ้านเรือนเลียบไปตามสองฝ่ังแม่น า้ ดงันัน้ แม่น า้สงัข์และคลองหอยสังข์จึง
เปรียบเสมือนสายน า้สายชีวิตท่ีคอยหล่อเลีย้งทุก ๆ ชีวิตในชุมชนรายรอบและ
อาศยัอยู่บริเวณลุ่มน า้ดงักล่าว เม่ือเป็นเช่นนีส้ายน า้สงัข์จึงเป็นภาพแทนของ
หอยสงัข์ท่ีน าความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มเย็นมาให้แก่บ้านเมืองได้ชมใช้ และ
เป็นการส่ือให้เห็นวา่สงัข์ทองเป็นตวัละครท่ีมีความส าคญัตอ่ชมุชนเปรียบเสมือน
แหล่งน า้ท่ีให้ชีวิตท่ีทกุคนต้องการและขาดไม่ได้เหมือนกบัขาดน า้ อีกแง่หนึ่ง ใน
พิธีมงคลในลาวนิยมใช้สงัข์เป่าประกอบพิธีและขณะเดียวกนัในพิธีมงคลก็นิยม
หลัง่น า้สงัข์ ซึ่งข้อนีเ้องท าให้แม่น า้สงัข์ส่ือความศกัดิ์สิทธ์ิ และอดุมสมบูรณ์อีก
ด้วย นอกจากนีส้ินไซยงัมีบทบาทตอ่ภูมิวฒันธรรมผานมนาง ผายม และผาสงัข์ 
ดงันี ้
 
  1.2.2 ผานมนางและผายม 
  ผานมนางเป็นผาท่ีมีรูปร่างลกัษณะตัง้ชนัเหมือนนมสาว มีสอง
เต้าเรียงกัน ตัง้อยู่บ้านหวัเมือง อ าเภอกาสี จงัหวดัเวียงจนัทน์ ในพืน้ท่ีเดียวกัน
นัน้ห่างออกไปจะมองเห็นผายม เป็นผาท่ีมีรูปลกัษณะเหมือนคนนอนอ้าปาก มี
ทางเข้าตัง้อยู่บ้านนาช ูผาแหง่นีต้ัง้ช่ือตามลกัษณะของลกัษณะภมูิทศัน์เรียกช่ือ
ว่าผานมนาง และผายม (สมสิง แก้วบวัเกด, 2016: สมัภาษณ์ ) ยงัมีเร่ืองเล่าอีก
ว่าผานมนาง เป็นผานมของนางสมุณฑา และผายมเป็นภูเขาของยกัษ์กุมภัณฑ์
นอนตายอ้าปาก ในเร่ืองสินไซได้กล่าวว่าเม่ือสินไซฆ่ายกัษ์ตายแล้ว ท้าวสินไซได้
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พานางสุมณฑากลบัไปเมืองเป็งจาล เม่ือไปอยู่ห่างไกลและด้วยความรักความ
คิดถึงท่ีนางสุมณฑามีต่อยักษ์กุมภัณฑ์อยู่ เม่ือใดนางสุมณฑาคิดถึงยักษ์
กุมภัณฑ์ขึน้มา นมของนางจะตัง้ชันขึน้เหมือนกับผานม ไพดาวัน สมพงพัน 
(2561: สมัภาษณ์) เร่ืองเลา่และลกัษณะของผานมนางอาจส่ือความหมายให้เห็น
เร่ืองเพศโดยเฉพาะเพศหญิง คือนางสมุณฑาท่ีเป็นผู้หญิงท่ีลุ่มหลงกบัเร่ืองความ
รัก กล่าวคือ เม่ือคิดถึงเพศชายนมนางจะตัง้ชนัขึน้ทนัที จนท าให้ตนเองลืมบ้าน
ลืมเมือง ภูเขาทัง้สองลูกนีต้ัง้อยู่ไกลกันแต่สามารถมองเห็นได้ เหมือนกับว่าอยู่
ใกล้ ๆ กันการผูกเร่ืองสินไซให้มาเก่ียวข้องระหว่างผายมและผานม อาจเป็น
เพราะลกัษณะของภูเขาท่ีสามารถน ามาร้อยเรียงเช่ือมโยงสร้างให้เป็นฉากหรือ
ตอนหนึ่งของเร่ืองสินไซ เพ่ือสร้างความทรงจ าเก่ียวกับความรักของตวัละครทัง้
สองได้อย่างลงตวั จากวิธีคิดของท้องถ่ินได้สร้างส านึกให้คนเรามีส านึกเก่ียวกับ
ความรักท่ีมีตอ่เร่ืองเพศ ต้องเป็นความรักท่ีซ่ือสตัย์บริสทุธ์ิ โดยเฉพาะกบับุคคล
ท่ีสร้างครอบครัวแล้วต้องคิดและเอาเป็นแบบอย่าง เม่ือได้เห็นผานมกับผายม 
เพ่ือเป็นการตอกย า้เป็นคติเตือนใจในเร่ืองของความรักอยู่เสมอ ลกัษณะเช่นนี ้
สะท้อนให้เป็นบทบาทของสินไซท่ีมีกบัพืน้ท่ีทางธรรมชาตใินลาว ดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 6 ผายม (ผายกักมุภณัฑ์นอนตายอ้าปาก) และภาพผานมนาง (ผานมนางสมุณฑา) 
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  1.2.3 ผาสังข์ 
  ผาสงัข์ตัง้อยูท่ี่บ้านผาสงัข์ อ าเภอเมืองเฟือง จงัหวดัเวียงจนัทน์ 
ผาดงักล่าวมีลกัษณะตัง้สงูชัน้เหมือนรูปหอยก าลงัเคล่ือนท่ี เน่ืองจากว่าในตอน
สินไซตามเอาอานัน้สังข์เป็นผู้ น าพาไปก่อน (บุนพอน แก้วหนูจัน , 2561: 
สมัภาษณ์) เล่าว่า คาวสมยัสินไชสามน้องอ้ายมาอยู่เขตนี ้แม่นมีประวตัิศาสตร์
เล่าสืบทอดมาแตด่กึด าบรรพ์ว่า ผาสงัข์ มาน าสายแม่น า้สงัข์ ในเร่ืองสินไซ สีโห
หอยสังข์และพระสังข์สินไซ สามพ่ีน้องได้พากันมาน าเอาอาสุมนฑายักษ์
กมุภณัฑ์มาจบัเอาอาไป สงัข์ทองได้พาพ่ีเดินทางไปตามสายน า้จนมาถึงแห่งนีท่ี้
มีผาเป็นคือรูปหอย พ่ีและน้องได้พากันอาศัยอยู่ท่ีแห่งนีเ้พ่ือวางแผนต่อสู้ กับ
ยกัษ์ เน่ืองจากว่าเขตแดนนีเ้ป็นเขตเมืองของยกัษ์ ชาวบ้านเลยพากันเรียกผานี ้
วา่ผาสงัข์เพราะว่ารูปร่างของผามีลกัษณะคล้ายคลงึหอย  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 ผาสงัข์ และชาวนา และภาพรูปปัน้พระเจ้าสินไซ สงัข์ทอง สีโห ที่บ้านผาสงัข์ 
 
  ข้อความข้างต้นแสดงให้เห็นว่า ผาแหง่นีอ้าจส่ือความหมายให้
เราเห็นวา่เป็นสถานท่ีสะดวกในการพกัอยู่อาศยั เพราะเป็นเขตท่ีราบกว้างขวางมี
สายน า้สงัข์ให้ใช้โดยไม่มีวนัแห้งซึ่งเหมาะสมท่ีจะท านาเลีย้งสตัว์ ถือว่าเป็นเขต
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ท่ีอดุมสมบรูณ์และมีผาตัง้สง่างาม เป็นภาพตวัแทนให้ตวัละครสงัข์ทองเป็นผู้ ท่ี
รู้จกัช านาญในสถานท่ีต่าง ๆ และเช่ียวชาญในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางบก
หรือทางน า้และเป็นผู้น าพาและค้นพบดินแดน แม่น า้อนัอดุมสมบรูณ์แห่งนี ้อีก
อย่างสังข์เป็นสัตว์ท่ีอาศัยอยู่ในทะเลลึกในตัวของสังข์มีคัมภีร์พระเวท ใน
หนงัสือนารายณ์สิบปางของไทย ซึ่งกล่าวว่าพระนารายณ์อวตารเป็นปลาลงไป
รบกับสังข์อสูรผู้ ลักเอาพระเวทลงไปซ่อนไว้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว (2503: 15-16) จะเห็นว่าสังข์เป็นสัตว์ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมีพระเวทอยู่ในตวั 
ชาวบ้านจงึมีความเช่ือและน ามาตัง้ช่ือเป็นวดั บ้านผาสงัข์ โรงเรียนผาสงัข์ สขุสา
ราผาสังข์ ร้านอาหารผาสังข์ เป็นต้น เพ่ือเอกภาพและสร้างความเป็นปึกแผ่น
และเป็นหนึง่เดียวในหมูบ้่าน  
 
  1.2.4 ภูเขาพะนัง  
  ภูพะนงั (พะนงัคือบริเวณท่ีมีภูเขากางกัน้เหมือนก าแพงหรือ
ผนงัถ า้) เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีสถานท่ีท่องเท่ียวธรรมชาติหลายแห่ง เพราะป่า
ยงัคงความเป็นธรรมชาติท่ีอดุมสมบรูณ์ ภูพะนงันีใ้นเร่ืองสินไซได้กล่าวถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของผืนป่าในตอนสินเดินดง แม่ตู้ม่วน ชาวบ้านเพียลาด เมืองสัง
ทอง จงัหวดันครหลวงเวียงจันทน์ (2558: สมัภาษณ์) เล่าว่า แต่ก่อนมีชายคน
กล้าผู้หนึ่งช่ือว่าท้าวจึ่งขึ่งดงัแดง มีก าลงัวงัชาเหนือคนธรรมดา แต่ละวันท้าว
จึ่งขึ่งดงัแดงเท่ียวไปขนเอาภูเขาจากฟากหนึ่งไปไว้อีกฟากหนึ่ง เม่ือนัน้ยงัมีนาง
แก้วหีหลวงซึ่งเป็นแม่หญิงท่ีมีอวัยวะเพศใหญ่เท่ากับลูกภู (ภูเขาลูกเล็ก) ได้
พนนักับท้าวจึ่งขึ่งดงัแดงเพ่ือแข่งขนักันสร้างภูเขาขึน้ซึ่งท้าวจึ่งขึ่งสร้างภูพะนงั 
ส่วนนางแก้วหีหลวงได้สร้างภูเขายะอ่าว วนัเวลาผ่านไปในการสร้าง นางแก้ว 
หีหลวงได้ตัง้หน้าในการขนหิน ดินมากองกันขึน้ให้สงูชนัเท่าท่ีจะสามารถท าได้ 
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ส่วนท้าวจึ่งขึ่งดงัแดงก็ไม่ยอมลดความพยายาม ขนหิน ดินมาสร้างภูเขาให้สูง
ชนัเท่ากนั การเวลาได้หมนุเวียนไปเป็นสิบปีภูเขาทัง้สองลูกเสร็จสมบรูณ์ แตย่งั
ไมส่ามารถยืนยนัได้ว่าใครเป็นผู้สร้างเสร็จก่อน เน่ืองจากวา่ต้องย้ายภเูขาทัง้สอง
ไปทางฝ่ังขวาแม่น า้ของ (โขง) พร้อมทัง้ปักธงขึน้เสาก่อน ส าหรับท้าวจึ่งขึ่ง 
ดงัแดงก็เตรียมแบง่ภูเขาให้แม่น า้ของ (โขง) ไหลผ่านกลาง เพ่ือท่ีจะท าให้ภูเขา
เคล่ือนท่ีไปฝ่ังตรงกันข้ามได้สะดวก แต่แล้วนางแก้วหีหลวงก็สร้างภูเขาส าเร็จ 
และยังได้เอาต้นไม้ต้นหนึ่งไปเสียบลงภูเขายะอ่าวพร้อมทัง้ปักธงขึน้เป็น
สญัญาณเตือนความส าเร็จ สว่นท้าวจึง่ขึ่งดงัแดงท่ีย้ายภไูปไมส่ าเร็จ แสดงว่าได้
พ่ายแพ้ให้แก่นางแก้วหีหลวง ต่อมามีพระภิกษุองค์หนึ่งเดินทางไปจ าศีลอยู่ 
ภูพะนงั ก่อนท่ีสถานท่ีแห่งนีจ้ะกลายเป็นท่ีปฏิบตัิธรรมของชาวพุทธศาสนิกชน 
และแล้วสถานท่ีดงักล่าวก็กลายเป็นท่ีสร้างพระพุทธรูปจ านวนมาก เม่ือก่อน
เรียกว่า “ภูพะนัง่” แตปั่จจบุนักลายเป็น “ภูพะนงั” ตามค าเรียกของชาวบ้านสืบ
ตอ่มา  
  ภพูะนงัตัง้อยู่เขตบ้านเพียลาด อ าเภอสงัทอง จงัหวดันครหลวง
เวียงจนัทน์ ส่วนภูเขายะอ่าวตัง้อยู่ประเทศไทย อ าเภอสงัคม จงัหวดัหนองคาย 
ด้วยความเช่ือในอ านาจเหนือธรรมชาติและดวงวิญญาณของท้าวจึ่งขึ่งดงัแดงท่ี
มีความเก่งกล้า สามารถสร้างภูเขาลกูใหญ่ได้ และอีกอย่างยงัเป็นท่ีประดิษฐาน
ของพระพทุธรูปและเป็นท่ีพกัของพระสงฆ์จ านวนมาก เป็นสถานท่ีศกัดิ์สิทธ์ิท่ีมี
พระคอยปกป้องรักษาป่าอยู่ จึงมีส่วนปลูกฝังให้ประชาชนมีความเคารพบูชา 
ภูพะนงัสืบต่อกันมายาวนาน และส่งผลให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปตดัไม้ท าลาย
ป่าล่าสัตว์มากนัก จึงท าให้ผืนป่าบนภูพะนัง มีสีเขียวขจีแสดงถึงความ 
อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ สายน า้ ล าธาร สัตว์ป่านานาชนิด ภูพะนังจึงได้รับ
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สมญานามว่าเป็นผืนป่า “อินทะนิล” แห่งประเทศลาว ในเร่ืองสินไซ กวีได้
พรรณนาถึงผืนป่าภพูะนงัไว้ว่า 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8 ปา้ยป่าสงวนแหง่ชาติ ภพูะนงัที่บ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบอง นครหลวงเวียงจนัทน์ 
 
  “สีคานท้าว เดนิเดียวดัน้เด่ียว ข้ามขอบขัน้ เม่ือชัน้ชอ่งชนั หลิง
ตาดต้ายมีฮ่อมผาฮอม ภูพะนงัสงู ช่องชนัเป็นชัน้ ผ่อเห็นอินทะนินหย้า เขียวฮม
เฮืองฮ่ม พุ้นเยอ พืน้ฮาบเกีย้ง มีค้อยชัง่คอย เป็นทีโสพาบเพีย้น ไพผ่านหิมมะ
พาน บอ่อาจมีพายใด พ ่าเพียนพอเพีย้น” (สิลา วีระวงส์,1969: 149-150)  
  บทกวีดงักล่าวได้กล่าวว่าภพูะนงัเป็นภท่ีูสงูชนัเป็นชัน้ มีน า้ตก 
มีภูผาเป็นทางชนั และมีพืน้ท่ีราบเต็มไปด้วยทุ่งหญ้าท่ีเป็นสีเขียวอินทะนิล เป็น
ภูมินิเวศท่ีมีระบบนิเวศท่ีอุดมสมบูรณ์และเป็นสีเขียวมรกตงดงามราวป่า 
หิมพานต์ ไม่มีภูเขาท่ีใดงดงามเท่านี ้สิ่งท่ีแสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์งดงาม
อีกอย่างของภูพะนงันัน้ในตวับทยงักล่าวถึงต้นไม้วิเศษ คือต้นนารีผลเป็นต้นไม้
ท่ีออกผลมีรูปร่างเหมือนสตรี ผลโตเต็มท่ีก็จะมีรูปร่างผิวพรรณหน้าตางดงาม
ราวเทพธิดา สวยเหมือนสาวแรกรุ่น มีทรวดทรงองค์เอวมีผมยาวกลิ่นหอม 
เหมือนผู้ หญิงทุกประการ เม่ือเหล่าบรรดาผู้ ชาย ฤๅษี สินไซและพระยาธร
ทัง้หลายเดินทางมาพบจงึพากนัไปกอดเด็ดดมเพ่ือเสพสงัวาส ท าให้เหล่าบรรดา
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ชายหลงใหลในความสวยความงามของหญิงจึงพากันหวงแหนไม่อยากจากไป
ไหน ดงัค ากลอน “ตาปะโสหลิน้ หลายทางอยู่ท่าง ฮกัฮปูน้อง นวัละอ้อยอ่ินออย 
ดทีูน้ิว้แลบเล้ม เลาอ้วนอ่อนอวน เกสาช้อง นิลออนอิดอ่อน ยามเม่ือลมล่วงต้อง
ตาไว้วาดไว คิงกมส้วยแขนกองก้าวก่อง เนือ้อ่อนเพีย้ง ปนุต้องแผ่นตอง เม่ือนัน้
โสมพาวท้าว ทงกะสันอกสั่น พระก็รักเก่าไว้ เปือ้งไป่วางไป ยูท่างพูมีถหมอม 
เลือกพะไมนางไม้ บุนชมช้อน พีรมเฮียงฮ่ม ชกัแทบไว้ ทวงไท้เทพพะไท” สิลา  
วีระวงส์ (1969: 150-151)  
  นารีผลหรือนางไม้อาจจะเป็นตวัแทนให้แก่ความสวยงามของ
ผืนป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นพืชพรรณท่ีแปลกและมหศัจรรย์ ท่ีดงึดดูผู้คน
ให้หลงใหลในความงามของป่าไม้ จากการเล่าท่ีเป็นต านานของภูพะนงัอันเป็น
ท่ีมาของช่ือ “ภูพะนงั” จะเห็นว่าเร่ืองเล่าผ่านวรรณคดีสินไซได้จารึกและสร้าง
ความทรงจ าให้คนลาวในพืน้ท่ีดงักล่าวเกือบทุกคนหากได้ยิน ช่ือว่า “ภูพะนงั” 
จะต้องนึกถึงสภาพธรรมชาติท่ีสวยงามของภูพะนังเป็นอันดับแรกเสมอภาพ
ธรรมชาติ ท่ีปรากฏในสินไซเป็นระบบนิเวศหรือธรรมชาติแบบดัง้เดิมใน
วฒันธรรมลาว หรืออีกนยัหนึ่งการศึกษาเร่ืองดงักล่าวย่อมสะท้อนให้เห็นภาพ
ของความงาม ความอดุมสมบรูณ์ของระบบนิเวศและธรรมชาต ิอีกทัง้เสนอว่าป่า
ไม้และแหล่งน า้เป็นสถานท่ีให้คุณกับมนุษย์ (พิดสะพง วงพะจัน, 2001: 147) 
กล่าวคือ ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารและแหล่งน า้ท่ีอุดมสมบูรณ์ท่ีเกือ้หนุนระบบ
นิเวศและท าให้ชีวิตมนุษย์อยู่รอด ส่ือให้เห็นว่าในวรรณคดีสินไซไม่เพียงมีเร่ือง
ของการสู้รบเท่านัน้ แตย่งัปรากฏเร่ืองของระบบการด าเนินชีวิตของผู้คนท่ีขึน้ตรง
กบัระบบธรรมชาติแบบดัง้เดิมคือป่าไม้และสะท้อนให้เห็นความสมัพนัธ์ของคน
กบัธรรมชาต ิ ซึง่ไมเ่พียงภพูะนงัเทา่นัน้ หากแตย่งัมีหินดานอีกด้วย ดงันี ้
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  1.2.5 หนิลาด (ดานหนิ) 
  หินลาด หมายถึง บริเวณพืน้ท่ีราบท่ีเป็นหินแข็ง มีลกัษณะเป็น
ลานกว้าง ไม่สามารถปลูกพืชได้ แต่อาจจะใช้ประโยชน์อย่างอ่ืนแทนได้ เช่น
สร้างเป็นสถานท่ีอยู่อาศยั ในอดีตหินลาดแบบนีม้กัใช้เป็นสถานท่ีท าการอย่าง
ใดอย่างหนึ่งคือ เอาไว้จดักิจกรรมต่าง ๆ เป็นท่ีพกัพิงและเลือกเป็นสถานท่ีต่อสู้  
เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท่ีมีต้นไม้ มีดิน มีพืช และเป็นสถานท่ีท่ีแข็งแกร่งแน่นหนา 
ทรุกนัดาร และไม่มีความสะดวกสบาย ในเร่ืองสินไซยงักล่าวว่าหากต้องการจะ
ต่อสู้ ให้ไปยงัสถานท่ีท่ีไม่มีต้นไม้ ไม่มีสิ่งท่ีมีชีวิตอาศยัอยู่ เพ่ือไม่เป็นการสร้าง
ความเดือนร้อนให้สิ่งตา่ง ๆ คือ ท าให้สิ่งแวดล้อมมีผลกระทบน้อยท่ีสดุ แสงเพ็ด 
วงวิไล (2560: สมัภาษณ์) กล่าวว่าคนลาวเช่ือว่าพืน้ท่ีบริเวณท่ีตัง้วดัดานสินไซ 
แถวบ้านจ าปา อ าเภอศรีโคตรบองนี ้เดิมเป็นพืน้ท่ีดานหินมีทัง้หมดส่ีด้าน หิน
ลาดท่ีหนึง่เป็นดา่นสู้รบของสินไซกบัยกัษ์กมุภณัฑ์ในตอนท่ียกัษ์ออกติดตามเอา
นางสมุณฑา ทัง้สองได้ตอ่สู้ เพ่ือแย่งเอานางสุมณฑา และได้ไล่ติดตามสินไซมา
จนถึงจุดหินลาดท่ีหนึ่งนี ้และในขณะท่ีไล่ติดตามกันนัน้ ได้เกิดมีรอยเท้ายักษ์
กมุภณัฑ์ (บ้างก็ว่าเป็นรอยเท้าสินไซ) ปรากฏให้เห็น พอติดตามมาถึงก็ได้มีการ
ตอ่สู้กนัอยา่งรุนแรง สินไซได้ใช้ดาบฟันยกัษ์กมุภณัฑ์ ท าให้เป็นรอยแตกร้าวของ
รอยดาบท่ีมีอนุภาพและอิทธิฤทธ์ิ อนัมหาศาลจนท าให้ดานหินมีรอยแตกร้าว
เป็นคลองยาวหลายรอยด้วยกนัดงัภาพประกอบ 
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ภาพที่ 9 หินลาด (ซ้าย)  
ภาพรอยดาบ (ขวา) และ 
รอยท้าวที่วดัดานสนิไซ (ลา่ง) 

 
 
  นอกจากมีรอยร้าวจากการฟันดาบแล้ว ยังมีรอยลากดาบท่ี
เป็นสายยาวตัง้แต่หัวเดินจนเกือบถึงท้ายเดิน นะลง อุดมสกั (2006: 3) เล่าว่า
ตัง้แตส่มยัสินไซยงัเป็นเด็กดานหินแห่งนีเ้ป็นเนินวิ่งเล่นของสินไซ สงัข์ทองและ
สีโหทัง้สามได้ถกูบิดาไล่หนีออกจากเมืองแล้วไปอาศยัอยู่ดานสงู ในเวลานัน้ทัง้
สามได้วิ่งเล่นอยู่ท่ีดานหิน ด้วยความท่ีท้าวสินไซอายุยงัน้อย เวลาเดินไปง้าวก็
ขีดไปตามดินหินเป็นคลองยาว คือ เป็นรอยมีดเหมือนเอามีดปาดโคลนตม 
ดงันัน้จึงเป็นรอยหินลาดแตกเป็นคลองยาว ฉะนัน้จึงเล่าต่อกันมาว่าหินลาด 
สินไซลากง้าว และอีกหินลาดหนึ่งเป็นหินลาดยอง เล่ากันว่าเวลานัน้ยักษ์
กุมภัณฑ์ได้มาสู้ รบกับท้าวสินไซ ได้ยิงธนูใส่ยกัษ์กุมภัณฑ์ ยกัษ์กุมภัณฑ์กลัว
ถูกลูกธนูสินไซ จึงยกเอาก้อนหินมากองรวมใส่กันหลายกองยองขึน้เพ่ือเป็นท่ี
ก าบงัหลบภยัจงึเป็นหินยอง 
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ภาพที่ 10 รอยลากดาบสินไซอยูท้่ายดานยาวตอ่ไปเกือบถึงหวัดานที่วดัดานสนิไซ 

 
  ปัจจุบนัพืน้ท่ีเหล่านีป้ระชาชนชาวลาวจ านวนมากยงัมีความ
เช่ือว่าเป็นพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิ ท่ีมีพญานาคสถิตอยู่ใต้พืน้ดานหินดงักล่าวซึ่งปรากฏ
ให้เห็นเป็นบ่อน า้ ชุมชนเรียกว่าบ่อน า้ศักดิ์สิทธ์ิ บ่อน า้ดังกล่าวเกิดท่ีกลาง
ทางเดินดานหิน เป็นท่ีน่าอศัจรรย์แปลกใจว่าดานหินท่ีแข็งแกร่งเป็นแผนท่ีกว้าง
ใหญ่ แตก่ลบัมี บอ่น า้เกิดขึน้ท่ีนีท่ี้เดียวมาได้ โดยท่ีบอ่น า้นัน้ใสสะอาด ไมมี่วนัท่ี
จะเหือดแห้ง ไม้ว่าจะเป็นฤดแูล้งหรือฤดฝูนก็ตาม น า้ในบอ่ก็จะมีเพียงหน้าดาน
หินเสมอดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 รูพญานาคหรือบอ่น า้ศกัดิ์สทิธ์ิท่ีวดัดานสินไซ 
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  จะเห็นว่าดานสินไซแห่งท่ีหนึ่งประกอบไปด้วย วดั เทวดา ศาล
เจ้าต่าง ๆ ป่าไม้ ล าห้วย เหว ถ า้ ท่ีเป็นท่ีอยู่ของผีย่าวาย ผีกองก่อยท่ีดุร้าย 
พญานาค ท าให้เห็นถึงความเช่ือแบบดัง้เดมิและพทุธอยู่รวมกนัในสถานท่ีแห่งนี ้
แสดงว่าดานหินมีความส าคญัมากกว่าการเป็นแหล่งธรรมชาติท่ีให้ผลประโยชน์
แก่มนษุย์ สิ่งเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นความเช่ืออ านาจเหนือธรรมชาติผ่านเร่ืองเล่า
ดานสินไซว่า ทกุหนทกุแห่งมีเจ้าของท่ีคอยเฝ้าและสิงสถิตอยู่ คอยปกปักรักษา 
ไม่ว่าจะเป็นบริเวณใดของดานสินไซห้ามบุคคลใดเข้าไปเป็นอนัขาด แม้กระทัง้
ท าลายหรือขโมยก้อนหินของดานนีไ้ปก็จะมีภยัมาถึงตวั แสงเพ็ด วงวิไล (2560: 
สมัภาษณ์) เล่าว่าดานหินเหล่านีมี้ความศกัดิ์สิทธ์ิมาก เคยน าก้อนหินมาจาก
ดานหินนีเ้พ่ือมาสร้างเป็นรูปปัน้เตา่ พอสร้างส าเร็จก็มาวางไว้ในสระน้อยใกล้กฏิุ 
มีวนัหนึ่งในตอนค ่า ก็เกิดมีแสงสีเขียวพ่นออกมาจากปากเตา่ เป็นจ านวนหลาย
ดวง แสดงให้เห็นว่าก้อนหินหรือสิ่งใด ๆ ท่ีอยู่ในดานนีมี้พลงัอ านาจห้ามบุคคล
ใดน าไปท่ีบ้านเรือนหรือท าร้ายเป็นอันขาดสะท้อนให้เห็นว่าพืน้ท่ีดานนีเ้คยมี
ความเคารพนบัถือความเช่ือเร่ืองเทพ แบบดัง้เดมิมาก่อน ก่อนท่ีจะมีพทุธศาสนา
แผ่อิทธิพลเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นยกัษ์ นาค ผีเสือ้ ปฐม หงษ์สุวรรณ (2548: 245) 
ดงันัน้การท่ีจะรวมตวัอยู่ร่วมกนัได้ต้องมีความเคารพและให้เกียรตซิึ่งกนั และกนั 
 
  1.2.6 แผนที่ 
  สิ่งส าคญัและเก่ียวข้องกับเร่ืองสินไซอีกอย่าง คือแผนท่ีของ
เมืองจ าปาในดานหินท่ีสอง เป็นพืน้ท่ีท่ีเป็นดานหินสีด ากันดาน แต่บงัเอิญมีท่ี
หนึ่งอยู่ตรงหน้า พระท่ีนัง่ของพระเจ้าลบัแล ได้กลายเป็นสีขาวเด่น จนท าให้ผิด
สงัเกตเวลาท่ีมองดวู่าท าไมแปลกประหลาดกว่าท่ีอ่ืนคือมีสีขาวพิเศษเหมือนมี
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คนมาสร้างไว้เพ่ือเป็นแผนท่ีในบริเวณรอบสีขาวนัน้มีลักษณะรูปร่างคล้ายกับ
แผนท่ี จึงท าให้เช่ือว่ามีคนมาสร้างไว้ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สมัภาษณ์) เล่าว่า 
แผนท่ีดงักล่าวเป็นแผนท่ีของเจ้าเมืองจ าปา ช่ือว่าเจ้าลบัแลหรือเจ้าเมืองจ าปา 
เป็นผู้มาสร้างไว้ เพ่ือเป็นแผนท่ีของเมืองจ าปาเอง เพราะว่าแผนท่ีดงักล่าวอยู่
ใกล้กับพระท่ีนัง่ของเจ้าเมืองลับแล และประชาชนก็เช่ือว่าเป็นแผนท่ีของเมือง
จ าปามาถึงปัจจบุนัดงัภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 แผนที่เมืองจ าปานครราช ตัง้อยูเ่ขตวดัดานสนิไซ 
   
  เม่ือพิจารณาแผนท่ีแล้วเห็นว่าเมืองจ าปาเป็นบริเวณท่ีสินไซ
พานางสมุณฑาหนีมาได้ระยะไกลจนยกัษ์กมุภณัฑ์ติดตามมาพบ เจ้าเมืองจ าปา
อาจเป็นผู้ ให้ท่ีซ่อนและช่วยเหลือสินไซอยู่ข้างหลงั เน่ืองจากเป็นญาติของนาง
ลนุท่ีเป็นแม่ของสินไซ อีกอย่างอานภุาพของดาบตามเหตกุารณ์ท่ีปรากฏให้เห็น
นัน้แผลงฤทธ์ิมาถึงเมืองจ าปา จนท าให้พระท่ีนั่งบ้านเมืองสั่นคลอน แตกร้าว 
ดังนัน้อาจสันนิษฐานได้ว่าเหตุการณ์ต่อสู้ กันนัน้ อาจไม่ไกลจากเมืองจ าปา 
นครราช แผนท่ีดงักล่าวอาจบ่งบอกถึงเหตุการณ์เส้นทางของบ้านเมืองในเร่ือง
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สินไซได้ ดงัท่ีในข้อความใต้รูปปัน้สินไซท่ีศาลาแก้วกู่ ตัง้อยูช่มุชนสามคัคี ต าบล
วัดธาตุ อ าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เขียนไว้ “เทวลัยปางนีคื้อเร่ืองของพระ
โพธิสตัว์สร้างบารมีตามต านานภาคอีสานมีเร่ืองนิทานสืบกันมาดงันี ้ภายหลงั
เม่ือองค์ขตัติยะราชบรมกษัตริย์ท้าวกุมภัณท์ครองเมืองลาวได้ลักลอบเอาองค์
มณฑาเทวี ซึ่งเป็นน้องสาวของพระยากุศราชแห่งเมืองเขมรไปในท่ีสุดพระยา
กศุราช จึงได้ตรัสสัง่ให้โอรสทุกองค์ออกตามค้นหาเสด็จอา โดยมีสีโห สงัข์ทอง
และสินไซ อนัเป็นปิยบุตรเกิดจากองค์จนัทาเทวีออกเดินทางไปพร้อมด้วยพ่ีทัง้
หกคนละอุทร แตบ่ิดาเดียวกันในระหว่างทางถึงเมืองท้าวกุมภัณฑ์ก็ต้องพบกับ
อปุสรรคอีกมากมายหลายแห่งกัน้ด่านเอาไว้ ในท่ีสดุ สีโห สงัข์ทองและสินไซได้
เดนิทางเข้าถึงดา่นงซูวง หมาซวง อนัเป็นดา่นท่ีส าคญัยิ่งก่อนจะถึงปราสาทท่ีอยู่
ของพระยากุมภัณฑ์สินไซต้องต่อสู้ กันด่านนีด้้วยศรวิเศษด้วยปรีชาสามารถก็
ผา่นดา่นเข้าไปได้”  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 13 เทวลยัสินไซสู้กบังซูวง ที่มีข้อความใต้รูปปัน้ที่ศาลาแก้วกู่ จงัหวดัหนองคาย 
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  เม่ือพิจารณาจากข้อเขียนท่ีศาลาแก้วกู่และจากภาพดงักล่าว
ได้บรรยายว่า กษัตริย์ท้าวกุมภัณฑ์ครองเมืองลาว เน่ืองจากเทวาลัยนีส้ร้างปี 
พ.ศ. 2522 และอยู่ในจังวัดหนองคาย ตามข้อสันนิษฐานสินไซแต่งขึน้สมัย
อาณาจักรลาวล้านช้างช่วงศตวรรษท่ี 17 ในสมัยล้านช้างนัน้มีเขตแดนกว้าง
ใหญ่ไพศาล มีพืน้ท่ีดินเกือบถึงหนึ่งล้านตารางกิโลเมตร (1,000,000 ตร.กม.) มี
ประชาชนถึงย่ีสิบแปดล้านคน (28,000,000) การปกครองแบ่งออกเป็นสามรัฐ
ด้วยกนั คือ รัฐล้านช้าง ได้แก่ อีสาน (ขึน้กบัไทย) กะแจะเชียงแตง (ขึน้กบัเขมร) 
กงตมุบ้านแม่ทวด (ขึน้กบัเวียดนามใต้) มีเมืองเอกตัง้อยู่เชียงทองหลวงพระบาง 
รัฐล้านนา ได้แก่ พงสาลี เมืองสิงแขวงหลวงน า้ทา สิบสองพนันา (ขึน้กบัจีนแดง) 
สิบสองจุไท (ขึน้กับเวียดนามเหนือ) มีเมืองเอกตัง้อยู่เชียงฮุ่ง และรัฐล้านเยีย 
ได้แก่ เชียงตงุ (ขึน้กบัพม่า) เชียงใหม ่(ขึน้กบัไทย) มีเมืองเอกตัง้อยู่เชียงใหม ่ทัง้
สามนีก้ารปกครองขึน้กับรัฐบาลกลางซึ่งตัง้อยู่นครเชียงทองหลวงพระบางใน
ปัจจบุนันี ้พิบรุน ผลผาสขุ (ม.ป.ป.: 1-2) จะเห็นวา่หนองคายในอดีตเป็นดินแดน
ของลาวล้านช้างแตใ่นปัจจบุนัฝร่ังเศสได้แบง่ดินแดนฝ่ังตรงข้ามแมน่ า้ของ (โขง) 
ให้กับประเทศไทยปกครอง ดงันัน้ ข้อความจึงเขียนว่ากุมภัณฑ์ครองเมืองลาว 
แต่ในวรรณกรรมบอกว่าปกครองเมืองอโนราช จากส านึกและจินตนาการของ
ประชาชนได้สร้างสรรค์ภูมิทศัน์ธรรมชาติขึน้มาเพ่ืออธิบายเหตผุล ท่ีเมืองเฟือง 
แขวงเวียงจันทน์ว่า พืน้ท่ีบ้านโนนหินแฮ่ เมืองเฟือง แขวงเวียงจันทน์ สถานท่ี
เหล่านีเ้ป็นสถานท่ี ๆ สินไซมาฆ่ายกัษ์กมุภณัฑ์ตาย การฆ่านัน้ตดัหวัขาดแต่ไม่
ยอมตาย และกลบัสามารถแบง่หวัออกได้หลายหวัยิ่งตดัหวัเท่าไร หวัของยกัษ์ก็
ทวีคณูเพิ่มขึน้เป็นแสนเป็นล้านหลายเท่า ดงับทกลอน “ตวัเดียวได้เจ็ดตวัมาแผ่
พันแปดร้อยชาวห้าม่ืนตัว” สิลา วีระวงส์ (1969: 235-236) ดังนัน้ สินไซจึงมี
บทบาทหน้าท่ีตอ่ภูมิวฒันธรรมทัง้ลาวและไทย ดงัมีเร่ืองเล่าว่า หวัยกัษ์ท่ีถกูตดั
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นัน้ก็ได้กระจัดกระจายไปทั่วพืน้ท่ีวัดสินไซท่ีบ้านโนนหินแฮ่ จะเห็นว่าเร่ืองเล่า
สะท้อนวฒันธรรมความเช่ือดัง้เดิมท่ีมีความผกูพนักบัธรรมชาติและเป็นส่วน 

หนึง่ท่ียดึเหน่ียวจิตใจให้เรามีส านึกรักในธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 14 วดัสนิไซ  
(ก้อนหินที่เห็นเป็นก้อน กระจดักระจายจ านวนมาก คือ หวัของยกักมุภณัฑ์) 

 
  จากภมูิทศัน์ท่ีปรากฏให้เห็นและข้อความในศาลาแก้วกู่ ผนวก
กบัแผนท่ีของเมืองจ าปาอาจเช่ือถือได้ว่าเมืองอโนราชน่าจะอยู่เขตจงัหวดัแขวง
เวียงจันทน์ ประเทศลาว ซึ่งสอดคล้องกับ แสงเพ็ด วงวิไล (2560: สัมภาษณ์) 
อธิบายว่า ตามแผนท่ีนีเ้มืองจ าปานครอยู่เขตเมืองศรีโคตรบอง จงัวดันครหลวง
เวียงจันทน์ ทางทิศเหนือติดกับแขวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเขตแดนของยักษ์
กุมภัณฑ์ หลวงปู่ น้อยเจ้าอาวาสท่ีวัดจ าปา (เจียมปา) (2560: สัมภาษณ์) ได้
กล่าวว่าสถานท่ีของวัดดานสินไซนัน้เป็นท่ีต่อสู้ กันกับยักษ์ ส่วนสถานท่ี ท่ีวัด
จ าปาใกล้กับวดัดานสินไซนัน้เป็น ฐานทพัของสินไซ ซึ่งเป็นหางเมือง ส่วนหัว
เมืองนัน้อยู่เขตเมืองเฟือง แขวงเวียงจนัทน์ และหลวงปู่ น้อยมีแผนท่ีจะก่อสร้าง
รูปปัน้กองทพัสินไซไว้เป็นท่ีเคารพบชูาในสถานท่ีแหง่นีเ้ป็นท่ีอยูข่องกองทพั  
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ภาพที่ 15 เทวลยัพระเจ้าสินไซ สีโห (ซ้าย)  
และสงัข์ทอง (ขวา)  
และหลวงปู่ น้อย เจ้าอาวาสวดัจ าปา (ลา่ง) 

 
 
 
  จากข้อความข้างต้นและแผนท่ี อาจแสดงให้เห็นว่าเมืองอโน-
ราช ก็น่าจะเป็นพืน้ท่ีท่ีอยู่ในเขตแขวงเวียงจนัทน์และเมืองจ าปาตัง้อยู่นครหลวง
เวียงจันทน์ส่วนเมืองเป็งจาลนัน้ตัง้อยู่ประเทศเขมร การใช้ เร่ืองเล่าท่ีดึงเอา
เหตกุารณ์และตวัละครในเร่ืองสินไซมาเป็นตวัน าเร่ืองเพ่ือดดัแปลงสร้างสรรค์
และอธิบายเหตกุารณ์ให้กลายเป็นเร่ืองเล่าของท้องถ่ินตามจินตนาการในหมู่ชาว
ลาว มิติเช่นนีส่ื้อให้เห็นโลกทัศน์ทางความเช่ือของคนลาว และระบบความคิด
เร่ืองธรรมชาติท่ีสืบเน่ืองกับตวับทสินไซ โดยจะสงัเกตว่าหากพิจารณาแล้วจะ
พบว่าแหล่งธรรมชาติเหล่านีเ้ปรียบเหมือนสายใยของธรรมชาติท่ีให้ผู้คนได้เกาะ
ยึดเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ดงันัน้ ผู้คนจึงมีความหวงแหนและผูกพันกับ
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ธรรมชาติมาก ประชาชนจึงสร้างความทรงจ าและส านึกด้วยการหยิบยกและ
สร้างสรรค์ธรรมชาติท่ีมีอยู่โดยใช้วรรณคดีเร่ืองสินไซมาผูกร้อยเรียงให้เป็น
เร่ืองราวขึน้มาใหม ่เพ่ือให้ธรรมชาตมีิความศกัดิส์ิทธ์ิความสวยงาม ประชาชนจึง
จะเคารพและรักษาธรรมชาตอินัมีคา่ไว้ในผืนป่าแหง่ความอดุมสมบรูณ์ 
 
2. สรุปส่งท้าย 
 

วรรณคดีมรดกสินไซมีบทบาทต่อภูมิทัศน์วัฒนธรรมในลาว โดยชาว
ลาวเช่ือว่าสินไซเป็นพระโพธิสัตว์ และเร่ืองราววรรณคดีสินไซแผ่ไปทั่วมณฑล
ประเทศลาว ดงันัน้จึงท าให้ให้มีการสร้างภูมิทศัน์วฒันธรรมขึน้ในลาวโดยอาศยั
สินไซเป็นแกนหลกัในการสร้าง กล่าวคือ ชาวลาวได้ใช้ช่ือตวัละครในเร่ืองสินไซ
มาผกูโยงให้เข้ากับวดัวาอาราม โรงเรียน แหล่งน า้ธรรมชาติ ภูเขา หินลาด และ
แผนท่ี ลกัษณะเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นบทบาทหน้าท่ีส าคญัของสินไซท่ีมีต่อพืน้ท่ี
ภูมิทศัน์วฒันธรรมในลาว พืน้ท่ีและชมุชนเหล่านนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นร่องรอยทาง
ความเช่ือ ความศรัทธาท่ีผู้คนมีตอ่วรรณคดีดงักลา่ว 

มิติเช่นนีเ้ป็นลักษณะพิเศษท่ีพบในวรรณคดีสินไซ บทบาทของสินไซ
เช่นนีถื้อเป็นการประสมประสานทัง้ความเช่ือทางศาสนา วัดวาอาราม แหล่ง
ธรรมชาติ ภูเขา แผนท่ี ให้เป็นพืน้ท่ีมีความหมายเชิงวัฒนธรรมและบอกเล่า
ตวัตน ช่ือสถานท่ีส าคญัตา่ง ๆ ดงักลา่วย่อมส่ือให้เห็นมิติของท้องถ่ินในลาวและ
บทบาทของสินไซท่ีมีตอ่กนัและกนั ท่ีส าคญัเป็นข้อมลูส าคญัท่ีส่ือให้เห็นการให้
คุณค่าและความหมายผ่านเร่ืองราวของสินไซ สินไซและพืน้ท่ีทางภูมิทัศน์
วฒันธรรมเหล่านีล้้วนมีความหมายต่อชีวิตและความทรงจ าอนัส าคญัของชาว
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ลาว ทัง้ยงัเป็นเคร่ืองมืออธิบายข้อมูลท้องถ่ินท่ีส าคญัต่อชาวลาวทัง้ผู้ ใหญ่และ
เยาวชนในท้องถ่ินได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของพืน้ท่ีภูมิทศัน์วฒันธรรมท่ีส าคญั 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือวิ เคราะห์ปฏิบัติการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษาวาทกรรมทางวัฒนธรรมท่ี
ปรากฏในสังคมไทยในยุคปัจจุบนั เพ่ือศึกษาบริบทของการเกิดวาทกรรมและ
การผลิตซ า้วาทกรรมในหลกัสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษา ในการศึกษาครัง้นี ้
ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์และการตีความจากแหล่งข้อมูลส าคัญต่อไปนี ้(1) 
พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศกัราช 2545 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 3 
พทุธศกัราช 2553 (2) หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 (3) หนงัสือ
เรียนวิชาสงัคมศึกษาจาก 3 ส านกัพิมพ์ท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย 3 ส านกัพิมพ์ 
และ (4) เอกสาร สิ่งพิมพ์และงานเขียนท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นทางประวตัิศาสตร์
และวัฒนธรรมไทย ในการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วาทกรรมในครัง้นีไ้ด้ใช้
กรอบแนวคิดคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-
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   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  e-mail: thichanonchmwng01@gmail.com 
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29) ศกึษาบริบทของการก่อตวัของวาทกรรม ภาคปฏิบตัิการอ านาจและความรู้
วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีใช้สร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวเพ่ือรวมศนูย์อ านาจ
ทางวฒันธรรมในหลกัสตูรและแบบเรียนสงัคมศกึษา 

จากการศกึษาวิเคราะห์พบว่า 1) วาทกรรมท่ีปรากฏในหลกัสตูรและการ
เรียนสงัคมศึกษาท่ีเห็นเด่นชัด คือ “เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม หรือ ความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวทางวฒันธรรม” 2) บริบทของการเกิดวาทกรรมทางวฒันธรรมท่ี
ปรากฏในหลักสูตรยุคปัจจุบันเป็นความต่อเน่ืองการสร้างวาทกรรมทาง
วฒันธรรมในอดีตท่ีเป็นผลมาจากมาจากการสร้างวาทกรรม “ความเป็นไทย” ใน
ยคุของการสร้างรัฐชาติสมยัใหม่ในบริบทของการต่อสู้กบัจกัรวรรดนิิยมตะวนัตก 
และการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจ และการจดัระเบียบการปกครองเพ่ือท า
ให้คนเชือ้ชาติตา่ง ๆ ในดินแดนสยามมีส านึกของความเป็นไทย ตอ่มาวาทกรรม
ความเป็นไทยถกูปรับเปล่ียนเพ่ือเผชิญกับสถานการณ์ทางการเมืองในแต่ละยุค
และปัจจุบนัถูกใช้เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพ่ือ
เผชิญหน้ากับสภาพเศรษฐกิจทุนนิยมและสังคมโลกาภิวัตน์ท่ีมีการแข่งขัน
ทางด้านเศรษฐกิจสงู 3) การผลิตซ า้และการขบัเคล่ือนวาทกรรมทางวฒันธรรม
ได้ด าเนินขบัเคล่ือนผ่านสถาบนัการศกึษาด้วยการสร้างความรู้ผ่านหลกัสตูรและ
แบบเรียนเพ่ือสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ หรือการสร้างความเป็นอนัหนึง่อนัเดียว
และลดทอนความหลากหลายทางวฒันธรรมโดยตดัขาดบริบททางประวตัิศาสตร์ 
การต่อสู้ และต่อรองการเรียกร้องความเสมอภาคของกลุ่มวัฒนธรรมอันจะ
น าไปสู่ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” ในหลกัสูตรและแบบเรียนสังคม
ศึกษา ฉะนัน้ การเรียนการสอนสังคมศึกษา จะต้องให้ความส าคัญต่อความ
หลากหลายทางวฒันธรรมอย่างจริงจงัตอ่ไป  
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ค าส าคัญ:  วาทกรรมทางวฒันธรรม,  ความไมห่ลากหลายทางวฒันธรรม,    
      แบบเรียนสงัคมศกึษา  

 
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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บทน า 
 

ปรากฏการณ์ของการเหยียดวฒันธรรมท่ีปรากฏในส่ือสงัคมออนไลน์ 
อาทิ ข่าวการดหูมิ่นคนอีสาน ดงัข้อความ “มึงคนอีสานน่ีหว่า กระจอก” (วอยซ์
ทีวี, ออนไลน์: วันท่ี 12 ธันวาคม 2560) ซึ่งข้อความดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึง
ความไม่เข้าใจในบริบททางวฒันธรรมและเป็นผลผลิตมาจากการสร้างวาทกรรม
ทางวัฒนธรรมท่ีมีการผลิตซ า้ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษาท่ีเน้น
วฒันธรรมเพียงแค่หนึ่งเดียวและการสร้างแบบแผนมาตรฐานทางวฒันธรรมโดย
หลงลืมบริบททางวฒันธรรมและมิติของความหลากหลายทางวฒันธรรมอย่าง
แท้จริง เม่ือไม่เข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรมอย่างแท้จริงแล้วจะน าไปสู่
การเกิดอคติทางวฒันธรรมและในท่ีสดุจะกลายเป็นความขดัแย้งทางวฒันธรรม
ท่ีรุนแรงในสงัคมต่อไป  บทความนีจ้ึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะห์วาท
กรรมท่ีสืบทอดในหลกัสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษาท่ีจะเป็นเหตแุห่งความไม่
เข้าใจในความหลากหลายทางวฒันธรรมของคนในสงัคม โดยสนใจการสร้างวาท
กรรมทางวฒันธรรมในอดีตและการผลิตซ า้วาทกรรมในยุคปัจจุบนั ทัง้นีแ้ม้ว่า
แบบเรียนและหลกัสูตรจะไม่สามารถใช้เพ่ือศึกษาผลของปรากฏการณ์การดถููก
และเหยียดหยามทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในสงัคมได้ทัง้หมดเน่ืองจากมีปัจจยัอ่ืน
ท่ีส าคญัตอ่การหล่อหลอมคณุลกัษณะของพลเมืองดีกว่าหลกัสตูรและแบบเรียน 
อย่างไรก็ตามการศึกษาวิเคราะห์วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและ
แบบเรียนยงัถือเป็นกระบวนการท่ีจะท าให้เกิดความเข้าใจสงัคมได้ดีในทางหนึ่ง 
เน่ืองจากหลกัสตูรและแบบเรียนเป็นผลสะท้อนของความคิดของสงัคมนัน้ ๆ 

ทัง้นีก้ารวิเคราะห์วาทกรรมเชิงวิพากษ์ในครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือค้นหา
วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีใช้ในการสร้างความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวเพ่ือรวมศูนย์
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อ านาจอันแฝงเร้นในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา เร่ิมจากการศึกษา
เบือ้งหลงัหรือบริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรมทางวฒันธรรมในแต่ละสมยัเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงความต่อเน่ืองทางประวัติศาสตร์ และการผลิตซ า้วาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในยุคปัจจุบนัท่ีเป็นผลมาจากการสร้างวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
อดีต ซึง่ผู้ เขียนได้ศกึษาวิเคราะห์จากแหลง่ข้อมลูส าคญัตอ่ไปนี ้ 

1) พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาตพิทุธศกัราช 2545 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 3 พทุธศกัราช 2553 เน่ืองจากเป็นกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในการจดัการศกึษา
ทรงพลงัต่อกระบวนการจัดการศึกษาในสถานศึกษาทุกระดบัทัง้ในระบบ นอก
ระบบ และตามอธัยาศยั ทัง้นีก้ฎหมายการศกึษาแหง่ชาตถืิอเป็นแบบแผนในการ
จดัการศกึษาซึ่งการสร้างหลกัสตูรหรือกระบวนการผลิตความรู้จะต้องสอดคล้อง
กับจุดมุ่งหมายของกฎหมายทางการศึกษาแห่งชาติฉบับดงักล่าว การศึกษา
กฎหมายการศึกษาแห่งชาติจะช่วยให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการสร้าง
และผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีด าเนินอยูใ่นระบบการศกึษา  

2) หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ซึ่งถือเป็นพิมพ์เขียว
หรือแม่แบบของการจัดการศึกษาในสถานศึกษาท่ีเป็นรูปธรรม การสร้าง
หลกัสูตรเป็นกระบวนการในการผลิตความรู้ ท่ีน าไปใช้ในการจัดการศึกษาใน
สถานศกึษาและขบัเคล่ือนด้วยกระบวนการการจดัการเรียนการสอนในชัน้เรียน
ในยคุปัจจุบนั การศกึษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 จะช่วย
ให้เกิดความเข้าใจถึงปฏิบตัิการวาทกรรมผ่านแม่แบบของการจัดการศึกษาใน
ชัน้เรียน 

3) หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษาจาก 3 ส านักพิมพ์ท่ีใช้กันอย่าง
แพร่หลายในสถานศึกษาประกอบด้วย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ 
ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และส านักพิมพ์เอมพันธ์ ในสาระหน้าท่ีพลเมือง 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

127 “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” 
ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคมท่ีอนญุาตให้ใช้การเรียนวิชาสงัคมศึกษา
ในสถานศึกษาโดยกระทรวงศึกษาธิการ ส านักพิมพ์ละ 12 เล่ม ครอบคลุมทัง้
ระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษา ซึ่งการศึกษาแบบเรียนวิชาสงัคมศึกษาจะ
ช่วยให้เห็นถึงการขยายความรู้ในหลักสูตรซึ่งแบบเรียนถือเป็นวัสดุประกอบ
หลกัสตูรท่ีจะท าให้การขบัเคล่ือนหลกัสตูรสู่ชัน้เรียนเป็นไปตามจดุมุ่งหมายของ
หลกัสตูรอยา่งเป็นรูปธรรม  

ส าหรับกรอบในการศึกษาวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วาทกรรมในครัง้นีไ้ด้ใช้
กรอบแนวคิดของการศึกษาตามแนวทางของ Michael Foucault (1972: 21-29) 
เพ่ือใช้ในการศึกษาประเด็นส าคัญต่อไปนี ้1) บริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรม 2) 
ภาคปฏิบตัิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมท่ีใช้ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวเพ่ือรวมศูนย์อ านาจทางวัฒนธรรมด้วยการวิเคราะห์และตีความผ่าน
หลกัสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา ทัง้นีจ้ะขอกล่าวถึงหลักการวิเคราะห์วาท
กรรม หรือ Discourse เป็นรือ้สร้าง (Deconstruction) ด้วยวิธีการประวตัิศาสตร์
แบบสาแหรก เพ่ือศึกษาปัจจยัหรือบริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรม และอ านาจของ
วาทกรรมในการควบคมุร่างกายของปัจเจกโดยท่ีสงัคมส่วนใหญ่ให้การยอมรับ
ว่าเป็นความชอบธรรม วาทกรรมสร้างอ านาจในการบงัคบั จดัระเบียบ ควบคมุ
พฤติกรรม ปลูกฝังอุดมการณ์ให้กับร่างกาย นอกจากนัน้วาทกรรมยังสร้าง
อ านาจทางการเมืองท่ีกระท าตอ่ร่างกายนัน้มกัเป็นไปในลกัษณะท่ีมองวา่ร่างกาย
เป็นวัตถุซึ่งถูกบังคับในลักษณะของการฝึกวินัย การกระท า การแสดงความ
เคล่ือนไหวหรือแม้กระทัง่ความคดิ รวมถึงการปลกูฝังอดุมการณ์บางอยา่ง เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจประเด็นท่ีน าเสนอข้างต้นผู้ เขียนขอแบง่หวัข้อการน าเสนอดงันี ้1) 
บริบทและปัจจยัของการก่อตวัของวาทกรรมทางวฒันธรรม 2) กระบวนการสร้าง
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของวาทกรรมทางวฒันธรรม ในหลกัสตูร 3) ปฏิบตัิการ
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วาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา 4) ปฏิบตัิการวาทกรรมทาง
วัฒนธรรมในแบบเรียนวิชาสังคมศึกษา และ 5) ความไม่หลากหลายทาง
วฒันธรรมในหลกัสตูรและแบบเรียนวิชาสงัคมศกึษา ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
 

1. บริบทและปัจจัยของการก่อตัวของวาทกรรมทางวัฒนธรรม 
 

วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในหลกัสตูรและแบบเรียนสงัคมศึกษา
เป็นผลมาจากการสร้างวาทกรรมทางวฒันธรรมในอดีตและมีการผลิตสืบเน่ือง
มาจนถึงปัจจบุนั ทัง้นี ้จะขอกล่าวถึงการสร้างวาทกรรมทางวฒันธรรมในแต่ละ
ยคุเพ่ือให้เห็นภาพของความตอ่เน่ืองในการผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรม ทัง้นี ้
วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีปรากฏในหลักสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษาในยุค
ปัจจุบันเป็นผลมาจากการสร้างวาทกรรม “ความสร้างเป็นไทย” ทัง้นีจ้ะขอ
กลา่วถึงบริบทท่ีท าให้เกิดวาทกรรมในแตล่ะยคุให้ภาพอย่างคร่าว ๆ ดงันี ้ 

1.1) ยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย์  สยามต้องเผชิญกับอารยธรรม
ตะวนัตกท่ีมาพร้อมกบัอ านาจท่ีเหนือกว่า ชนชัน้น าสยามในเวลานัน้เลือกรับเอา
ความเจริญทางด้านวตัถเุพ่ือสร้างความเป็นสมยัใหม่และสร้างความเป็นตวัตน
ใหม่ให้กบัส่วนต่าง ๆ เพ่ือประกอบสร้างกลายเป็นไทย ความเป็นไทยในยุคนีจ้ึง
ถูกสร้างขึน้เพ่ือเผชิญหน้ากับภัยคุกคามอ านาจจักรวรรดิตะวันตกและชาวจีน 
อีกทัง้วาทกรรมความเป็นไทยถูกสร้างขึน้เพ่ือจดัระเบียบอ านาจแบบใหม่ท่ีเป็น
การรวมศนูย์อ านาจเข้าสู่สว่นกลางในการสร้างรัฐชาตสิมยัใหม ่(สายชล สตัยาน-ุ
รักษ์, 2548: 40-67) ทัง้นีใ้นยคุก่อนการสร้างความเป็นสมยัใหม่ด้วยฐานคิดแบบ
รัฐประชาชาติ ความเป็นไทยไม่ได้ครอบคลมุถึงคนทุกเชือ้ชาติหรือคนทุกคนใน
ดินแดนในสยามแต่จะชีเ้ฉพาะเพียงกลุ่มคนชัน้น า หรือกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง 
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129 “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” 
ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

จักรวรรดิตะวันตกใช้แนวคิดการสร้างรัฐประชาชาติหรือประเทศชาติท่ีเป็น
รูปธรรมทางการเมืองด้วยเชือ้ชาติ ซึง่ฝร่ังเศสได้ใช้แนวคิดนีรุ้กรานสยามด้วยการ
อ้างว่า “คนลาวในสยามแม้จะมีภาษาท่ีใกล้เคียงกับคนสยาม แตก็่สามารถแยก
ออกกันได้อย่างชัดเจน คนสยามไม่ใช่เชือ้ชาติเพราะมีการผสมกับจีน ดงันัน้
สยามแท้จงึเป็นคนกลุม่น้อยของประเทศนี”้ ท าให้สยามเองในเวลานัน้หนัมาปรับ
ใช้วาทกรรมเร่ืองชาติเพ่ือหลีกเล่ียงการคกุคามจากจกัรวรรดิตะวนัตก มีการสร้าง
วาทกรรมท่ีกล่าวถึงค าว่า “ชาติ คือ กลุ่มคนท่ีพดูภาษาเดียวกนั..... ผู้คนท่ีอาศยั
ในอาณาจกัรเดียวกันถือว่าเป็นไทย” แบบเรียนเล่มแรกได้บรรจคุ าอธิบายความ
เป็นไทยว่า “เราเกิดมาเป็นไทยด้วยกัน เป็นชาติเดียวกนั พดูภาษาเดียวกัน” อีก
ทัง้ยงัมีการเปล่ียนช่ือมณฑลท่ีจากเดิมเป็นช่ือเรียกตามชาติพนัธุ์ของกลุ่มคนท่ี
อาศยับริเวณนัน้ให้กลายมาเป็นช่ือทิศทิศทางโดยในกรุงเทพฯ เป็นศนูย์กลาง 
(คริส เบเคอร์ และ ผาสกุ พงษ์ไพจิตร, 2557: 108-116) การรวมศนูย์อ านาจเพ่ือ
การครอบง าจากส่วนกลางสู่ท้องถ่ินได้มีการสร้างส านึกทางวัฒนธรรมร่วมกัน
โดยเฉพาะด้านภาษา กีดกนัภาษาถ่ิน หน่วยงานราชการใช้ภาษามาตรฐาน ดงั
ตัวอย่างในดินแดนล้านนาภาษาถ่ินล้านนาถูกห้ามมิให้ใช้ในโรงเรียน ต ารา 
เอกสารส าคญัท่ีเป็นภาษาถ่ินถูกท าลาย ช่ือสถานท่ีท่ีเป็นภาษาถ่ินถูกเปล่ียนให้
กลายเป็นภาษาไทยกลางแทน (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2554: 37-50) การท าลาย
ความเป็นท้องถ่ินลงในยุคนีถื้อเป็นความพยายามให้คนท้องถ่ินลืมเลือนความ
เป็นตวัตนของคนท้องถ่ินเพ่ือสร้างส านึกทางวฒันธรรมของคนท้องถ่ินอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการควบรวมศูนย์อ านาจทางการเมืองส าหรั บการสร้างรัฐ
ประชาชาติสมัยใหม่ อีกทัง้วาทกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความเป็นไทย ยังถูกใช้ใน
บริบทความสมัพนัธ์ทางอ านาจเพ่ืออ้างความชอบธรรมในการครอบง าผู้ปกครอง
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เสียงข้างน้อยในโลกของความเป็นไทย เพ่ือให้ผู้ ปกครองสามารถปกครอง
อาณาจกัรได้อยา่งมัน่คงอีกด้วย (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556: 4-22) 

1.2) ยุคแรกเร่ิมหลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง 2475 การสร้าง
ความเป็นไทยเป็นไปเพ่ือการรวมศูนย์กลางทางการเมือง แต่มีการปรับเปล่ียน
ความเป็นไทยมาเป็นเพ่ือสนองสถานการณ์การเมืองท่ีเปล่ียนไปและเพ่ือท าให้
คนไทยมีความภาคภูมิใจในชาติของตนอีกทัง้สืบทอดความเป็นไทยในยุค
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ท่ีเคยเกิดขึน้มาก่อน นอกกจากนัน้ยังเป็นไปเพ่ือ
ปรับเปล่ียนให้คนไทยมีคณุลกัษณะตามท่ีรัฐต้องการ ทัง้นีใ้นชว่งแรกเร่ิมของการ
เปล่ียนแปลงการปกครองโดยเฉพาะในสมยั จอมพล ป. พิบลูสงคราม เกิดกระแส
ชาตินิยมทางวัฒนธรรมแบบจารีตซึ่งได้ด าเนินการไปอย่างเข้มข้นมีการสร้าง
วัฒนธรรมแบบรวมศูนย์กลางมาตรฐานทางวัฒนธรรม ด้วยการก าหนด
มาตรฐานใหม่ทางวัฒนธรรม อาทิ การสร้างค าทักทายและภาษาให้เป็นแบบ
มาตรฐาน มีการปรับเปล่ียนวฒันธรรมให้สอดคล้องกับตะวนัตก การแตง่กายท่ี
เปล่ียนจากการนุ่งโจงกระเบนมาเป็นการสวมใส่เสือ้ผ้าแบบสากล การสร้าง
ระเบียบแบบแผนปฏิบตัิระหว่างกันระหว่างสามีกับภรรยา ผู้ ใหญ่กบัผู้ น้อย แต่
ยังคงรักษาเพ่ือสร้างฐานอุดมการณ์รองรับการปฏิบตัิการทางสังคมของผู้ น า 
(สายชล สตัยานรัุกษ์, 2548: 40-60) 

1.3) ยุคของการต่อสู้กับอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ถึงปัจจุบัน ความ
เป็นไทยวัฒนธรรมไทยถูกใช้เพ่ือต่อต้านภัยคอมมิวนิสต์อันมาจากความ
หวาดกลัวของชนชัน้น าไทยในขณะนัน้ การขับเคล่ือนมาตรฐานความเป็นไทย
วัฒนธรรมไทยได้อาศยัการใช้เทคโนโลยี เช่น การโฆษณา ซึ่งมีการโฆษณาว่า 
“หากว่าไทยกลายเป็นคอมมิวนิสต์ ความเป็นไทยท่ีถกูสร้างขึน้จะถูกท าลายโดย
สิน้เชิง” นอกจากนัน้ยงัมีการบญัญตัคิ าศพัท์ใหมเ่พ่ือประกอบสร้างความเป็นไทย 
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เช่น ค าว่า “ประชาชาติ” , “วฒันธรรม” ทัง้นีก้ารบญัญตัิศพัท์ใหม่ให้กลายเป็นค า
ไทยเป็นไปเพ่ือควบคมุความคดิของคนไทย (สายชล สตัยานรัุกษ์, 2548: 40-67) 

ในปัจจบุนัเป็นยคุท่ีเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมีความเข้มข้นก่อให้เกิดการ
แขง่ขนัทางการค้าและเกิดสงัคมโลกาภิวตัน์ปะทะสงัสรรค์ทางวฒันธรรมมีความ
หวาดระแวงต่อการเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาติ ดังข้อความท่ีปรากฏใน
หลกัสูตรดงันี ้“การอนุรักษ์วฒันธรรมไทยและเลือกรับวฒันธรรมสากล” ซึ่งถือ
เป็นวาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีถูกใช้เพ่ือจดัระเบียบความสมัพนัธ์เชิงอ านาจใน
สังคมไทย เพ่ือสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติพยายามสร้าง
มาตรฐานแหง่ความเป็นไทยด้วยวฒันธรรมไทยเพ่ือสร้างความภาคภมูิใจในความ
เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมเพ่ือตอ่สู้กบัวฒันธรรมตา่งชาติ (ธงชยั วินิจจะกลู, 
2556: 17-22) นอกจากนัน้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีมีการก่อตวัจากบริบททาง
สงัคมในอดีตและสืบทอดหรือผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีด าเนินมาถึงยุค
ปัจจุบันได้สะท้อนผ่านกฎหมายการศึกษาแห่งชาติและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 โดยเฉพาะการระบุตวัชีว้ดัในสาระการเรียนรู้หน้าท่ี
พลเมือง วัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรมตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
ดงัจะกลา่วถึงในหวัข้อถดัไป 
 

2. กระบวนการสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจของวาทกรรมทาง
วัฒนธรรม ในหลักสูตร 
 

สิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดของวาทกรรม คือ ความรู้และอ านาจ หากจะกล่าวถึง
อ านาจวาทกรรมทางวัฒนธรรมท่ีส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิด เจตคติท่ีแสดง
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ออกมาผ่านพฤติกรรมของผู้ เรียนคงต้องกล่าวถึงบทบาท “สถาบนัการศกึษา” ซึง่
ถือเป็นสถาบนัทางสังคมท่ีมีหน้าท่ีในการขัดเกาสมาชิกให้เป็นสมาชิกท่ีดีของ
สงัคม กล่าวได้ว่าสถาบนัการศึกษาเองมีบทบาทในการใช้อ านาจของวาทกรรม
ในการฝึกวินยั จดัระเบียบ ควบคมุความคิด ฝึกฝนการกระท า หรือปลกูฝังถ่าย
อดุมการณ์ให้กบัผู้ เรียน แม้ว่าการกระท าดงักล่าวจะไม่ได้กระท าให้ร่างกายเกิด
ความเจ็บปวด ไม่ได้ใช้ก าลงัด้วยอาวธุและไม่ก่อให้เกิดความหวาดกลวั แตเ่ป็น
การกระท าผา่นความรู้ท่ีกระท าตอ่ร่างกายเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์เชิงอ านาจ การ
ก ากับร่างกายโดยใช้วาทกรรมได้ถูกผลิตขึน้เพ่ื อใช้ในการจัดวางความคิด
พฤติกรรม การเคล่ือนไหวของผู้ เรียน สถานบนัการศึกษาเองมีบทบาทในการ
ผลิตซ า้วาทกรรมให้เพ่ือก ากับความคิดและพฤติกรรมผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีพึง
ปรารถนาด้วยการผลิตองค์ความรู้ทางวิชาการเพ่ือสืบทอดอ านาจในอนาคต 
(สามชาย ศรีสนัต์, 2558: 181-201) ซึ่งหลกัสตูรและแบบเรียนถือเป็นเทคโนโลยี
ทางอ านาจท่ีส าคญัในการขบัเคล่ือนวาทกรรมทางวฒันธรรม แม้วา่การวิเคราะห์
วาทกรรมทางวฒันธรรมในหลกัสตูรและหนงัสือเรียนไม่อาจจะท าความเข้าใจต่อ
การปฏิบัติการของอ านาจของวาทกรรมทางวัฒนธรรมได้ทัง้หมด เน่ืองจาก
กระบวนการเรียนการสอนยงัมีอีกหลายองค์ประกอบทัง้การจดัการเรียนการสอน
ในบริบทของครูผู้ สอน ปฏิบัติการของหลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum)  
อ่ืน ๆ ท่ีสง่ผลตอ่ฐานคิดและการปฏิบตัิของผู้ เรียนท่ีด าเนินไปตามความประสงค์
ของวาทกรรมเพ่ือสร้างความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท าให้ผู้ เรียนเกิดความรู้สึกนึกคิด
และปฏิบตัิตามวาทกรรม “วฒันธรรมไทยอนัดีงามท่ีมีเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกัน” 
ทัง้นีก้ระท าผ่านหลกัสูตรและถูกขยายต่อในแบบเรียนแม้จะไม่ทรงพลงัเท่ากับ
พลงัของส่ือโดยเฉพาะส่ือสงัคมออนไลน์ ส่ือโทรทศัน์หรือส่ือสิ่งพิมพ์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ แต่ภาพท่ีสะท้อนถึงความรู้สึกนึกคิดและการปฏิบัติในส่ือต่าง ๆ มักมี
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ความไมแ่ตกตา่งภาพท่ีสะท้อนในแบบเรียนมากนกั แบบเรียนจึงเป็นเสมือนภาพ
สะท้อนวิถีของคนในสงัคมได้เป็นอยา่งดี (นิธิ เอียวศรีวงศ์, 2557: 50-80) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นอ านาจของหลกัสตูรมีความส าคญัท่ีส่งผลต่อการ
จดัการศกึษาซึง่ถือเป็นกระบวนการหล่อหลอม ขดัเกลา ปลกูฝังอดุมการณ์ให้กับ
ผู้ เรียนไปสู่ผลลทัธ์ (Outcome) จะเกิดขึน้ในตวัของผู้ เรียน ทัง้ลกัษณะนิสัย ฐาน
ความคิด และพฤติกรรมต่าง ๆ ของผู้ เรียน ทัง้นีจ้ะขอกล่าวถึงความหมายของ
หลักสูตรคร่าว ๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจต่อบทบาทของหลักสูตรในการจัด
การศึกษา ซึ่งมีผู้ ให้ความหมายของหลักสูตรไว้หลากหลายความหมาย มีการ
มองวา่หลกัสตูรเป็นทัง้เนือ้หารายวิชา หลกัสตูรเป็นมวลประสบการณ์ท่ีจดัให้กับ
ผู้ เรียน หลกัสตูรเป็นแผนหรือเอกสารท่ีเป็นแม่บทของการจดัประสบการณ์ให้กับ
ผู้ เรียน (Marsh and Willis, 2003: 7-13) ซึ่งเห็นได้ว่าหลักสูตรมีความส าคญัใน
การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ เรียนท่ีจะน าไปสู่การก่อเกิดคุณลักษณะท่ีพึง
ปรารถนาผ่านกระบวนการของหลักสูตร (Learning Outcome) ครอบคลุม
ทางด้านพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) ทักษะพิสัย ( Psychomotor Domain) 
จิตพิสัย (Affective Domain) ส าหรับปัจจัยท่ี มีส่วนท าให้หลักสูตรมีการ
เปล่ียนแปลงนัน้ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงกดดนัทางสงัคม การเมือง มีส่วนส าคญั
ในการก าหนดทิศทางของหลกัสตูร ในอดีตหลกัสตูรถกูสร้างเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชนชัน้น า มีการก าหนดเนือ้หารายวิชา การจดัประสบการณ์ต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามท่ีรัฐต้องการ อาทิ ในยคุของการสร้างรัฐประชาชาตสิมยัใหม ่มีการ
ก าหนดให้นกัเรียนได้เรียนภาษาและวฒันธรรมอนัเป็นมาตรฐานจากส่วนกลาง
เพ่ือให้คนแตล่ะเชือ้ชาติท่ีอาศยัในดินแดนสยามลืมเลือนความเป็นตวัตนและมี
ส านึกแห่งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของความเป็นชาติร่วมกัน รัฐเป็นผู้ มีส่วน
เก่ียวข้องกับหลักสูตรเป็นอย่างมากทัง้เป็นผู้ก าหนดความเป็นไปของหลักสูตร 
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การบริหารหลกัสูตร ซึ่งรัฐขบัเคล่ือนอ านาจวาทกรรมผ่านหลกัสูตรท่ีจะน าไปสู่
การจดัการเรียนการสอนในระดบัชัน้เรียน ด้วยการท าหน้าท่ีก าหนด และวางแผน
หลักสูตร เป็นแบบแผนส าหรับการด าเนินการจัดการศึกษา (Planned 
Curriculum) และน าไปสู่หลกัสูตรระดบัการจดัการเรียนรู้ในชัน้เรียน (Activities 
Curriculum) อนัจะส่งผลต่อประสบการณ์ท่ีผู้ เรียนได้รับจากการเรียนการสอน
ผ่านหลักสูตร (Experienced Curriculum) ซึ่งเป็นการกระท าผ่านกระบวนการ
เทคโนโลยีการใช้อ านาจ ด้วยหลกัสตูรเองท่ีเป็นแม่แบบของการจดัการศึกษาใน
การผลิตองค์ความรู้ในรูปแบบวินยัทางวิชาการเพ่ือสืบทอดอ านาจวาทกรรมทาง
วฒันธรรม เพ่ือสร้างผู้ เรียนให้เป็นผู้ ว่านอน สอนง่าย มีความคิดและอุดมการณ์
ท่ีพึงปรารถนาของรัฐ ทัง้มีหน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลิตองค์ความรู้ รูปแบบ และ
เทคนิคของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติการทางอ านาจในการ
ควบคมุ ก ากับ ดแูลพฤติกรรม การแสดงออกทางความคิด หรืออุดมการณ์ของ
ผู้ เรียนอีกทัง้ยงัมีการตรวจสอบการใช้อ านาจผ่านการวดัและประเมินผลทางการ
ศกึษา ซึง่การสอบนัน้เป็นการท าให้เกิดการเช่ือมตอ่ระหว่างอ านาจท่ีสร้างความรู้
และร่างกาย การสอบเป็นการประเมินตดัสิน วินิจฉยั ให้คณุคา่ในฐานะท่ีร่างกาย
นัน้ปกติหรือไม่ปกติเป็นไปตามท่ีพึงปรารถนาหรือไม่ หากเป็นไปตามพึง
ปรารถนาร่างกายนัน้จะได้รับรางวลัตอบแทนอนัดีงามท่ีมาในรูปแบบของเกรด
เฉล่ีย ประทบัตราแห่งความเก่ง ดีเดน่ หากร่างกายไม่ยอมเช่ือฟังหรือเป็นไปไม่
ในทางท่ีพึงปรารถนาจะถูกลงโทษผ่านรูปแบบการสอบตก การประท าตราจัด
อนัดบัให้อยู่ในต าแหนง่ท้าย ๆ  
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3. ปฏิบัตกิารวาทกรรมทางวัฒนธรรมในหลักสูตรสังคมศึกษา 
 

ภายใต้ปฏิบตัิการวาทกรรมทางวัฒนธรรมของหลักสูตรและการเรียน
การสอนสังคมศึกษาส าหรับบริบทประเทศไทยนัน้ สิ่งส าคัญจะต้องกลับไป
พิจารณา พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติพทุธศกัราช 2545 ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม
ฉบบัท่ี 3 พทุธศกัราช 2553 อนัแมบ่ทของการสร้างหลกัสตูรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พืน้ฐาน 2551 ซึ่งจะเผยให้เห็นถึงการใช้วาทกรรมทางวัฒนธรรมผ่าน
กระบวนการบงัคบัใช้อ านาจในการจดัการศึกษาให้เป็นตามท่ีพึงปรารถนาของ
รัฐเพ่ือจรรโลงและผลิตซ า้วาทกรรมท่ีสืบทอดมาจากอดีตโดยมีมาตราส าคญัใน
ตวับทกฎหมายท่ีสะท้อนให้ถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายในการสืบทอดวาทกรรม
ทางวฒันธรรมในอดีตดงันี ้ 

“มาตรา 4 ในพระราชบญัญัตินี ้“การศึกษา” หมายความว่า 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสงัคม โดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนั
เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สงัคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้ 
บคุคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต....” 

 
จากความในมาตรา 4 ชีใ้ห้เห็นว่ารัฐได้นิยามความหมายของค าว่า

การศกึษา ท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบักระบวนการสืบสานทางวฒันธรรม ซึง่ชีใ้ห้เห็น
วา่หน้าท่ีส าคญัของการศกึษา คือ การสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของสงัคม ดงั
ข้อความท่ีระบหุลกัการจดักระบวนการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนเอาไว้ว่า “กระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ส่งเสริมศาสนา ศิลปวฒันธรรม
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ของชาติ” ซึ่งการศึกษาดงักล่าวเป็นการจัดการศึกษาตามแนวคิดสารัตถนิยม
และแนวคิดนิรันดรนิยม ซึ่งฐานความคิดความเช่ือแนวทางนีต้่างมุ่งหวังว่า
การศึกษาจะต้องรักษาแก่นแท้และมรดกของสงัคมเอาไว้มิให้สูญสลาย ผู้ เรียน
ท าหน้าท่ีเป็นผู้ สืบทอดวฒันธรรมอนัดีงามของสงัคม อย่างไรก็ตามค าถามหรือ
ข้อสงสยัท่ีมีตอ่การจดัการศกึษาแบบนีว้่า “ใครเป็นผู้ก าหนดก าหนดว่าสิ่งใดเป็น
ความรู้, มรดกทางวฒันธรรมของสงัคมท่ีว่านีไ้ด้รวมเอาวฒันธรรมของกลุม่ตา่ง ๆ 
ไว้ด้วยหรือไม่, การศึกษาแบบนีช้่วยท าให้ผู้ เรียนได้เกิดการวิพากษ์ถึงความไม่
เสมอภาคของกลุ่มวฒันธรรม ตา่ง ๆ ในหลกัสตูรด้วยหรือไม่” ซึ่งประเด็นค าถาม
ดงักล่าวชีใ้ห้เห็นถึงความไม่สมดลุทางอ านาจในการจดัการศกึษา ทัง้นีแ้นวทาง
ส าคัญท่ีจะน าไปสู่การจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย คือ 
กระบวนการสร้างหลักสูตรให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติการศึกษาฉบับนี ้
กล่าวคือ การสร้างหรือพฒันาหลกัสตูรจะต้องระบถุึงหลกัการหรือวิธีการในการ
มุ่งส่งเสริมความเป็นไทย และการส่งเสริมวัฒนธรรมของชาติท่ีก าหนดไว้ใน
กฎหมายการศึกษา ทัง้นีใ้นการจดัการศึกษาในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานต่างยึด
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 เป็นแบบแผนจัดการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2545 ท่ีแก้ไข
เพิ่มเติมฉบับท่ี 3 พุทธศักราช 2553 หลักสูตรจึงถือเป็นเคร่ืองมือในการ
ขับเคล่ือนปฏิบตัิการทางอ านาจวาทกรรมหรือเป็นเทคโนโลยีอ านาจของการ
ขบัเคล่ือนวาทกรรม ทัง้นีจ้ะขอน าเสนอกระบวนการของการปฏิบตัิการวาทกรรม
ทางวฒันธรรมในหลกัสตูรดงันี ้

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน แบง่สาระการเรียนรู้ออกเป็น 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) คณิตศาสตร์ 2) ภาษาไทย 3) สงัคมศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 4) วิทยาศาสตร์ 5) ภาษาต่างประเทศ 6) สุขศึกษาและ 
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พลศกึษา 7) ศลิปะ และ 8) การงานอาชีพฯ ในแตล่ะกลุม่สาระการเรียนรู้ได้มีการ
ก าหนดตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางเพ่ือให้บุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้
หลกัสตูรได้น าเนือ้หาสาระแกนกลางไปใช้ในการด าเนินการจดัการเรียนการสอน 
ทัง้นีจ้ะกล่าวถึงกระบวนการส่งต่ออุดมการณ์ในหลักสูตรทางการ (Formal 
Curriculum) ก่อนท่ีจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนนัน้ เร่ิมจาก  
1) ระดบัส านักเขตพืน้ท่ีการศึกษาจะมีการจัดท าหลักสูตรท้องถ่ินซึ่งยึดถือเอา
หลกัสตูรแกนกลางเป็นฐานในการพฒันาหลกัสูตรในระดบัท้องถ่ิน โดยจะไม่ตดั
ตวัชีว้ดัใด ๆ ในสาระการเรียนรู้แกนกลางออกได้ 2) ระดบัสถานศึกษา เร่ิมจาก
สถานศกึษาท าความเข้าใจหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐานพทุธศกัราช 
2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขึน้มาให้สอดคล้องกับ
หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 โดยมีหลกัการส าคญัคือยืดหยุ่น
การให้อ านาจสถานศึกษาก าหนดจุดเน้นหรือสาระการเรียนรู้ท้องถ่ินเพิ่มเติม 
รวมไปถึงการจัดท ารายวิชาเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับบริบทชุมชนท้องถ่ิน
สถานศึกษา และ 3) ระดบัชัน้เรียน ซึ่งครูผู้สอนจะจดัท าหลักสูตรรายวิชา โดย
การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 เพ่ือจดัท าอธิบาย
รายวิชาโครงสร้างรายวิชา การจดัการท าแผนการจดัการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่การ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนให้กบัผู้ เรียน (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551: 5-20) 

ส าหรับการเรียนการสอนหลกัสูตรสงัคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ก าหนดสาระการเรียนรู้ออกเป็น 5 สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) ศาสนา 
ศีลธรรมและจริยธรรม 2) หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม 
3) เศรษฐศาสตร์ 4) ประวัติศาสตร์ และ 5) ภูมิศาสตร์ ซึ่งมีการปรับเปล่ียน
โครงสร้างและปรับเปล่ียนตวัชีว้ัดและมาตรฐานการเรียนรู้อยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ในช่วงปี 2557 มีการก าหนดให้ผู้ เรียนได้เรียนวิชาหน้าท่ีพลเมือง โดยก าหนดให้
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มีการจดัท าโครงสร้างเพิ่มเติมให้ผู้ เรียนได้เรียนเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับเป้าหมาย
และภารกิจส าคญัของรัฐ ในการสร้างพลเมืองตามวิถีท่ีรัฐปรารถนาโดยก าหนด
สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องด าเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาหน้าท่ี
พลเมืองในรูปแบบของการบรูณาการเข้าไปในรายวิชาพืน้ฐานและการจัดท าขึน้
รายวิชาเพิ่มเติมขึน้มา 

ในส่วนของการผลิตซ า้หรือการสืบทอดวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน
หลกัสตูร ผู้ เขียนจะขอน าเสนอเนือ้หาสาระแกนกลางและเนือ้หาในแบบเรียนใน
สาระการเรียนรู้ท่ี 2 หน้าท่ีพลเมือง วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม ซึง่ถือ
เป็นสาระท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกบัเร่ือง “วฒันธรรม” โดยตรงและกล่าวถึงถึงเนือ้หา
ทางด้านวัฒนธรรมในหลักสูตรมากกว่าสาระการเรียนรู้อ่ืนในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมทัง้นีเ้พ่ือวิเคราะห์วาทกรรมและ
ปฏิบตักิารวาทกรรมท่ีปรากฏในหลกัสตูรดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตารางท่ี 1 แสดงตวัชีว้ัดและสารการเรียนรู้แกนกลางท่ีเก่ียวข้องกับวัฒนธรรม 
ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 
ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ระดับประถมศึกษา 
ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ระดับมัธยมศึกษา 
ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.3/1 สรุปประโยชน์และปฏิบตัิ
ตนตามประเพณีและวฒันธรรมในครอบครัว
และท้องถิ่น 
สาระแกนกลาง: 1) ประเพณีและวฒันธรรมใน
ครอบครัว เช่น การแสดงความเคารพ และการ
เช่ือฟังผู้ ใหญ่ การกระท ากิจกรรมร่วมกนัใน
ครอบครัว 2) ประเพณีและวฒันธรรมในท้องถิ่น 
เช่น การเข้าร่วมประเพณีทางศาสนา ประเพณี
เก่ียวกบัการด าเนินชีวิต ประโยชน์ของการ
ปฏิบตัิตนตามประเพณีและวฒันธรรมใน
ครอบครัวและท้องถิ่น  

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.1/3 อภิปรายเก่ียวกบั
คณุค่าทางวฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดีหรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจ
ผิดตอ่กนั  
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ายคลงึและ
ความแตกต่างระหว่างวฒันธรรมไทยกบั
วฒันธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้  
2) วฒันธรรมท่ีเป็นปัจจยัในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ท่ีดี หรืออาจน าไปสู่ความเข้าใจ
ผิดตอ่กนั  
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.3/2 บอกพฤตกิรรมการ
ด าเนินชีวิตของตนเอง และผู้ อ่ืนท่ีอยู่ในกระแส
วฒันธรรมท่ีหลากหลาย  
สาระแกนกลาง: 1) พฤติกรรมของตนเองและ
เพ่ือน ๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น การทกัทาย  
การท าความเคารพ การปฏิบตัิตาม ศาสนพิธี 
การรับประทานอาหาร การใช้ภาษา (ภาษาถิ่น
กบัภาษาราชการ และภาษาอ่ืน ๆ ฯลฯ) 2) 
สาเหตท่ีุท าให้พฤติกรรมการด าเนินชีวติใน
ปัจจบุนัของนกัเรียน และผู้ อ่ืนแตกต่างกนั 
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.2/3 อธิบายความคล้ายคลึง
และความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชีย เพ่ือ
น าไปสู่ความเข้าใจอนัดีระหว่างกนั 
สาระแกนกลาง: 1) ความคล้ายคลงึและ
ความแตกต่างของวฒันธรรมไทย และ
วฒันธรรมของประเทศในภมูิภาคเอเชีย
วฒันธรรมเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความ
เข้าใจอนัดีระหว่างกนั 
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ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับประถมศึกษา 

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.4/4 อธิบายความแตกต่าง
ทางวฒันธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  
สาระแกนกลาง: 1) วฒันธรรมในภาคต่าง ๆ 
ของไทย ท่ีแตกต่างกนั เช่น การแต่งกาย ภาษา 
อาหาร 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.3/3 อนรัุกษ์วฒันธรรมไทย
และเลือกรับวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม  
สาระแกนกลาง: 1) ความส าคญัของ
วฒันธรรมไทย ภมูิปัญญาไทยและวฒันธรรม
สากล 2) การอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย 
และภมูิปัญญาไทยท่ีเหมาะสม 
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.5/3 เห็นคณุค่าวฒันธรรมไทย
ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวติในสงัคมไทย  
สาระแกนกลาง: 1) วฒันธรรมไทย ท่ีมีผลต่อ
การด าเนินชีวิตของคนในสงัคมไทย 2) คณุค่า
ของวฒันธรรมกบัการด าเนินชีวติ 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ม.4-6/5 วเิคราะห์ความ
จ าเป็นท่ีต้องมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
และอนรัุกษ์วฒันธรรมไทย และเลือกรับ
วฒันธรรมสากล  
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและ
ความส าคญัของวฒันธรรม 2) ลกัษณะและ 
ความส าคญัของวฒันธรรมไทยท่ีส าคญั      
3) การปรับปรุงเปล่ียนแปลงและอนรัุกษ์
วฒันธรรมไทย 4) ความแตกต่างระหว่าง
วฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมสากล 5) แนว
ทางการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยท่ีดีงาม และ  
6) วธีิการเลือกรับวฒันธรรมสากล 
 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.5/4 มีส่วนร่วมในการอนรัุกษ์
และเผยแพร่ภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน  
สาระแกนกลาง: 1) ความส าคญัของ 
ภมูิปัญญาท้องถิ่น ตวัอย่างภมูิปัญญาท้องถิ่น
ในชุมชน ของตน 2) การอนรัุกษ์และเผยแพร่ 
ภมูิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 
 

 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

141 “วาทกรรมทางวัฒนธรรม” และ “ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรม” 
ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับประถมศึกษา 

ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ระดับมัธยมศึกษา 

ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.6/2 วเิคราะห์การ
เปล่ียนแปลงวฒันธรรมตามกาลเวลาและธ ารง
รักษาวฒันธรรมอนัดีงาม  
สาระแกนกลาง: 1) ความหมายและประเภท
ของวฒันธรรม 2) การเปล่ียนแปลงวฒันธรรม
ตามกาลเวลาท่ีมีผลตอ่ตนเองและสงัคมไทย 3) 
แนวทางการธ ารงรักษาวฒันธรรมไทย 
ตัวชีว้ัด: ส 2.1 ป.6/4 อธิบายคณุค่าทาง
วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มคนใน
สงัคมไทย  
สาระแกนกลาง: 1) ประโยชน์และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม 2) ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ระหวา่งกลุ่มคนภาคต่าง ๆ ในสงัคมไทย 3) แนว
ทางการรักษาวฒันธรรม 

 
จะเห็นได้ว่าตวัชีว้ดัและเนือ้หาสาระการเรียนรู้แกนกลางท่ีเก่ียวข้องกับ

เนือ้หาทางด้านวฒันธรรม มีลกัษณะของความเป็นวาทกรรมทางวฒันธรรมท่ี
ส าคัญดังนี ้“เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทย, การอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาไทยท่ีเหมาะสม และวฒันธรรมสากลท่ีเหมาะสม” ซึ่งวาทกรรมเหล่านีใ้ห้
ความส าคญัต่อคุณค่าของวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวาทกรรม 
“ความเป็นไทย” ท่ีก่อตวัขึน้ในอดีตในบริบททางการเมืองและสังคมเพ่ือสร้าง
ความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวของชาติพนัธุ์ตา่ง ๆ ในดินแดนสยาม และการเลือกรับ
วฒันธรรมอย่างเหมาะสม เป็นการยอมให้มีการเปิดพืน้ท่ีให้กบัความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในขอบเขตท่ีจ ากัด ดังจะพบได้ว่าในช่วงระดับประถมศึกษา
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ตอนต้นนัน้มีการเปิดพืน้ท่ีให้กับวัฒนธรรมท้องถ่ินได้มีตัวตน แต่การเรียนรู้
เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมท้องถ่ินหรือวฒันธรรมยงัเป็นไปในลกัษณะการ
รับรู้แบบผิวเผินท่ีเน้นไปแคเ่พียงการรู้จ าและเข้าใจซึ่งเป็นการเรียนรู้ในระดบัขัน้
พืน้ฐาน แต่อย่างไรก็ตามการจัดเนือ้หาในหลักสูตรก็เป็นไปตามหลักการจัด
เนือ้หาในหลักสูตรและเป็นไปตามพัฒนาการของการของเรียนของผู้ เรียนใน
ระดบัประถมศกึษาท่ีจะต้องเรียนจากสิ่งใกล้ตวั เรียนในเร่ืองท่ีง่ายไปหาเร่ืองยาก
หรือซับซ้อน (ทัศนีย์ บุญเติม, ม.ป.ป.: 57-97) ส่งผลท าให้ผู้ เรียนได้เรียน
วัฒนธรรมท้องถ่ินของตวัเองก่อน การเรียนรู้เนือ้หาวัฒนธรรมในช่วงดงักล่าว
มกัจะเป็นการเรียนรู้เพ่ือท าให้เกิดความรู้ความจ าและน าไปสู่การปฏิบตัิ ตอ่มา
เม่ือระดบัชัน้ประถมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะในช่วงชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5-6 
ได้มีการบรรจเุนือ้หาสาระท่ีโยงความเป็นวฒันธรรมท้องถ่ิน ความแตกต่างทาง
วฒันธรรมเข้าสู่ความเป็นวฒันธรรมไทยท่ีเป็นแกนหลกัของชาติท่ีสมควรธ ารง
อนรัุกษ์สืบสานตอ่ไป 

สภาวะของการปลกูฝังความคิดผู้ เรียนในระดบัประถมศึกษาให้มีความ
ความรู้ ความจ า และการเห็นคุณค่าทางแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม 
สถาบันการศึกษาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมรูปแบบหนึ่งได้สร้างความ รู้ผ่าน
หลกัสตูรก ากบัพฤติติกรรม ฝึกวินยั ก ากบัความคิดรวมถึงการปลกูฝังอดุมการณ์ 
ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมท่ีถูกก าหนดขึน้ผ่านหลักสูตร และถูกส่งต่อไปยัง
ห้องเรียนผ่านกระบวนการเรียนการสอนตามหลกัสูตรโดยครู จึงเป็นการกระท า
เพ่ือส่งต่อวาทกรรมทางด้านวัฒนธรรมไปเพ่ือท าให้ผู้ เรียนได้เห็นคุณค่าของ
วฒันธรรมและปฏิบตัิตามภายใต้ความปรารถนาดีท่ีจะรักษาสิ่งดีงามของสงัคม
และท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอยู่ร่วมกับสงัคมได้อย่างมีความสุข 
แตอ่ย่างไรก็ตามเม่ือมองภาพรวมทัง้หมดตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงระดบั
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ในหลักสูตรและแบบเรียนสังคมศึกษา 

มัธยมศึกษา จะพบว่าเนือ้หาท่ีเก่ียวกับวัฒนธรรม “ท้องถ่ิน” จากเดิมมีการ
ก าหนดเนือ้หาไว้ในหลักสูตรระดับประถมศึกษา แต่พอถึงเนือ้หาท้องถ่ินใน
หลักสูตรมัธยมศึกษาเร่ิมหายไปและถูกแทนท่ีด้วยค าว่า “วัฒนธรรมไทย” 
สะท้อนให้ถึงการหดหายของวฒันธรรมท้องถ่ินหรือวฒันธรรมภูมิภาคกลายมา
เป็นค าวา่ “วฒันธรรมไทย” นอกจากนัน้เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบั “การปะทะสงัสรรค์
ระหว่างวฒันธรรมไทยกับวฒันธรรมอ่ืน” มีลกัษณะความเป็นชาตินิยมผสมอยู่
โดยเฉพาะเนือ้หาระบถุึง “การเลือกรับวฒันธรรมอ่ืนอย่างเหมาะสมให้สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมไทยเพ่ือการด ารงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยท่ีสมควรอนุรักษ์สืบ
ทอดต่อไป” ตามตัวชีว้ัดท่ี ส 2.1 ม.3/3 ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พืน้ฐาน 2551 ซึ่ง นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2557: 20-30) ได้อธิบายข้อความท่ีแสดงถึง
ความเป็นชาตนิิยมและความรักชาติในแบบเรียนว่า “เป็นวาทกรรมท่ีถกูสร้างขึน้
เพ่ือเป็นเคร่ืองมือทางการเมืองท่ีส าคญัในการรักษาความมัน่คงของรัฐ” ซึ่งใช้ใน
การศกึษาปลูกฝังส านึกกล่อมเกลา ครอบง า และสร้างส านึกให้กับผู้ เรียนอย่าง
หนึง่ผา่นระบบการศกึษาท่ีมีหลกัสตูรเป็นแกนหลกัของการจดัการเรียนการสอน  

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่ารัฐเองได้ใช้อ านาจของวาทกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีแม้จะมุ่งเน้นความหลากหลายแต่ก็โยงเข้าหาความเป็นอนัหนึ่งอัน
เดียว เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชาติท่ีมีลักษณะเป็น
เอกลกัษณ์ มีส านึกร่วมกันเก่ียวกับมาตรฐานท่ีรัฐก าหนดขึน้ผ่านหลักสูตรเพ่ือ
สร้างผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีรัฐพึงปรารถนา อ านาจในการสร้างหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ล้วนแตเ่ป็นไปตามความปรารถนาของรัฐ
แทบทัง้สิน้สิน้ กล่าวคือ รัฐใช้อ านาจตามกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติ
การศกึษาแห่งชาติ 2545 ด าเนินการก าหนดหลกัสูตร และรูปแบบการเรียนการ
สอนเพ่ือสร้างพลเมืองท่ีรัฐต้องการ ในส่วนของวาทกรรมทางวัฒนธรรม 
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โดยเฉพาะ “ความภมูิใจในวฒันธรรมของชาติ” ยงัมีการด าเนินการสืบทอดต่อไป
เร่ือย ๆ ซึง่ท าให้เกิดการเบียดขบั หรือเปิดโอกาสให้วฒันธรรมท้องถ่ิน วฒันธรรม
จากภายนอก และความหลากหลายทางวฒันธรรมเข้ามามีพืน้ท่ีในหลกัสูตรใน
ปริมาณท่ีจ ากดั ทัง้จ ากดัในด้านน า้หนกัของเนือ้หา และการก าหนดการเลือกรับ
เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยท่ีถูกสร้างโดยรัฐ ด้วยการด าเนินการ
สืบทอดผลิตซ า้วาทกรรมทางวฒันธรรมเช่นนีมี้ผลท าให้ผู้ เรียนมองวฒันธรรมใน
เชิงเดียวมากกว่าการมองเห็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ ซึ่งจะ
กล่าวถึงในรายละเอียดในหวัข้อถัดไป อย่างไรก็ตามหลกัสูตรท่ีก าหนดโดยรัฐมี
สถานะเป็นเพียง (Planned Curriculum) เท่านัน้แต่การขบัเคล่ือนหลกัสูตรไปสู่
ห้องเรียน (Enacted Curriculum) ยงัต้องกลบัไปพิจารณาถึงองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
ท่ีจะส่งผลให้เกิดประสบการณ์กับผู้ เรียน ทัง้นีแ้บบเรียนถือเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัในการขยายความรู้ในหลักสูตรไปสู่ห้องเรียน ซึ่งผู้ เขียนจะกล่าวถึงการ
ขยายการสร้างและการปลกูฝังวฒันธรรมในแบบเรียนดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้
 

4. ปฏิบัติการวาทกรรมทางวัฒนธรรมในแบบเรียนวิชาสังคม
ศึกษา  

 
จากท่ีกล่าวมาข้างในหัวข้อปฏิบัติการวาทกรรมทางวัฒนธรรมใน

แบบเรียนวิชาสงัคมศกึษา ซึง่เผยให้เห็นการขบัเคล่ือนวาทกรรมตามเจตนารมณ์
ของรัฐผ่านการก าหนดกฎหมายการศึกษาซึ่งน ามาสู่การสร้างหลักสูตร
แกนกลางให้สอดคล้องกับกฎหมายท่ีออกโดยรัฐ การน าหลกัสูตรไปใช้ถือเป็น
หน้าท่ีส าคญัของครูท่ีจะเช่ือมระหว่างหลักสูตรอุดมการณ์ (Ideal Curriculum)  
ท่ีถกูถ่ายทอดผ่านหลกัสูตรท่ีเป็นเอกสารทางการ (Formal Curriculum) ท้ายสุด
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ผู้ ท่ีจะด าเนินการขบัเคล่ือนหลกัสตูรสูห้่องเรียน คือ ครูผู้สอนท่ีจะกลวิธีตา่ง ๆ ใน
การจัดการเรียนรู้รวมถึงใช้หนังสือเรียนเพ่ือใช้ในการจัดประสบการณ์ให้กับ
ผู้ เรียน ซึง่หนงัสือเรียนถือเป็นวสัดปุระกอบหลกัสตูร (Curriculum Material) ท่ีจะ
ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และส่งผลต่อความรู้ ความคิด เจตคติและพฤติกรรม ใน
อดีตการผลิตแบบเรียนมักผูกขาดโดยรัฐ เป็นความรู้ท่ีรัฐผลิตขึน้เพ่ือก ากับ
ความรู้ ความคิดของผู้ เรียนให้เป็นไปตามท่ีรัฐปรารถนา แม้ว่าในยุคปัจจุบนัรัฐ
จะไม่ได้ผกูขาดการผลิตแบบเรียนเหมือนในอดีต เน่ืองจากรัฐอนุญาตให้เอกชน
จดัพิมพ์และจดัจ าหน่วยแบบเรียนในวิชาตา่ง ๆ และจ าหน่ายให้กับสถานศึกษา
ของรัฐและเอกชนได้ แตอ่ย่างไรก็ตามส านกัพิมพ์เอกชนยงัต้องขออนญุาตรัฐใน
การจัดพิมพ์ และมีการต่อใบอนุญาตทุก ๆ 5 ปี การพิมพ์เนือ้หาในแบบเรียน
จะต้องสอดคล้องกับเนือ้หาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 
(กลุ่มพัฒนาส่ือการเรียนรู้ ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2561: 
ออนไลน์) แบบเรียนจึงถือเป็นเอกสารประกอบหลกัสูตร (Curriculum Material) 
ท่ีเร่ิมจากรัฐเป็นผู้ ก าหนดขอบเขตของความรู้ในหลักสูตรและส านักพิมพ์ท า
หน้าท่ีขยายความรู้ในการศกึษาเพ่ือส่งทอดวาทกรรมทางวฒันธรรมผ่านหนงัสือ
เรียน ในการวิเคราะห์ปฏิบตัิการวาทกรรมผ่านหนงัสือเรียนในครัง้นีผู้้ เขียนได้
ศกึษาเปรียบเทียบการน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมจากหนงัสือของ
ส านกัพิมพ์ท่ีได้รับอนุญาตให้ตีพิมพ์และมีการใช้ประกอบการเรียนการสอนใน
สถานศกึษาอย่างแพร่หลาย ดงันี ้1) ส านกัพิมพ์สถาบนัพฒันาคณุภาพวิชาการ 
2) ส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ และ 3) ส านักพิมพ์เอมพันธ์ ซึ่งจะขอน าเสนอ
เนือ้หาในแตล่ะสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรม ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางท่ี 2 แสดงการเปรียบเทียบการน าเสนอเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมไทย
โดยส านกัพิมพ์ 
 
ประเด็น
เนือ้หาที่
น าเสนอ 

ส านักพิมพ์ 
สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 

ส านักพิมพ์ 
อักษรเจริญทัศน์ 

ส านักพิมพ์ 
เอมพันธ์ 

การให้
ความหมาย 
“วฒันธรรม
ไทย” 

วฒันะธรรมไทยเป็น
เอกลกัษณ์ของชาติไทย
เป็นผลรวมจากความรู้ 
ความคดิ สตปัิญญา
ของบรรพบรุุษท่ีสัง่สม
สืบมาโดยผ่านการ
พฒันาให้เหมาะสมตอ่
การเปล่ียนแปลงตาม
ยคุสมยัของสงัคมไทย 
วฒันธรรมเดิมของไทย
ได้รับอิทธิพลจาก 
ชนชาตติ่าง ๆ ซึง่ถกู
น ามาปรับปรุง
ผสมผสานกรรม
กลายเป็นส่วนหนึ่งของ
วฒันธรรมไทยไปใน
ท่ีสดุ  
(ณทัธนทั เล่ียวไพโรจน์, 
2559 :142-143)  
 

วฒันธรรมไทยเป็นสิ่งดี
งามท่ีคนไทยสร้างขึน้มา
นบัตัง้แต่บรรพบรุุษและได้
หล่อลอมให้คนไทยทกุหมู่
เราทัว่ทกุภมูิภาคของ
ประเทศเป็นอนัหนึ่งอนั
เดียวกนัประชาชนโดย
ยดึถือและน ามาปฏิบตัิ
เป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิตก่อให้เกิดความ
ภาคภมูิใจและเป็นเคร่ือง
ยดึเหน่ียวให้คนในชาติ
รู้สกึเป็นพวกพ้องเดียวกนั  
(กระมล ทองธรรมชาติ 
และคณะ, 2558: 84-85)  

วฒันธรรมไทยเป็น
ผลงานท่ีบรรพบรุุษไทย
สัง่สมและสร้างสรรค์
ขึน้อย่างตอ่เน่ืองตัง้แต่
สมยัสุโขทยัจนถงึ
ปัจจบุนั เพ่ือให้
ลกูหลานได้ยึดถือและ
ปฏิบตัิตาม เป็นสมบตัิ
ล า้ค่าท่ีส่งผลให้
สงัคมไทยอยู่ร่วมกนั
มัน่คง วฒันธรรมเป็น
สิ่งท่ีเราภาคภมูิใจ 
(ส าเนียง เล่ือมใส และ 
สชุาดา วราหพนัธ์, 
2555: 195-196) 
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ประเด็น
เนือ้หาที่
น าเสนอ 

ส านักพิมพ์ 
สถาบันพัฒนา
คุณภาพวิชาการ 

ส านักพิมพ์ 
อักษรเจริญทัศน์ 

ส านักพิมพ์ 
เอมพันธ์ 

ตวัอย่าง
วฒันธรรม
ไทยท่ีถูก
น าเสนอ 

วฒันธรรม 
ด้านอาหาร, ท่ีอยู่อาศยั
,ด้านการแตง่กาย
,ศลิปะการป้องกนัตวั
,ศลิปะการแสดง 
(ณทัธนทั เล่ียวไพโรจน์, 
2559: 142-150) 
 

วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
พระมหากษัตริย์,พทุธ
ศาสนาและศาสนาอ่ืน 
อาชีพ เช่นการท าขวญัข้าว 
ประเพณีบญุสารท และ
วฒันธรรมท่ีเก่ียวข้องกบั
อาหาร ขนม สมนุไพร 
(กระมล ทองธรรมชาติ 
และคณะ, 2558: 84-90) 

มารยาทไทย ศิลปกรรม
ไทย ผ้าไหมไทย 
ประเพณีไทย  
อาหารไทย (ต้มย ากุ้ง 
ส้มต า ผดัไทย) 
(ส าเนียง เล่ือมใส และ 
สชุาดา วราหพนัธ์, 
2555: 195-210) 

 
 

จากตารางจะพบว่ามีการให้ค านิยามของแต่ละส านักพิมพ์เป็นไปใน
ลกัษณะท่ีสอดคล้องกัน กล่าวคือ วฒันธรรมไทยมีการสัง่สม สืบทอดมาตัง้แต่
บรรพบุรุษ หล่อหลอมให้กลายเป็นลักษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 
กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวซึ่งก่อให้เกิดความภาคภูมิใจส าหรับคนในชาติ ซึ่ง
ชีใ้ห้เห็นว่าในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ท่ีใช้เป็นแบบแผน
ในการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในยุคปัจจุบนัยงัสืบทอดวาทกรรมทางวฒันธรรม
ตัง้แต่ยุคของการสร้างรัฐชาติสมัยเพ่ือสร้างความเป็นไทยเพ่ือสร้างความ
ภาคภมูิใจในเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เพ่ือตอ่สู้กบัวฒันธรรมตา่งชาต ิซึง่เห็นได้
จากการน าเสนอเนือ้หาการเลือกรับเอาวฒันธรรมต่างชาติท่ีผู้ เรียนจะต้องเลือก
รับให้เหมาะสมกบัวฒันธรรมไทย ในสว่นของการน าเสนอตวัอย่างของวฒันธรรม
ไทยท่ีมักจะเป็นไปในลักษณะของการเปิดพืน้ท่ีให้กับความหลากหลายอย่าง
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จ ากัดในด้านเนือ้หาซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป ทัง้นีน้อกจากนัน้ยังมีภาพท่ี
เก่ียวข้องวัฒนธรรมซึ่งถือว่าเป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู้ เรียนเกิดมโนมิติต่อสิ่ง
ตา่ง ๆ ได้ชดัเจน ซึ่งขอน าเสนอภาพท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมท่ีปรากฏในหนงัสือ
เรียนวิชาสงัคมศกึษาดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1-2 แสดงภาพที่เก่ียวข้องกบัวฒันธรรมที่ปรากฏในหนงัสือเรียนวิชาสงัคมศกึษา จาก
หนังสือเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ระดับชัน้ ม.4-6 หน้า 38-49 ของ
ส านกัพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์. 
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จะเห็นได้ภาพท่ีน าเสนอนัน้ส่วนใหญ่เป็นภาพวฒันธรรมแบบมาตรฐาน
และส่ือให้เห็นชดัเจนถึงการเน้นย า้วฒันธรรมภาคกลางมากกว่า โดยเฉพาะการ
น าเสนอภาพบ้านเรือนไทย ซึ่งภาพดงักล่าวนัน้เป็นลักษณะของบ้านเรือนไทย
วฒันธรรมเฉพาะคนลุ่มน า้เจ้าพระยาหรือคนในภาคกลางเท่านัน้ (ประติมา นิ่ม
เสมอ และ ธาริณี รามสูต, 2558: 99-117) ไม่ได้เป็นภาพสะท้อนภาพบ้านเรือน
ของคนไทยทุกพืน้ท่ี ดงัเช่น นอกจากนัน้ภาพท่ีน าเสนอส่วนใหญ่จะเป็นภาพท่ี
เก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนา และมีการน าเสนอผ่านแบบเรียนในหน้า 117 ใน
หนงัสือเรียนวิชาสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 
ของส านกัพิมพ์พฒันาวิชาการ พิมพ์ในปี 2558 ซึ่งระบวุ่า “ประเทศไทยมีทัง้ชาว
พุทธและมุสลิมท าให้ง่ายต่อการร่วมมือกับกลุ่มประเทศท่ีเป็นพุทธและมุสลิม” 
สะท้อนให้เห็นว่ายงัขาดมิติของความเช่ืออ่ืน ๆ ละเลยความเช่ือพืน้บ้านไปดงัท่ี 
สจุิตต์ วงษ์เทศ (2560: ออนไลน์) ระบวุ่าศาสนาผีเป็นรากฐานอนัแข็งแกร่งของ
วัฒนธรรมดัง้เดิมของอุษาคเนย์นัน้ แต่ศาสนาผีไม่มีพืน้ท่ีในการแสดงออกใน
รูปแบบของทางการ ซึ่งจากการวิเคราะห์เนือ้หาในหลักสูตรและหนังสือเรียน
ส าหรับการเรียน การสอนเนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกับวฒันธรรมไทยสะท้อนให้เห็นว่า
การเรียนการสอนยงัไม่เปิดพืน้ท่ีให้กบัศาสนาพืน้บ้าน ดงัเชน่ วฒันธรรมการไหว้
ผีปู่ ตาในภาคอีสาน การเลีย้งผีบรรพบุรุษของคนในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งถือเป็น
วฒันธรรมความเช่ือพืน้บ้านไม่ถูกนบัให้เป็นวฒันธรรมทางด้านศาสนาในบรรจุ
ไว้ในแบบเรียน ท าให้เกิดสภาวะการหลงลืมศาสนาพืน้บ้านท่ีเป็นรากฐานอัน
แข็งแกร่งของวฒันธรรมไทยเอง วฒันธรรมไทยท่ีถูกสร้างผ่านแบบเรียนจึงขาด
มิตขิองความเป็นความดัง้เดมิ  

ทัง้นี ใ้นการเรียนการสอนในเนือ้หาทางวัฒนธรรมมีการก าหนด
มาตรฐานทางวัฒนธรรมขึน้ให้มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ เป็นวฒันธรรมท่ีเป็น
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มาตรฐาน ท าให้มองว่าวฒันธรรมเป็นหนึ่งเดียวขาดบริบทของกลุ่มวัฒนธรรม
อ่ืน ๆ ท่ีมีลักษณะเฉพาะ ข้อความดงัในหน้า 118 ของหนังสือเรียนวิชาสังคม
ศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 1 ของส านกัพิมพ์พฒันา
วิชาการ พิมพ์ในปี 2558 มีข้อความท่ีสรุปเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของประเทศ
เป็นเพ่ือนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนี ้“วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา เน่ืองจากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีวัฒนธรรมและภาษาท่ี
หลากหลายจึงมีการใช้ภาษาแตกต่างกันออกไป เช่น ประเทศไทยใช้ภาษาไทย 
ประเทศเมียนมาใช้ภาษาพม่า, วฒันธรรมทางด้านศาสนาประชากรในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการนับถือศาสนาท่ีแตกต่างกันตามความเช่ือและ
ศรัทธา เช่น ประเทศไทยประชากรส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ” ซึ่งการกล่าวถึง
วัฒนธรรมท่ีในเชิงเด่ียวแบบมาตรฐานจะท าให้ขาดมิติความหลากหลายท่ี
แท้จริง ไม่มีมิติของวัฒนธรรมย่อยอ่ืน ๆ อาทิ การกล่าวถึงกลุ่มภาษาอ่ืนใน
ประเทศไทย ความเช่ือแบบอ่ืนท่ีอยู่นอกเหนือไปจากพทุธศาสนา เชน่ การเลีย้งผี
บรรพบรุุษ หรือ ผีพืน้บ้าน ภาวการณ์หลงลืมหรือละเลยความเช่ือพืน้บ้าน ท าให้
เกิดวาทกรรม “พุทธแท้ พุทธเทียม” (คมชัดลึก, ออนไลน์: วันท่ี 7 พฤษภาคม 
2560) ท่ีมีการกล่าวถึงบนโลกสังคมออนไลน์โดยเฉพาะการตัง้ค าถามต่อการ
ปฏิบตัิตามความเช่ือพืน้บ้านว่าไม่ใช่พทุธแท้ วาทกรรม “พทุธแท้ พทุธเทียม” ได้
เบียดขบัความเช่ือแบบอ่ืนท่ีไมต่รงกบัความรู้ฉบบัทางการ  

แต่อย่างไรก็ตามยังพบค าอธิบายเพิ่มเติมท่ีมีการกล่าวถึงลักษณะ
ความหลากหลายอยู่บ้าง ดังเช่นค าอธิบายท่ีกล่าวถึง “ภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยมีความแตกต่างทางวฒันธรรม อนัเน่ืองมาจากสภาพแวดล้อมทาง
ภูมิศาสตร์ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และทรัพยากรซึ่งล้วนสมัพนัธ์ และเก่ียวข้อง
กันส่งผลให้การด าเนินชีวิตในประชากรในแต่ละพืน้ท่ีแตกต่างกันออกไปตาม
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ท้องถ่ินตา่ง ๆ จนเกิดเป็นประเพณีและวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน” 
และมีการน าเสนอประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ละพืน้ท่ีได้ออกเป็นภูมิภาค
ประกอบด้วย 1) ประเพณีและวัฒนธรรมภาคกลาง 2) ประเพณีและวฒันธรรม
ภาคเหนือ 3) ประเพณีวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4) ประเพณีและ
วัฒนธรรมภาคตะวันออก 5) ประเพณีและวัฒนธรรมภาคตะวันตก และ 6) 
ประเพณีและวฒันธรรมภาคใต้ แตก่ารน าเสนอลกัษณะประเพณีและวฒันธรรม
ของแตล่ะพืน้ท่ีนัน้จะน าเสนอแคเ่พียงภาพของวฒันธรรมท่ีเป็นประเพณีส าคญั ๆ 
เท่านัน้ไม่มีการถึงการกล่าวถึงวัฒนธรรมกลุ่มย่อยอ่ืน ๆ ซึ่งถือเป็นความ
หลากหลายท่ีจ ากัด ซึ่งน าไปสู่ฐานคิดของผู้ เรียนท่ีมองวัฒนธรรมในชาติใน
เชิงเด่ียว ขาดมิติความหลากหลายอย่างแท้จริงซึ่งท าให้ความเป็นท้องถ่ินของ
กลุ่มชาติพนัธ์กลุ่มย่อยถูกลืมเลือน และอยู่ภายใต้การรับรู้ความเป็นวฒันธรรม
หลักซึ่งพบเห็นได้จากวาทกรรม “ไทยแท้” (มติชน, ออนไลน์: วันท่ี 6 กันยายน 
2561) ท่ีพยายามจะสร้างความภูมิในความเป็นไทย ภูมิใจในความเป็นไทยและ
พยายามจะแสวงหาเหตผุลให้กบัความเป็นไทยแท้ ๆ  โดยกลืนเอาความผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมโดยการเหมารวมให้เป็นไทยแท้ การสืบทอดวาทกรรมทาง
วฒันธรรมท่ีปรากฏในแบบเรียนเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึง่ท่ีท าให้เกิดการก่อตวั
ของวาทกรรมทางวฒันธรรมในสงัคม อาทิ “ไทยแท้ ๆ” “พทุธแท้ พทุธเทียม” 
 

5. ความไม่หลากหลายทางวัฒนธรรมในหลักสูตรและแบบเรียน
วิชาสังคมศึกษา  
 

จากการศึกษาวาทกรรมและปฏิบัติการวาทกรรมในหลักสูตรและ
แบบเรียนสงัคมศกึษาท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้มีการใช้วาทกรรมทางวฒันธรรมท่ีท า
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ให้วัฒนธรรมอ่ืนเป็นแค่เพียงวัฒนธรรมพืน้บ้าน วัฒนธรรมภูมิภาคเป็น
วฒันธรรมท่ีมีความส าคญัรองมาจากวฒันธรรมไทยท่ีเป็นวฒันธรรมมาตรฐาน
ตามแบบฉบบัความรู้ของทางการ ดงัเช่น การน าเสนอภาพของบ้านเรือนไทยท่ี
เป็นตวัแทนของวฒันธรรมไทย ท่ีปรากฏในหนงัสือเรียนวิชาสงัคมศกึษา ศาสนา
และวฒันธรรม ระดบัชัน้ ม.4-6 หน้า 38-49 ของส านกัพิมพ์อกัษรเจริญทศัน์ ซึ่ง
ได้ขบัเบียดขบัความเป็นอ่ืนโดยการละเลยการน าเสนอบ้านเรือนของคนในพืน้ท่ี
อ่ืน ๆ ทัง้นีมี้การน าเสนอภาพตวัแทนวัฒนธรรมในหนังสือเล่มดงักล่าวเฉพาะ 
ประเพณี วฒันธรรมและวิถีชีวิตท่ีเน้นวฒันธรรมทางวตัถุอนัสวยงามซึ่งถือเป็น
การยอมรับความหลากหลายอย่างจ ากัดเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยตัดขาด
จากบริบทของการต่อสู้ต่อรองความไม่เป็นธรรมของกลุ่มวฒันธรรม และบริบท
ทางประวตัิศาสตร์ของกลุ่มวฒันธรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจตอ่ความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมอย่างแท้จริง ทัง้นีว้าทกรรมในยุคปัจจุบนัท่ีปรากฏผ่านหลักสูตร
และแบบเรียนนัน้เป็นวาทกรรมท่ีสืบทอดมาจากวาทกรรม “ความเป็นไทย” ซึ่ง
เป็นวาทกรรมท่ีเกิดท่ามกลางบริบทของการเผชิญหน้ากับจักรวรรดินิยม
ตะวนัตกและการจดัระเบียบโครงสร้างการปกครองท่ีรวมอ านาจเข้าสู่ศนูย์กลาง 
วาทกรรมความเป็นไทยดงักล่าวสร้างฐานคิดให้เห็นว่ามีวัฒนธรรมไทยท่ีเป็น
แบบมาตรฐาน หรือเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซึง่หากวิเคราะห์ความหลากหลาย
ท่ีไมห่ลากหลายของวฒันธรรมในหลกัสตูรและแบบเรียนสงัคมศกึษา จะเป็นการ
ให้ความส าคัญกับเร่ืองความหลากหลายใช้เพ่ือเพ่ือการสร้างความเป็นรัฐ
ประชาชาติการสร้างรัฐประชาชาติมีหลกัการส าคญัคือการสร้างความเป็นหนึ่ง
เดียว หรือการถูกกลืนด้วยมาตรฐานเดียวทางวฒันธรรม (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 
2557: 57) 
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นอกจากนัน้การใช้วาทกรรมทางวฒันธรรมโดยเฉพาะวาทกรรม “ความ
เป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม” เพ่ือสร้างมาตรฐานทางวฒันธรรมขึน้มาถือเป็น
การสร้างอุดมการณ์ความเป็นชาตินิยมผ่านการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ 
และเช่ือมโยงความแตกต่างทางด้านเชือ้ชาติของประชากรในประเทศให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวลืมเลือนความแตกต่างทางด้านชาติพันธ์และวัฒนธรรมเพ่ือ
สร้างความเป็นหนึ่งเดียวตามแนวทางของการสร้างรัฐประชาชาติ อย่างไรก็ตาม
มีการเปิดพืน้ท่ีความหลากหลายทางวฒันธรรมในหลกัสูตรและแบบเรียนซึ่งแต่
เป็นการยอมรับสภาวะท่ีแปลกปลอมของความเป็นอ่ืนให้ด ารงอยู่ในสถานะชน
กลุ่มน้อย สิทธิของชนกลุ่มน้อยแบบมีระบบโควตาภายใต้กรอบรัฐประชาชาติ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรม ชาติพนัธุ์ และเชือ้ชาติตา่ง ๆ กลายมาเป็นพลงั
ความคิดท่ีทรงพลงัในช่วงศตวรรษท่ี 1960 เป็นความหลากหลายทางวฒันธรรม
ของโลกใหม่มากกว่าเป็นวัฒนธรรมเก่า รัฐประชาชาติสมัยใหม่จึ งหันมาใช้
วฒันธรรมเป็นมาตรฐานใหม่ในการก าหนดความเป็นรัฐ (ธเนศ วงศ์ยานนาวา, 
2557: 58-59) ซึ่งภาวะดงักล่าวเห็นได้จากการเปิดพืน้ท่ีให้กับความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมในหลกัสูตรและแบบเรียนสงัคมศึกษาอย่างจ ากัด มีการก าหนด
ตวัชีวดัท่ีระบุถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม และการเลือกรับวฒันธรรมอ่ืนอย่าง
เหมาะสมซึ่งเป็นไปเพ่ือให้รัฐชาติสมยัใหม่ท่ีเน้นความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียว ทัง้นี ้
การหายไปของของความหลากหลายทางชาติพันธ์เกิดขึน้อย่างต่อเน่ืองและ
กระบวนการทางการศึกษาโดยเฉพาะแบบเรียนหรือหลักสูตรท่ีสร้างกระบวน
ทัศน์ของความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมขึน้มาและการใช้วัฒนธรรมของ
กลุ่มชาติพนัธ์ใดชาติพนัธ์หนึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานทางวฒันธรรมเกิดขึน้ในยุค
ของการสร้างรัฐประชาชาติและยงัคงต่อเน่ืองมาถึงปัจจุบนัผ่านก าหนดตวัชีว้ัด
และสาระการเรียนรู้แกนกลางในหลักสูตร และขยายการอธิบายเพ่ือสร้าง
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กระบวนทศัน์ท่ีมีต่อความหลากหลาย และความเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
ผ่านแบบเรียนหรือหนังสือเรียน ดังเช่น การอธิบายความหมายของค าว่า
วฒันธรรมไทยแบบเรียนสังคมศึกษาของส านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ท่ีระบุว่า 
“วฒันธรรมไทยเป็นสิ่งดีงามท่ีคนไทยสร้างขึน้มานบัตัง้แตบ่รรพบรุุษและได้หล่อ
หลอมให้คนไทยทุกหมู่เหล่าทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกัน
ประชาชนโดยยึดถือและน ามาปฏิบตัิเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตก่อให้เกิด
ความภาคภมูิใจและเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวให้คนในชาตรู้ิสึกเป็นพวกพ้องเดียวกัน” 
(กระมล ทองธรรมชาต ิและคณะ, 2558: 84-90) โดยจะเห็นได้ว่าความหมายของ
ค าว่าวัฒนธรรมไทยในแบบเรียนสังคมศึกษาดังกล่าวนัน้ตอกย า้ความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียว และการรู้สึกเป็นพวกฟ้องเดียวกัน ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงบริบท
ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมในประเทศไทยท่ีเต็มไปด้วยความ
หลากหลายทางด้านชาติพนัธุ์ ภาษา แม้จะกล่าวถึงทกุหมู่เหล่าทุกภูมิภาคแต่ก็
โยงเข้าสู่การรวมศนูย์ ซึ่งการจ ากัดความหลากหลายแล้วโยงให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัถือเป็นความหลากหลายท่ีมีการผกูขาดทางวฒันธรรม นัน่คือการยึดติด
กับวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเท่านัน้ การท่ีจะมีความหลากหลายไม่ควร
หลากหลายแคเ่พียงแคว่ฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่ หรือพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่อยู่แต่
เพียงฝ่ายเดียว เพราะการจ ากัดอาณาเขตของวฒันธรรมเดี่ยวเป็นวฒันธรรมท่ี
ปราศจากความหลากหลาย การมีวัฒนธรรมแบบเดียวย่อมไม่ท าให้เกิด
ทางเลือกท่ีหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีอยูภ่ายใต้กลไกของรัฐประชาชาต ิดงัเช่น 
ค าอธิบายวฒันธรรมไทยในแบบเรียนไทยท่ีกล่าวถึงการสัง่สมมาแต่อดีตก็ไม่ได้
หมายถึง วัฒนธรรมของชนเผ่าบนภูเขาสูง หรือชนกลุ่มน้อยในพืน้ท่ีต่าง ๆ 
วัฒนธรรมร่วมสมัย (Pop culture) หรือแม้กระทั่ง ความหลากหลายทาง
วฒันธรรมของกลุม่เพศสภาพเข้าไปด้วย  
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บทสรุป 
 

แม้วา่หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2551 ก าหนดให้มีเนือ้หา
ทางวฒันธรรมท่ีหลากหลายมีส่วนขยายความหลากหลายด้วยค าว่า “วฒันธรรม
ท้องถ่ิน วฒันธรรมภูมิภาค” แตค่ าว่า “ท้องถ่ิน” ในหลกัสตูรระดบัประถมศึกษา
ได้แปรเปล่ียนมาเป็นวัฒนธรรมไทยในดับชัน้ประถมศึกษาตอนปลายและ
เร่ือยมาจนจบหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ค าว่า “วฒันธรรมไทย” กลายมา
เป็นภาพแห่งตวัแทนของวฒันธรรมทัง้หมดในเขตแดนประเทศไทย ซึง่สะท้อนให้
เห็นว่าหลักสูตรและแบบเรียนวิชาสังคมศึกษามีการปฏิบตัิการวาทกรรมทาง
วฒันธรรมเพ่ือใช้ในการฝึก จดัวาง ควบคมุการคิดหรือปลูกฝังอุดมการณ์ความ
เป็นไทยมีวฒันธรรมไทยให้กับผู้ เรียนซึ่งเป็นการกระท าเพ่ือสร้างความสมัพันธ์
เชิงอ านาจในหลกัสูตร โดยเฉพาะตวัชีว้ดัและเนือ้หาแม้จะมีการเปิดพืน้ท่ีให้กับ
วฒันธรรมท้องถ่ินหรือวฒันธรรมอ่ืนท่ีมีความแตกตา่งและหลากหลาย อยา่งไรก็
ตามภาพตัวแทนหลักของวัฒนธรรมยังโยงเข้าสู่การก าหนดเอกลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมแบบมาตรฐานท่ีถูกก าหนดโดยหลักสูตรและ
แบบเรียน การสร้างความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมโดยก าหนดวฒันธรรม
แบบมาตรฐาน วัฒนธรรมเด่ียวหรือยึดเอาวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเป็น
วฒันธรรมของชาติ การระบถุึงความเป็นเอกลกัษณ์ของวฒันธรรมย่อมชีใ้ห้เห็น
ถึงการยึดถือวัฒนธรรมท่ีเป็นมาตรฐาน ท าให้ผู้ เรียนเกิดมโนภาพความเป็น
วฒันธรรมท่ีขาดความหลากหลาย ขาดความเข้าใจในมิติทางประวตัิศาสตร์ใน
การสร้างสรรค์ทางวฒันธรรม และหลงลืมรากเหง้าแหง่การสร้างสรรค์วฒันธรรม  

การสร้างแบบเรียนถือเป็นเคร่ืองมือส าคญัในปฏิบตัิการและสืบทอด
วาทกรรมทางวฒันธรรมเพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอนัเดียวกันต่อไป แม้ว่ายุค
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ของการควบรวมความหลากหลายทางชาติพนัธุ์และกลุ่มทางวฒันธรรมให้เป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัและเป็นเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทวา่ วาท
กรรม “วัฒนธรรมไทยท่ีเป็นเอกลักษณ์” ยังคงด ารงอยู่สืบเน่ืองเร่ือยมาดังท่ี
ปรากฏในหลักสูตรและแบบเรียนวิชาสงัคมศึกษาตรอกย า้ภาพของวัฒนธรรม
ไทยท่ีขาดมิติแห่งความหลากหลายต่อไป ซึ่งการสร้างวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์เพ่ือยึดโยงความเป็นอันหนึ่งเดียวกันด้วยวัฒนธรรมท่ีเป็นแบบ
มาตรฐานของกลุ่มชาติพันธุ์  ภาษา พืน้ท่ีใดชาติพันธุ์หนึ่งจะท าให้วัฒนธรรม
ปราศจากความหลากหลายหรือเป็นแค่เพียงความหลากหลายท่ีอยู่ในระดับ
พอเพียง หรือในระดับอ่อนแอซึ่งเป็นการสร้างวัฒนธรรมย่อยให้เป็นแค่
วัฒนธรรมท้องถ่ิน หรือยอมรับแค่วัฒนธรรมท่ีมีความสวยงามจะท าให้มิติ
ทางด้านวฒันธรรมขาดความหลากหลายอย่างแท้จริง 

การเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาโดยเฉพาะในสาระหน้าท่ีพลเมือง 
วฒันธรรมและการด าเนินชีวิตในสงัคม จะต้องมีการเปิดพืน้ท่ีให้กับวฒันธรรม
กลุ่มย่อย หรือวฒันธรรมอ่ืน หรือวฒันธรรมท้องถ่ินอย่างจริงจงัเพ่ือสร้างความ
เข้าใจตอ่วฒันธรรมท่ีมีความแตกตา่งและหลากหลาย โดยไมต่อกย า้ความเป็นอ่ืน
หรือยกวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งขึน้มาอยู่เหนือวัฒนธรรมอ่ืน และกดทับ
วฒันธรรมกลุ่มย่อยเป็นแคว่ฒันธรรมพืน้บ้านหรือวฒันธรรมท้องถ่ินท่ีมีขอบเขต
ในการแสดงออกอนัโรแมนติกเท่านัน้ ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องโดยเฉพาะครูผู้สอนวิชา
สงัคมศกึษาไมว่า่จะอยูใ่นพืน้ท่ีใดควรท่ีจะค านงึถึงบริบททางวฒันธรรมของพืน้ท่ี
นัน้เพ่ือสร้างห้องเรียนท่ีสามารถสนองต่อความเป็นไปของชมุชนและท้องถ่ินโดย
ใช้ฐานวฒันธรรมท้องถ่ินชมุชนสงัคมนัน้นัน้เป็นฐานในการออกแบบการเรียนการ
สอน การเรียนการสอนจึงควรเป็นไปในลกัษณะพหุวฒันธรรมศึกษามากกว่าจะ
เป็นการศกึษาวฒันธรรมเดียวท่ีเป็นเอกลกัษณ์แตมี่ความหลากหลาย 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ทบทวนพรมแดนความรู้ว่าด้วยแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย 2) พัฒนาข้อเสนอแนวคิด
เหล่านีเ้พ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาชุมชนจินตกรรมในสงัคมไทย บทความนีใ้ช้
วิธีศึกษาจากเอกสารทางวิชาการท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ในสงัคมไทย 
ประเพณีประดิษฐ์เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมายเพ่ือตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของสงัคม ในขณะท่ีรัฐนาฎกรรมเป็นการศกึษาถึงความยิ่งใหญ่
ของรัฐ อยา่งไรก็ตาม การศกึษาทัง้สองแนวทางยงัไมมี่การอธิบายท่ีเช่ือมโยงเข้า
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ด้วยกันเพ่ือประยุกต์ใช้กับการอธิบายความเป็นชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย 
บทความนีต้้องการอภิปรายว่าชุมชนจินตกรรมไม่ได้ถูกนิยามจากรัฐไทยเพียง
เท่านัน้ ทว่าชุมชนท้องถ่ินก็สามารถพัฒนาประเพณีท่ีมีนัยของความเป็นรัฐ
นาฏกรรมด้วยเช่นกัน ซึ่งแง่มุมดงักล่าวสะท้อนความเป็นชุมชนจินตกรรมท่ีมี
อ านาจรัฐและอ านาจท้องถ่ินซ้อนกันอยู่ บทความนีต้้องการเสนอว่าการบูรณา
การการศึกษาประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมจะสามารถสะท้อนปฏิบตัิการ
และความสมัพนัธ์ของผู้คน ชมุชนและรัฐในบริบทชมุชนจินตกรรมของสงัคมไทย
สมยัใหมไ่ด้ 
 
ค าส าคัญ:  ประเพณีประดษิฐ์,  รัฐนาฏกรรม,  ชมุชนจินตกรรม,  วฒันธรรมศกึษา, 
      นวตักรรมทางวฒันธรรม 
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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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บทน า 
 
 ประเพณีประดิษฐ์ (the Invention of Tradition) ในสงัคมไทยเร่ิมปรากฏ
ชดัประมาณทศวรรษ 2530-2540 (ศิราพร ณ ถลาง, 2559: 14-15) ซึ่งอยู่ในช่วง
การเปล่ียนผ่านทางเศรษฐกิจการเมืองและสงัคมอย่างรวดเร็วกบัการไหลบ่าของ
ทุนนิยมสมัยใหม่และโลกาภิวัตน์ ในขณะเดียวกับท่ีมีกระแสสูงของความเป็น
ราชาชาตินิยม (สมศักดิ์ เจียมธีระสกุล, 4 สิงหาคม 2560)2 ของสังคมไทย 
เง่ือนไขตา่ง ๆ ดงักลา่ว ท าให้สงัคมไทยมีการปรับตวัในหลาย ๆ ด้าน มิตหินึง่ท่ีมี
ความสนใจในวงการทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั่นคือ ประเพณีและ
วฒันธรรมของสงัคมไทยก็เป็นปรากฏการณ์ท่ีมีการปรับตวัเปล่ียนแปลงอย่าง
นา่สนใจ 
 การประยุกต์สร้างพิธีกรรมของรัฐ พิธีกรรมการบวงสรวงขององค์กร
ราชการ ลัทธิพิธีและลัทธิทางศาสนาใหม่ ๆ และการริเร่ิมจัดงานเทศกาลและ
ประเพณีใหม่ ๆ  ในจงัหวดัตา่ง ๆ  ตลอดจนการรือ้ฟืน้พิธีกรรมและความเช่ือตา่ง ๆ  
ในระดบักลุ่มและชมุชนในสงัคมไทย ล้วนเป็นปรากฏการณ์ท่ีน่าสนใจยิ่ง ท่ีผ่าน
มามีนกัวิชาการน าเสนอประเด็นการศึกษาท่ีแตกต่างหลากหลายกันออกไป แต่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาปรากฏการณ์ข้างต้นนัน้ วงการมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ในไทยมกัจะหยิบกรอบคิดเร่ือง ประเพณีประดิษฐ์โดยเอริค ฮอบส์
บอว์ม (Eric Hobsbawm) เพ่ือมาอธิบายถึงเง่ือนไขท่ีก่อให้เกิดการประดิษฐ์สร้าง
ประเพณีในยุคสมัยใหม่ท่ีเกิดขึน้เพ่ือตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาหรือวิกฤต

                                                   
2 ผู้ เขียนใช้ค านีแ้ทนปรากฏการณ์ท่ีสมศักดิ์ เจียมธีระสกุล เรียกว่า “The Rise of King 
Bhumibol” หรือค าวา่ “hyper-royalism” ซึง่เกิดขึน้ในทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา 
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ของกลุม่คน ชมุชนหรือสงัคมในสถานการณ์ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
การเมืองสงัคม 
 สงัคมไทยมีประเพณีประดิษฐ์เกิดขึน้ในปัจจบุนัอย่างมากมาย ซึ่งมีทัง้
ประเพณีประดิษฐ์ท่ีถูกสร้างขึน้โดยรัฐไปถึงระดับท้องถ่ิน ประเพณีประดิษฐ์ 
ทุกระดับสะท้อนให้เห็นถึงการแสดงออกของกลุ่มผู้ คนอย่างยิ่งใหญ่อลังการ  
หากวิเคราะห์ในมิติความเป็นประเพณีประดิษฐ์ จะพบว่า สว่นใหญ่เป็นกิจกรรม
ท่ีมีการรังสรรค์ขึน้ตัง้แต่ต้นทศวรรษ 2540 อันนับว่าเป็นจุดเปล่ียนผ่านครัง้
ส าคญัทัง้ในแง่ของการพฒันาทางเศรษฐกิจการเมืองและสงัคมท่ีทนัสมยัมากขึน้ 
ประเพณีประดิษฐ์เหล่านีแ้สดงให้เห็นถึงการพยายามปรับตวัในมิติต่าง ๆ เพ่ือ
สนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงไปสู่ความทันสมัยในแง่มุมหรือนัยยะทาง
เศรษฐกิจการเมืองสงัคมและวฒันธรรม 
 ในขณะท่ีแนวคิดรัฐนาฏกรรม (theatre state) ท่ีน าเสนอโดยคลิฟฟอร์ด 
เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) เราอาจจะอธิบายอีกด้านหนึง่ได้วา่ รัฐนาฏกรรม
ก็อยูใ่นฐานะเป็นประเพณีประดิษฐ์ได้เช่นกนั กลา่วคือ ประเพณีประดิษฐ์เป็นสิ่ง
ท่ีถกูประกอบสร้างขึน้เพ่ือสะท้อนถึงอ านาจและความยิ่งใหญ่แห่งรัฐหรือชนชัน้
น า ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของการประกอบสร้างหรือประยุกต์ท่ีจัดขึน้ในวาระและ
โอกาสต่าง ๆ ประเพณีประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรมอาจจะมีสัญลักษณ์เป็นตัว
บุคคลหรือสัญลักษณ์ของรัฐเป็นจุดศูนย์กลางของการประกอบการแสดงเพ่ือ
สะท้อนอ านาจและความยิ่งใหญ่ ในขณะเดียวกัน ก็มีกลุ่มคนท่ีเก่ียวข้องกลุ่ม
ตา่ง ๆ หลายระดบัชัน้เข้าร่วมในกิจกรรมนัน้เพ่ือผลิตซ า้และตอกย า้อ านาจและ
ความยิ่ งใหญ่แห่งรัฐ การแสดงความจงรักภักดีเป็นเคร่ืองชี ใ้ห้ เห็นถึ ง
ความส าคญัของสญัลกัษณ์ท่ีมีอ านาจและความยิ่งใหญ่นัน้ ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม 
ประเพณีประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรมท่ีกระท าซ า้ ๆ จนกลายเป็นแบบแผนและ 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

166 

ธรรมเนียมปฏิบตัิสืบตอ่มาและยิ่งวิจิตรพิสดารมากเท่าใด ก็เป็นเคร่ืองยืนยนัค า้
จุนและจรรโลงระบอบอ านาจแห่งรัฐนัน้ ๆ ให้กลุ่มชนต่าง ๆ ยอมรับในอ านาจ
และความยิ่งใหญ่นัน้ ๆ โดยปริยายด้วยเช่นเดียวกนั 
 อย่างไรก็ดี ข้อเขียนของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2560) ชีใ้ห้เห็นความหมาย
ของรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ีกว้างขึน้กว่ารัฐนาฏกรรมของเกียตซ์เองว่า ความ
เป็นรัฐนาฏกรรมนัน้จะไม่สมบูรณ์หากกระท าโดยฝ่ายรัฐเท่านัน้ หากแต่ว่า
ประชาชนกลุม่ตา่ง ๆ ท่ีเข้าร่วมในรัฐนาฏกรรมก็เป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยเตมิเต็มให้
ความเป็นรัฐนาฏกรรมมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึน้ได้เช่นกัน ซึ่งแม้จะ
แสดงออกแตกต่างกัน แต่ทัง้หมดก็ท าให้รัฐนาฏกรรมปรากฏอย่างชัดเจนและ
สมบูรณ์มากขึน้ ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่าแม้ประชาชนจะแสดงออกเพ่ือร่วมสร้างรัฐ
นาฏกรรมของรัฐดงัท่ีนิธิเสนอไว้ แต่ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ในระดบัท้องถ่ินก็มี
ความเป็นรัฐนาฏกรรมของการแสดงออกเชิงอัตลักษณ์ต่อความเป็นชุมชน 
จินตกรรมท่ีมีลกัษณะซ้อนทบัความสมัพนัธ์เชิงอ านาจกบัรัฐได้เช่นกนัด้วย 

โดยสรุป ชุดค าอธิบายหนึ่ง อาจจะพิจารณาได้ว่า ประเพณีประดิษฐ์
สมาทานอิทธิพลแห่งอ านาจรัฐไทย แต่ในขณะเดียวกันก็ยังแสดงให้เห็ นถึง
อ านาจของภูมิภาคหรือท้องถ่ินท่ีเป็นตัวขับเคล่ือนกิจกรรมด้วยเช่นเดียวกัน  
ปฏิทัศน์ดังกล่าวท่ีต่างก็อยู่ ร่วมในพืน้ท่ีทางสังคมเดียวกัน ผู้ เขียนจึงเห็นว่า 
นอกจากการวิเคราะห์ประเพณีประดิษฐ์ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนาฏกรรมจะ
สามารถแสดงให้เห็นถึงอ านาจรัฐจากประเพณีประดิษฐ์ได้แล้ว ก็ยังมีบาง
กิจกรรมของประเพณีประดิษฐ์ท่ีสะท้อนการธ ารงอยู่ร่วมกันของอ านาจรัฐและ
ท้องถ่ินด้วย ดังนัน้ ความจ าเป็นท่ีจะต้องพัฒนากรอบคิดเก่ียวกับประเพณี
ประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรมในการสร้างชมุชนจินตกรรมของชมุชนท้องถ่ินเสียใหม่ 
จงึมีความส าคญัยิ่ง 
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ในท่ีนี ้เป็นการพยายามอภิปรายกรอบความคิดหลกัทางประวตัิศาสตร์
และมานษุยวิทยา 3 ด้าน กลา่วคือ 1) แนวคดิรัฐนาฏกรรม (theatre state) ท่ีเสนอ
โดยคลิฟฟอร์ด เกียตซ์3 จากงานของเขาเร่ือง Negara: The Theater State in 
Nineteenth-Century Bali (Clifford Geertz, 1980) 2) แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ 
(the invention of tradition) ท่ีเสนอโดยเอริค ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm) ท่ี
ปรากฏในหนงัสือรวมบทความเร่ือง The Invention of Tradition (Eric Hobsbawm 
and Terence Ranger eds., 2000) และ 3) แนวคิดชุมชนจินตกรรม (imagined 
communities) ท่ีเสนอโดยเบเนดิกส์ แอนเดอสนั (Benedict Anderson) ในหนงัสือ
เร่ือง Imagined communities: reflections on the origin and spread of nationalism 
(Benedict Anderson, 1991)4 โดยหยิบยกขึ น้มาสนทนาร่วมกันเพ่ือน ามา
อภิปรายท่ีชีใ้ห้เห็นข้อเสนอ ข้อถกเถียงและชอ่งวา่งของแนวคดิดงักลา่ว 
 ต่อจากนัน้ ผู้ เขียนต้องการท่ีจะวิเคราะห์การศึกษาลักษณะและการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมในสังคมไทยจากงาน
การศึกษาท่ีผ่านมาว่า มีการน าเสนอแง่มุมส าคญัต่าง ๆ ไว้อย่างไรบ้าง โดยจะ
ชีใ้ห้เห็นถึงประเด็นท่ียงัขาดหายไปในการศึกษาเร่ืองเหล่านี ้ตลอดจนจะพฒันา
เป็นกรอบความคิดในการศกึษาท่ีว่า เราสามารถเช่ือมโยงวิธีวิทยาของการศึกษา
เก่ียวกบัประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมในฐานะชมุชนจินตกรรมได้  

                                                   
3 อคิน รพีพัฒน์ (มรว.) ได้สรุปงานของเกียตซ์ทัง้แนวคิดการตีความทางวัฒนธรรมหรือ
วฒันธรรมคือระบบสญัลกัษณ์กับรัฐนาฏกรรมไว้ในหนงัสือภาคภาษาไทยเล่มส าคัญของ
ทา่น เร่ือง วฒันธรรมคือความหมาย: ทฤษฎีและวิธีการของคลฟิฟอร์ด เกียร์ซ (2551) 
4 มลูนิธิโครงการต าราสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ได้แปลหนงัสือเล่มนีอ้อกมาเป็นภาค
ภาษาไทยในช่ือ ชุมชนจินตกรรม: บทสะท้อนว่าด้วยก าเนิดและการแพร่ขยายของชาตินิยม 
โดย เบเนดิกส์ แอนเดอสนั (เขียน) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (บรรณาธิการแปล) (2552) 
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วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษาพรมแดนความรู้ของรัฐนาฏกรรมและประเพณีประดิษฐ์ใน
สงัคมไทย 

2. เพ่ืออภิปรายให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างประเพณีประดิษฐ์และรัฐ
นาฏกรรมในฐานะเป็นชมุชนจินตกรรม 
 
รัฐนาฏกรรมและการประยุกต์ใช้การศึกษาในสังคมไทย 
 

งาน Negara: The Theater State in Nineteenth-Century Bali โดยคลิฟ
ฟอร์ด เกียตซ์ (Clifford Geertz, 1980) ได้พฒันาแนวคิดรัฐนาฏกรรมขึน้มาจาก
การศกึษาพิธีศพของกษัตริย์ท่ีรัฐบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เกียตซ์แสดงให้เห็น
ว่า รัฐ (state) คือโรงละครทางการเมืองท่ีมีปฏิบตัิการโดยใช้การแสดงพิธีศพท่ี
สร้างความรู้สึกย่ิงใหญ่ของรัฐต่อผู้คนท่ีมาร่วมในพิธี เกียตซ์มองว่าในยุคก่อน
อาณานิคมนัน้ รัฐบาหลีเป็นรัฐท่ีให้ความส าคญักบัการแสดงท่ียิ่งใหญ่ของกลุ่ม
ผู้ปกครองและชนชัน้น าขนุนางของเกาะบาหลีมากกว่าท่ีจะให้ความสนใจในการ
ปกครองและสร้างชีวิตทางเศรษฐกิจสังคมท่ีดีให้กับสามัญชนชาวบาหลี แต่
สามัญชนชาวบาหลีถูกผูกโยงความรู้สึกในการเป็นผู้ ใต้ปกครองด้วยการจัด
แสดงพิธีกรรมท่ียิ่งใหญ่ในพืน้ท่ีสาธารณะของรัฐในระบอบกษัตริย์ ยิ่งมีการ
แสดงพิธีกรรมท่ีขรึมขลงัทรงพลงัและยิ่งใหญ่เท่าใด ก็จะสะท้อนว่ารัฐกษัตริย์ใน
อาณาบริเวณนัน้ ๆ มีพลังอ านาจทางการเมืองเหนือกว่าและแผ่ซ่านเข้าไปสู่
ความยอมรับในการปกครองของสามญัชนชาวบาหลีมากเท่านัน้ จนท าให้การ
แสดงพิธีกรรมของรัฐบาหลีนัน้ ๆ เป็นกระบวนการทางวัฒนธรรมท่ีสร้างความ
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เป็นจริงของจกัรวาลวิทยาในโลกจริงให้ปรากฏยิ่งกว่าท่ีจะอยู่แค่ในตวัพิธีกรรม
เทา่นัน้ 

เกียตซ์อธิบายเพิ่มเติมขึน้อย่างน่าสนใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่ม
ชนชัน้ปกครองด้วยกันเองก็มีลกัษณะกระจดักระจายและกษัตริย์ในรัฐบาหลีมี
ระบบการปกครองตนเองเป็นกลุ่ม ๆ ท่ีเรียกว่า dadia และแต่ละกลุ่มมี
ความสมัพนัธ์ท่ีไมเ่หนียวแนน่และมีลกัษณะในเชิงการแขง่ขนักนัเพ่ือแสดงความ
ยิ่งใหญ่ในระหว่างอาณาจักร ความไม่เข้มแข็งของความสมัพันธ์ระหว่างรัฐใน
บาหลี มีผลท าให้ชมุชนหมูบ้่านชาวบาหลีคอ่นข้างมีความเป็นอิสระทางการเมือง
ในการปกครองตนเองจากราชวงศ์ของกษัตริย์ในพืน้ท่ีหนึ่ง ๆ ค่อนข้างมาก ซึ่ง 
"ชุมชนในหมู่บ้าน" ไม่ถูกผูกพนัหรือขึน้ตรงต่อสถาบนัการปกครองของรัฐบาหลี 
แต่ชุมชนถูกสร้างความสัมพันธ์ในเชิงความสัมพันธ์ทางสังคม เศรษฐกิจและ
ศาสนาในการจดัการวิถีชีวิตของตนเองจากเง่ือนไขสามด้าน กล่าวคือ ความเป็น
ชุมชนหมู่บ้าน (banjar) การผูกพนักันด้วยความเป็นชุมชนชลประทาน (subak) 
และความเป็นศรัทธาในวดั (pemaksan) เดียวกนั ชาวบาหลีแตล่ะหมู่บ้านจะจดั
ความสมัพนัธ์กับเง่ือนไขสามด้านเช่นนีด้้วยการจ่ายภาษีเพ่ือบ ารุงหรือการท า
กิจกรรมของชุมชนเหล่านัน้ด้วยกัน เง่ือนไขต่าง ๆ เหล่านี ้เกียตซ์พยายาม
สะท้อนว่า ชมุชนหมู่บ้านมีวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจสงัคมท่ีค่อนข้างเป็นอิสระจาก
อ านาจการปกครองของรัฐกษัตริย์ในบาหลี 

สว่นความสมัพนัธ์ของชมุชนบาหลีท่ีถกูสร้างความสมัพนัธ์ผกูเข้าไว้กับ
รัฐ เกิดขึน้จากการท่ีรัฐนาฏกรรมบาหลีจดัพิธีกรรมท่ีบรรจลุกัษณะความสมัพนัธ์
ระหว่างผู้ประกอบพิธีกรรมภายในราชส านกั (jero) กบักลุ่มชาวบ้านบาหลีท่ีเป็น
ผู้ ช่วยพิธีกรรมของราชส านัก (jaba) ในรูปของความเป็นเจ้านายกับลูกน้อง 
พิธีกรรมท่ีแสดงความยิ่งใหญ่ของรัฐจะถูกกระท าซ า้ ๆ จากระบบความสมัพันธ์



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

170 

ระหว่างสองกลุ่มผู้ประกอบพิธีกรรมร่วมกัน เกียตซ์ชีใ้ห้เห็นว่า ความสัมพันธ์
ดงักลา่วเป็นตวัช่วยเสริมสร้างความเป็นจริงในอดุมคติท่ีเป็นนามธรรมให้ปรากฏ
เป็นรูปธรรม และในขณะเดียวกันก็เป็นปฏิบตัิการท่ีช่วยเสริมความมั่นคงทาง
สงัคมระหวา่งรัฐกษัตริย์และชมุชนชาวบาหลีนัน่เอง 

อย่างไรก็ตาม มีผู้ วิจารณ์แนวคิดรัฐนาฏกรรมของเกียตซ์ (Graeme 
MacRae, 2005: 395) ว่า ละเลยความส าคญัของปัจจยัทางเศรษฐกิจ เน่ืองจาก
มองว่า ระบบเศรษฐกิจของชมุชนชาวบาหลีไม่มีความเก่ียวข้องกับรัฐนาฏกรรม 
แต่จากข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรอ่ืน ๆ นอกจากบาหลีในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ตา่งสะท้อนให้เห็นว่า รัฐของอาณาจกัรนอกจากจะสร้างความ
จงรักภักดีของชุมชนโดยใช้ความเช่ือทางศาสนาและจักรวาลวิทยาแล้ว ยังได้
สร้างความผูกพันทางอ านาจกับชุมชนโดยการพัฒนาความสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจขึน้ภายใต้รัฐอาณาจักร เช่น ระบบส่วย ภาษีท่ีเก็บเข้าท้องพระคลัง 
เป็นต้น 

ข้ออภิปรายบนแนวคิดรัฐนาฏกรรมข้างต้น ท าให้เกิดความเข้าใจว่า รัฐ
นาฏกรรมสามารถเกิดขึน้ได้จากอดุมการณ์ของจกัรวาลวิทยาทางศาสนา การจดั
แสดงพิธีกรรมและการจัดการทางเศรษฐกิจท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างรัฐกบัชมุชนและผู้คนให้ตระหนกัและยอมรับในการมีอยู่ท่ี
ยิ่งใหญ่ของรัฐได้ นอกจากนัน้ ผู้คนและชมุชนยงัเป็นอีกตวัละครหนึ่งท่ีแสดงออก
ตอ่การมีอยูข่องรัฐอย่างจงรักภกัดีก็ด้วยการประกอบพิธีกรรมหรือเป็นตวัละครท่ี
ร่วมแสดงในการประกอบพิธีกรรมของรัฐด้วยเช่นกนั 

แนวคิดรัฐนาฏกรรมถูกขยายการศึกษาเพ่ืออธิบายความเป็นรัฐ
นาฏกรรมในเกาหลีเหนือโดย H. Kwon & B-H. Chung (2012: 155) ไว้อย่าง
น่าสนใจ และหลงัจากนัน้มีการอภิปรายให้เห็นว่า งานของเกียตซ์มิใช่จะศึกษา
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เพียงแตรั่ฐในยคุก่อนสมยัใหม่หรือยคุก่อนอาณานิคมได้เท่านัน้ แตต่วัอย่างของ
เกาหลีเหนือในศตวรรษท่ี 20 แสดงให้เห็นว่าความคิดรัฐนาฏกรรมของเกียตซ์
สามารถอธิบายให้เห็นความเป็นรัฐนาฏกรรมของสังคมแบบรัฐสมัยใหม่ท่ีมี
ลกัษณะเป็นเผด็จการของประเทศในกลุ่มเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ได้เช่นกัน (S. 
Heder, 2007) 

ส าหรับงานวิจัยเก่ียวกับรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย พบว่ายังมีจ านวน
น้อยและขาดการศกึษาอย่างจริงจงั หากจะมีการศกึษานกัวิชาการก็เลือกท่ีจะใช้
แนวคิดรัฐนาฏกรรมกับสังคมหรือประเทศอ่ืนท่ีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เช่น การเมืองเชิงวฒันธรรมของสงัคมชวาในคริสต์ศตวรรษท่ี 19: ภาพสะท้อน
จากแนวคิดเร่ืองรัฐนาฏกรรม (ชยัวฒัน์ หลานฉิม, 2559: 1-36) ในขณะท่ีหากจะ
ศึกษาเร่ืองอ านาจรัฐและชนชัน้น าในสงัคมไทย กลบันิยมใช้แนวคิดมาร์กซิสต์
และนีโอมาร์กซิสต์ เช่น แนวคิดอุดมการณ์น า (hegemony) หรือการเมือง
วฒันธรรม (cultural politics) เสียมากกวา่ 

เม่ือพิจารณาการศึกษาเก่ียวกับรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ีมีอยู่ พบว่า
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับการอธิบายลักษณะของรัฐนาฏกรรมในสังคมไทย
ระดบับน เชน่ การศกึษาเก่ียวกบัการแสดงอ านาจท่ียิ่งใหญ่ของการรัฐประหารใน
กรณีการศึกษาของปรีดี หงษ์สต้น (2557: 53-99) หรือการอธิบายรัฐบาลทหาร
ผ่านส่ือสิ่งพิมพ์และการอ่านค าวินิจฉัยของสถาบนัศาล เช่นข้อเขียนของยุกติ 
มกุดาวิจิตร (2550) รวมจนถึงสะท้อนลกัษณะรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยปัจจุบนั
วา่มีสว่นผสมของการใช้อ านาจของก าลงัทางการทหารและระบบราชการร่วมกับ
ความเช่ือทางศาสนาอย่างไร เช่นในกรณีข้อเขียนของสุรพศ ทวีศกัดิ์ (เว็บไซต์ 
The Standard, 16 กุมภาพันธ์ 2561) และสุดท้ายคือวิทยานิพนธ์ของพนธกร  
วรภมร (2559: 107-133 และ 2560: 403-422) ท่ีแม้จะศกึษาผู้คนท่ีต้องการเป็น
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ส่วนหนึ่งของรัฐนาฏกรรมในช่วงเหตุการณ์สวรรคตของรัชกาลท่ี 9 ซึ่งเป็น
การศึกษาท่ีแตกต่างจากงานอ่ืนข้างต้น แต่ก็ชีใ้ห้เห็นถึงพลงัอนัยิ่งใหญ่ของรัฐ
นาฏกรรมผ่านพระราชพิธีศพและพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลท่ี 9 ด้วย
เชน่กนั 

อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีน่าสนใจท่ีจะขยายความคิดของข้อเสนอเร่ือง  
ภูมิกายา (Geo-body) ของการสร้างแผนท่ีของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใน
วิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของธงชยั วินิจจะกลู เร่ือง Siam Mapped (Thongchai 
Winichakul, 1994)5 นัน้ โดยอธิบายต่อไปได้ว่า พัฒนาการของรัฐไทยท่ีมีการ
เปล่ียนผ่านจากรัฐนาฏกรรมท่ีอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นรัฐ
ชาติในปัจจุบนั การเปล่ียนรูปรัฐดงักล่าวไม่ได้แยกขาดจากกันโดยสิน้เชิง แต่
ภายใต้กระบวนการดงักล่าวก็มีการเปล่ียนผ่านรูปแบบของสถาบนักษัตริย์ด้วย 
กล่าวคือ แทนท่ีระบบอุดมการณ์แบบเทวราชาจะเป็นศนูย์กลางของจกัรวาลใน
รัฐนาฏกรรมแบบเดิม แต่ความเป็นรัฐชาติของไทยในปัจจุบัน กลับท าให้
ความหมายของสถาบนักษัตริย์แบบรัฐนาฏกรรมเร่ิมหลอมรวมกับ “ภูมิกายา” 
ของประเทศไทยจนกลายเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนั  

นอกจากนี ้สรุพศ ทวีศกัดิ์ (The Standard, 16 กมุภาพนัธ์ 2561) แสดง
ให้เห็นว่า รัฐนาฏกรรมสมยัใหม่เป็นรัฐนาฏกรรมท่ีผสมผสานความทนัสมัยเข้า
กับอ านาจทางการทหารและความเช่ือในพุทธจกัรวาลวิทยา นอกเหนือจากภูมิ
กายาท่ีสถาบนักษัตริย์ถกูหลอมรวมเข้ากับความเป็นรัฐชาติด้วย ในขณะท่ีทกัษ์ 

                                                   
5 แปลเป็นไทยในช่ือ ธงชยั วินิจจะกูล. ก าเนิดสยามจากแผนที่: ประวตัิศาสตร์ภมูิกายาของ
ชาติ. แปลโดยพวงทอง ภวัครพันธุ์และคณะ. กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟร่วมกับ
ส านกัพิมพ์อ่าน (2556) และ ธงชัย วินิจจะกูล. ภูมิกายาและประวตัิศาสตร์. ฟ้าเดียวกัน. 
6(3) (กรกฎาคม-กนัยายน 2551): 84-118. 
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เฉลิมเตียรณ (2548) ก็กลา่วไว้เช่นกนัว่า สถาบนักษัตริย์เร่ิมถกูหลอมรวมเข้ากับ
ความเป็นรัฐชาติไทยเม่ือก้าวเข้าสู่ต้นทศวรรษ 2500 โดยการปกครองแบบ
ระบอบพอ่ขนุอปุถมัภ์ท่ีจอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต์ได้สร้างขึน้มานัน่เอง 

น่าสนใจต่อไปตรงท่ีว่าแอนดรู จอห์นสนัได้อธิบายถึงการขยายตวัของ
อ านาจและอุดมการณ์ของระบบกษัตริย์ในฐานะเป็น “เจ้า” ว่ายงัส่ือถึงอ านาจ
อธิปไตยด้วยการเป็นผู้ ครอบครองบริวารหรือสิ่งของ ความเป็นเจ้าเช่นนี ย้ัง
สามารถน าพาและสร้างหลักประกันให้กับสิ่งท่ี “เจ้า” ครอบครองให้มีความ
เจริญก้าวหน้า รุ่งเรืองและมีลาภยศได้เช่นกัน (Andrew Alan Johnson, 2014) 
ดังนัน้ ตามตรรกะของรัฐนาฏกรรม ความเป็นเจ้าจึงเป็นต้นแบบของความ
สมบูรณ์และน าไปสู่การพยายามท่ีจะสร้างความสมบูรณ์แก่อาณาเขตท่ีเร่ิม
ขยายกว้างใหญ่ขึน้เร่ือย ๆ การอธิบายเช่นนี ้จึงแสดงให้เห็นว่า “ความเป็นเจ้า” 
ของระบบอุดมการณ์กษัตริย์ท่ีขยายไปถึงท้องถ่ิน จะท าให้ท้องถ่ินมีการปรับ
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจจนถกูผสมกลมกลืน โน้มน้าวและดงึดดูเข้ามาเป็นพวก
เดียวกบั “เจ้า” เชน่เดียวกนั (Andrew Alan Johnson, 2017)  

การอธิบายของจอห์นสนัสามารถตีความร่วมกับแนวคิดภูมิกายาได้ว่า 
การขยายตวัของ “ความเป็นเจ้า” ของระบบกษัตริย์ได้แผ่เข้าไปดงึดดูให้บรรดา
สิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือวีรบรุุษท้องถ่ินให้กลายเป็นชดุเดียวกันกับชมุชนจินตกรรมของ
รัฐชาติไทย และความสมบูรณ์ของความเป็นเจ้าท่ีได้ผนวกรวมกับอ านาจหรือ
ความเช่ือของท้องถ่ินจะถูกแสดงออกโดยพิธีกรรมของรัฐนาฏกรรมในท้องถ่ิน 
นัน้ ๆ ท่ีถกูปรับปรุง รือ้ฟืน้หรือผลิตประดิษฐ์ขึน้ใหม่อีกด้วย  
 ด้วยสถานภาพของการศกึษารัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ีมุ่งสนใจหน่วย
การศกึษาระดบับนดงัข้างต้น เป็นการสะท้อนความยิ่งใหญ่ของรัฐได้ชดัเจน แต่
เม่ือให้ความส าคญักบัรัฐในระดบับน ท าให้การศกึษารัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยท่ี



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

174 

ผ่านมา ยงัไม่มีการศึกษาท าความเข้าใจผู้คนทัว่ไปว่ามีส่วนร่วมหรือแสดงออก
ตอ่การเป็นรัฐนาฏกรรมของสงัคมไทยในรูปแบบอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ้าหากพิจารณาศกึษาในระดบัท้องถ่ิน ก็ยงัมีการศกึษาและค าอธิบายไมช่ดัเจน
เท่าท่ีควรว่า รัฐและท้องถ่ินมีจัดความสัมพันธ์เพ่ือสร้างความหมายและ
ปฏิบตักิารของรัฐนาฏกรรมในรูปแบบอย่างไรบ้าง 
 
ประเพณีประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้การศึกษาในสังคมไทย 
 

ฮอบส์บอว์ม (Eric Hobsbawm and Terence Ranger eds., 2000: 13-
14) เสนอว่า รัฐพิธี ท่ีถูกสร้างขึน้ใหม่มีความสัมพันธ์กับแนวคิดประเพณี
ประดิษฐ์ เขาอธิบายว่าประเพณีประดิษฐ์เป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดชดัเจนในช่วงท่ี
มีพฒันาการของมนุษยชาติเข้าสู่ความเป็นรัฐชาติสมยัใหม่ บริบทของการสร้าง
กระแสชาตินิยมท่ีมีอัตลักษณ์ประจ าชาติเพ่ือส่งเสริมความเป็นเอกภาพของ
ประเทศนัน้ ท าให้รัฐประชาชาติสร้างประเพณีขึน้มาใหม่หรือมีการรือ้ฟื้น
ประเพณีเดิมขึน้มา โดยใช้สถาบนัและกลไกทางสงัคมเพ่ือท าให้ประเพณีท่ีถูก
ประดิษฐ์ขึน้กลายเป็นแนวปฏิบตัิทางวัฒนธรรมของรัฐประชาติสมัยใหม่ท่ีรัฐ
และประชาชนให้การยอมรับ เบเนดกิส์ แอนเดอสนั (Benedict Anderson, 2006: 
37-46) เองก็เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์เป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการสร้าง
พืน้ท่ีของชาติให้มีลักษณะเป็นชุมชนจินตกรรมให้เกิดขึน้จริง โดยเฉพาะเกิด
ขึน้กบัส านกึของประชาชนในชาตผิ่านการเข้าร่วมในประเพณีประดิษฐ์  

แนวคดิประเพณีประดิษฐ์ก าลงัสะท้อนให้เห็นความแตกตา่งและตรงกัน
ข้ามสองด้าน นั่นคือ ความเป็นประเพณี (tradition) และความเป็นสมัยใหม่ 
(modernity) แต่มันต่างก็สร้างอีกสิ่งให้เกิดขึน้เช่นกัน กล่าวคือ ความเป็น
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สมยัใหม่ได้สร้างประเพณีประดิษฐ์เพ่ือรับใช้การรวมส านึกของประชาชนในชาติ
และตอบสนองหรือกระตุ้ นต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจการเมืองรวมถึงการ
ท่องเท่ียว ในขณะเดียวกนั ประเพณีประดิษฐ์ก็อาศยัเทคนิควิทยาการและความ
เป็นสมยัใหม่เพ่ือท าให้ประเพณีประดิษฐ์มีความดึงดดูน่าสนใจและถูกจริตกับ
ประชาชนท่ีอยูใ่นสงัคมสมยัใหม่ด้วยเชน่กนั 

แนวคดิประเพณีประดิษฐ์โดยฮอบส์บอว์มได้สร้างข้อถกเถียงหนึง่ขึน้มา
คือ ฮอบส์บอว์มพยายามสร้างการแยกขัว้ตรงกันข้ามเพ่ือให้เห็นว่า ก่อนยุค
สมยัใหม่มี ‘ประเพณีดัง้เดิม’ (genuine traditions) ซึ่งมีลกัษณะแข็งท่ือและไม่
สามารถตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคมสมยัใหม่ได้ แตเ่ม่ือเข้าสู่สงัคม
สมยัใหม่ การเปล่ียนกาละและเทศะก็ท าให้ประเพณีมีความยืดหยุ่นและปรับตวั
ขึน้ จนส่งผลให้มีการสร้างประเพณีขึน้มาใหม่จากประเพณีดัง้เดิม ปีเตอร์ เบิร์ก 
(Peter Burke, 1986: 316-317) วิจารณ์ว่าการอธิบายของฮอบส์บอว์มเช่นนีมี้
ลักษณะก ากวมเหมือนงูกินหางและมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่าง
ประเพณีดัง้เดมิและประเพณีประดษิฐ์ 

ถึงอย่างไรก็ตาม แนวคิดประเพณีประดิษฐ์ส่งเสริมความเข้าใจว่า 
ประเพณีเป็นสิ่งท่ีมนุษย์ได้สร้างขึน้มา มีการพฒันาและปรับตวัอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะในช่วงการเปล่ียนผ่านทางสังคม ดังนัน้จึงไม่มีประเพณีใดท่ีเป็น
ประเพณีดัง้เดิม แตเ่ม่ือความเป็นสงัคมสมยัใหมเ่กิดขึน้นัน้ ฮอบส์บอว์มก็ได้แยก
ให้เห็นว่า ประเพณีท่ีเกิดขึน้ก่อนยุคสมัยใหม่เป็นประเพณีดัง้เดิมเพ่ือให้เห็น
ความแตกต่างกับประเพณีประดิษฐ์ท่ีเกิดขึน้อย่างสอดคล้องและตอบสนองต่อ
วิถีชีวิตสมัยใหม่ของประชาชนท่ีอยู่ภายใต้รัฐประชาชาติ การแยกเช่นนีก็้เพ่ือ
สร้างค าอธิบายให้เห็นการเปล่ียนแปลงของรูปแบบและเนือ้หาของประเพณี
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อย่างชัดเจนและเข้มข้นมากกว่าลักษณะการปรับตัวหรือพัฒนาการของ
ประเพณีท่ีมีอยูก่่อนยคุสมยัใหม่ 

ส าหรับการประยกุต์การศกึษาประเพณีประดิษฐ์ในสงัคมไทย จะพบว่า
ในปัจจุบนัพืน้ท่ีทางสังคมหนึ่ง ๆ ตัง้แต่ระดบัเล็กจนถึงระดบัใหญ่มีการบรรจุ
ประเพณีประดิษฐ์ไว้อย่างมากมาย เช่น เทศกาล ประเพณี พิธีกรรม พิธีการ การ
บวงสรวงบชูา ฯลฯ ประเพณีประดิษฐ์เหล่านีมี้บทบาทหน้าท่ีตอ่กิจกรรมท่ีจดัขึน้
แตกตา่งกนัตามวาระและโอกาสต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาตามแนวคิด
ประเพณีประดิษฐ์ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว งานศกึษาวิจยัตา่ง ๆ 
ท่ีจะกล่าวตอ่ไปในหวัข้อนีม้กัจะชีใ้ห้เห็นว่า การก่อตวัขึน้ของประเพณีประดิษฐ์
เป็นไปเพ่ือหน้าท่ี 5 ประการ6 ได้แก่ การจดัการความขดัแย้งของชมุชน การรือ้ฟืน้
หรือแสดงอัตลักษณ์และส านึกร่วมของสมาชิกเพ่ือตอบโต้กับวิกฤตหรือการ
เปล่ียนผ่านทางสงัคม การตอบสนองต่อการพฒันาทางเศรษฐกิจการท่องเท่ียว 
เพ่ือตอบสนองตอ่การก่อหรือการขยายตวัขึน้ของกลุ่มชนใหม่ทางสงัคม และการ

                                                   
6 สงัเคราะห์จากงานการศึกษาที่ผ่านมาซึ่งมีเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะงานชิน้ส าคญัเร่ือง 
“คติชนสร้างสรรค์”: บทสงัเคราะห์และทฤษฎี โดยศิราพร ณ ถลาง (2559) ซึง่ได้ประมวลรวม
การศึกษาเก่ียวกับประเพณีประดิษฐ์ในพืน้ที่ต่าง ๆ และน าเสนอในเชิงทฤษฎีที่สะท้อนให้
เห็นพลวัตของประเพณีประดิษฐ์ที่เกิดการปรับเปลี่ยนไปในบริบทการเข้าสู่สังคมไทย
สมยัใหม่ ซึ่งผู้ เขียนเห็นว่า หน้าที่ของประเพณีประดิษฐ์ตามที่จ าแนกมาเป็นกระแสความ
นิยมของการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในสงัคมไทยของนกัวิจยั/นกัวิชาการต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
โดยผู้ เขียนเพียงต้องการสรุปเพื่อเป็นความคิดน าทางในการส ารวจพรมแดนความรู้ของ
ความสมัพนัธ์ระหว่างความหมายที่เปลี่ยนแปลงของประเพณีประดิษฐ์กบัการเปลี่ยนแปลง
ของสงัคมไทย โดยจะน าไปสู่การอภิปรายว่าการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ที่ผ่านมายงัขาด
การศกึษาที่สมัพนัธ์กบัความเป็นรัฐนาฏกรรมในสงัคมไทยอยา่งไรเป็นส าคญั 
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แสดงหรือการสร้างความหมายใหม่ของกลุ่มเพ่ือช่วงชิงหรือตอ่รองเชิงอ านาจกับ
วาทกรรมหลกัของสงัคมหรืออิทธิพลจากภายนอก 

อย่างไรก็ตาม ในท่ีนี ้ขอจ าแนกประเภทการศึกษาเก่ียวกับประเพณี
ประดิษฐ์ในสงัคมไทยเป็น 2 กลุ่มเพ่ือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความหมาย
และความเปล่ียนแปลง กล่าวคือ 1) กลุ่มท่ีศึกษาการเปล่ียนแปลงความหมาย
ของประเพณีประดิษฐ์ และ 2) กลุ่มท่ีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ท่ีตอบสนองการ
เปล่ียนแปลง ดงัจะอธิบายโดยสงัเขปตอ่ไปนี ้
  1) การเปล่ียนแปลงความหมายของประเพณีประดิษฐ์ เช่น 
การศึกษาของอาสา ค าภา (2555: 99-122) อรวรรณ วิไชย (2557) ปฐม หงส์
สวุรรณ (2556ก: 32-58 และ 2558: 1-32) และปิยลกัษณ์ โพธิวรรณ (2559: 100-
110) การศกึษาของกลุม่นี ้จะอธิบายความเช่ือท่ีอยู่ในพืน้ท่ีทางสงัคมหนึง่ ซึง่อยู่
ในช่วงการเปล่ียนผ่านหรือเกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างองค์ความรู้หรือความ
เช่ือดัง้เดิมกับองค์ความรู้ใหม่หรือความเช่ือใหม่ท่ีเข้ามามีอิทธิพลต่อพืน้ท่ีทาง
สงัคมนัน้ ๆ มากขึน้ การศึกษาความเช่ือปู่ แสะย่าแสะโดยอาสาชีใ้ห้เห็นการลด
บทบาทของปู่ แสะย่าแสะจากท่ีเคยมีบทบาทส าคัญในระดับเมืองจนเหลื อ
บทบาทในระดบัท้องถ่ินในปัจจุบนั ในขณะท่ีการศึกษาความเช่ือในพระนเรศวร
ของชุมชนไตโดยอรวรรณ กลับสะท้อนว่า ชุมชนไตได้หยิบใช้ความเช่ือเพ่ือ
สถาปนาพระนเรศวรให้เป็นวีรบรุุษท่ีผนวกรวมเข้าเป็นความเช่ือของชาวไตด้วย 
เช่นเดียวกับปฐม หงส์สวุรรณท่ีแสดงให้เห็นว่า ชาวบ้านได้ผสมผสานความเช่ือ
เร่ืองผีบรรพบรุุษให้กลายเป็นพระโพธิสตัว์ของชาวบ้าน และแม่น า้โขงกลายเป็น
ความหมายของเวทีของประเพณีประดิษฐ์ในมิติด้านต่าง ๆ และสุดท้าย  
ปิยลกัษณ์ โพธิวรรณได้อธิบายถึงการประนีประนอมระหวา่งความเช่ือโบราณกับ
สงัคมสมยัใหม่โดยน าความเช่ือมาปรับประยกุต์ใช้เพ่ือการท่องเท่ียว สดุท้ายเป็น
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การศกึษาเร่ืองการตอ่สู้ช่วงชิงและตอ่รองทางความหมายประเพณีบญุบัง้ไฟของ
ชุมชนต่ออ านาจรัฐท่ีเข้ามาจัดการและสร้างความรับรู้ต่อคนภายนอกผ่าน
รูปแบบตา่ง ๆ ในประเพณีบญุบัง้ไฟท่ีกลายเป็นประเพณีประดิษฐ์ในปัจจบุนั 
  2) กลุ่มท่ีศึกษาประเพณีประดิษฐ์ เ พ่ือตอบสนองการ
เปล่ียนแปลง ปรากฏในงานของสารภี ขาวดี (2559) ป่ินวดี ศรีสพุรรณและคณะ 
(2011: 27-48) วริศา อนันตโท (2559) ณรงค์ฤทธ์ิ สุมาลี (2557: 32-63) ปฐม 
หงส์สุวรรณ (2556ข: 169-271) Peter Vail (2014: 509-553) ธนวรรธน์ นิธิป
ภานนัท์ (2558: 142-158) และศิราพร ณ ถลาง (2556: 1-74 และ 2558) กลุ่มนี ้
พิจารณาประเพณีประดิษฐ์อยู่ในฐานะของเคร่ืองมือทางวฒันธรรมซึ่งเป็นผล
จากการเปล่ียนแปลงในด้านต่าง ๆ งานของผู้ศึกษาทัง้หมดให้ความส าคัญกับ
เง่ือนไขท่ีแตกต่างหลากหลาย ได้แก่ 1) เง่ือนไขด้านเศรษฐกิจ เช่น การ
เปล่ียนแปลงไปสู่สังคมสมัยใหม่ โลกาภิวัตน์ ทุนนิยมและการท่องเท่ียว 2) 
เง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรม เช่น ความเช่ือท้องถ่ินกับศาสนาหลักของสังคม 
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม อตัลกัษณ์และการเคล่ือนย้ายของกลุ่ม
ชาติพนัธุ์ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างของสังคม และ 3) เง่ือนไขเก่ียวกับรัฐ 
การเมืองและการพฒันา เช่น การถูกผนวกรวมอ านาจโดยราชอาณาจกัรสยาม 
การเปล่ียนแปลงศูนย์กลางอ านาจจากชนชัน้สูงสู่ชนชัน้น าและชนชัน้กลาง 
บทบาทของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและกลไกเชิงสถาบนัต่าง ๆ ในสงัคม
สมยัใหม ่
 การเปล่ียนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้ประเพณีประดิษฐ์สะท้อน
ความหมายและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเป็นพลวัต เช่น 
การรือ้ฟืน้ ผลิตซ า้หรือเสริมสร้างความเข้มแข็งของส านึกร่วมของชมุชน เป็นทุน
ทางวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการต่อสู้  ช่วงชิง ต่อรองและ
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ประนีประนอมระหว่างความเช่ือเก่าและใหม่ หรือระหว่างวฒันธรรมดัง้เดิมกับ
อิทธิพลของโลกาภิวัตน์และทุนนิยม การเป็นพืน้ท่ีหรือเคร่ืองมือในการสร้าง
ส านึกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน การพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเพณีหรือวฒันธรรมประจ าชาติ และการเป็นประเพณีเพ่ือตอบสนองต่อชน
ชัน้ใหมใ่นสงัคม โดยเฉพาะชนชัน้กลาง เป็นต้น 
 งานวิจยัท่ีผา่นมาสะท้อนให้เห็นว่า ประเพณีประดิษฐ์สามารถเกิดขึน้ได้
จากกลุ่มทางสงัคมหลายกลุ่มและหลายระดบั ตัง้แต่ระดบัรัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน เอกชน สถาบนัการศกึษา ชนชัน้ตา่ง ๆ และชมุชนท้องถ่ิน ซึ่งล้วนมี
ความส าคญัในการสร้างประเพณีประดิษฐ์ขึน้มาเพ่ือตอบสนองการเปล่ียนแปลง  
แตอ่ยา่งไรก็ตาม จะเห็นได้วา่การศกึษาในงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีทบทวนมา สว่นใหญ่
มกัใช้แนวคิดประเพณีประดิษฐ์เพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงตา่ง ๆ ท่ีท าให้พืน้ท่ี
ตา่ง ๆ มีการปรับเปล่ียนหรือสร้างสรรค์ประเพณีขึน้มาใหมเ่พ่ือตอบสนองต่อการ
เปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยเท่านัน้ แต่ยังไม่สามารถอธิบายได้ว่า ประเพณี
ประดิษฐ์เป็นส่วนหนึ่งของความสมัพนัธ์เชิงอ านาจในการสร้างรัฐชาตไิด้อย่างไร 
กล่าวอีกอย่างคือ ยงัไม่มีการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ในฐานะเป็นรัฐนาฏกรรม
ในความหมายท่ีกลุ่มทางสงัคมและชนชัน้ตา่ง ๆ มีบทบาทส าคญัตอ่การสร้างรัฐ
นาฏกรรมผ่านประเพณีประดิษฐ์ จากเหตผุลดงักล่าว จึงท าให้เกิดช่องว่างของ
การศึกษารัฐนาฏกรรม ซึ่งยงัไม่มีพืน้ท่ีอยู่ในการศึกษาประเพณีประดิษฐ์ ทัง้ท่ี
ประเพณีประดิษฐ์ในมิติหนึง่ก็คือ การแสดงออกของรัฐนาฏกรรมนัน่เอง 
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ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐนาฏกรรม  
ประเพณีประดิษฐ์ และชุมชนจินตกรรมในสังคมไทย 
 

หากพิจารณาเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแนวคิดต่าง ๆ ดัง
ข้างต้นนัน้ ผู้ เขียนขอเสนอค าอธิบายหนึง่ว่า ประเพณีประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือหนึ่ง
ท่ีสะท้อนความเป็นรัฐนาฏกรรมเพ่ือสร้างชุมชนจินตกรรมของรัฐชาติสมัยใหม่
ด้วย ข้อเสนอเร่ืองภมูิกายาของธงชยันัน้ก็สามารถอภิปรายตอ่ไปได้ว่าภมูิกายาก็
กลายเป็นชุมชนจินตกรรมของรัฐไทยแบบท่ีแอนเดอสันได้กล่าวไว้ และชุมชน 
จินตกรรมแบบรัฐชาติไทยยังเป็นรัฐนาฏกรรมสมัยใหม่ท่ีมีสถาบันกษัตริย์ 
สถาบนัทหารและความเช่ือในพุทธจักรวาลวิทยาค า้ยันให้เกิดความศกัดิ์สิทธ์ิ
และยิ่งใหญ่โดยการจดัรัฐพิธีตา่ง ๆ ด้วยเชน่กนั 

นอกจากนัน้ ความเป็นชุมชนท่ีถูกผูกโยงเข้ากับรัฐไทยท่ีปรากฏในผล
การศกึษาของภิญญพนัธุ์ พจนะลาวณัย์ (2558) ก็ชีใ้ห้เห็นว่าแผนท่ีประเทศไทย
เป็นการสร้างชุมชนจินตกรรมแบบภูมิกายาท่ีก าเนิดจากจักรวรรดินิยมหรือ
อิทธิพลภายนอก แตก่ารท าให้ประชาชนในภมูิภาคตา่ง ๆ มีความรู้สกึถึงการเป็น
ส่วนหนึ่งของการสร้างรัฐชาติไทยนัน้ ก็เกิดจากการสร้างพืน้ท่ีทางกายภาพและ
การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานจากแผนพฒันาในต้นทศวรรษ 2500 ตลอดจนการ
สร้างคติในเร่ืองเวลาแบบสมัยใหม่ด้วยเช่นกัน หากจะกล่าวอีกอย่างก็คือ 
นอกเหนือจากภูมิกายาของรัฐไทยท่ีเกิดจากการจัดท าแผนท่ีท่ีเป็นผลมาจาก
พลงัภายนอกเช่น อิทธิพลของจกัรวรรดนิิยมอย่างท่ีธงชยัเสนอแล้วนัน้ การศกึษา
ของภิญญพนัธุ์ก็ชีช้วนให้เห็นว่าพลงัของปัจจยัภายในประเทศ ได้แก่ แผนพฒันา
ยุคแรกก็ได้สร้างชุมชนจินตกรรมในพืน้ท่ีประเทศไทยให้กลายเป็นจริงขึน้มา 
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ในขณะท่ี อิทธิพลของระบอบพ่อขนุอปุถมัภ์ท าให้สถาบนักษัตริย์กลายเป็นส่วน
ส าคญัท่ีก่อรูปความเป็นรัฐไทยสมยัใหม ่(ทกัษ์ เฉลิมเตียรณ, 2548) ด้วยเชน่กนั  

นอกจากข้อค้นพบโดยมีมิติความสนใจในความเป็นชุมชนจินตกรรมท่ี
ต่างกันของทกัษ์ ธงชยั และภิญญพนัธุ์แล้ว ผู้ เขียนพบว่า ความหมายเก่ียวกับ
หมู่บ้านของไทยโดยฟิลลิป เฮิร์ช (ใน อนญัญา ภุชงคกุล บก., 2533: 112-145) 
สามารถเติมเต็มความหมายของชุมชนจินตกรรมข้างต้นให้สมบูรณ์มากขึน้ ซึ่ง
เฮิร์ชใช้หมู่บ้านเป็นหน่วยในการศึกษาโดยพบว่า รัฐไทยประสบความส าเร็จใน
การผนวกรวมและสร้างความหมายของหมู่บ้านสมยัใหม่ขึน้มาจากพลงัของการ
ปกครองและอ านาจรัฐราชการ เช่น กระทรวงมหาดไทย ความหมายของหมู่บ้าน
ในไทยจึงไม่ใช่ความหมายของชมุชนตามธรรมชาติอีกต่อไป แตเ่ป็นความหมาย
ของหมูบ้่านตามเขตการปกครอง ได้แก่ หมูบ้่าน ต าบล อ าเภอ จงัหวดัท่ีเป็นส่วน
หนึง่ของรัฐไทยทัง้หมดด้วยนัน่เอง 

จากข้อเสนอหลาย ๆ ฝ่าย ท าให้สรุปและอภิปรายให้เห็นความสัมพนัธ์
ของกลุ่มแนวคิดทัง้สามได้ว่า นอกจากรัฐนาฏกรรมและประเพณีประดิษฐ์มี
ความสมัพนัธ์กบัความเป็นชมุชนจินตกรรมแล้ว ชมุชนจินตกรรมของรัฐไทยก็ถูก
สร้างขึน้มาจากแผนท่ี แผนการพฒันา ระบอบพ่อขุนอุปถัมภ์และจากการสร้าง
ความหมายใหม่ของหมู่บ้านให้ผูกโยงเข้ากับรัฐไทยนัน้ จะเห็นว่า งานวิชาการ
ต่าง ๆ ข้างต้น ให้ความส าคัญกับการศึกษาอิทธิพลของปัจจัยภายนอก 
โครงสร้างส่วนบนและชนชัน้น าท่ีเป็นผู้ ใช้ประเพณีประดิษฐ์และรัฐนาฏกรรมเพ่ือ
สร้างความเป็นชุมชนจินตกรรมในสงัคมไทยในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีนกัวิชาการให้
ความสนใจศึกษา แตก็่ยงัไม่มีการสร้างค าอธิบายถึงความแตกตา่งหลากหลาย
ของการใช้หรือสร้างสรรค์ประเพณีประดิษฐ์ ในฐานะเป็นรัฐนาฏกรรมท่ี
ปฏิบตัิการโดยประชาชนหรือผู้คนในระดบัท้องถ่ินท่ีอยู่ในบริบทของรัฐนัน้ว่ามี
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การสร้างชุมชนจินตกรรมขึน้ในลกัษณะท่ีซ้อนทบักับชุมชนจินตกรรมของรัฐใน
รูปแบบเชน่ไรบ้าง 
 
สรุป 
 
 จากท่ีผู้ เขียนได้เสนอข้อถกเถียงอภิปรายถึงแนวคิดทฤษฎีและทบทวน
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง พบว่า งานวิจยัเก่ียวกบัประเพณีประดิษฐ์ในสงัคมไทยมี
อยู่เป็นจ านวนมาก ในขณะท่ีงานวิจยัเก่ียวกับรัฐนาฏกรรมและชมุชนจินตกรรม
ท่ีอธิบายสังคมไทยยังมีอยู่อย่างจ ากัด และมกัจะเป็นการอธิบายความเป็นรัฐ
นาฏกรรมและชมุชนจินตกรรมท่ีอยู่ในระดบัรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นรัฐ
นาฏกรรมมกัจะถูกอธิบายด้วยชุดความรู้เก่ียวกับสถาบนักษัตริย์ สถาบนัทหาร 
สถาบนัตลุาการ ในขณะท่ีงานวิจยัเก่ียวกบัประเพณีประดิษฐ์มกัจะอธิบายสรุป
ให้เข้าใจได้ว่า เป็นผลมาจากการขยายตวัของสงัคมสมยัใหม่เหมือนทราบกันดี
อยู่แล้ว จนความทันสมัยหรืออิทธิพลภายนอกสังคมไทยได้ส่งผลให้เกิดการ
ปรับตัว ฟื้นฟู ผลิตและสร้างประเพณีใหม่ขึน้มาเพ่ือตอบสนองต่อความเป็น
ชุมชน วัฒนธรรม ต่อเศรษฐกิจ ตอบสนองต่อชนชัน้และผลประโยชน์ทางการ
เมือง เป็นต้น  

การอธิบายเช่นนี ้ถึงแม้ว่างานวิจยัเก่ียวกับประเพณีประดิษฐ์บางส่วน
จะให้พืน้ท่ีต่อชุมชนผู้ คนท่ีสะท้อนการใช้ประเพณีเป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ความหมายและช่วงชิงค านิยามเพ่ือแสดงอตัลกัษณ์ของตน ซึ่งงานวิจยัเก่ียวกับ
รัฐนาฏกรรมและชมุชนจินตกรรมไมไ่ด้ให้ความส าคญักบัประเด็นนี ้แตอ่ยา่งไรก็
ตาม การศกึษาประเพณีประดิษฐ์ท่ีผ่านมาก็ยงัไม่มีค าอธิบายเก่ียวกับประเพณี
ประดษิฐ์ท่ีอยู่ในฐานะเป็นเคร่ืองมือของการสร้างรัฐนาฏกรรมท่ีชมุชนหรือผู้คนท่ี
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ไม่ใช่รัฐได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการแสดงในพิธีเพ่ือสะท้อนความยิ่งใหญ่
ของรัฐหรือมีอ านาจท่ีทับซ้อนรัฐเช่นกัน ตลอดจนยังไม่มีค าอธิบายให้เห็นถึง
ความแตกตา่งหรือคล้ายคลึงในการแสดงรัฐนาฏกรรมของชมุชนหรือผู้คนตา่ง ๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

การท าความเข้าใจความแตกต่างหลากหลายของประเพณีประดิษฐ์ใน
ฐานะรัฐนาฏกรรมท่ีมีการซ้อนทบักันของอ านาจรัฐและท้องถ่ินของประชาชนว่า
ช่วยสร้างความเป็นชุมชนจินตกรรมร่วมในอาณาบริเวณทางสังคมเดียวกันได้
หรือไม่อย่างไรนัน้ น่าจะเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะช่วยเติมเต็มและขยาย
มมุมองการศกึษาทางด้านนีม้ากขึน้  

ดงันัน้ การอธิบายให้เห็นถึงการซ้อนทบักันของอุดมการณ์และอ านาจ
ของรัฐกับท้องถ่ินท่ีอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกัน พร้อม ๆ กับการแสดงประเพณี
ประดิษฐ์ในฐานะรัฐนาฏกรรมของชมุชนหรือผู้คนในบริเวณดงักล่าวท่ีมีลกัษณะ
แตกต่างและหลากหลาย จึงสมควรได้รับการพิจารณาให้ความส าคัญเพ่ือ
ถอดรหัสว่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นการยอมรับความแตกต่าง
หลากหลายของวฒันธรรมในรูปของประเพณีประดิษฐ์ท่ีแตกตา่งหลากหลายนัน้ ๆ  
ได้หรือไม่อย่างไร และท าให้ผู้คนมีการจดัความสมัพนัธ์และสร้างระบอบอารมณ์
ความรู้สกึตอ่ความเป็นชมุชนจินตกรรมในลกัษณะอย่างไร 

จากพรมแดนความรู้จากงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อถกเถียงเชิงแนวคิด
และทฤษฎี ผู้ เขียนต้องการเสนอว่า เราสามารถท่ีจะศึกษาประเพณีประดิษฐ์ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของรัฐนาฏกรรมท่ีเกิดขึน้ในรัฐชาติสมัยใหม่ในฐานะท่ีเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างชุมชนจินตกรรมต่อประชาชนของชาติ โดยผูกโยงเข้ากับ
ระบบเศรษฐกิจและความสมัพนัธ์ทางอดุมการณ์กบัชมุชนและผู้คนตา่ง ๆ เข้าไว้
ด้วยกนั รัฐนาฏกรรมจงึมิได้สะท้อนการแสดงพิธีท่ียิ่งใหญ่ของรัฐเพียงอย่างเดียว
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เท่านัน้ ทว่าการศึกษาเก่ียวกับประเพณีประดิษฐ์ซึ่งมีความสมัพันธ์ต่อการเข้า
ร่วมสร้างความหมายของรัฐนาฏกรรมจะชีใ้ห้เห็นความเป็นชุมชนจินตกรรมท่ีมี
ทัง้อ านาจรัฐและอ านาจท้องถ่ินซ้อนทบัร่วมกันภายใต้บริบทรัฐชาติสมัยใหม่ได้
เช่นเดียวกนั กล่าวคือ การด ารงอยู่ร่วมกนัของอ านาจรัฐและอ านาจท้องถ่ินเป็น
การพยายามสร้างนิยามของรัฐชาติในฐานะชมุชนจินตกรรมท่ีวางอยู่บนการจัด
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจใหม่ผ่านประเพณีประดิษฐ์เชิงรัฐนาฏกรรม ดังนัน้ 
การศกึษาประเพณีประดิษฐ์ท่ีบูรณาการกับการศึกษารัฐนาฏกรรมจึงน่าจะเป็น
แนวพินิจใหม่ท่ีจะช่วยเติมเต็มความหมายและเห็นมุมมองการสร้างชุมชน 
จินตกรรมในสงัคมไทยอีกด้านท่ีสมบรูณ์มากยิ่งขึน้  
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วิถีแบบเมืองในพืน้ท่ีชนบท กล่าวคือ คนชนบทมีวิถีการบริโภคความทันสมัย 
และแสดงออกถึงแรงปรารถนาในการยกระดบัคณุภาพชีวิตไม่ตา่งกบัคนเมือง ท่ี
ส าคญัวิถีแบบเมือง ได้เกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการของคนชนบท ท่ีมี
มุมมองต่อเวลาท่ีกระชับมากขึน้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการท างาน มีมุมมองต่อการหวนกลับมาใช้ชีวิตในชนบทเพ่ือ
ความสุขสงบ ตลอดจนความตระหนักถึงสิทธิความเป็นพลเมือง นอกจากนัน้
กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินของคนชนบทได้ก่อเกิด “ตวัตนใหม่” 
ขึน้มา โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ีไปท างานประเทศเกาหลีใต้แบบรัฐจดัส่งได้กลายเป็น 
“เสี่ยเกาหลี” ภายใต้ปฏิสมัพนัธ์ซึ่งกนัและกนัระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถ่ินด้วยกนั 
และปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีกบัคนในชมุชนโดยท่ีพวกเขาได้รับการยอมรับทางสงัคมจาก
คนในชมุชน 
 
ค าส าคัญ: แรงงานอีสานคืนถ่ิน, ตวัตนัใหม,่ วิถีแบบเมือง, พืน้ท่ีชนบท 
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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. บทน า 
 

ในช่วงระหว่างวนัท่ี 4-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ส านกัข่าวไทย 
(MCOT HD)2 น าเสนอรายงานพิเศษเก่ียวกบัสถานการณ์ปัญหาการไปท างานท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ของชาวชนบทจังหวัดอุดรธานี (http://www.tnamcot.com 
สืบค้นวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560) รายงานพิเศษดงักล่าวมีช่ือเร่ืองว่า “ขาย
แรงงาน สานฝันท่ีเกาหลี”3 การออกอากาศ ตอนท่ี 1 (วนัท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 
2560) ได้ถ่ายท าและเผยแพร่ปรากฏการณ์การเคล่ือนท่ีแรงงานท่ีเกิดขึน้ของคน
ชนบท ณ บ้านสะอาดนามูล ต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม 
จงัหวดัอดุรธานี พืน้ท่ีหลกัในการศึกษาครัง้นี ้ด้วยเพราะคนในชมุชนเดินทางไป
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกกฎหมายผ่านระบบรัฐจัดส่ง (Employment 
Permit System: EPS) เป็นจ านวนมาก และท าการน าเสนอเปรียบเทียบกับ
หมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในอ าเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี ท่ีออกอากาศ ตอนท่ี 2 
(วันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) เป็นชุมชนท่ีมีคนลักลอบไปท างานอย่างผิด
กฎหมายจ านวนมาก แต่ต้องเผชิญกับสภาพปัญหาต่าง ๆ ในการใช้ชีวิตและ
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ในทางตรงกนัข้าม บ้านสะอาดนามูล กลบัได้รับการ
                                                   
2 ในอดีต คือ ช่อง 9 อสมท. 
3 ผู้ศกึษา ได้รับทราบขา่วการออกอากาศรายการนีม้าจาก วีรชาติ ออ่นนอ อาย ุ43 ปี ชาวบ้าน
สะอาดนามูล ต าบลห้วยสามพาด ที่อยู่ในระหว่างสญัญาจ้างไปท างานที่ประเทศเกาหลีใต้ 
แล้วกลับมาพักที่บ้านเกิด เป็นเวลา 1 เดือนในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2560 
รายการนี ้แบง่การน าเสนอออกเป็น 3 ตอน ตามวนัดงักลา่ว โดยมีการเปรียบเทียบรูปแบบการ
เดินทางไปท างานที่ประเทศเกาหลีใต้ของแรงงานจากภาคอีสานโดยเฉพาะจงัหวดัอดุรธานี 2 
รูปแบบ คือ 1) การไปแบบถกูกฎหมายภายใต้รัฐจดัสง่ หรือระบบ EPS กบั 2) รูปแบบที่ลกัลอบ
เข้าไปแบบผิดกฎหมาย หรือที่เรียกวา่ “ไปแบบทอ่งเที่ยว” และ “ไปผี” 
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น าเสนอถึงการท่ีคนในชมุชนไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้แล้วประสบผลส าเร็จ 
โดยเฉพาะความส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจท่ีได้เงินกลบัมาซือ้ทรัพย์สินตา่ง ๆ พร้อม
กันกับการมีศกัยภาพในการใช้จ่ายเพ่ืออุปโภคและบริโภค เกิดเป็นแรงกระตุ้น
ทางเศรษฐกิจในระดบัชมุชนและท้องถ่ิน 

การน าเสนอรายงานข่าวดงักล่าวข้างต้น ไม่ได้สร้างความประหลาดใจ
ให้กบัผู้ศึกษามากนกั ด้วยเพราะนบัตัง้แต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 ท่ีผ่านมา ใน
ระหว่างอยู่ในพืน้ท่ีเพ่ือท าการศึกษาภาคสนามผู้ ศึกษารับรู้และสัมผัสถึง
ปรากฏการณ์การไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ภายใต้รัฐจดัสง่ท่ีก าลงัเกิดขึน้ของ 
บ้านสะอาดนามลู ท่ีได้รับการขนานนามจากคนต่างหมู่บ้านในพืน้ท่ีใกล้เคียงว่า 
เป็น “บา้นเกาหลี”4 มาบ้างแล้ว 

ผู้ศึกษามองว่า การน าเสนอรายงานข่าวของส่ือมวลชนดงักล่าว ยงัคง
น าเสนอเพียงความเปล่ียนแปลงเชิงกายภาพกับการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจเป็นหลกั เช่น การปลกูสร้างบ้านด้วยรูปทรงสมยัใหม่ด้วยเงินจากการ
ท างานตา่งประเทศ ศกัยภาพในการใช้จ่ายของครัวเรือนในการบริโภคสินค้า และ
การเข้าถึงและถือครองทรัพย์สินตา่ง ๆ เช่น รถยนต์ บ้าน และท่ีดิน ฯลฯ แตก่ลบั
ละเลยต่อมิติความเปล่ียนแปลงในชนบทท่ีเกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันของผู้ คน 
มมุมองตอ่การหวนกลบัมาใช้ชีวิตและวิถีการท างานในชนบท ตลอดจนความคิด 
ความรู้สึก และความปรารถนาในการพฒันาคณุภาพชีวิตของคนชนบทคืนถ่ิน 
โดยเฉพาะกลุม่แรงงานคืนถ่ิน 

                                                   
4 เนื่องจากวา่ หมูบ้่านแหง่นี ้มีสมาชิกชมุชนเป็นคนกลุม่แรก ๆ  ที่ไปท างานที่ประเทศเกาหลใีต้
มาตัง้แต่ปี 2550 เป็นต้นมา และเมื่อคนกลุ่มแรกเร่ิมกลับมาในช่วงปี 2555 แล้วประสบ
ผลส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจ จึงก่อให้เกิดกระแสการหลัง่ไหลไปท างานประเทศเกาหลีใต้ภายใต้
รัฐจดัสง่ของชาวบ้านสะอาดนามลูเป็นจ านวนมาก 
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การน าเสนอบทความนี ้มุ่งน าเสนอการก่อตวัของวิถีแบบเมืองในพืน้ท่ี
ชนบท ด้วยการพิจารณาจากวิถีการบริโภคแบบเมืองของคนชนบทในพืน้ท่ี 
รวมทัง้ความเป็นเมืองกับวิถีแบบเมืองในระดบัความคิดและปฏิบตัิการต่าง ๆ 
ของคนชนบท ผ่านการสัมภาษณ์และสนทนาอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มคน
ชนบทคืนถ่ินหรือ “แรงงานอีสานคืนถ่ิน” ในช่วงระหว่างท าการศกึษาภาคสนาม5 
นอกจากนี ้ผู้ศกึษามีโอกาสเข้าไปร่วมในงานเลีย้งสงัสรรค์ในช่วงท่ีคนชนบทบาง
คนกลบัจากการท างานตา่งประเทศ ท าให้รับรู้ถึงปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างกลุ่มคน
ท่ีเคยมีประสบการณ์เคล่ือนท่ีแรงงานในประเทศเกาหลีใต้ด้วยกัน และ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถ่ินกับเครือญาติและคนในชุมชน ท าให้รับรู้
ถึงการเปล่ียนแปลงในระดับตัวตนคือ การเกิดขึน้ของ “เสี่ยเกาหลี” ภายใต้
กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงาน โดยท่ีบางคนสามารถยกระดับสถานภาพทาง
เศรษฐกิจและสงัคมจนเป็นท่ียอมรับจากคนในชมุชน 

ผู้ศกึษาน าเสนอว่า วิถีแบบเมือง ได้เปิดเผยออกมาผ่าน ทศันะของคน
ชนบท ท่ีมีต่อการใช้ชีวิตและวิถีการท างาน สัมผัสได้จาก การจัดการกิจวัตร
ประจ าวนัท่ีมีการจดัการตารางเวลาในชีวิตประจ าวนัอย่างชดัเจน การมีความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมยัใหมใ่นการท างาน ภายใต้รูปแบบท่ีคน
ชนบทมีการเคล่ือนท่ีในชีวิตประจ าวนัจากชนบทสู่เมืองแล้วกลบัชนบทในแต่ละ
วนั อีกทัง้ยงัสามารถท าความเข้าใจผ่านทศันะของคนชนบทท่ีมีวิธีคิดต่อชนบท
ในฐานะพืน้ท่ีสขุสงบแบบโรแมนตซิิสม์ ตลอดจนความตระหนกัในสิทธิความเป็น
พลเมืองของคนชนบท 

                                                   
5 เดอืนมกราคม-เดือนมีนาคม พ.ศ.2560 
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ส่วนต่อไปของบทความผู้ศึกษาท าการทบทวนแนวคิดในการพิจารณา
พืน้ท่ีชนบทและการศกึษาเก่ียวกบัเมืองในมิติตา่ง ๆ จากนัน้ได้น าเสนอให้เห็นถึง
ความส าคญัของเงินส่งกลบัม่ีมีตอ่การบริโภคของคนชนบท แล้วท าการชีใ้ห้เห็น
ถึงวิถีแบบเมืองท่ีเกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการของคนชนบท ตลอดจน
การก่อเกิด “ตวัตนใหม่” ขึน้มาของ “แรงงานอีสานคืนถ่ิน” โดยเฉพาะกลุ่มคนท่ี
ไปท างานประเทศเกาหลีใต้แบบรัฐจดัสง่ท่ีกลายเป็น “เสีย่เกาหลี” ในพืน้ท่ีชนบท
ท่ามกลางปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มแรงงานคืนถ่ินด้วยกัน และ
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีมีกับคนในชุมชนโดยท่ีพวกเขาได้รับการยอมรับทางสงัคมจากคน
ในชมุชน 
 
2. พืน้ที่ ตัวตน การเคล่ือนที่: การก่อตัวของวิถีแบบเมืองในชนบท 
 

ท่ีผา่นมาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีชนบทกบัเมืองโดยเฉพาะบริบทเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้รับการพิจารณาว่า มีความหลากหลายและซับซ้อน 
(multiple hybridities) ด้วยเพราะการเคล่ือนท่ีไปมาระหว่างพืน้ท่ีชนบทกับพืน้ท่ี
เมืองของคนชนบท (Rigg, 1998) ในผลงาน Revisiting frontiers as transitional 
spaces in Thailand ของ Philip Hirsch (2009)ได้ทบทวนและชีใ้ห้เห็นถึง เส้น
แบ่งพรมแดน (frontiers) ของพืน้ท่ีต่าง ๆ ในสังคมไทย ท่ีมีความก า้กึ่งก ากวม 
หรือ “in-between” ซึ่งประกอบด้วย 3 พืน้ท่ี  คือ 1) พรมแดนพืน้ท่ีเกษตร 
(agriculture frontiers) ท่ีเกิดรูปแบบความสัมพันธ์ทางการผลิตใหม่ขึน้มา 2) 
พรมแดนของพืน้ท่ีกึ่งเมือง (peri-urban frontiers) ท่ีวิถีชีวิตกับอตัลักษณ์ความ
เป็นเมืองกับความเป็นชนบทได้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกันในพืน้ท่ีเดียวกัน และ 3) 
พรมแดนแห่งความเป็นชาติ (national frontiers) ท่ีมีการเกิดขึน้ของภูมิภาคใหม่
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กบัการเคล่ือนท่ีข้ามพรมแดน สิ่งเหล่านีไ้ด้ส่งผลให้เส้นแบง่พรมแดนพืน้ท่ีตา่ง ๆ 
มีนยัเชิงพืน้ท่ีทัง้ในระดบันามธรรม (spatial) กบัเป็นเคร่ืองมือการท าความเข้าใจ
การเปล่ียนผ่านในสงัคมไทย (Hirsch, 2009) 

ส าหรับความเป็นพืน้ท่ีกึ่งเมือง Hirsch (2009) มองว่า ท่ีผ่านมาการท า
ความเข้าใจพืน้ท่ีรอยตอ่ระหว่างพืน้ท่ีชนบทกบัพืน้ท่ีเมืองด้วยแนวคิด desakota 
หรือท่ีเรียกว่า พืน้ท่ีชานเมือง (Mcgee, 1991)6 มีข้อจ ากัด ด้วยเพราะ พรมแดน
ของพืน้ท่ี “กึ่งเมือง” ยากจะก าหนดขอบเขตเชิงพืน้ท่ีได้อย่างชัดเจน เน่ืองจาก
ความเป็นเมืองได้แผ่ขยายเข้าไปยังหมู่บ้านชนบททุกหนทุกแห่ง ซึ่ง Hirsch 
ชีใ้ห้เห็นว่า “คุณค่าและความสมัพนัธ์แบบเมืองได้แทรกซึมอยู่ในสงัคมชนบท
ไทยเพ่ิมมากข้ึน เฉกเช่นเดียวกันกับพื้นที่อื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” 
(Hirsch, 2009: 128) กล่าวได้ว่า Hirsch พยายามชีใ้ห้เห็นถึงคุณลักษณะของ 
“พืน้ท่ีกึ่งเมือง” ท่ีมีความซบัซ้อนและคลมุเครือเพิ่มมากขึน้ 

แตใ่นอีกด้านหนึ่ง ยงัคงมีการพิจารณา ความเป็นเมืองกบัวิถีแบบเมือง
ในระดบัชีวิตประจ าวนัของคนชนบทท่ียงัคงใช้ชีวิตอยู่ในพืน้ท่ีชนบท และมีการ
เคล่ือนท่ีไปมาระหว่างพืน้ท่ีเมืองกับชนบทในรูปแบบต่าง ๆ งานศกึษาของ Eric 
C. Thompson ([2007]2012) ศึกษาชุมชนชนบทหรือ kampung ในประเทศ
มาเลเซีย ได้เสนอว่า พืน้ท่ีชนบทมาเลย์ก าลงัมีการก่อตวัและเกิดขึน้มาของ แบบ
แผนการท างานแบบเมือง รูปแบบของการปฏิสมัพนัธ์กนัแบบเมือง และความคิด

                                                   
6 แนวคิด desakota สามารถใช้ท าความเข้าใจกระบวนการกลายเป็นเมืองในพืน้ที่เมืองใน
ภมูิภาคที่เกิดการขยายตวั เช่น เชียงใหม ่ขอนแก่น และหาดใหญ่ ฯลฯ ที่เกิดการเปลีย่นแปลง
การใช้ที่ดินอย่างรวดเร็ว การเกิดขึน้ของบ้านจัดสรร การขยายตวัของคนชัน้กลาง และการ
เกิดขึน้ของศูนย์การค้า ตลอดจนการเข้ามาของอุตสาหกรรม (โปรดดู Jim Glassman and 
Chris Sneddon, 2003 เพิ่มเติม) 
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แบบคนเมืองของคนชนบท (Thompson, เพิ่งอ้าง: 5) ในงานศึกษาชิน้นี เ้ขา
ชีใ้ห้เห็นว่า รูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลายของคนชนบทกับการ
ผลิตผลผลิตสู่เมืองแล้วรับสินค้าจากเมืองกลับมาบริโภค พร้อมกันกับการ
เคล่ือนท่ีในชีวิตประจ าวนัของคนชนบทท่ีเข้าไปท างานและเรียนหนงัสือในเมือง 
ตลอดจนกิจวัตรประจ าวัน เช่น การสนทนาในร้านกาแฟ การเดินทางด้วยรถ
โดยสารประจ าทางเข้าเมืองเป็นประจ า ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีแบบเมืองท่ีก่อตวั
ขึน้มาในพืน้ท่ีชนบท (Thompson, เพิ่งอ้าง, 89-107) นอกจากนี ้พิธีกรรมส าคญั
ของคนชนบท เช่น พิธีการขลิบ ท่ีเร่ิมใช้การแพทย์สมยัใหม่ และการแตง่งาน ท่ีมี
รูปแบบการจดังานให้สมัพนัธ์กับวิถีของคนชนบทท่ีเข้าไปใช้ชีวิตและท างานใน
เมือง ได้เป็นตวับง่ชีใ้ห้เห็นถึง ความเป็นเมืองท่ีเข้ามาสมัพนัธ์กับวิถีชีวิตของคน
ชนบทอีกด้วย (Thompson, เพิ่งอ้าง, 113-124) ท่ีส าคัญแรงงานอพยพจาก
ชนบท ถือได้ว่า เป็นผู้ กระท าการท่ีส าคญัในการสร้าง ธ ารง และมีอิทธิพลต่อ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งชนบทกบัเมือง (Thompson, เพิ่งอ้าง: 87)  

นอกจากนี ้กระบวนการกลายเป็นเมืองของชนบท (rurbanization) ท่ี
สัมพันธ์กับการเคล่ือนท่ีแรงงาน ได้มีตัวบ่งชีจ้าก มาตรฐานการด ารงชีวิต  
สิ่งปลูกสร้าง การประกอบอาชีพ และโอกาสทางการศึกษาของแรงงานอพยพ 
(Alexandru, 2012) ทัง้นี  ้การเคล่ือนท่ีแรงงาน ได้มีส่วนอย่างส าคัญในการ
เช่ือมโยงผู้คนเข้ากบัพืน้ท่ีตา่ง ๆ ก่อให้เกิดการน าบรรทดัฐานตา่ง ๆ ของเมืองมา
สู่ชนบท เปล่ียนผู้ผลิตชนบทให้กลายเป็นผู้ บริโภคในเมือง เปล่ียนชาวนาเป็น
กรรมกรในเมือง และเปล่ียนลูกหลานชาวนากลายเป็นเยาวชนในเมือง (Rigg 
and Wong, 2011: 7) กลา่วได้วา่ งานศกึษาท่ีผ่านมา (Thompson ([2007]2012; 
Alexandru, 2012; Rigg and Wong, 2011) มีส่วนอย่างส าคญัในการพิจารณา
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ถึงวิถีแบบเมืองท่ีเกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการในชีวิตประจ าวันของ
คนชนบท  

แต่ในอีกด้านหนึ่งกลับมีข้อเสนอท่ีน่าสนใจในการท าความเข้าใจ การ
แสดงออกของแรงงานอพยพ (self expression) ท่ีเข้าไปใช้ชีวิตและท างานใน
เมืองว่า แรงงานอพยพมิได้กลายเป็น (becoming) คนเมือง อย่างสมบูรณ์แบบ 
แตก่ลบัมีตวัตนและความเช่ือท่ีผูกโยงกับชมุชนชนบทบ้านเกิด ดงันัน้ ตวัตนคน
ชนบทท่ีเป็นแรงงานอพยพ จึงอยู่ในสภาวะ “ก า้กึ่งก ากวม” (in-between) ใน
ระหวา่งความเป็นชนบทกบัความเป็นเมือง (Anh et al, 2012) โดยงานศกึษาของ 
Mills (2001) ถือได้ว่า เป็นผลงานอีกชิน้หนึ่งท่ีพิจารณาถึงการก่อเกิดตัวตน
สมยัใหมข่องคนชนบท โดยเฉพาะกลุม่ผู้หญิงชนบทอีสาน ท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานเข้า
ไปใช้ชีวิตและท างานในพืน้ท่ีเมือง ซึ่งมีพืน้ฐานมาจากความปรารถนาในการ
บริโภคความเป็นสมัยใหม่กับการท าหน้าท่ีลูกท่ีดีท่ีสะท้อนค่านิยมดัง้เดิม 
(tradition) (Mills, 2001)  

ส าหรับพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาดโดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูลท่ี
เป็นพืน้ท่ีหลักในการศึกษาครัง้นี ้หากพิจารณาผ่านท่ีตัง้ทางภูมิศาสตร์ ท่ีอยู่
ห่างไกลจากตวัเมืองอุดรธานีมากกว่า 30 กิโลเมตร และยังคงมีการท าเกษตร
ควบคูก่บัการท างานนอกภาคเกษตร ผู้คนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่ยงัคงเป็นคนท้องถ่ิน
ดัง้เดิม พืน้ท่ียงัไม่มีการขยายตวัของประชากรอย่างเข้มข้นจนสามารถยกระดบั
เป็นเขตเทศบาล และการเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์จากท่ีดินยงัคงไม่อยู่ใน
ระดับท่ีเข้มข้น แต่มีการเปล่ียนมือการถือครองอยู่บ้าง ผู้ ศึกษามองว่า พืน้ท่ี
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ชนบทต าบลห้วยสามพาดยงัไม่ได้กลายเป็นพืน้ท่ี “กึ่งเมือง”7 แตมี่ลกัษณะเป็น
พืน้ท่ีชนบทท่ีวิถีแบบเมืองก าลงัก่อตวัขึน้มาซ้อนทบักบัวิถีชนบท 
 
3. ความส าคัญของ “เงนิส่งกลับ”  
   ที่มีต่อการบริโภคแบบเมืองของคนชนบท 
 

การเคล่ือนท่ีแรงงานในบริบทเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นแรง
ขบัเคล่ือนส าคญัในการเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีชนบท ส่งผลให้โครงสร้างแรงงานใน
พืน้ท่ีชนบทปรับเปล่ียน แต่ในอีกด้านหนึ่งเงินส่งกลับจากการเคล่ือนท่ีแรงงาน 
ถือได้ว่าเป็นทุนส าหรับการผลิตภาคเกษตรท่ีส าคัญ (Kelly, 2011: 494-496) 
ในช่วงต้นปี พ.ศ.2560 ท่ีผ่านมา มีการเปิดเผยจากหน่วยงานรัฐ คือ กรมการ
จดัหางาน (กกจ.) วา่ แรงงานจากประเทศไทยท่ีไปท างานตา่งประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศ ไต้หวนั เกาหลีใต้ อิสราเอล และญ่ีปุ่ น ฯลฯ ภายใต้รูปแบบตา่ง ๆ มีการ
ส่งเงินกลบัประเทศไทย (ตลอดปี พ.ศ. 2559) จ านวนมากกว่า 1.1 แสนล้านบาท 
(www.thairath.co.th สืบค้นเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2561) ทัง้นี  ้“เงินส่งกลับ” 
(remittances) ของแรงงานจากชนบทท่ีไปท างานตา่งประเทศ มีนยัส าคญัตอ่การ

                                                   
7 คุณลักษณะส าคัญของการกลายเป็นพืน้ที่ “กึ่งเมือง” มีตัวบ่งชีจ้าก การขยายตัวของ
ประชากรอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้ที่มาใหม่ (new comers) จนสามารถยกระดับเป็นเขต
เทศบาล การเปลีย่นแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์จากที่ดิน กิจกรรมด้านการเกษตรลดลง การ
เกิดขึน้ของบ้านจดัสรร และความแตกต่างหลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจน
ความสมัพันธ์ทางชนชัน้ที่ซบัซ้อนของผู้คนในพืน้ที่ ฯลฯ ที่ส าคัญจะเกิดปรากฏการณ์การ
เผชิญหน้าทางชนชัน้ของกลุ่มคนชนชัน้ต่าง ๆ  (โปรดดู Philip Hirsch, 2009; Tubtim Tubtim, 
2014 เพิ่มเติม) 
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ปรับภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของพืน้ท่ีชนบท โดยเฉพาะครัวเรือนใน
พืน้ท่ีชนบทท่ีมีสมาชิกครัวเรือนไปท างานตา่งประเทศภายใต้รูปแบบรัฐจดัส่งท่ีมี
หลักประกันความมั่นคงด้านเศรษฐกิจหรือรายรับท่ีคาดว่าจะได้รับจากการ
ท างานท่ีแนน่อน 

พืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูล มีหลาย
ครัวเรือนท่ีสมาชิกครัวเรือนเคล่ือนท่ีแรงงานออกไปท างานในพืน้ท่ีเมืองกับพืน้ท่ี
ตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  โดยเฉพาะการไปท างานประเทศเกาหลีใต้ 
จนได้รับการขนานนามว่าเป็น “บ้านเกาหลี” ในพืน้ท่ีชนบทอีสานของบ้านสะอาด
นามลู (โปรดด ูสมพงศ์ อาษากิจ, 2560) ซึ่งคนท่ีอยู่ระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงาน
ได้ส่งเงินกลับมาให้แก่สมาชิกครอบครัวท่ีชุมชนบ้านเกิดใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 
ส่งผลให้คนชนบทมีโอกาสในการบริโภคท่ีคล้ายคลึงกับเมืองและมีรูปแบบการ
ด าเนินชีวิตท่ีหลากหลายมากขึน้ 

จากการสนทนากบัคนชนบทบ้านสะอาดนามลู ท่ีมีสมาชิกในครอบครัว
ไปท างานตา่งประเทศ โดยเฉพาะการไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้แบบรัฐจัดส่ง 
ท าให้รับรู้ว่า รายได้ขัน้ต ่านัน้ มากกว่า 40,000 บาท/เดือน โดยยังไม่รวมค่า
ท างานล่วงเวลาหรือค่าโอที (overtime) คนชนบทบางรายเล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า 
ลูกชายของตนเองมีรายได้บางเดือนมากกว่า 70,000 บาท/เดือน ซึ่งการส่งเงิน
กลบัมาทางบ้านของแตล่ะคนท่ีอยู่เกาหลีใต้มีรูปแบบและจ านวนแตกต่างกันไป
ในแต่ละครัวเรือน แต่ท่ีส าคญัจะเห็นถึง “เงินส่งกลบั” ท่ีถูกน ามาใช้ในรูปแบบ
ต่าง ๆ คือ การลงทุนในกิจกรรมทางเศรษฐกิจทัง้ในภาคเกษตรและนอกภาค
เกษตร การบริโภคและยกระดบัมาตรฐานในการด ารงชีวิต ตลอดจนการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในการใช้ชีวิต รวมทัง้การเคล่ือนท่ีแรงงานได้เกิดการ
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ส่ือสารบนพืน้ท่ีส่ือสังคมออนไลน์รูปแบบใหม่ระหว่างคนชนบทบ้านเกิดกับ
สมาชิกครอบครัวท่ีอยูร่ะหวา่งการเคล่ือนท่ีแรงงานอีกด้วย 

ในช่วงหลงัทศวรรษ 2550 รูปแบบของการใช้ประโยชน์จากเงินส่งกลับ
ของคนท่ีอยู่ชนบทในพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาด- 
นามลู มีการน าเงินส่งกลบัไปใช้จ่ายในการบริโภคเพิ่มมากขึน้ และถกูน าไปใช้ใน
การสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้าน ซือ้ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น ท่ีดิน รถยนต์ และสิ่ง
อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ บางรายมีการส่งเงินมาสร้างบ้านหลงัใหม่ขึน้มาด้วย
รูปทรงสมยัใหม่ท่ีมลูค่ามากกว่า 1 ล้านบาท หากเป็นการซือ้ท่ีดินจะเป็นการซือ้
ท่ีดินแปลงเล็ก เพ่ือท่ีจะสามารถสร้างบ้านเรือน และท าสวนขนาดเล็กได้ไม่ได้
เป็นท่ีดินแปลงใหญ่ส าหรับการท าเกษตรเฉกเช่นอดีต อย่างไรก็ตาม ในช่วงปี 
2560 เป็นต้นมา บางครัวเรือนได้หนักลบัมาลงทนุซือ้สตัว์เลีย้ง คือ ววั และควาย 
มาเลีย้งเพิ่มมากขึน้ ด้วยเพราะราคากลับมาเพิ่มสูงขึน้เป็นอย่างมาก8 บาง
ครัวเรือนยงัคงน าเงินส่งกลบัจากต่างประเทศมาขยบัขยายกิจกรรมการผลิตใน
ภาคเกษตรของตนเองด้วยการซือ้ปัจจยัและเทคโนโลยีการผลิตสมยัใหมต่า่ง ๆ  

นอกจากนี ้ยงัมีการใช้จ่ายเงินส่งกลบัไปกับการลงทุนประกอบกิจการ
ขนาดเล็กในชุมชนอีกด้วย เช่น บางรายน าไปเปิดป๊ัมน า้มนั ร้านมินิมาร์ท และ
ร้านค้าชุมชน เพ่ือรอสมาชิกครอบครัวกลับมาจากเกาหลีใต้ ในกรณีของบ้าน
สะอาดนามลู เงินสง่กลบัยงัได้ถกูน าไปลงทนุซือ้รถโดยสารประจ าทางเพ่ือรองรับ
การกลบัมาจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย กลา่วคือ ในชว่งระหว่างท่ี
ท างานอยูท่ี่ประเทศเกาหลีใต้ คนชนบทบ้านสะอาดนามลูหลายราย ได้เลือกท่ีจะ
                                                   
8 ในช่วงตัง้แตปี่ 2554 เป็นต้นมา ราคา ววั ควาย เพิ่มราคาสงูขึน้เป็นอยา่งมาก แตใ่นช่วงก่อน
หน้านัน้คนชนบทหลายคนได้ทยอยขายออกไปเพราะราคาตกต ่าลง ปัจจุบนัราคาววับางตวัมี
มลูคา่สงูมากกวา่ 30,000 บาท 
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น าเงินท่ีสง่กลบัมาให้กบัคนทางบ้านในแตล่ะเดือน ไปลงทนุซือ้รถโดยสารประจ า
ทางพร้อมกันกับโควตาในการวิ่งรถ เส้นทางระหว่างพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด  
กับเมืองอุดรธานีรวมระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร บนถนนสายหลัก คือ ถนน
มิตรภาพ เม่ือซือ้รถโดยสารหรือโควตาวิ่งรถแล้ว ในชว่งท่ียงัไมไ่ด้กลบัมาสามารถ
ปล่อยเช่ารถและโควตาการวิ่งรถได้ และเม่ือกลบัมาจึงมาประกอบอาชีพขับรถ
โดยสารประจ าทางสายดงักล่าว 

เงินส่งกลับ ยังถูกน าไปใช้จ่ายส าหรับการบริโภคในชีวิตประจ าวัน
โดยเฉพาะวิถีการบริโภคท่ีคล้ายคลึงกับคนเมืองของคนชนบท กล่าวคือ ในช่วง
ปลายเดือนถึงสิน้เดือนในแตล่ะเดือน เม่ือสมาชิกครัวเรือนส่งเงินมาจากประเทศ
เกาหลีใต้ หรือประเทศต่าง ๆ ท่ีไปท างาน คนท่ีอยู่ทางบ้านจะเดินทางเข้าไป
ห้างสรรพสินค้าตา่ง ๆ ในเมืองอดุร เพ่ือพกัผ่อนหย่อนใจและน าเงินไปใช้จ่ายซือ้
สินค้าอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ บางรายเข้าไปนั่งกินข้าวในร้านอาหารใน
ห้างสรรพสินค้า เช่น ร้านอาหารฟ้าสต์ฟู้ด อาหารญ่ีปุ่ น และอาหารเกาหลี ฯลฯ 
อีกทัง้ยงัมีการน าเงินไปซือ้สินค้าท่ีทนัสมัย เช่น เคร่ืองใช้ไฟฟ้า และเทคโนโลยี
อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ 

การใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัและคา่การศกึษาส าหรับบุตรของครอบครัว
ท่ีชนบทบ้านเกิด ได้เป็นคา่ใช้จ่ายท่ีส าคญัท่ีเกิดจากเงินส่งกลบัด้วยเช่นกัน เงิน
ส่งกลับเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนชนบทในการเข้าไปรับการศึกษาในพืน้ท่ี
เมืองเพิ่มมากขึน้ สะท้อนความมุ่งหวังท่ีมีต่อการศึกษาของคนชนบทและแรง
ปรารถนาในการยกระดบัคณุภาพชีวิตของคนชนบท ด้วยการส่งเสริมการศึกษา
ของบุตรหลาน เพราะการศึกษากลายมาเป็นเง่ือนไขส าคญัในการเล่ือนชัน้ทาง
สงัคมและเป็นโอกาสในการยกระดบัคณุภาพของชีวิตของคนชนบท นอกจากนี ้
คนชนบทในพืน้ท่ีบ้านสะอาดนามูล ยงัมีการจดัการความเส่ียงในชีวิตด้วยการ
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ซือ้บริการประกนัชีวิตในกรณีตา่ง ๆ จากตวัแทนขายประกนัท่ีเป็นคนในชมุชน ได้
เกิดขึน้อย่างแพร่หลายในพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด รวมทัง้บ้านสะอาดนา
มลูด้วย โดยท่ีคา่ประกนัชีวิตรายปีและรายเดือนของบางคนและบางครัวเรือน มี
จ านวนท่ีค่อนข้างสูงโดยเฉพาะกรณีท่ีใช้บริการประกันกับบริษัทเอกชนจะมี
คา่ใช้จา่ยคา่เบีย้ประกนัตัง้แตปี่ละ 20,000-100,000 บาทตอ่ปี/คน/ครอบครัว ซึง่
จะใช้บริการประกันของบริษัทกรุงเทพธุรกิจประกันชีวิต ไทยสมุทรประกันภัย 
และเอไอเอ (AIA) ฯลฯ ครัวเรือนท่ีสามารถจ่ายได้ส่วนใหญ่จะเป็นครัวเรือนท่ีมี
รายได้เพียงพอ มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีหลากหลาย มีรายได้ประจ า และ/หรือมี
สมาชิกในครัวเรือนไปท างานต่างประเทศแล้วส่งเงินกลบัมาให้คนท่ีอยู่ทางบ้าน  
แต่ในอีกด้านหนึ่งครัวเรือนท่ีมีรายรับท่ีไม่มาก ก็จะเป็นสมาชิกประกันชีวิตกับ 
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) สหกรณ์การเกษตร ชมรมก านัน
ผู้ ใหญ่บ้าน และลูกเสือชาวบ้าน ซึ่งแต่ละแห่งมีการจ่ายเบีย้ประกันน้อยกว่า
ประกนัชีวิตของบริษัทเอกชนหลายเท่าตวั 

นอกจากนัน้ การบริโภคส่ือสงัคมออนไลน์สมยัใหม ่(new social media) 
กลายมาเป็นสิ่งท่ีคนชนบทเข้าถึงอยู่ทุกเม่ือเช่ือวนั หากต้นทศวรรษ 2550 พืน้ท่ี
ชนบทได้เกิดกระแสนิยมติดตัง้ระบบจานดาวเทียมในการรับชมช่องทีวีท่ี
หลากหลายมากขึน้ แต่ในช่วงปลายทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา การติดตัง้ระบบ
อินเทอร์เน็ตตามบ้านเรือน และการใช้บริการผ่านเครือข่ายโทรศพัท์สมาร์ทโฟน 
(smartphone) ได้เกิดขึน้อย่างดาษด่ืนในพืน้ท่ีชนบท โดยเฉพาะครัวเรือนท่ีมี
สมาชิกไปท างานต่างประเทศจะมีการติดตัง้ระบบอินเตอร์เน็ตประจ าบ้านหรือ
ได้รับสมาร์ทโฟน จากต่างประเทศจากสมาชิกครอบครัวท่ีอยู่ระหว่างการ
เคล่ือนท่ีแรงงานเพ่ือติดต่อส่ือสารระหว่างประเทศ ทัง้นีบ้้านสะอาดนามลู มีคน
ในชุมชนไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก คนท่ีอยู่ชนบทมีการใช้
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และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึน้ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท าให้คนชนบทบางคน
เข้าถึงข้อมลูขา่วสารได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะประเด็นทางสงัคมท่ีเกิดขึน้ในโลก
สงัคมออนไลน์  
 
4. วิถีความคิดแบบเมืองของคนชนบท 
 

การหวนคืนถ่ินหลงัจากการเคล่ือนท่ีแรงงานของคนชนบทในพืน้ท่ีชนบท
ต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามลูนัน้ สว่นหนึง่ได้น าประสบการณ์
และความคิดจากการใช้ชีวิตและท างานในพืน้ท่ีเมืองหรือพืน้ท่ีต่าง ๆ ทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศในช่วงระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงานกลบัมาด้วย ส่งผล
ให้มีมมุมองตอ่การใช้ชีวิตและท างานเม่ือหวนคืนถ่ินท่ีทนัสมยัและคล้ายคลึงกัน
กบัความเป็นเมือง (โปรดด ูKeyes, 2014: 154-157) ทัง้นีค้วามคิดและปฏิบตัิการ
แบบเมือง (โปรดดู Thompson, 2012[2007]) ของคนชนบทสามารถสัมผัสได้
จากมุมมองต่อการใช้เวลาท่ีกระชับมากขึน้ พร้อมกันกับการแสดงออกถึงการ
เป็นผู้ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท างาน 
นอกจากนี ้คนชนบทในพืน้ท่ีบางคนท่ียงัคงอยู่ระหว่างการเคล่ือนท่ีโดยใช้ชีวิต
และท างานอยู่ในพืน้ท่ีเมือง ได้มีมมุมองต่อพืน้ท่ีชนบทว่า เป็นพืน้ท่ีส าหรับการ
หวนกลบัมาใช้ชีวิตเพ่ือความสขุสงบ ยิ่งไปกวา่นัน้ คนชนบทบางคนได้แสดงออก
ถึงความคดิท่ีมีความตระหนกัถึงสิทธิความเป็นพลเมืองของตนเองออกมา 
 

4.1 มุมมองต่อเวลาที่กระชับมากขึน้ 
ประสบการณ์จากการท างานในพืน้ท่ีเมืองหรือพืน้ท่ีตา่ง ๆ ทัง้ในประเทศ

และตา่งประเทศของคนชนบทในบางช่วงรุ่นอายุนัน้ โดยส่วนใหญ่เกือบทัง้หมด
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ได้ออกไปสมัผสักับงานภาคอุตสาหกรรมในโรงงานประเภทต่าง ๆ เม่ือพวกเขา
หวนคืนถ่ินกลบัชนบทและไม่ได้กลับมาประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาค
เกษตรอีกต่อไป ได้ส่งผลให้มีมุมมองต่อการจดัการกิจวตัรประจ าวนัของตนเอง
วา่ มีความแตกตา่งกบัจงัหวะชีวิตของคนชนบทโดยทัว่ไปท่ียงัคงท าเกษตร 

ดงักรณีของ บ้านสะอาดนามลู ท่ีคนสว่นใหญ่หลงักลบัจากตา่งประเทศ
จะไม่ได้หวนกลับมาท างานภาคเกษตร จะนิยมน าเงินท่ีหามาได้ไปลงทุน
ประกอบกิจการตา่ง ๆ เชน่ ซือ้รถโดยสารประจ าทาง สาย 44 และโควตาการวิ่งรถ 
ท่ีวิ่งรับ-ส่ง ผู้ โดยสารระหว่างพืน้ท่ีชนบทต าห้วยสามพาด-เมืองอุดรธานี จงัหวะ
ชีวิตและการท างานของพวกเขาจึงคล้ายคลึงกับคนในเมืองหรือคนชนบทท่ีต้อง
เดินทางไปท างานในเมืองแบบเดินทางไปในตอนเช้า และเดินทางกลับในตอน
เย็น  

ลือชยั (นามสมมติ) อาย ุ50 ปี เล่าว่า ประสบการณ์ท่ียาวนานของการ
ไปใช้ชีวิตและท างานในเมือง อย่างกรุงเทพฯ กับการไปท างานต่างประเทศ ท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ของเขา ได้มีผลตอ่การจดัการชีวิตประจ าวนัของเขา เพราะเขา
ไม่ได้เป็นชาวนาอีกต่อไปแล้ว กอปรกับการประกอบอาชีพขบัรถโดยสารประจ า
ทางของเขา ท่ีต้องมีการเข้าคิว ลงเวลา และคอยรับ-ส่งผู้ โดยสารระหว่างพืน้ท่ี
ชนบทกบัเมือง ท าให้ในแตล่ะวนัตวัเขาจะมีตารางเวลาท่ีชดัเจนในการใช้ชีวิตแต่
ละวนั โดยเฉพาะวนัจนัทร์-ศกุร์ เขาจะกลบับ้านหลงัเวลา 21.00 น. เป็นประจ า
ทกุวนั เพราะรอรับผู้ โดยสารท่ีท างานห้างสรรพสินค้า และพนกังานห้างร้านตา่ง ๆ 
ท่ีปิดท าการดกึในเมืองอุดรธานี ซึ่งเป็นลกูค้าประจ าของเขากลบัมาจากในเมือง 
ลือชยั มีทศันะตอ่การจดัการเวลาของตนเองว่า แตกตา่งกับชาวบ้านในชนบทท่ี
ยงัคงท านาหรือท าเกษตรในภาคชนบทว่า  



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

208 

“ไทบ้านเฮ็ดอิหยังบ่ ค่อยสิ มี ก่านก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
อย่างเช่นก่านเฮ็ดนา กะสิไปมื้อเซ้า แต่บ่บอกเวลาชดัเจน แต่ก่านขบัรถ
โดยสาร ไปลงเวลาสิมีเวลาก่านแล่นรถที่ก าหนดชดัเจน ในแต่ละมื้อสิ
ตื่นแต่เซ้า คัน้เป่นช่วงเฮ็ดนากะสิออกไปเบ่ิงนาก่อนจั๊กคราว หลงัจาก
นั้นกะสิไปลงเวลาแล่นรถโดยสารก่อน 9 โมงเซ้าในแต่ละมื้อ เสาร์
อาทิตย์กะสิหยดุพกั ไปหาตีไก่ คลายเครียด”  

 
4.2 การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการท างาน 
ประสบการณ์การท างานในประเทศเกาหลีใต้ของคนชนบทท่ีเคล่ือนท่ี

แรงงานไปท างานในช่วงหลังทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา และเพิ่งจะหวนคืนถ่ิน
พืน้ท่ีชนบทมาในช่วงระหว่างปี 2555-2560 ท่ีผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนท่ี
มีอายุไม่เกิน 35 ปี โดยมีประสบการณ์การใช้ชีวิตในพืน้ท่ีเมืองสมัยใหม่และมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เม่ือกลบัมาพืน้ท่ีชนบทจึงน าประสบการณ์ท่ีคลุก
คลีกับการใช้ส่ือสมยัใหม่มาผสมผสานกับการผนัตนเองไปประกอบอาชีพนอก
ภาคเกษตร เช่น การขบัรถโดยสารสองแถวประจ าทาง เม่ือเข้าสู่อาชีพประกอบ
กิจการขบัรถโดยสารประจ าทางแล้ว พวกเขาบางคนได้มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์
ในการประกอบอาชีพของตนเอง ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใช้ใน
การประกอบอาชีพ 

ยทุธพงษ์ (นามสมมติ) อาย ุ34 ปี เม่ือกลบัมาขบัรถโดยสารประจ าทาง
สาย 44 ในชว่งแรก ได้เป็นผู้ ริเร่ิมในการสร้างแรงดงึดดูของรถโดยสารประจ าทาง
ให้มีความแตกต่างกับคนท่ีขบัมาในช่วงก่อนหน้า เพราะเขาเห็นถึงความส าคญั
ของพฤติกรรมเด็กนกัเรียนท่ีมานัง่รถโดยสารของเขาท่ีชอบเล่น สมาร์ทโฟน เขา
จึงซือ้เคร่ืองกระจายสญัญาอินเทอร์เน็ตแบบพกพาเคล่ือนท่ีของบริษัท AIS มา
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ตดิตัง้ไว้บนรถโดยสาร เพ่ือให้ผู้ โดยสารได้ใช้ประโยชน์ซึ่งเขามองว่า ถ้าผู้ โดยสาร
คนไหนติดใจบริการรถของเขาก็จะรอขึน้รถของเขาตลอดไป และในช่วงเดือน
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560 ท่ีผ่านมา ยทุธพงษ์ ได้น ารถสาย 44 ไปติดตัง้เคร่ืองเสียง
ระบบสเตอริโอ และมีจอภาพขนาดใหญ่ด้วย และในส่วนของท่ีนั่งคนขับยังมี
หน้าจอมอนิเตอร์ขนาดเล็กท่ีสามารถควบคุมระบบเคร่ืองเสียง และระบบ
อินเทอร์เน็ตภายในรถท่ีมีทัง้เพลง ภาพเคล่ือนไหว แสดงผลในหน้าจอใหญ่หลงั
รถ ให้ผู้ โดยสารได้รับฟังรับชมอีกด้วย โดยเขาลงทุนไปเป็นจ านวนเงินมากกว่า 
50,000 บาท เม่ือผู้ เขียนสนทนากับเขาว่าท าไมถึงได้ลงทุนไปขนาดนีแ้ละไปได้
แนวคิดแบบนีม้าจากไหน เขาได้เล่าให้ฟังว่า ถ้าอยู่ท่ีเกาหลีใต้ การท่ีรถเก๋งมี
จอมอนิเตอร์ควบคุมระบบเคร่ืองเสียง และสามารถเช่ือมกับโทรศพัท์แล้วโทร
ออกได้เป็นเร่ืองปกติท่ีมีอยู่กับรถเก๋งท่ีนั่นทุกคนั ตวัเขาจึงได้น ามาประยุกต์ใช้
กบัรถโดยสารประจ าทางของเขา นอกจากรถโดยสารของเขาแล้วยงัมีรถโดยสาร
ของญาติเขาอีกคนัท่ีเคยไปท างานท่ีเกาหลีใต้แล้วกลบัมาขบัรถโดยสารประจ า
ทางสาย 44 และน ารถไปติดตัง้ระบบเคร่ืองเสียงและอินเตอร์เน็ตไวไฟในรถเพ่ือ
บริการผู้ โดยสาร ซึง่จากจ านวนรถโดยสาย 44 จ านวน 70 กวา่คนัมีเพียงรถ 2 คนั
นีเ้พียงเท่านัน้ท่ีท าแบบนี ้สิ่งเหล่านีส้ะท้อนให้เห็นถึงความคิดสมัยใหม่ท่ีเป็น
ประสบการณ์ติดตัวมาจากประเทศเกาหลีใต้แล้วน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพของตนเอง 
 

4.3 วิถีคิดต่อชนบทในฐานะพืน้ที่สุขสงบแบบโรแมนตซิิสม์ 
บ้านสะอาดนามูล ในปัจจุบัน (ปี พ.ศ. 2560) เป็นต้นมา เป็นช่วง

ระยะเวลาท่ีคนชนบทท่ีมีอายุมากกว่า 65 ปีขึน้ไป ท่ีเป็นคนชนบทกลุ่มแรก ท่ี
เคล่ือนท่ีแรงงานไปท างานท่ี กรุงเทพฯ ตัง้แตช่ว่งทศวรรษ 2510-2520 เป็นต้นมา 
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ส าหรับคนชนบทบางคนท่ีเคยใช้ชีวิตและท างานอยู่ในเมือง อย่างกรุงเทพฯ เป็น
ระยะเวลานาน มากกว่า 30 ปี เร่ิมมีความคิดท่ีจะหวนคืนถ่ินกลบัมาพืน้ท่ีชนบท 
บางครอบครัวได้ส่งเงินมาให้ญาติด าเนินการสร้างบ้านพักอาศัยเพ่ือเตรียม
กลบัมาอยู่อาศยั แตบ่างครอบครัวเลือกท่ีจะท าสวนเกษตรพร้อมกนักบัการปลูก
บ้านในพืน้ท่ีท าเกษตรของตนเอง โดยเฉพาะคนชนบทท่ีอายมุากกว่า 65 ปีขึน้ไป 
ท่ีมองว่า พืน้ท่ีชนบทบ้านเกิดจะเป็นพืน้ท่ีเกษียณตนเองจากงานท่ี กรุงเทพฯ 
หรือใช้เป็นพืน้ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หลีกหนีจากความวุ่นวายในสงัคมเมือง แล้วมา
หาความสขุสงบในพืน้ท่ีชนบท  

ดงักรณีของ บญุศรี (นามสมมติ) อาย ุ65 ปี ท่ีกลบัมาพกัผ่อนท่ีชนบท
บ้านเกิดเป็นการชั่วคราวตัง้แต่ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา โดยท่ีมีแผน
กลบัมาพืน้ท่ีชนบทบ้านเกิดไว้ประมาณ 6 เดือน (พฤศจิกายน-เมษายน) ส่วน
กิจการท่ี กรุงเทพฯ เขาได้ให้ภรรยาเป็นดูแลจัดการ การหวนกลับคืนถ่ินชนบท
ของเขาในครัง้นี ้เพ่ือมาด าเนินการปรับพืน้ท่ีท่ีดินของเขาท่ีเคยซือ้ไว้ จ านวน 16 
ไร่ ในการเตรียมการส าหรับปลูกสร้างท่ีอยู่อาศยั และเตรียมไว้ให้กับลูกชายคน
โตท่ีปรารถนาจะกลบัมาใช้ชีวิตในพืน้ท่ีชนบท 

“พ่อมาเฮ็ดไว้ให้ลูกชายใหญ่ซือ ๆ เราว่าอยากสิกลับมาอยู่
บ้าน เบื่อเฮ็ดงานบริษัทใน กรุงเทพฯ เงินเดือนก้อดีอยู่ แต่กฎระเบียบ
หลาย เราบ่มกั กะว่าสิมาเฮ็ดเกษตร มาลองเบ่ิง” 
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“กะลองเบ่ิง ครั้นลูกชายสิกลบัมาเฮ็ดเกษตรพอเพียงอยู่บ้านเจ้าของ”9 
เป็นค ากล่าวของ บุญศรี ท่ีมีต่อแนวคิดการท าเกษตรของลูกชาย ซึ่งเขาได้พูด
ออกมาพร้อมกบัเสียงหวัเราะ ด้วยเพราะว่า ลกูชายเขาไม่มีความรู้หรือทกัษะใน
การท าเกษตรเลย เขาเล่าวา่ ลกูชายเขาใช้วิธีการค้นหาข้อมลูและศกึษาวิธีการท า
เกษตรผ่านเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) และกูเกิล (www.google.com) 
ด้วยตนเอง ซึ่งตัวเขาก็เห็นดีด้วย โดยบอกว่า จะไปกู้ ยืมเงินจากธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) มาให้ลกูชายลงทนุ 

เม่ือผู้ศึกษาถามกลับไปว่า “สิเฮ็ดหยงัแน่หละพ่อ” (จะปลูกอะไรบ้าง) 
เขาได้พรรณนาถึงความฝันเขาในการจัดการออกแบบแปลงเกษตรผสมผสาน
ของเขา พร้อมกนักบัความคิดท่ีจะท าตลาดทางเลือกในชมุชน “กะว่าสิปลูกข้าว
ไรซ์เบอร่ีแหน่ พืชผกัชนิดต่าง ๆ ผสมผสานกั่นไป ม่องหน้าบ้านติดถนนสิเฮ็ด
เป่นตลาด ไผมีหยงักะเอามาขาย”  

ส าหรับ บุญศรี การกลับมาพืน้ท่ีชนบทตัง้แต่เดือนธันวาคม 2559 ท่ี
ผ่านมา เพ่ือเตรียมพืน้ท่ีปลูกบ้านและท าเกษตรนัน้ เขามองว่าเป็นการกลับมา
เพ่ือใช้เวลาไปกบัการ “พักผ่อนซ่ือ ๆ” หลงัจากนีจ้ะต้องกลบัไปดแูลกิจการขอน
ตนเองท่ีกรุงเทพฯ แตเ่ตรียมการไว้ให้ลูกชายกลบัมาท าอย่างจริงจงั โดยตนเอง
เป็นผู้สนบัสนนุ  

                                                   
9 จากการสนทนากบัเขา ที่มีพืน้ฐานการท าเกษตรมาตัง้แตเ่ด็ก เขาเลา่วา่ ลกูชายเขาไมเ่คยท า
เกษตรมาก่อน ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตและท างานบริษัทอยู่ที่ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตาม เขามองว่า
อยากให้ลกูชายเขามา “ลองเบิ่ง” ซึ่งเขาก็ไม่ได้คาดหวงัมากถึงผลส าเร็จในเชิงเศรษฐกิจมาก
เทา่ไหร่ แตอ่ยากสร้างทางเลอืกใหมใ่นการท าเกษตรในพืน้ที่โดยที่ไมต้่องปลกูพืชกระแสหลกัที่
คนนิยมปลกูในพืน้ที่ 
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แง่มมุของ บญุศรี ท่ีมีตอ่การท าเกษตรและกลบัมาใช้ชีวิตในพืน้ท่ีชนบท
เพ่ือเป็นการพกัผ่อน ได้สะท้อนให้เห็นถึงทศันะแบบคนเมืองท่ีต้องการกลบัมาใช้
ชีวิตในช่วงบัน้ปลายเพ่ือความสุขสงบ เพ่ือหลีกหนีจากความวุ่นวายในสังคม
เมือง ซึง่ตวัเขาเอง ถึงแม้จะเป็นคนบ้านสะอาดนามลู แตย่งัไมมี่ความคิดจะหวน
คืนถ่ินกลบัมาปักหลกัแบบถาวรในช่วงระยะเวลาอนัใกล้นี ้เพราะยงัมีกิจการของ
ตนเองท่ี  กรุงเทพฯ ซึ่งการศึกษาในพืน้ท่ีชนบทมาเลย์ ของ Thompson 
(2012[2007]) นัน้ คนชนบทท่ีเข้าไปใช้ชีวิตในเมือง จะให้คณุค่าต่อการกลับมา
ใช้ชีวิตในชนบทเม่ือเผชิญกบัวิกฤตชีิวิตในเมือง พืน้ท่ีชนบทเป็นพืน้ท่ีส าหรับการ
เกษียณตนเองในช่วงบัน้ปลายหลงัจากการท างาน และชนบทถูกให้คุณค่าว่า 
เป็นพืน้ท่ีท่ีผู้คนไมเ่อารัดเอาเปรียบกนั (Thompson, 2012[2007])  
 

4.4 ความเป็นพลเมือง 
ในปัจจุบนัคนชนบทมีความตระหนักรู้ต่อโอกาสและความพึงมีพึงได้

ของตนในระบบการเมืองและสังคมสมัยใหม่ (จักรกริช สังขมณี , 2555) ทัง้นี ้
ความเป็น “เมือง” ของสงัคมชนบทมิได้จ ากัดเพียงแคว่ิถีการบริโภคท่ีคล้ายคลึง
กับคนเมืองเพียงเท่านัน้ แต่สามารถพิจารณาได้จากการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
ปฏิบตักิารทางการเมืองในฐานะ “พลเมือง” ในการเข้าไปจดัการระบอบทรัพย์สิน
และการมีส่วนร่วมในการเลือกตัง้ในพืน้ท่ีชนบท ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการตระหนกั
ถึงความเป็นพลเมืองของคนชนบทท่ีไม่ต่างกับคนชัน้กลางโดยทัว่ไป (อรรถจกัร 
สัตยานุ รักษ์ , 2557) ทัง้นี ใ้นพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาด ได้เร่ิมเกิด
ปรากฏการณ์ความตระหนักรู้ถึงสิทธิความเป็นพลเมืองของตนเองของคนใน
พืน้ท่ี ซึ่งแสดงออกผ่าน การรวมกลุ่มร้องเรียนให้ตรวจสอบความโปร่งใสของ
คณะกรรมการกองทนุสวสัดกิารชมุชน 
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ในชว่งตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ท่ีผู้ศกึษาได้มีโอกาส
กลบัไปพืน้ท่ีชนบทต าบลห้วยสามพาดอีกเป็นครัง้คราว ผู้ศกึษาได้รับทราบข่าว
การออกมารวมตวัของชาวบ้านจากชมุชนหมู่บ้านต่าง ๆ ในพืน้ท่ีต าบลห้วยสาม
พาด เพ่ือไปร้องเรียนกับผู้ ว่าราชการจงัหวดัอุดรธานี ตอ่กรณีการบริหารจัดการ
กองทนุสวสัดิการชมุชนต าบลห้วยสามพาดว่า คณะกรรมการกองทนุด าเนินงาน
ไม่มีความโปร่งใส โดยมีข้อร้องเรียนว่า คณะกรรมการกองทุนใช้เงินผิดหลกัการ
และวตัถุประสงค์ของกองทุน อีกทัง้การน าเงินดอกผลของกองทุนไปใช้จ่ายเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตวัของคณะกรรมการกองทุน สมาชิกส่วนหนึ่งจึงได้รวมตวักัน
ร้องเรียนให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องด าเนินการตรวจสอบ และท าเร่ืองขอให้
คณะกรรมการกองทนุคืนเงินฝากให้กบัสมาชิกท่ีมีจ านวนหลายร้อยราย 

เม่ือได้มีโอกาสพบกันโดยบงัเอิญกับกลุ่มท่ีเป็นแกนน าในการร้องเรียน
ปัญหาการบริหารจัดการกองทุนดงักล่าวนี ้เตียง (นามสมมติ) อายุ 61 ปี ใน
ฐานะแกนน าชาวบ้านคนหนึ่งได้ถ่ายทอดรายละเอียดเก่ียวกับปัญหาดงักล่าวนี ้
ให้ผู้ศกึษาฟัง ผู้ศกึษาจึงได้ถือโอกาสสอบถามเขากลบัไปว่า ตวัเขามีเงินฝากอยู่
ในบญัชีกองทนุจ านวนเท่าไหร่ ซึ่งเขาได้ตอบกลบัมาว่า ประมาณ 900 กว่าบาท 
และแกนน าท่ีเป็นผู้หญิงอีกคนท่ีมาด้วยกันกับเขามีเงินฝากอีกประมาณ 600 
กวา่บาท ผู้ศกึษาจึงได้ถามกลบัไปว่า เงินก็ไมม่ากเท่าไหร่ แตท่ าไมถึงต้องลงทุน
ลงแรงไปร้องเรียนและติดตามเร่ืองกันมากถึงขนาดนัน้10 เตียง ได้ตอบผู้ศึกษา
กลบัมาว่า เร่ืองเงินฝากท่ีอยู่ในบญัชีกองทุนไม่ติดใจเท่าไหร่ว่าจะได้รับคืนกลับ

                                                   
10 ในการเดินทางไปร้องเรียนที่ศาลากลางจงัหวดัอดุรธานีแตล่ะครัง้ กลุม่ชาวบ้านจะรวมกลุม่
กันไปมากกว่า 200 คน และแต่ละคนจะออกเงินค่ารถช่วยกันเพื่อใช้จ่ายเป็นค่าเดินทาง 
นบัตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2560 ชาวบ้านได้เดินทางไปร้องเรียนและติดตามเร่ืองจาก
หนว่ยงานราชการในตวัเมืองจงัหวดัอดุรธานีมาแล้วมากกวา่ 4 ครัง้ 
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มาหรือไม่ แต่สิ่งส าคญั คือ เร่ืองหลักการบริหารจัดการท่ีไม่โปร่งใสท่ีต้องถูก
ตรวจสอบโดยชาวบ้าน 

ทศันะของ เตียง ดงักลา่วท่ีมีตอ่สถานการณ์ปัญหาคณะกรรมการบริหาร
กองทนุสวสัดิการได้สะท้อนให้เห็นถึงส านึกความเป็นพลเมืองท่ีก่อตวัขึน้มาของ
คนชนบท รวมทัง้กลุ่มคนหนุ่มรุ่นใหม่ท่ีเพิ่งจะหวนคืนถ่ินและอยู่ระหว่างการ
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ท่ีได้ชว่ยกนัในการแชร์ขา่วกรณีปัญหาดงักลา่วในพืน้ท่ี
ส่ือสงัคมออนไลน์กนัเป็นจ านวนมาก 

 
5. “ตัวตนใหม่” ของแรงงานคืนถิ่นกับการได้รับการยอมรับทางสังคม 
 

กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินของคนชนบท โดยเฉพาะ
ช่วงหลงัทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา ได้สมัพนัธ์กบัการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของคนชนบทโดยเฉพาะกลุม่คนท่ีเป็นแรงงานอีสานคืนถ่ิน ท่ี
ส าคัญได้ก่อเกิดตัวตนใหม่ขึน้มาภายใต้ปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มคนท่ีมี
ประสบการณ์การเคล่ือนท่ีแรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ร่วมกันกับปฏิสัมพันธ์
ระหว่างคนในชมุชนกับแรงงานคืนถ่ินกลุ่มดงักล่าว ซึ่งมีบทบาทส าคญัในการมี
สว่นร่วมและสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนในระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงาน 
 

5.1 การเล่ือนสถานะทางสังคม 
การเคล่ือนท่ีแรงงานได้มีนยัตอ่การปรับเปล่ียนโครงสร้างความสมัพนัธ์

และต าแหน่งแหง่ท่ีทางชนชัน้ของคนชนบทโดยสมัพนัธ์กบัมิตเิชิงพืน้ท่ีปลายทาง
แต่ละแห่ง ท่ีแรงงานอพยพเข้าไปท างานท าให้มีประสบการณ์ทางชนชัน้ท่ี
แตกตา่งกนั ซึ่งการเคล่ือนท่ีแรงงานนัน้ มีทัง้ความส าเร็จและความล้มเหลว จึงมี
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ส่วนในการปรับเปล่ียนสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนชนบท ฉะนัน้ การ
พิจารณาความสมัพนัธ์ทางชนชัน้ในบริบทชมุชนท้องถ่ินบนพืน้ฐานการถือครอง
ปัจจยัการผลิตอาจมีข้อจ ากัด ด้วยเพราะการเคล่ือนท่ีแรงงานได้กลายมาเป็น
เง่ือนไขส าคญัในการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ีทางชนชัน้อย่างมีนัยส าคญั (Kelly, 
2011: 497-499) ส าหรับการเคล่ือนท่ีของชายชนบทอีสานในอดีตอยู่ภายใต้
ความมุ่งมาดปรารถนาในการเล่ือนสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
(aspirations for status mobility) (Kirsch, 1966) ทัง้นี ้การเคล่ือนท่ีแรงงานของ
คนชนบทในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูลในช่วงเวลา
ต่าง ๆ ภายใต้บริบทท่ีแตกต่างกัน ได้มีนยัส าคญัต่อการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ี
ทางเศรษฐกิจและสงัคมของคนชนบทท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินในแต่ละ
ชว่งเวลา  

การเคล่ือนท่ีแรงงานในช่วงทศวรรษ 2520-2530 ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะ
การไปท างานต่างประเทศท่ีตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และ
คูเวต รวมทัง้ประเทศสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ไม่ค่อยประสบผลส าเร็จทางด้าน
เศรษฐกิจและมกัจะประสบกบัปัญหาการถกูหลอก ท าให้ต้องสญูเสียท่ีดินท ากิน
เน่ืองจากน าท่ีดินไปเป็นหลกัทรัพย์เพ่ือกู้ ยืมเงินหรือขายเพ่ือชดใช้หนีส้ินจากการ
ไปท างานต่างประเทศ กรณีปัญหาดังกล่าว ส่งผลให้คนชนบทหลายราย
กลายเป็น “ชาวนาไร้ท่ีดิน” ท่ีต้องเชา่ท่ีดินท านาหรือผนัไปประกอบอาชีพอ่ืนนอก
ภาคเกษตร ส าหรับบ้านสะอาดนามูล มีเพียง 1 รายท่ีประสบผลส าเร็จจากการ
ไปท างานต่างประเทศในช่วง ทศวรรษ 2520-2530 จนได้เงินกลบัมาซือ้ท่ีดินท า
กินเพิ่มเติมและสามารถน าเงินไปให้คนในชุมชนกู้ ยืมเพ่ือน าไปใช้ลงทุนท างาน
ตา่งประเทศ และสามารถเข้าครอบครองท่ีดินของลกูหนีท่ี้ไมส่ามารถหาเงินมาใช้
หนีไ้ด้เน่ืองจากไปนอกแล้วล้มเหลว 
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ส าหรับการเคล่ือนท่ีแรงงานไปท างานตา่งประเทศในช่วง ปลายทศวรรษ 
2530-2540 ของคนชนบทในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด เป็นการไปท างาน
ตา่งประเทศท่ีประเทศไต้หวนั อิสราเอล และลิเบีย ฯลฯ เงินสง่กลบัจะถกูน าไปใช้
จา่ยกบัคา่การศกึษาของบตุรหลานเป็นหลกั และสง่มาเป็นคา่ใช้จ่ายส าหรับการ
อปุโภคและบริโภคของครัวเรือน มีเพียงบายรายท่ีสามารถมีเงินเก็บสะสม แล้ว
น าไปซือ้รถโดยสารประจ าทางและโควตาการวิ่งรถโดยสาร อย่างไรก็ตามคน
ชนบทท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานในช่วง ทศวรรษ 2540 บางคนสามารถยกระดบัฐานะ
ทางเศรษฐกิจของตนเองขึน้มาได้จากกระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงาน ด้วยการผัน
ตนเองไปเป็นผู้ประกอบกิจการในพืน้ท่ีชนบท และเป็นนายหน้าจดัส่งคนงานไป
ตา่งประเทศ  

ดงักรณีของ คณิศร (นามสมมติ) อาย ุ46 ปี ท่ีเร่ิมไปท างานตา่งประเทศ
เป็นครัง้แรก เม่ือปี 2538 ท่ีประเทศไต้หวัน หลังจากนัน้ไปท างานท่ีประเทศ
อิสราเอลรวมระยะเวลาทัง้หมดมากกว่า 11 ปีเขามองว่า การไปท างาน
ต่างประเทศเป็นการเคล่ือนท่ี เพ่ือเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ตนเอง เพราะตวัเขามีพืน้ฐานมาจากครอบครัวท่ีเคยยากจนมาก่อน เม่ือไปแล้ว
ประสบผลส าเร็จ จงึได้สง่เสริมญาตพ่ีิน้องของตนเองให้ไปด้วย 

“การไปนอกของน้า ท าใหชี้วิตดีข้ึน เปลีย่นแปลงเยอะ เร่ิมจาก
ไม่มีอะไร บ้านมีแต่โครง ก่อนไปบ้านยกเป็นโครง แล้วค่อยมาต่อเติม
เอาทีหลัง หลังจากนั้นจึงได้มาซ้ือรถ ได้ซ้ือที่ไร่ที่นา ได้ส่งลูกเรียน 
เพราะได้เงินมาจากนอกนี่แหละ พอไปได้ดีแล้ว น้าจึงส่งน้องชาย และ
ส่งหลานไปเพราะเห็นว่ามนัดี” 
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เม่ือ คณิศร กลบัมาจากการท างานต่างประเทศ ตวัเขาจึงได้ผนัตนเอง
ไปเป็นนายหน้า หรือ โบรกเกอร์ (broaker) ในการจดัส่งคนไปท างานท่ีประเทศ
อิสราเอลอยู่ช่วงหนึ่ง ซึ่งเขาสามารถส่งคนไปท างานท่ีประเทศอิสราเอลได้
มากกว่า 100 คน โดยอาศยัเครือข่ายบริษัทจัดหางานท่ีตนเองรู้จกั และนายจ้าง
ท่ีประเทศอิสราเอล กอปรกับตัวเขาเองมีทักษะการส่ือสารภาษายิวได้อย่าง
คลอ่งแคลว่  

แตส่ าหรับส าหรับการเคล่ือนท่ีแรงงานในช่วงหลงัปี พ.ศ.2550 เป็นต้น
มา ภายใต้บริบทรัฐจดัส่ง ซึ่งมีหลกัประกันความมัน่คงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
การเคล่ือนท่ีแรงงานไปประเทศเกาหลีใต้ ท าให้แรงงานอพยพจากพืน้ท่ีชนบท
สามารถซือ้ทรัพย์สินต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะเป็น ท่ีดิน ทรัพย์สิน และสิ่งอ านวยความ
สะดวกตา่ง ๆ ท่ีทนัยคุสมยัได้กลายเป็นตวับง่ชีถ้ึงศกัยภาพในการบริโภคของคน
ชนบทท่ีเพิ่มมากขึน้ คนชนบทบางคน ท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานภายใต้บริบทรัฐจัดส่ง
มองว่า ตนเองเคยมีฐานะท่ียากจนมาก่อน11 เม่ือผ่านกระบวนการเคล่ือนท่ี
แรงงานภายใต้รูปแบบดงักล่าว ท าให้มีศกัยภาพในการเข้าถึงทรัพย์สินกับสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพิ่มมากขึน้ กล่าวได้ว่า การเคล่ือนท่ีแรงงานภายใต้
รูปแบบรัฐจดัส่งได้มีนยัถึงการเคล่ือนท่ีเพ่ือก้าวข้ามพรมแดนทางชนชัน้ (class 
boundary) เพ่ือยกระดบัฐานะทางเศรษฐกิจและสถานะทางสงัคมของตนเอง 

กรณีของ ยทุธพงษ์ (นามสมมต)ิ อาย ุ34 ปี ท่ีเพิ่งจะกลบัมาจากประเทศ
เกาหลีใต้เม่ือช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 ได้เล่าให้ผู้ศึกษาฟังว่า แต่ก่อน
ครอบครัวเขามีฐานะยากจน ส่งพ่ีชายไปนอก (เกาหลีใต้) ก็ไปเสียชีวิตท่ีนัน่ ตวั

                                                   
11 คนชนบททีม่องวา่ตนเองมีสถานะยากจน เมื่อเปรียบเทียบกบัครัวเรือนอื่นในชมุชนด้วยกนั 
พร้อมกนักบัมีการถือครองที่ดินไมถ่ึง 10 ไร่ และไมม่ีการถือครองทรัพย์สนิประเภทตา่ง ๆ  
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เขาจึงต้องรับหน้าท่ีไปท างานต่างประเทศให้กับครอบครัวตามค าชกัชวนของผู้
เป็นแม่ เขามกัจะตดัพ้อให้กับผู้ศึกษาฟังว่า “คนเฮาเกิดมาต้นทุนชีวิตมันบ่ท่อ
กนั” กล่าวคือ เขามกัจะมองว่า เขาเกิดมาแบบไม่มีทรัพย์สินเงินทองเหมือนกับ
คนอ่ืน ๆ ท่ีเขาน าตนเองไปเปรียบเทียบ ท าให้ต้องต่อสู้ ดิน้รนในการท างาน
ตลอดเวลา เขามีมมุมองว่า การไปท างานตา่งประเทศท าให้เขาสามารถปรับปรุง
บ้านให้กับแม่และน้องชาย สามารถซือ้รถยนต์ด้วยเงินสดมาประกอบอาชีพขับ
รถโดยสารประจ าทาง และท่ีส าคญัเขาสามารถซือ้ท่ีดิน จ านวน 6 ไร่ ด้วยเงินสด 
เขายอมรับว่า การไปท างานต่างประเทศของเขาสามารถท าให้สร้างเนือ้สร้างตวั 
และจนุเจือพ่ีน้องในครอบครัวได้ 

อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาโอกาสของคนชนบทท่ีไปท างานตา่งประเทศ
ในอดีตท่ีไปท างานต่างประเทศผ่านบริษัทเอกชนนัน้ ต าแหน่งแห่งท่ีทางชนชัน้ 
หรือความพร้อมทางเศรษฐกิจของแต่ละครัวเรือน ถือว่าเป็นเง่ือนไขหนึ่งในการ
ออกไปเคล่ือนท่ีแรงงาน ด้วยเพราะการออกไปท างานตา่งประเทศในช่วงทศวรรษ 
2520-2530 (ใช้เงินทุนประมาณ 10,000-30,000 บาท) กับช่วงหลังทศวรรษ 
2540 (ใช้เงินทุนประมาณ 100,000-300,000 บาท) มีความจ าเป็นท่ีต้องใช้
เงินทนุท่ีคอ่นข้างมาก ครัวเรือนท่ีสามารถสง่สมาชิกไปท างาน จ าเป็นต้องมีท่ีดิน
มากพอท่ีจะน าไปใช้เป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกันเงินกู้ ในการจ่ายเงินให้กับบริษัทท่ี
จดัหาคนงานไปท างานต่างประเทศ ครอบครัวท่ีมีการถือครองท่ีดินจ านวนมาก
และมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ จึงมีโอกาสมากกว่าครอบครัวท่ีมีท่ีดินท า
กินน้อยและไมมี่ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ 

การเคล่ือนท่ีแรงงานโดยสงัเขปของคนชนบทในแตล่ะช่วงเวลาดงักล่าว
ข้างต้น ได้สะท้อนให้เห็นถึงการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของคน
ชนบท โดยอาศัยการเคล่ือนท่ีแรงงานเป็นแรงขับเคล่ือนจนสามารถยกระดับ
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ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมได้ ท าให้สามารถก้าวข้ามพรมแดนชนชัน้ทาง
เศรษฐกิจท่ีเคยสงักัด แตใ่นอีกด้านหนึ่งสามารถพิจารณาตวัตนของคนชนบทท่ี
สัมพันธ์กับกระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงานผ่านการให้นิยามความหมายท่ีคน
ชนบทใช้ในการเรียกขานกนัเม่ือหวนคืนถ่ินหลงัจากการเคล่ือนท่ีแรงงาน 
 

5.2 “เส่ียเกาหลี”  
ในช่วงทศวรรษ 2520-2530 กระแสการเคล่ือนท่ีแรงงานของคนชนบท

อีสานท่ีไปท างานท่ีประเทศตะวนัออกกลาง โดยเฉพาะประเทศซาอดุิอาระเบีย มี
ทัง้คนท่ีไปแล้วประสบผลส าเร็จกับคนท่ีไปแล้วล้มเหลว แต่มีสิ่งหนึ่งท่ีเกิดขึน้
ตามมา คือ ค าขานเรียกท่ีคนชนบทท่ีมีความสนิทสนมคุ้นเคยกนั ใช้เรียกขานกัน 
คือ สรรพนามค าว่า “เส่ียซาอุ” จนถกูน าไปเขียนสอดแทรกอยู่ในนิยายเร่ือง ขุด
ทองกลบัอีสาน12 ของ ค าพนู บญุทวี (ค าพนู บญุทวี, 2536: 43-49) แตใ่นความ
เป็นจริง ประสบการณ์ไปท างานตา่งประเทศของคนชนบทในช่วง ทศวรรษ 2520-

                                                   
12 นิยายขนาดสัน้เร่ืองนี ้น าเสนอเร่ืองราวของ คนหนุ่มสองคนที่เข้าไปใช้ชีวิต ท างาน และ
เผชิญกบัโชคชะตาตา่ง ๆ  ในช่วงระยะเวลา 3 ปีที่เข้าไปอยู่ กรุงเทพฯ หลงัจากนัน้ พวกเขาจึง
น า “ทอง” ที่ไปขดุได้จากการท างานในกรุงเทพฯ ติดตวักลบัมาบ้านเกิดได้คนละ 5 หมื่นบาท 
แต่ละคนมีความคาดหวงัในการน าเงินที่ได้ไปใช้ในการจุนเจือครอบครัว ซือ้ทรัพย์สินต่าง ๆ  
และปลกูสร้างบ้านเรือน ตลอดจนลงทนุในแปลงที่ดินของตนเอง แต่ทว่าในช่วงระหว่างการ
เดินทางหวนกลบัชนบทบ้านเกิด ทัง้สองคนกลบับอกกลา่วต่อคนในพืน้ที่บางคนว่า พวกตน
เพิ่งจะกลบัมาจากการท างานที่ประเทศซาอดุอิาระเบีย (ซึง่ไมไ่ด้ไปจริง ณ ขณะนัน้) จนท าให้มี
คนเช่ือและขนานนามวา่ “... เสีย่มาจากซาอ.ุ..” (หน้า 43) เมื่อหวนกลบัมาบ้านเกิด พวกเขาทัง้
สองได้แสดงความมีน า้ใจไมตรี เสมือนวา่เป็น “เสี่ย” ที่ใจกว้างตอ่เพื่อนบ้าน คนรู้จกั ด้วยการ
เลีย้ง อาหาร และเคร่ืองดื่มตา่ง ๆ  อยา่งจใุจ เสมือนวา่ เป็น “เสีย่ซาอ”ุ ที่เพิ่งกลบัมาจากท างาน
ตา่งประเทศ ทัง้ที่ เพิ่งกลบัมาจาก กรุงเทพฯ (โปรดด ูค าพนู บญุทวี, 2536 เพิ่มเติม) 
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2530 กลับเต็มไปด้วยปัญหาการถูกหลอกมีเพียงไม่ก่ีคนท่ีไปแล้วประสบ
ผลส าเร็จ (โปรดด ูสมพงศ์ อาษากิจ, 2560, ก าลงัจดัพิมพ์) หลงัจากนัน้ผ่านไป
อีกกว่า 2 ทศวรรษ ในพืน้ท่ีชนบทอีสานต าบลห้วยสามพาด โดยเฉพาะบ้าน
สะอาดนามูล จึงได้เกิดปรากฏการณ์ “เสี่ยเกาหลี” ขึน้มา โดยเฉพาะช่วงหลัง
ทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา ท่ีคนชนบทในพืน้ท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานไปท างานท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ภายใต้บริบทรัฐจัดส่ง บ้านสะอาดนามูล ท่ีมีคนในชุมชนไป
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้เป็นจ านวนมาก ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บ้าน
เกาหลี” ในพืน้ท่ีชนบทอีสาน 

ส าหรับค าเรียกขานท่ีมีตอ่กันว่า “เสีย่เกาหลี” นัน้ สามารถสมัผสัได้จาก
บทสนทนาในชีวิตประจ าวนัระหว่างคนชนบทท่ีมีประสบการณ์ในการเคล่ือนท่ี
แรงงานร่วมกัน และคนท่ีเคล่ือนท่ีแรงงานแล้วหวนคืนถ่ินหรือ “แรงงานคืนถ่ิน” 
จากประเทศเกาหลีใต้กบัคนชนบทท่ีอยูช่มุชนเดียวกนัโดยเฉพาะกลุม่คนมีความ
สนิทสนมคุ้นเคยกัน ตลอดจนการท่ีคนในชุมชนพูดถึงคนชนบทคืนถ่ินท่ีเคยมี
ประสบการณ์ท างานจากประเทศเกาหลีใต้ด้วย ทัง้นี ้การเรียกขานกันว่า “เสี่ย” 
มิได้ใช้ในการขานเรียกคนชนบททุกคนท่ีเคยมีประสบการณ์เคล่ือนท่ีแรงงานไป
ท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้แล้วหวนคืนถ่ิน แตจ่ะใช้ในการขานเรียกคนท่ีมีบุคลิก 
นิสยัใจคอ และการแสดงตนท่ีมีน า้ใจต่อคนในชมุชนในช่วงท่ีหวนคืนถ่ินกลับมา
พืน้ท่ีชนบท ซึ่งค าว่า “เสี่ย” ได้เป็นตวับ่งชีถ้ึงความเปล่ียนแปลงสถานภาพทาง
สงัคม (social status) ของแรงงานคืนถ่ิน ท่ีมีประสบการณ์การเคล่ือนท่ีแรงงาน
แล้วประสบผลส าเร็จทางเศรษฐกิจและมีบทบาทการสนับสนุนชุมชนจนได้รับ
การยอมรับจากคนในชมุชนและสงัคม 

ในค ่าวันหนึ่ง (27 กันยายน พ.ศ. 2560) เม่ือผู้ ศึกษาเดินทางเข้าไป
บ้านพกัในพืน้ท่ีชนบทห้วยสามพาด และได้รับการชกัชวนจากคนรู้จกัในการเดิน
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ทางเข้าไปในเมืองกับครอบครัวและญาติพี่น้องของเขา จ านวนมากกว่า 15 คน 
ซึ่งมีสมาชิกครอบครัวท่ีเพิ่งจะกลับมาจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ได้
ประมาณ 1 เดือน คือ เดน่ชยั (นามสมมติ) อาย ุ35 ปี การไปท างานของเขาแล้ว
หวนคืนถ่ินกลบัมา เป็นครัง้ท่ี 2 แล้ว รวมระยะเวลามากกว่า 9 ปี การออกไปกิน
ข้าวนอกบ้านในครัง้นีไ้ด้ไปยงั ร้านปิง้ย่างอาหารทะเลช่ือดงัในจงัหวัดอุดรธานี 
ในระหวา่งการสนทนากนัในวงกินข้าวและสงัสรรค์กนันัน้ เดน่ชยั มกัจะพดูในเชิง
ขบขนักบัทกุคนท่ีไปด้วยกนัว่า “ก่ินกนัเต็มที่ มื้อนี้เสี่ยด าจ่าย” ทัง้นี ้ผู้ศกึษาเคย
ได้ยินจากค าบอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกับเขาหรือการท่ีเพ่ือนคนไทยท่ีท างานใน
ประเทศเกาหลีใต้เรียกขานว่า “เส่ียด า” จาก ยทุธพงษ์ อาย ุ34 ปี เพ่ือนของเด่น
ชยั ท่ีเคยไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลาไลเ่ล่ียกนัว่า ในชว่งท่ีอยูเ่กาหลี
ใต้ว่า เขา (เดน่ชยั) เป็นคนท่ีใจกว้าง มีน า้ใจตอ่เพ่ือนฝงูท่ีอยู่เกาหลีด้วยกนั และ
สามารถพึ่งพาได้ในช่วงท่ีเงินขาดมือ จนได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนไทยท่ี
ท างานอยูป่ระเทศเกาหลีใต้ 

ในวนัถดัมา ผู้ศกึษา กบั บญุจนัทร์ (นามสมมติ) อาย ุ50 ปี และคนรู้จกั
ในพืน้ท่ีอีกประมาณ 2-3 คนรวมทัง้ เดน่ชยั ได้มีโอกาสไปพบปะสงัสรรค์และนัง่
กินต้มไก่กบักลุ่มคนหนุม่ในช่วงวยัท่ีใกล้เคียงกนั หลายคนเคยมีประสบการณ์ใน
การไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ในรูปแบบรัฐจัดส่ง พร้อมกันกับ เด่นชัย ซึ่ง
ประโยคแรกท่ีมีการทักทายกันของคนหนุ่มกลุ่มดงักล่าว เม่ือพบหน้ากันนัน้ มี
ประโยคหนึ่งท่ี เดน่ชยั ทกัทายตอ่ วิรัช (นามสมมติ) อาย ุ33 ปี เพ่ือนร่วมรุ่นของ
เขาวา่ “ว่าจัง๋ใด๋ เสีย่” (เป็นยงัไงบ้าง) ส าหรับ วิรัช เป็นอีกคนหนึง่ท่ีเพิ่งจะกลบัมา
จากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ได้ประมาณ 3 เดือน และก าลงัมีก าหนดการ
จะบินกลบัไปท างานท่ีเกาหลีใต้อีกครัง้ หรือไปเร่ิม “สญัญาจ้างงานรอบท่ีสอง” 
ในวนัท่ี 23 เดือนตลุาคม พ.ศ. 2560 การเรียกขานกันว่า “เส่ีย” ในกลุ่มคนท่ีเคย



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

222 

ไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ หรือแม้แตก่ารเรียกขานของคนในชมุชนท่ีมีตอ่ คน
ท่ีเพิ่งจะกลบัมาจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ท าให้ผู้ศกึษาเกิดความสงสยั
วา่ ท าไมจงึมีการเรียกขานกนัเช่นนี ้

ส าหรับการเรียกขานกันว่า “เสี่ย” ดงักล่าวข้างต้น น าพาผู้ศึกษาไปสู่
การหวนระลึกถึงบทสนทนาระหว่างผู้ศกึษากบั ยทุธพงษ์ ในชว่งท่ีเพิ่งจะเร่ิมรู้จกั
กันในช่วงปลายปี 2559 ท่ีผู้ศึกษาได้เร่ิมลงพืน้ท่ีบ้านสะอาดนามูล ต าบลห้วย
สามพาด ในการค้นหากรณีศึกษาท่ีเป็นคนชนบทคืนถ่ิน การสนทนากันระหว่าง
ผู้ ศึกษากับเขา ท่ีเพิ่งจะกลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ ได้ไม่ก่ีเดือนได้เล่าถึง
เหตุการณ์วันแรกท่ีเขามาถึง สนามบินจังหวัดอุดรธานี และมีญาติพ่ีน้องและ
เพ่ือนสนิทของเขารวมแล้วเกือบ 20 คน เดินทางออกจากชุมชน เพ่ือไปรับเขาท่ี 
สนามบินอดุรธานี ในวนัท่ีเขากลบัจากการท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ และในวนั
นัน้ได้พากันไปเลีย้งสงัสรรค์ในร้านเนือ้ย่างช่ือดงัในตวัเมือง ซึ่งเป็นธรรมเนียม
ปฏิบตัิท่ีมกัจะท ากนั คือ หลงัจากลงเคร่ืองท่ีสนามบินจะมีการพากันไปกินเลีย้ง
ฉลองร้านอาหารในตวัเมือง หรือไมก็่จะกลบัมาเลีย้งฉลองร่วมกนัท่ีบ้าน 

ยทุธพงษ์ ทบทวนเหตกุารณ์ให้ผู้ศึกษาฟังว่า วนันัน้มีเงินติดตวัมาจาก
ประเทศเกาหลีใต้ประมาณ 20,000 บาท จึงได้โทรมาติดต่อกับแม่ของเขาว่า ให้
น าเงินท่ีตนเคยส่งมาเก็บไว้พกติดตวัไปอีก จ านวน 30,000 บาท เพ่ือเตรียมไว้
หากเงินท่ีพกติดตวัมาจากเกาหลีใต้ไม่พอจ่ายในการเลีย้งสงัสรรค์ ตวัเขาเล่าว่า 
ในคืนวนันัน้ เขาหมดเงินไปเกือบหม่ืนบาท และได้จ่ายเงินให้กับพนกังานเสิร์ฟ
มาดแูลโต๊ะเขาเป็นพิเศษ ผู้ศกึษาจงึเกิดความสงสยัแล้วถามกลบัไปว่าท าไมต้อง
จ่ายด้วย เขาได้ตอบกลบัมาว่า “เด็กเสิร์ฟ คัน้ว่าเห็นไทบ้านไปก่ินเนื้อย่าง บ่มา
ดูแล เบ่ิงว่าเป่นไทบา้น กะเลยจ่ายไปให้เขามาดูแลเป่นพิเศษ” 
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คงยากท่ีจะปฏิเสธว่า เร่ืองเล่าของ ยุทธพงษ์ ท่ีแสดงถึงการเลีย้ง
สงัสรรค์ญาตแิละคนรู้จกั ได้มีนยัถึงความปรารถนาของเขาท่ีจะได้รับการยอมรับ
ทางสงัคมจากคนใกล้ชิดและคนสนิทในชุมชน ซึ่งไม่ต่างจาก ความใฝ่ฝันท่ีจะ
เป็น “เสี่ยเกาหลี” คนหนึ่งในพืน้ท่ีชนบท เฉกเช่น “เสี่ยซาอุ” ท่ีปรากฏอยู่ใน
วรรณกรรมของ ค าพนู บญุทวี 

ผู้ศกึษา ได้น าประเดน็การเรียกขานกนัวา่ “เสีย่” มาสนทนากบั บญุจนัทร์ 
ชาวบ้านสะอาดนามลู ท่ีไม่เคยมีประสบการณ์ในการเคล่ือนท่ีแรงงานไปท างาน
ตา่งประเทศ ตามทศันะของเขานัน้ มองว่า “เสี่ย” ท่ีใช้เรียกขานกนัระหว่าง กลุ่ม
คนท่ีเคยไปท างานเกาหลีใต้ด้วยกันหรือการท่ีคนในชุมชนเรียกขานคนท่ีเพิ่งจะ
กลับมานัน้ ส่วนหนึ่ง คนท่ีจะได้รับการเรียกขานว่า “เสี่ย” จะต้องประสบ
ผลส าเร็จในด้านเศรษฐกิจจากการไปท างานต่างประเทศ ซึ่งสามารถสงัเกตเห็น
ได้จากการซือ้ทรัพย์สินตา่ง ๆ เช่น ท่ีดิน รถยนต์ รถแทรกเตอร์ หรือการน าเงินไป
ลงทุนในการประกอบกิจการ เช่น เปิดร้านค้า ป๊ัมน า้มนั ร้านซ่อมรถ ซือ้โควตา
การวิ่งรถโดยสาร สาย 44 และรถโดยสาร ฯลฯ แตท่ี่ส าคญั คือ การออกไปพบปะ
สังสรรค์กับคนในชุมชน และมีบุคลิกเป็นท่ียอมรับ คือ มีความใจกว้าง เป็น
เจ้าภาพเลีย้งสังสรรค์ให้กับคนท่ีรู้จักกัน และควักเงินจ่ายค่าเหล้าในร้านค้า
ชมุชนให้กบัคนรู้จกั ฯลฯ ทัง้นี ้ผู้ศกึษา มองวา่ สิ่งส าคญั คือ การมีบทบาทในการ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เช่น การท าผ้าป่าจากเกาหลีใต้สู่อุดรธานี การ
บริจาคเงินสนบัสนุนกิจกรรมชุมชน ร่วมด้วย ดงักรณีของ บ้านสะอาดนามูล ท่ี
คนไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ มกัจะมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของ
ชมุชนท้องถ่ิน 
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5.3 บทบาทการมีส่วนร่วมและสนับสนุนชุมชน 
การเคล่ือนท่ีแรงงานของคนชนบทในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด 

โดยเฉพาะบ้านสะอาดนามูล ไปยงัประเทศเกาหลีใต้ เปิดโอกาสส าหรับคนท่ีมี
อายุระหว่าง 18-39 ปี เพียงเท่านัน้ เพราะอยู่ภายใต้เง่ือนไขข้อตกลงร่วมกัน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเกาหลีใต้ในการจดัส่งคนงานจากไทยไปยงัเกาหลี
ใต้ ส าหรับช่วงวัยของคนชนบทดงักล่าว ถือได้ว่าเป็นช่วงวัยหนุ่มสาวของคน
ชนบท ภายใต้บริบทในระดบัท้องถ่ิน กลุ่มผู้ชายในช่วงวยัรุ่นท่ีอยู่ในพืน้ท่ีชนบท
ต าบลห้วยสามพาด มักจะต้องตกอยู่ภายใต้ภาคปฏิบัติการของวาทกรรมใน
ระดับท้องถ่ิน (local discursive practice) จากผู้ น าชุมชนและคนในท้องถ่ิน 
(โปรดด ูMills, 2005) ท่ีมองกลุ่มวัยรุ่นว่า เป็นปัญหา มักก่อเร่ืองทะเลาะวิวาท
เป็นประจ า ส าหรับกลุ่มวยัรุ่นบ้านสะอาดนามลู ก็เชน่เดียวกนั ผู้ศกึษาได้รับรู้ถึง
เร่ืองเล่าเก่ียวกับพวกเขาเก่ียวกับการก่อเร่ืองทะเลาะวิวาทกับวยัรุ่นต่างหมู่บ้าน 
โดยเฉพาะในงานบุญประเพณีและงานเทศกาลต่าง ๆ ในพืน้ท่ีชนบท มาตัง้แต่
ช่วงทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ยิ่งไปกว่านัน้ หน่วยงานรัฐส่วนท้องถ่ินอย่าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด ได้มีการระบุว่า ปัญหาส าคญัท่ีต้อง
เร่งรัดแก้ไข คือ ปัญหาการทะเลาะวิวาทของวยัรุ่นในพืน้ท่ีต าบลห้วยสามพาด 
(แผนพฒันาสามปีองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยสามพาด พ.ศ. 2560-2562) 

แม้ว่า ปัญหาการทะเลาะวิวาทในกลุ่มวัยรุ่นในพืน้ท่ีชนบท เป็น
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้หลายแห่งในภูมิภาคอีสาน แต่ก็ไม่สามารถเหมารวมได้
ทัง้หมดว่าเป็นปัญหาของกลุ่มวยัรุ่นในชนบท ในอีกด้านหนึ่ง กลุ่มวยัรุ่นชายท่ีมี
ช่วงรุ่นอายตุัง้แต ่18-39 ปี ขึน้ไป ของบ้านสะอาดนามลู เม่ือพวกเขามีโอกาสใน
การเคล่ือนท่ีแรงงานข้ามชาตไิปยงั ประเทศเกาหลีใต้ และมีสถานะทางเศรษฐกิจ
ดีขึน้ ส่งผลให้มีภาพลักษณ์ใหม่ในฐานะ แรงงานอพยพข้ามชาติท่ีได้รับการ
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ขนานนามจากคนในชมุชนให้เป็น “เศรษฐีใหม่” หรือ “เสี่ยเกาหลี” กอปรกับการ
มีบทบาทส าคญักับชมุชน ท าให้การแสดงตวัตนของพวกเขามีนยัถึงการตอบโต้
ภาพเหมารวมว่า เป็นผู้สร้างปัญหาในพืน้ท่ีชนบท กล่าวคือ ในขณะท่ียงัท างาน
อยู่ท่ี ประเทศเกาหลีใต้ พวกเขามีบทบาทในการสนบัสนุนชุมชนบ้านเกิดในมิติ
ต่าง ๆ ยกตวัอย่างเช่น ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 พวกเขา ได้ช่วยกัน
ระดมทุนจากเครือข่ายแรงงานอีสานในเกาหลีใต้ เพ่ือน าเงินมาสมทบทุน “งาน
บุญกุ้มข้าวใหญ่ต้านภัยเหมืองแร่โปแตช” ท่ีชาวบ้าน กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุดรธานี ท่ีมีฐานสมาชิกในเขตพืน้ท่ี ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง กับต าบลนา
มว่ง และต าบลห้วยสามพาด อ าเภอประจกัษ์ศิลปาคม จงัหวดัอดุรธานี รวมกลุ่ม
กนัเพ่ือร่วมตอ่สู้คดัค้านโครงการเหมืองแร่โปแตช จงัหวดัอดุรธานี (โปรดด ูวิเชียร 
อนัประเสริฐ, 2559) สมาชิกกลุ่มชาวบ้านดงักล่าว หลายคนมีลกูหลานและญาติ
พ่ีน้อง ตลอดจนสมาชิกของชุมชนในพืน้ท่ีดงักล่าว ท่ีอยู่ระหว่างการท างานท่ี
ประเทศเกาหลีใต้ ทัง้นีก้ลุ่มคนชนบทท่ีอยู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเฉพาะกลุ่มคน
ท่ีมาจากบ้านสะอาดนามูล ได้ใช้ความรู้ และทกัษะ ในการสร้างเครือข่ายทาง
สงัคมของแรงงานอีสานข้ามชาติ ร่วมกนัจดังานบุญ กินเลีย้งสงัสรรค์ร่วมกันใน
เกาหลีใต้ เพ่ือให้มีลักษณะเป็นงานบุญประเพณีของอีสานท่ีมีการ “โฮมบุญ” 
แล้วร่วมกันรับซองบุญ ท่ีกระจายไปยังเครือข่ายทางสังคมของพวกเขา แล้ว
น ามารวมกันเพ่ือนับยอดบุญท่ีได้รับมา หลังจากนัน้จึงส่งมาสมทบทุนให้กับ
ผู้คนท่ีอยู่บ้านเกิด ซึ่งในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2558-2559 ท่ีผ่านมาพวกเขา ได้
สมทบเงินทนุท่ีได้จากการระดมผ่านการท าบญุผ้าป่า เพ่ือปกปอ้งฐานทรัพยากร
ของชมุชนและคดัค้านโครงการเหมืองแร่โปแตชฯ มากกวา่ 3 ล้านวอน (ประมาณ 
9 หม่ืนบาท) 
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นอกจากการร่วมระดมทุนผ่านเครือข่ายทางสงัคมในประเทศเกาหลีใต้
แล้ว กลุ่มคนชนบทบ้านสะอาดนามูลท่ีท างานอยู่ท่ีเกาหลีใต้ ยังคงมีบทบาท
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน อย่างหลากหลายและต่อเน่ือง เช่น การ
ร่วมกันท าบุญผ้าป่าระดมทุนให้กับโรงเรียนบ้านสะอาดนามูล การร่วมกันออก
คา่ใช้จา่ยช่วยสนบัสนนุการแข่งขนักีฬาภายในชมุชน และการสนบัสนนุกิจกรรม
การประกวดแข่งขนัต่าง ๆ ท่ีจดัขึน้ในพืน้ท่ี ฯลฯ อีกทัง้ บางคนได้รับเกียรติเป็น
ประธานรุ่นในการระดมทนุผ้าป่ามาชว่ยสนบัสนนุโรงเรียนท่ีพวกเขาเคยศกึษาใน
ระดบัมธัยม ในขณะเดียวกัน บนพืน้ท่ีส่ือสงัคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก มกัจะเห็น
ภาพการสนทนาของผู้ใหญ่บ้าน ท่ีเขียนข้อความออนไลน์ในพืน้ท่ีสาธารณะไปหา
สมาชิกในชมุชนท่ีอยู่ระหว่างการเคล่ือนท่ีแรงงานท่ีประเทศเกาหลีใต้ ให้ท าการ
สนบัสนนุกิจกรรมชมุชนอยู่เสมอ 
 
6. บทสรุป 
 

กล่าวได้ว่า วิถีแบบเมือง (urbanism) ท่ีเปิดเผยออกมาผ่าน วิถีการ
บริโภคความทนัสมยั พร้อมกันกับการใช้ชีวิตและแสดงออกถึงแรงปรารถนาใน
การยกระดับคุณภาพชีวิตในด้านการศึกษาและหลักประกันในสุขภาพของ
ตนเองของคนชนบท รวมไปถึงการเคล่ือนท่ีในชีวิตประจ าวนัเข้าไปในเมืองแล้ว
หวนกลบัมาชนบทในแต่ละวนั เพ่ือการศึกษาและการท างาน สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีแบบเมืองท่ีก าลงัก่อตวัขึน้มาในพืน้ท่ีชนบท ยิ่งไปกว่านัน้ วิถีแบบเมือง ยงัได้
เกิดขึน้ในระดบัความคิดและปฏิบตัิการของคนชนบท สามารถท าความเข้าใจได้
จาก มุมมองของคนชนบทท่ีมีต่อเวลาท่ีกระชับมากขึน้เม่ือต้องมีการก าหนด
กิจกรรมประจ าวนัให้สมัพนัธ์กับจงัหวะชีวิตท่ีสัมพนัธ์กับเมือง มีความคิดริเร่ิม
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สร้างสรรค์ในการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ในการท างานเพ่ือสร้างความแตกต่างใน
การประกอบกิจการของตนเองซึ่งอาศยัความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาจาก
การท างานต่างประเทศ และพัฒนาการของความตระหนักถึงสิทธิความเป็น
พลเมือง ด้วยการรวมกลุ่มกันตรวจสอบความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตลอดจนกรณีของคนชนบทคืนถ่ินบางคนท่ีมองว่า 
ชนบทเป็นพืน้ท่ีสุขสงบ เหมาะส าหรับการหลีกหนีจากความวุ่นวายจากการใช้
ชีวิตในสังคมเมือง ซึ่งเป็นวิธีคิดแบบโรแมนติซิสม์ สิ่งเหล่านีถื้อได้ว่า เป็น 
“คณุลกัษณะเฉพาะต่าง ๆ” ท่ีก าลงัก่อตวัขึน้มาอย่าง “โดดเดน่” (distinct) (โปรด
ด ูWilliams, 1977: 131; Thompson, 2012[2007]: 4-5, 12-14, 196-205) ในพืน้ท่ี
ชนบท ในช่วงหลงัทศวรรษ 2550 เป็นต้นมา โดยคนชนบทคืนถ่ินหรือแรงงานคืน
ถ่ิน เป็นผู้กระท าการท่ีส าคญัต่อการก่อตวัของวิถีแบบเมืองดงักล่าว แต่ในอีก
ด้านหนึ่ง พวกเขาเหล่านี ้ถือได้ว่าเป็น “แรงงานอีสานคืนถ่ิน” ท่ียงัคงผูกพันกับ
ชุมชนและมีความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เช่น 
การท าผ้าป่าจากประเทศเกาหลีใต้เพ่ือสนบัสนุนกิจกรรมปกป้องทรัพยากรของ
ชมุชนในการคดัค้านการผลกัดนัโครงการเหมืองแร่โปแตช และการระดมทุนเพ่ือ
สนบัสนนุกิจกรรมของชมุชน 

ส าหรับตวัตนใหม่ของคนชนบท ท่ีเกิดจากการเปล่ียนต าแหน่งแห่งท่ี
ทางเศรษฐกิจและสังคม และการได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและสังคม
ภายใต้กระบวนการเคล่ือนท่ีแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นการเรียกขานกันเองในกลุ่มคน
ท่ีเคยมีประสบการณ์ในการไปท างานท่ีประเทศเกาหลีใต้ร่วมกนั หรือการท่ีคนใน
ชมุชนเรียกขานคนท่ีกลบัมาจากการท างานจากประเทศเกาหลีใต้ แม้ว่า ในบาง
สถานการณ์จะเป็นการพดูจาในเชิงหยอกล้อกนัระหว่างคนท่ีสนิทสนมคุ้ยเคยกัน
ในชมุชนเดียวกนั อยา่งไรก็ตาม ปรากฏการณ์เก่ียวกบั ความเป็น “เสีย่เกาหลี” ท่ี
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เกิดขึน้ในชมุชนชนบท “บ้านสะอาดนามลู” ได้มีนยัสะท้อนให้เห็นถึง การนิยาม
ตวัตนของคนชนบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีแรงงานของคน
ชนบท ท่ีได้รับการยอมรับทางสงัคมจากคนในชมุชน โดยเป็นผลสืบเน่ืองมาจาก
การเคล่ือนท่ีแรงงานท่ีกลายเป็นบันไดในการเล่ือนสถานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคมของคนชนบท ทัง้นีป้รากฏการณ์การเกิดขึน้ของความเป็น “เส่ีย” ในพืน้ท่ี
ชนบท ได้เก่ียวพนักบัการแสดงตวัตนของคนชนบทท่ีมีบคุลิกท่ีมีน า้ใจตอ่คนรอบ
ข้างและคนในชุมชน เป็นคนท่ีประสบผลส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ เป็นผู้ ท่ีมี
ศกัยภาพในการลงทุนประกอบกิจการทัง้ในและนอกภาคเกษตรในพืน้ท่ีชนบท 
สิ่งเหลา่นีไ้ด้สะท้อนถึงความปรารถนาอย่างหนึ่งของคนชนบทท่ีปรารถนาจะเป็น
เหมือนกบัคนจีนท่ีอยู่ในสงัคมไทยไทย (โปรดด ูพฒันา กิตอิาษา, 2557)  
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยันีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการ
พฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ 2) เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 3) เพ่ือทดลองและประเมิน
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ เป็นวิธีการวิจยั
แบบผสม (Mixed method) ด าเนินการวิจัย 3 ระยะตามวัตถุประสงค์ กลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาได้แก่ นกัทอ่งเท่ียวในและตา่งประเทศเป็นจ านวน 519 
คน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษาได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ เช่ียวชาญ ผู้บริหาร 
บุคลากรท่ีเก่ียวกับการท่องเท่ียวทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นจ านวน 26 คน 
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เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัญหาการตลาดการ
ท่องเท่ียว แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก่ียวกับความต้องการในการ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียว แบบประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้ของ
ยุทธศาสตร์ และแบบประเมินการปฏิบัติงาน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา่ t-test 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศกึษาสภาพปัญหาการตลาดท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์ พบวา่ สภาพปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านเห็นว่าด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียวมี
สภาพปัญหามาก และผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการตลาด พบว่า 
ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้เน้นและมีความ
ต้องการในการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวโดยเฉพาะด้านบุคลากรทางการ
ทอ่งเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์  

2) ผลการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดั
กวางบิ่นห์ ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านผลิตภัณฑ์ 2) ยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้าน
ราคา 3) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการทอ่งเท่ียวด้านสถานท่ี 4) ยทุธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 5) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบคุลากร 6) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาด
การท่องเท่ียวด้านกระบวนการ 7) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียว
ด้านหลกัฐานทางกายภาพ และผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกยุทธศาสตร์ยกเว้นยุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการทอ่งเท่ียวด้านบคุลากรอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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3) ผลการประเมินการทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาดการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประกอบด้วย การประเมินระดบัภาคปฏิบตัิงาน
ก่อนและหลงัการจัดโครงการเพิ่มทักษะในการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียว พบว่า หลงัการเข้าร่วมโครงการได้มีการพฒันาอยู่ในระดบัมาก เม่ือ
เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และผลการประเมินในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีโดยผู้บริหารประเมิน พบวา่ ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 
ค าส าคัญ:  การตลาดการท่องเท่ียว, ยทุธศาสตร์การพฒันา, การทอ่งเท่ียว,  

จงัหวดักวางบิ่นห์ 
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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 t-
test 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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บทน า 
 

การทอ่งเท่ียวเป็นอตุสาหกรรมท่ีมีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจ
ของหลายประเทศทัว่โลก รัฐบาลของประเทศดงักล่าวจึงให้ความส าคญัในการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนัเพ่ือช่วงชิงส่วนแบง่ตลาดท่องเท่ียวโลก 
โดยเฉพาะประเทศในแถบเอเชียและอาเซียนตา่งก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพ่ือ
ดงึนกัท่องเท่ียวทัว่โลกเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศตนเพิ่มมากขึน้ ภารกิจด้านการ
ท่องเท่ียวจึงเป็นภารกิจท่ีถูกผสานกลมกลืนไปกับการพฒันาประเทศในทุกมิติ 
ดงันัน้การก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาของประเทศตา่ง ๆ  จึงได้มีการบรูณาการ
งานด้านการท่องเท่ียวเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาเศรษฐกิจ ซึ่งหากประเทศใดมี
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศท่ีชดัเจนบนพืน้ฐานของเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็ง 
โครงสร้างพืน้ฐานท่ีดีทรัพยากรธรรมชาติมีความอดุมสมบรูณ์ และบคุลากรภาค
การทอ่งเท่ียวมีศกัยภาพด้วยแล้ว จะเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะชว่ยผลกัดนัให้ประเทศ
นัน้ ๆ มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถพัฒนาการท่องเท่ียวของตนให้
เตบิโตได้อยา่งมัน่คง (กระทรวงการทอ่งเท่ียวและกีฬา, 2559: 6)  

การท่องเท่ียวนอกจากจะเป็นแหล่งท่ีมาของรายได้ในรูปเงินตราแล้ว ยงั
มีความส าคญัในการช่วยกระตุ้นให้เกิดการผลิตและน าทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากมาย อีกทัง้ยังก่อให้เกิดการจ้างงานและการกระจายรายได้
ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดและก่อให้เกิดการ
กระตุ้นทางเศรษฐกิจ ส าหรับความส าคญัของการท่องเท่ียวตอ่สงัคมของจงัหวดั
ท่ีชว่ยยกมาตรฐานการครองชีพของคน ชว่ยสร้างความเจริญให้กบัท้องถ่ิน อีกทัง้
ยังเป็นการช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพราะฉะนัน้การ
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ท่องเท่ียวถือว่าเป็นปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของของ
ประเทศเป็นอย่างมาก (ส านกังานการท่องเท่ียวของประเทศเวียดนาม, 2015)  

ประเทศเวียดนามเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคเอเชียท่ีมีศกัยภาพทางการ
ท่องเท่ียวสงูเน่ืองจากเป็นดินแดนท่ีอดุมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและ
วฒันธรรมประเพณีท่ีหลากหลายดีงาม ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนเป็นสิ่งดงึดดูใจทางการ
ท่องเท่ียวท่ีดงึดดูให้ผู้คนแวะมาเย่ียมชมท าให้การท่องเท่ียวในประเทศเวียดนาม
ได้รับความนิยมทัง้จากนกัท่องเท่ียวในประเทศและนกัท่องเท่ียวตา่งประเทศเป็น
อย่างมาก ซึ่งความนิยมนีเ้ป็นผลดีแก่ประเทศเวียดนามในหลาย ๆ  ด้าน นอกจาก
จะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอนัดบัหนึ่งของการค้าบริการโดยรวมทัง้ประเทศ
แล้ว การท่องเท่ียวภายในประเทศก็ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนผลิตสินค้าและ
บริการตา่ง ๆ ซึง่เป็นอตุสาหกรรมท่ีก่อให้เกิดธุรกิจตอ่เน่ือง อาทิ โรงแรมและท่ีพกั 
ภัตตาคารร้านอาหาร ร้านจ าหน่ายของท่ีระลึกและสินค้าพืน้เมือง เป็นการ
ก่อให้เกิดการลงทนุ การจ้างงาน และการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินรวมทัง้สามารถ
สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ ในรูปเงินตราต่างประเทศปีละหลายแสนล้านดอลลาร์
สหรัฐ นอกจากนีน้กัทอ่งเท่ียวยงัจะได้รับประโยชน์จากการท่องเท่ียวอยา่งมากตอ่
การเพิ่มคณุภาพชีวิตท่ียากจะหาได้จากกิจกรรมอ่ืนแล้วยงัท าให้มีสขุภาพจิตท่ีดี
อีกด้วย ดงันัน้จึงต้องให้ความสนใจเก่ียวกบัการสง่เสริมและพฒันาการท่องเท่ียว
ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของ
นกัทอ่งเท่ียวได้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวให้เข้ามาทอ่งเท่ียวใน
ประเทศเวียดนามให้มากท่ีสดุและน ารายได้จากการท่องเท่ียวไปพฒันาประเทศ
ตอ่ไป (Tiem nang du lich Viet Nam, 2016: 26)  

นับตัง้แต่ปี ค.ศ. 2010 เป็นต้นมา รัฐบาลเวียดนามได้มองเห็นว่าการ
ท่องเท่ียวนัน้จะมุ่งเน้นเฉพาะเร่ืองการตลาด การบริการ การส่งเสริมเผยแพร่ให้



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

240 

ชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวให้มากอย่างเดียวไม่ได้ ยังจะต้องท า
หน้าท่ีทางด้านการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว พัฒนาบริการทางการท่องเท่ียวเพ่ือ
ขจดัและป้องกนัปัญหาการบริการท่องเท่ียวท่ีขาดคณุภาพ ตลอดจนสามารถลง
ทนุเพ่ือพฒันาแหลง่ทอ่งเท่ียวและบริการทางการทอ่งเท่ียวให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ซึง่
เป็นผลให้การด าเนินงานด้านการท่องเท่ียวเป็นรูปร่าง และมีแนวทางท่ีเดน่ชดัใน
การปฏิบัติงานด้านการตลาดและการพัฒนาทางการท่องเท่ียวควบคู่กันไป
กล่าวคือทางด้านการตลาดก็ได้มีการวางแผนการด าเนินงาน โดยใช้กลยทุธ์ทาง
การตลาดอยา่งเป็นระบบ มีการจดัล าดบัพืน้ท่ีเปา้หมายด้านการตลาด มีการวิจยั
ตลาดเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ด าเนินยุทธศาสตร์ทางการตลาด ขณะเดียวกันก็มีการ
ส ารวจศกึษาความเหมาะสม และวางแผนหลกัในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  ท่ีมีแนวโน้มท่ีนา่จะ
สามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีดีต่อไปได้ในอนาคต นอกจากนัน้ยังได้
ลงทนุในการพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวและบริการด้านการท่องเท่ียว ตลอดจนการ
จดักิจกรรมงานเทศกาลประเพณีตา่ง ๆ  เพ่ือเสริมสร้างให้การทอ่งเท่ียวในประเทศ
ท่ีเป็นท่ีน่าสนใจส าหรับนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวเวียดนามและชาวต่างประเทศมาก
ยิ่งขึน้ และตลอดทกุฤดกูาล (Chien luon Marketing du lich Viet Nam den nam, 
2020) 

จงัหวดักวางบิน่ห์เป็นจงัหวดัหนึง่อยูภ่าคกลางของประเทศเวียดนาม ทิศ
เหนือติดกบัจงัหวดัฮาติงห์ ทิศใต้ติดกบัจงัหวดักวางตรี ทิศตะวนัตกติดกบัแขวง
ค ามว่น สปป.ลาว และทิศตะวนัออกตดิกบัทะเลจีนใต้ ซึง่ทางภมูิศาสตร์เหมาะแก่
การเป็นจดุศนูย์กลางเช่ือมโยง กบัประเทศเพ่ือนบ้านในอนภุูมิภาคลุ่มแม่น า้โขง
ตอนกลางโดยเฉพาะประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และตัง้อยู่
จดุศนูย์กลางระหว่างภาคเหนือกบัภาคใต้ โดยจงัหวดักวางบิ่นห์มีศกัยภาพด้าน
การท่องเท่ียวสูง มีแหล่งท่องเท่ียวน่าสนใจ มีธรรมชาติสวยงามเป็นจุดขาย 
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เน่ืองจากมีภมูิอากาศดี ธรรมชาตสิมบรูณ์ มีชายหาดทะเลท่ีสวยงามมีถ า้ท่ีงดงาม
อันดับหนึ่งของโลกยูเนสโกยอมรับเป็นมรดกทางธรรมชาติโลก มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายกับกลุ่มชนเผ่า 
นอกจากนัน้จงัหวดักวางบิน่ห์เป็นจดุพกัแรมระหวา่งการเดนิทางของนกัท่องเท่ียว
ชาวในประเทศเวียดนามท่ีจะเดนิทางไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเชน่ประเทศลาว
และประเทศไทย และเป็นจุดพักแรมของนักท่องเท่ียวมาจากประเทศลาวและ
ประเทศไทยก่อนท่ีจะเดนิทางเข้ามาเย่ียมชมแหลง่อ่ืน ๆ ในประเทศเวียดนาม 

การตลาดอุตสาหกรรมท่องเท่ียวในปัจจุบันมีการใช้การส่ือสาร
การตลาดแบบครบวงจร เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใช้กนัมากเพ่ือหวงัผลให้สินค้า และ
ข่าวสารการเสนอขายได้รับความสนใจ สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
สามารถตดัสินใจซือ้สินค้าได้อย่างรวดเร็ว และมากท่ีสุด การส่ือสารการตลาด
แบบครบวงจรหมายถึง การเลือกเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเหมาะสมกับสินค้า หรือ
บริการมากกว่า 1 ประเภท มาใช้ผสมผสานอย่างตอ่เน่ืองเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
มากท่ีสุด ประกอบด้วย การส่งเสริมการขายโดยบุคคล การประชาสัมพันธ์ 
การตลาดตรง การตลาดเชิงกิจกรรม การโฆษณา การจดัแสดงสินค้า การอบรม 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การบอกเล่าปากต่อปาก การตลาดท่องเท่ียวมีการ
เปล่ียนแปลงและแนวโน้มการส่งเสริมการท่องเท่ียวหลกัของภาครัฐจ าเป็นต้อง
ศกึษาลกัษณะของกลุ่มลกูค้าเปา้หมาย (กมล รัตนวิระก,ุ 2550: 266)  

จากข้อมลูเบือ้งต้นได้เห็นวา่จงัหวดักวางบิน่ห์มีจดุแข็งทางการทอ่งเท่ียว
หลายประการท่ีน่าศกึษาและสามารถพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญัของ
ภูมิภาคและของประเทศ แตใ่นขณะเดียวกนัการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์
ยังเจอปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างในการพัฒนาการท่องเท่ียว โดยเฉพาะ
ทางด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นการส่งเสริม
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พฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ให้มีการพฒันาอย่างมีศกัยภาพและมี
คณุภาพจึงต้องอาศยัยุทธศาสตร์การตลาดด้านการท่องเท่ียว เพ่ือเป็นแนวทาง
หลกัอย่างหนึ่งในการพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ให้เป็นแหลง่การ
ท่องเท่ียวท่ียัง่ยืนและเป็นศนูย์กลางท่องเท่ียวในประเทศเวียดนามและภูมิภาค
อาเซียนตอ่ไป  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศกึษาสภาพปัญหาและความต้องการพฒันาการตลาดท่องเท่ียว
ของจงัหวดักวางบิ่นห์  

2. เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิน่ห์ 

3. เพ่ือทดลองและประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดท่องเท่ียว
ของจงัหวดักวางบิ่นห์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ในการวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวัด
กวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม (Mix Methodology Research) 
ประกอบด้วยวิ ธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ผู้วิจยัได้แบง่เป็น 3 ระยะดงันี ้
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การวิจัยระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจัยแบ่งเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 
ส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพปัญหาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัด 
กวางบิ่นห์ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศ
ท่ีมาทอ่งเท่ียวในจงัหวดักวางบิ่นห์เป็นจ านวนทัง้สิน้ 519 ตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการรวบรวมข้อมูลในขัน้ตอนนีเ้ป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพ
ปัญหาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้โดยศกึษาจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ขัน้ตอนท่ี 2 สัมภาษณ์ความต้องการ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ 
ผู้ทรงคณุวุฒิ ผู้บริหาร บุคลากร ในหน่วยงานท่องเท่ียวทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
จ านวน 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยนีคื้อแนวทางการสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง ซึ่งพัฒนาขึน้จากการน าข้อค้นพบจากการศึกษาในขัน้ตอนท่ี 1 มา
ออกแบบโดยมีความยืดหยุน่ของข้อค าถามตามคณุลกัษณะของเคร่ืองมือ 

การวิจยัระยะท่ี 2 ก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจัยแบ่งเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 ร่างยุทธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจยัอาศยัผลการศึกษา
จากระยะท่ี 1 เป็นข้อมูลส าหรับการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ จากนัน้ท าการวิเคราะห์ SWOT โดยการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของการท่องเท่ียวจังหวัดกวางบิ่นห์ เพ่ือ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 
ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ทอ่งเท่ียว ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนของจงัหวดักวางบิน่ห์ จ านวน 16 คน 
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การวิจัยระยะท่ี 3 ทดลองและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ผู้ วิจยั แบ่งเป็นสองขัน้ตอน ขัน้ตอนท่ี 1 
การทดลองใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวาง
บิ่นห์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าท่ี พนกังานในแหล่งท่องเท่ียว เป็นจ านวน 30 
คน ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินผลการทดลองยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดท่องเท่ียว
ของจงัหวดักวางบิ่นห์ กลุม่เปา้หมาย คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีแหลง่ท่องเท่ียว เป็น
จ านวน 35 คน โดยการวดัระดบัการปฏิบตัิงานก่อนและหลงัการใช้ยุทธศาสตร์ 
และประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานและเจ้าหน้าท่ีโดยผู้ บริหารแหล่ง
ทอ่งเท่ียว 
 
ผลการวิจัย 
 

ผลการศึกษาเร่ือง “ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม” พบวา่  

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัด 
กวางบิ่นห์ พบว่า ความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนามโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (X̅ = 3.55, SD 
= 0.84) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ล าดบั 1 ด้านบุคลากรมีปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก (X̅ = 4.02, SD = 0.72) ล าดบั 2 ด้านราคามีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
(X̅ = 3.76, SD = 0.90) ล าดบั 3 ด้านกระบวนการให้บริการมีปัญหาอยู่ในระดบั
มาก (X̅ = 3.65, SD = 0.88) ล าดบัท่ี 4 ด้านการส่งเสริมการตลาดมีปัญหาอยู่ใน
ระดบัมาก (X̅ = 3.57, SD = 0.79) ล าดบัท่ี 5 ด้านสถานท่ีมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก (X̅ = 3.49, SD = 0.94) ล าดบัท่ี 6 ด้านหลกัฐานทางกายภาพมีปัญหาอยู่ใน
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ประเทศเวียดนาม 

ระดบัปานกลาง (X̅ = 3.44, SD = 0.89) และล าดบัสุดท้ายคือด้านผลิตภัณฑ์มี
ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง (X̅ = 2.91, SD = 0.74) ตารางท่ี 1 

  
ตารางท่ี 1 แสดงคา่เฉล่ีย (X̅) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัสภาพ
ปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม  
 

การตลาดการท่องเที่ยว X̅ S.D แปลผล ล าดับ 
1. ด้านผลติภณัฑ์ 2.91 0.74 ปานกลาง 7 
2. ด้านราคา  3.76 0.90 มาก 2 
3. ด้านสถานที่ 3.49 0.94 มาก 5 
4. ด้านการสง่เสริมการตลาด 3.57 0.79 มาก 4 
5. ด้านบคุลากร 4.02 0.72 มาก 1 
6. ด้านกระบวนการให้บริการ 3.65 0.88 มาก 3 
7. ด้านหลกัฐานทางกายภาพ 3.44 0.89 ปานกลาง 6 

รวม 3.55 0.84 มาก  

 
ผลการศึกษาความต้องการพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัด

กวางบิ่นห์จากภาครัฐพบว่า ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว
ภาครัฐส่วนมากมีความต้องการในการวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาด
การท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ โดยเฉพาะการ
เสริมสร้างศกัยภาพของบุคลากรเก่ียวกับการท่องเท่ียวในระดบัต่าง ๆ และใน
ภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ในด้านความรู้และทกัษะการท างาน และผลการศึกษาความ
ต้องการพฒันาการตลาดท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า 
การมียุทธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียวมีความส าคัญต่อการพัฒนา 
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การท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ แตค่วรเน้นประเด็นในด้านบคุลากรเป็นหลกั 
โดยส่งเสริมและพัฒนาให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านการ
บริการการท่องเท่ียว ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว ทกัษะทางเทคโนโลยี และ
เน้นการมีสว่นร่วมภายในระหว่างองค์กรการท่องเท่ียวให้มากยิ่งขึน้  
 

2. ผลการร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม ได้ 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ยุทธศาสตร์
การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านผลิตภณัฑ์ 2) ยทุธศาสตร์การพฒันาการ
ตลาดการท่องเท่ียวด้านราคาทางการท่องเท่ียว 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ตลาดการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 6) ยุทธศาสตร์การพฒันาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 7) ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเท่ียว และผลการประเมินความ
เหมาะสมความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ยกเว้นยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้าน
บคุลากร มีความเหมาะสม และความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากท่ีสดุ และผลการ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ของยทุธศาสตร์ 7 ด้านปรากฏ ดงัตาราง
ท่ี 2 
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ตางรางท่ี 2 แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลการประเมิน
ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ทอ่งเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ 
 

ช่ือยุทธศาสตร์ 
ความเหมาะสม (16) ความเป็นไปได้ (16) 
X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านผลิตภณัฑ์ 

3.80 0.75 มาก 4.00 0.63 มาก 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านราคา 

3.70 1.00 มาก 3.87 0.80 มาก 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านสถานท่ีทอ่งเท่ียว 

4.00 0.89 มาก 4.10 0.68 มาก 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 

4.12 0.79 มาก 4.25 0.56 มาก 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านบุคลากร 

4.44 0.63 มาก 4.63 0.51 มากท่ีสดุ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การทอ่งเท่ียวด้านกระบวนการ 

3.90 0.77 มาก 3.62 0.72 มาก 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเท่ียวด้านหลักฐานทาง
กายภาพ 

3.81 0.65 มาก 3.68 0.71 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.77 มาก 4.05 0.66 มาก 
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3. ผลการทดลองใช้และประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์  

ในการทดลองใช้และประเมินผลยุทธศาสตร์ ผู้ วิจยัน ายุทธศาสตร์ท่ี 5 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบคุลากร โดยจดัโครงการเพิ่ม
ทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนาทักษะการบริการการท่องเท่ียวเป็นคู่มือการ
ปฏิบตัิโดยผู้ เช่ียวชาญได้จัดท าคู่มือเพิ่มทักษะในการปฏิบตัิงานมาทดลองใช้
ส าหรับ เจ้าหน้าท่ีและพนกังานในแหล่งท่องเท่ียว ทัง้หมด 7 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
ทกัษะการต้อนรับนกัท่องเท่ียว 2) ด้านรอยยิม้จากใจ 3) ด้านทกัษะในการส่ือสาร 
4) ด้านทกัษะในการใช้ค าพดู 5) ด้านทกัษะในการน าเท่ียว 6) ด้านทกัษะในการ
ใช้อุปกรณ์ส่ือสาร และ 7) ด้านทกัษะในการท างานเป็นกลุ่ม จากการวัดระดับ
การปฏิบัติงานก่อนและหลังการทดลองใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและพนักงานใน
แหล่งท่องเท่ียวได้เห็นว่าพนักงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานท่ีทดลองได้มีการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาทักษะการบริการทางการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  
การปฏิบตังิานก่อนและหลงัการทดลองใช้ยทุธศาสตร์มีความแตกตา่งกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ 0.05 โดยปรากฏดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการปฏิบตัิก่อนและหลงัการรับคูมื่อพฒันาทกัษะการบริการ
ทางการทอ่งเท่ียวส าหรับเจ้าหน้าท่ีและพนกังานในแหลง่ท่องเท่ียว 
 

 

รายการ 

ระดับการปฏิบัตก่ิอน 

(30 N) 

ระดับการปฏิบัติหลัง 

(30 N) t-test 

X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 

1. ทกัษะในการต้อนรับ
นกัทอ่งเท่ียวของเจ้าหน้าท่ี 

2.37 0.72 ปานกลาง 4.26 0.62 มาก 21.96* 

2. รอยยิม้จากใจของ 
เจ้าหน้าท่ี 

2.51 0.97 ปานกลาง 4.32 0.58 มาก 17.70* 

3. ทกัษะในการส่ือสาร 
ของเจ้าหน้าท่ี 

2.90 1.06 ปานกลาง 4.34 0.60 มาก 18.67* 

4. ทกัษะในการใช้ค าพูด 
ของเจ้าหน้าท่ี 

2.72 0.84 ปานกลาง 4.61 0.51 มากท่ีสดุ 18.86* 

5. ทกัษะในการน าเท่ียว 
ของเจ้าหน้าท่ี 

2.52 0.98 ปานกลาง 4.70 0.48 มากท่ีสดุ 21.15* 

6. ทกัษะการใช้อุปกรณ์
ส่ือสารของเจ้าหน้าท่ี 

2.25 0.72 น้อย 4.39 0.54 มาก 25.41* 

7. ทกัษะในการท างาน 
เป็นกลุ่มของเจ้าหน้าท่ี 

2.19 0.78 น้อย 4.16 0.68 มาก 17.49* 

รวม 2.49 0.86 น้อย 4.40 0.57 มาก 19.20* 

* p < .05 
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ผลการประเมินระดบัการปฏิบตัิงานตามคู่มือพฒันาทกัษะการบริการ
ทางการท่องเท่ียวของพนกังานและเจ้าหน้าท่ีโดยผู้บริหารในแหล่งท่องเท่ียวเป็น
คนประเมิน ตารางท่ี 4  
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการประเมินระดบัการปฏิบตัิงานตามคูมื่อพฒันาทกัษะการ
บริการทางการท่องเท่ียวโดยผู้บริหารในแหล่งท่องเท่ียว 
 

รายการ 
ผลการประเมินการปฏิบัติ (5 N) 

X̅ S.D แปลผล 

1.  ทกัษะในการต้อนรับนกัทอ่งเที่ยวของผู้บริหาร 4.60 0.57 มากที่สดุ 
2.  รอยยิม้จากใจของผู้บริหาร 4.30 0.53 มาก 
3.  ทกัษะในการสือ่สารของผู้บริหาร  4.28 0.54 มาก 
4.  ทกัษะในการใช้ค าพดูของผู้บริหาร 4.28 0.71 มาก 
5.  ทกัษะในการน าเที่ยวของผู้บริหาร 4.40 0.66 มาก 
6.  ทกัษะการใช้อปุกรณ์สือ่สารของผู้บริหาร 4.08 0.66 มาก 
7.  ทกัษะในการท างานเป็นกลุม่ของผู้บริหาร 4.28 0.69 มาก 

รวม 4.32 0.62 มาก 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ 

1.1 ผลการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาการ
ตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ผลการศึกษาสภาพปัญหาการตลาด
การท่องเท่ียว 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านสถานท่ี ด้านส่งเสริม
การตลาด ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการ และด้านหลกัฐานทางกายภาพ พบว่า 
โดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเว้น ด้านหลกัฐานทางกายภาพ และ
ด้านผลิตภณัฑ์มีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง ใน 7 ด้านนัน้ด้านท่ีมีสภาพปัญหา
มากคือด้านบคุลากร ทัง้นีอ้าจจะเพราะว่าด้านบคุลากรการท่องเท่ียวของจังหวดั
กวางบิ่นห์ยงัไม่มีแผนการตลาดการท่องเท่ียวท่ีชดัเจน การบริการการท่องเท่ียว
ยังมีปัญหาท่ีต้องแก้ไขและปรับปรุงโดยเฉพาะยุทธศาสตร์การตลาดการ
ท่องเท่ียวด้านบุคลากร ซึ่งผลการวิจัยมีลักษณะคล้ายคลึงกับงานวิจัยใน
ประเทศไทย ของ อารีย์ลกัษณ์ ตระกลูมกุทอง (2559) ได้ศกึษาเร่ือง กลยทุธ์ส่วน
ประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้คุณภาพบริการและความภักดี
ของนกัท่องเท่ียวต่างชาติในธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเทศไทย พบว่า 
กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดบริการท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้และความภักดีของ
นักท่องเท่ียวต่างชาติในธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพประเทศไทย และ
สอดคล้องกับงานวิจัย ของ ธนภัทร สีสดใส (2559) ท าการวิจัยเร่ืองความ
ต้องการปัจจัยทางการตลาดการท่องเท่ียวชายแดน ณ ด่านสิงขร จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการปัจจัยทางการตลาด 
และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความต้องการปัจจัยทางการตลาดของนักท่องเท่ียว 
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ผลการวิจยัพบว่า ปัจจัยส่วนประสมการตลาดการท่องเท่ียว 7P มีความส าคญั 
และส่งเสริมในการพัฒนาการท่องเท่ียว นอกจากนัน้ผลการวิจัยขัดแย้งกับ
งานวิจัยของ ประสพชัย พสุนนท์ (2555) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสม
การตลาดบริการท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียวของนักท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัด้านบุคลากรเป็นปัจจัยท่ีมีผลต่อ
การตดัสินใจมาท่องเท่ียวท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด เน่ืองจากความ
ช่ืนชอบการยิม้แย้มแจ่มใสของเจ้าหน้าท่ีหรือพนักงานในการใช้บริการ และ
ปัจจยัท่ีสง่ผลให้นกัท่องเท่ียวชาวญ่ีปุ่ นกลบัมาเท่ียวนัน้มี 2 ปัจจยัคือ ด้านสินค้า
บริการและการสง่เสริมการตลาด 

1.2 ผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จงัหวดักวางบิ่นห์จากภาครัฐ พบว่า การท่องเท่ียวมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการ
สร้างรายได้เพ่ือพัฒนาประเทศ เพราะฉะนัน้จึงจ าเป็นต้องมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์การพฒันาเพ่ือพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ เพ่ือให้มี
เป้าหมายการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะการเสริมสร้างศกัยภาพ
ของบุคลากรเก่ียวกับการท่องเท่ียวในระดบัต่าง ๆ และในภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ใน
ด้านความรู้และทักษะการท างาน และผลการศึกษาความต้องการพัฒนาการ
ตลาดท่องเท่ียวของจงัหวัดกวางบิ่นห์จากภาคเอกชน พบว่า การมียุทธศาสตร์
การตลาดการท่องเท่ียวมีความส าคญัต่อการพัฒนาการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิน่ห์ แตค่วรเน้นประเดน็ในด้านบคุลากรเป็นหลกั โดยสง่เสริมและพฒันาให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับงานด้านการบริการการท่องเท่ียว ข้อมูล
เก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียว ทักษะทางเทคโนโลยี และเน้นการมีส่วนร่วมภายใน
ระหว่างองค์กรการท่องเท่ียวให้มากยิ่งขึน้ ทัง้นีอ้าจจะเพราะผู้ บริหาร และ
พนกังานการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนมีความ
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ต้องการพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์ เพ่ือดึงดูด
นักท่องเท่ียวทัง้ในและต่างประเทศท่ีเข้ามาเท่ียวท่ีจังหวัดกวางบิ่นห์เพ่ือสร้าง
รายได้เพิ่มให้ประชาชน และสร้างช่ือเสียงทางการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิน่ห์ 
ซึ่งผลการวิจัยได้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกวางบิ่นห์ (ส านักงาน
คณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางบิ่นห์, 2015: 3) พัฒนาการท่องเท่ียวให้มี
คณุภาพเพ่ือให้นกัท่องเท่ียวมาท่องเท่ียวและท ารายได้ให้จงัหวดักวางบิ่นห์มาก
ขึน้ เพ่ือให้ประชาชนของจงัหวดักวางบิ่นห์ มีรายได้เพิ่มขึน้จากการบริการสินค้า
และอาชีพต่อเน่ืองจากการท่องเท่ียวของจงัหวดั เพ่ือยกระดบัแหล่งท่องเท่ียวให้
เป็นท่ีรู้จกัในระดบัประเทศและระดบัสากล สอดคล้องกบัแนวความคิดของ ฟิลิป 
เพียร์ซ (Philip Pearce, 1998: 10-12) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียงนัน้ ในแต่
ละขัน้เกิดขึน้ทัง้จากบคุคลเป็นผู้ก าหนดเอง และมีอีกส่วนหนึ่งเป็นการชกัน าหรือ
ก าหนดโดยผู้ อ่ืน ยกเว้น ความต้องการในขัน้สงูสดุหรือความต้องการความส าเร็จ
แห่งตนเป็นขัน้ท่ีเกิดจากความต้องการของตวับคุคลเป็นผู้ก าหนดเอง เป็นความ
ต้องการท่ีจะได้รับความพงึพอใจสงูสดุ  
 

2. ผลการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเที่ยว
ของจังหวัดกวางบิ่นห์ประเทศเวียดนาม ได้ยทุธศาสตร์ 7 ประเด็น ได้แก่ 1) 
ยทุธศาสตร์การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านผลิตภณัฑ์ 2) ยทุธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านราคาทางการท่องเท่ียว 3) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านสถานท่ีท่องเท่ียว 4) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านส่งเสริมการตลาด 5) ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 6) ยุทธศาสตร์
การพฒันาการตลาดการท่องเท่ียวด้านกิจกรรมการท่องเท่ียว 7) ยทุธศาสตร์การ
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พัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการท่องเท่ียว ทัง้ 7 
ประเดน็ยทุธศาสตร์นีมี้ความส าคญัตอ่การพฒันาการท่องเท่ียวของจงัหวดักวาง
บิ่นห์เป็นอย่างมากท่ีสามารถแก้ปัญหาการท่องเท่ียวการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ ซึง่สอดคล้องกบัแนวความคิดของ เฉลียว บรีุภกัดี (2551: 2) กล่าวถึง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาว่า เป็นแผนการหรือวิธีการอันชาญฉลาด เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งเป็นเป้าหมายท่ียากเป็นพิเศษ ไม่อาจบรรลุได้
ด้วยวิธีธรรมดาท่ีคนทั่วไปรู้อยู่แล้ว โดยต้องประกอบขึน้จากศาสตร์ย่อย ๆ มา
ประกอบกนัเป็นศาสตร์อีก ข้อหนึ่ง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือยืนยัน
ได้ว่าสามารถบรรลุจุดหมายของงานได้จริง และสอดคล้องกับงานวิจัย ของ  
ชูศกัดิ์ ชูศรี (2550) ได้ศึกษาเร่ืองแผนยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวท่ี
ยัง่ยืนแบบบรูณาการในจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผลการวิจยั พบวา่ แผนยทุธศาสตร์
เพ่ือพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ท่ีจ าเป็นและ
เหมาะสม ควร ประกอบด้วย 1) การก าหนดวิสยัทศัน์ของจงัหวดัสุราษฎร์ธานีท่ี
จะพัฒนาการท่องเท่ียวทางทะเลท่ีได้มาตรฐานสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคจะ
พฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาจิตใจ ปลูกจิตส านึก พฒันาสงัคมและอนุรักษ์
ทรัพยากรท้องถ่ินจะพฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาชมุชนแบบบรูณาการและจะ 
พฒันาการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดกวางบิ่นห์อย่างยัง่ยืน 2) 
ยุทธศาสตร์การพฒันาท่ีจะน าสู่ความส าเร็จตามวิสยัทัศน์ คือ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเพ่ือพฒันาจิตใจ ปลูกจิตส านึกเพ่ืออนุรักษ์วฒันธรรมและธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การ
พฒันาการทอ่งเท่ียวโดยมีชมุชนเป็นศนูย์กลาง 
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3. ผลการทดลองใช้และประเมินยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาด
การท่องเที่ยวของจังหวัดกวางบิ่นห์ ซึ่งผู้วิจยัน ายทุธศาสตร์ท่ี 5 ยทุธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวด้านบุคลากรทางการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิ่นห์ โดยจดัโครงการเพิ่มทกัษะในการปฏิบตัิงานพฒันาทกัษะการบริการ
ด้านการท่องเท่ียวมาทดลองใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีและพนกังานในแหล่งท่องเท่ียว
ถ า้สวรรค์ จ านวน 30 คน จากการวัดระดับการปฏิบัติงานก่อนและหลังการ
ทดลอง พบว่า พนักงาน และเจ้าหน้าท่ีท่ีสถานท่ีทดลองได้มีการเปล่ียนแปลง
และพฒันาทกัษะการบริการทางการท่องเท่ียวโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ีและพนักงานโดยผู้บริหาร พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจจะเพราะว่าทัง้ ผู้ บริหาร เจ้าหน้าท่ีแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีใช้ทดลองเข้ามามีส่วนร่วมในการรับความรู้และได้ฝึกปฏิบตัิงานท่ี
แท้จริงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริรัตน์  
มีเดช (2549) ได้ศกึษาถึงความต้องการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรม 
ทอ่งเท่ียวของอ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ผลการวิจยัพบว่า การพฒันา
ทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษาและการฝึกอบรมการปฏิบตัิงานยงัมีไม่มากนัก 
เน่ืองจากพนกังานระดบัปฏิบตัิการส่วนใหญ่ไมไ่ด้รับการฝึกอบรมด้านการศึกษา 
แต่ได้รับการฝึกอบรมด้านการปฏิบตัิงาน พนักงานระดบัปฏิบตัิการส่วนใหญ่
ต้องการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทด้านภาษาต่างประเทศ เพ่ือเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในการท างาน เน่ืองจากเห็นว่า ภาษาต่างประเทศมีความ
จ าเป็นส าหรับการประกอบอาชีพในแหล่งท่องเท่ียว นอกจากนีแ้ล้ว พนักงาน
ระดบัปฏิบตัิการมีความต้องการฝึกอบรมด้านทักษะระหว่างบุคคล มากกว่า
ทักษะด้านการใช้ความคิด และทักษะด้านความรู้ในการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพนักงานระดับปฏิบตัิการ คือ บุคลากรขาด
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ความพร้อมในการฝึกอบรม เน่ืองจากต้องปฏิบัติงานประจ าจึงไม่มี เวลา 
ฝึกอบรมตามวันและเวลาท่ีก าหนด และบุคลากรขาดทุนทรัพย์ส าหรับพัฒนา
ตนเอง และสอดคล้องกบัการศกึษาของ ยทุธการ ไวยอาภา และคณะ (2556) ท า
การวิจยัเร่ือง การจดัการทรัพยากรเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยัง่ยืน ต าบลโป่งแยง 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม ่จากผลของการวิจยัท่ีได้จากตวัแทนของประชากร
เก่ียวกับการประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวเพ่ือการจดัการการท่องเท่ียว
เชิงวฒันธรรมนัน้ มี 5 องค์ประกอบ คือ ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเท่ียว ด้านท่ีพกั ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกและด้านกิจกรรม ผลวิจยัจาก
การประเมินมาตรฐานของแหล่งท่องเท่ียวในพืน้ท่ีดงักล่าวนัน้ ปรากฏว่าผลการ
ประเมินอยูใ่นระดบัสงู 
 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากการวิจัยเร่ือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการท่องเท่ียวของ
จังหวัดกวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ผู้ วิจัยขอแบ่งการจัดท าข้อเสนอแนะ
ออกเป็น 2 ด้าน คือ 1) ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 2) ข้อเสนอแนะในการท า
วิจยัครัง้ตอ่ไป โดยขอน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้

 
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย จากผลการวิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้ 
1.1 ผลการวิจัยระยะท่ี 1 สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาการ

ตลาดการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม ผลการวิจยัพบว่า
นกัท่องเท่ียวมีความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการตลาดการท่องเท่ียวของจังหวัด
กวางบิ่นห์อยู่ในระดบัมาก ดงันัน้ จงัหวดักวางบิ่นห์ควรวางแผนทางการตลาด
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การทอ่งเท่ียวและมีการสนบัสนนุในการสร้างยทุธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว
ให้สอดคล้องสถานการณ์การท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ 1) ด้านผลิตภัณฑ์
ทางการท่องเท่ียว จังหวัดกวางบิ่นห์ควรเน้นและให้ความส าคัญเร่ืองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียวให้หลากหลายและมีความทันสมัย สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจบุนั 2) ด้านราคาทางการท่องเท่ียว จงัหวดักวางบิ่นห์ควรเน้น
และให้ความส าคญัเร่ืองปรับปรุงราคาโปรแกรมท่องเท่ียวให้มีความเหมาะสม
และมีหลายระดบัให้นกัท่องเท่ียวเลือกคา่ธรรมเนียม ของท่ีระลึก ของฝาก ท่ีพกั
โรงแรม ภตัตาคารท่ีเหมาะสม 3) ด้านสถานท่ีทางการท่องเท่ียวจงัหวดักวางบิ่นห์
ควรเน้นและให้ความส าคญัเร่ืองพฒันาสถานท่ีท่องเท่ียวให้สวยงามและจัดการ
เป็นอยา่งเป็นระบบในสถานท่ีท่องเท่ียวควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกหลากหลาย 
และมีป้ายบอกทางและแผนท่ีชัดเจน 4) ด้านการส่งเสริมการตลาดทางการ
ท่องเท่ียว จังหวัดกวางบิ่นห์ ควรให้ความส าคัญเหมือนด้านอ่ืน ๆ ควรมีการ
ประชาสมัพนัธ์แนะน าศกัยภาพการท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ให้มากยิ่งขึน้ 
ควรมีการปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์การท่องเท่ียวให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ มีใบปลิว แผ่นพับแสดงรายละเอียดประวัติแหล่ง
ท่องเท่ียวชัดเจน มีการแนะน าและโฆษณาแหล่งท่องเท่ียว และการบริการ
ทอ่งเท่ียวในหนงัสือพิมพ์ และโทรทศัน์ 5) ด้านบคุลากรทางการท่องเท่ียวจงัหวดั
กวางบิ่นห์ควรเน้นและให้ความส าคญัในการพฒันาบุคลากรการท่องเท่ียวให้มี
ความรู้ในการบริการเป็นอย่างดี จดัโครงการอบรมภาษาตา่งชาติให้แก่เจ้าหน้าท่ี 
และมคัคเุทศก์ทกุปี 6) ด้านกระบวนการทางการท่องเท่ียว จงัหวดักวางบิ่นห์ควร
เน้นและให้ความส าคญัในการอ านวยความสะดวกในการท่องเท่ียวแบบครบ
วงจร มีโปรแกรมการท่องเท่ียวตลอดทัง้ปีให้แก่นกัท่องเท่ียว และแหล่งท่องเท่ียว
ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้แก่นักท่องเท่ียวหลากหลายและแตกต่างจากท่ีอ่ืน  
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7) ด้านลกัษณะทางกายภาพทางการท่องเท่ียว จงัหวดักวางบิ่นห์ควรเน้นและให้
ความส าคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มาตรฐานและคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับของสงัคม ระบบโรงแรม ร้านอาหารและร้านขายของท่ีระลึกมีมาตรฐาน
และคณุภาพเป็นท่ียอมรับของสงัคม โครงสร้างพืน้ฐานต่าง ๆ มีการพฒันาและ
ทนัสมยั 

1.2 ผลการวิจัยระยะท่ี 2 ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการตลาดการ
ท่องเท่ียวของจงัหวดักวางบิ่นห์ เน่ืองจากจงัหวดักวางบิ่นห์ยงัไม่เคยมีการจดัท า
แผนยทุธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว ดงันัน้ผู้วิจยัขอเสนอว่าจงัหวดักวางบิ่นห์ 
ควรเน้นและให้ความส าคญัในการจดัท ายทุธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว โดย
เชิญผู้ บริหาร ผู้ เช่ียวชาญทางการตลาดการท่องเท่ียว ผู้ ประกอบการการ
ท่องเท่ียว และหน่วยงานท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทางการท่องเท่ียวทัง้ภาครัฐและ
ภาคเอกชนมาร่วมกันจดัท ายุทธศาสตร์การตลาดการท่องเท่ียว เพ่ือก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 

1.3 ผลการวิจยัระยะท่ี 3 การทดลองใช้และการประเมินผลยทุธศาสตร์
การพัฒนาการตลาดท่องเท่ียวของจังหวัดกวางบิ่นห์  การประเมินระดับการ
ปฏิบตัิงานตามโครงการของยุทธศาสตร์ โดยการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 
ดงันัน้ผู้วิจยัเสนอวา่แหลง่ท่องเท่ียวตา่ง ๆ ในจงัหวดักวางบิ่นห์ควรใช้ยทุธศาสตร์
การตลาดการท่องเท่ียวแล้วก าหนดเกณฑ์การปฏิบตัิให้สอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละแหล่งท่องเท่ียว เพ่ือจะได้ปฏิบตัิตามโครงการต่าง ๆ ท่ีให้เหมาะสมและ
พฒันา 
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ประเทศเวียดนาม 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
2.1 ควรท าวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การพฒันาการมีส่วนร่วมการท่องเท่ียว

ของจงัหวดักวางบิ่นห์ ประเทศเวียดนาม 
2.2 ควรท าวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของนกัท่องเท่ียว

ท่ีมาทอ่งเท่ียวท่ีจงัหวดักวางบิน่ห์ ประเทศเวียดนาม 
2.3 ควรท าวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียวในและตา่งประเทศ

ท่ีมาทอ่งเท่ียวในจงัหวดักวางบิน่ห์ ประเทศเวียดนาม 
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การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์ 1) ศกึษาสภาพปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ
ด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว 2) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษด้าน
การตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
3) ทดลองและประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้าน
การตลาดในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
เป็นวิธีวิจัยและพฒันา (Research and Development) แบบผสมผสาน (Mixed 
method) ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณกับการวิจัยเชิงคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 
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ระยะ ระยะท่ี 1 ศกึษาปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษ ระยะท่ี 2 ก าหนดรูปแบบ
การพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด ระยะท่ี 3 ทดลองและ
ประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้านการตลาด 
ประชากร ได้แก่ ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ จ านวน 
500 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 100 คน กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การศึกษา ได้แก่ ผู้ ทรงคุณวุฒิ ผู้ เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องกับการปลูกผักปลอด
สารพิษทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน จ านวน 15 คน และภาคประชาชน จ านวน 25 คน 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามปัญหาการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
แบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างเก่ียวกบัปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษ เพ่ือยืนยนั
ความถูกต้องของข้อมูลร่างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษ
ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ เพ่ือระดมความคิดเห็นในการสนทนากลุ่ม แบบ
ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความมีประโยชน์ และความถูกต้อง
ครอบคลุมของร่างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษด้าน
การตลาด แบบโครงการฝึกอบรม และแบบการประเมินผลโครงการทดลอง สถิติ
ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ียสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจยัพบว่า 1) ผลการศึกษาปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้าน
การตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
มีปัญหาด้านการตลาดอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ความต้องการตลาดจ าหน่ายท่ีมีความแน่นอน และได้มาตรฐานอยู่ในระดบัมาก 
และด้านความต้องการในการพฒันาการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้
ปลกูผกักบัผู้บริโภคอยูใ่นระดบัมาก 

2) ผลการก าหนดรูปแบบการพัฒนาศกัยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
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ลาว ประกอบด้วย หลกัการและเหตผุล วตัถุประสงค์ กิจกรรมการพฒันา และ
วิธีการประเมินผล 7 ด้าน 32 กิจกรรม ดงันี ้1) ด้านการจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือการ
ผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ บริโภค 5 กิจกรรม 2) การติดต่อส่ือสาร
เก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ ปลูกผักกับผู้ บริโภค 6 กิจกรรม 3) ตลาดจ าหน่ายมี
ความแน่นอนและได้มาตรฐาน 4 กิจกรรม 4) การจัดงานแสดงและจ าหน่าย
สินค้าผกัมี 4 กิจกรรม 5) ราคาของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด 3 กิจกรรม 6) 
ผลิตผักเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 4 กิจกรรม และ 7) การเพิ่มช่อง
ทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ 6 กิจกรรม เม่ือท าการประเมินรูปแบบ ทัง้ 7 
ด้าน มีคา่เฉล่ียสงูกว่า 3.51 ท่ีผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลผล ถือว่าผ่านเกณฑ์
การประเมิน 

3) ผลการทดลองและผลการประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้
ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ก่อนและหลงัการทดลองพบว่า ผู้ เข้าร่วมการทดลอง 
มีการปฏิบตัิด้านการติดต่อส่ือสารกับผู้บริโภคในการใช้ Facebook WhatsApp 
Line QRcode พบว่า ผลการประเมินหลังการทดลอง มีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51 
ขึน้ไป ผา่นเกณฑ์การประเมินทัง้หมด 
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการพฒันาศกัยภาพ,  ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ  
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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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บทน า 
 

อาหารปลอดสารพิษเป็นจุดสนใจของคนในยุคใหม่ เน่ืองจากการรักษา
สขุภาพเป็นเร่ืองส าคญั จากการต่ืนตวัของผู้บริโภคในเร่ืองของความปลอดภยัใน
การบริโภคอาหาร โดยค านึงถึงเร่ืองสุขอนามัย ท าให้ประชาชนหันมาบริโภค
อาหารท่ีปลอดสารพิษมากขึน้ ดงันัน้กระบวนการปลกูผกัปลอดสารพิษจงึจ าเป็น
มาก รูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ ท าให้เกิดความมัน่คงใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึง่เป็นวิถีทางหนึง่ เพ่ือสง่เสริมอาชีพและ
พฒันาเศรษฐกิจในครัวเรือน ก่อให้เกิดรายได้ และแก้ไขปัญหาการว่างงานของ
ประชาชน เป็นกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและ
พึ่งตนเองได้ ซึ่งจ าเป็นต้องอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกระบวนการ
ปลกูผกัปลอดสารพิษเพ่ือผลิตเป็นสินค้า (พงศ์ธร จนัทร์เล่ือน, 2548) 

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้วางแผน
ยทุธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ โดยมีการพฒันาเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ืองไปตามทิศทาง
ท่ีมีคุณภาพสีเขียวและยั่งยืน เป้าหมายชัดเจน ท าให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่าง
ต่อเน่ือง โดยเฉล่ีย 7.5% ต่อปี เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ความทุกข์ยาก
ลดลง ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนได้รับการยกระดับดีขึน้ การผลิตอาหาร
เพียงพอกบัความต้องการ และรัฐบาลได้ส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้า โดยเร่ิม
จากการผลิตเพ่ืออุปโภค บริโภคในครอบครัวก่อน เม่ือได้รับผลแล้วจึงขยายให้
ผลิตเป็นสินค้า เพ่ือแลกเปล่ียนซือ้ขายกลายเป็นธุรกิจ หลายหมูบ้่านมีศกัยภาพท่ี
เข้มแข็ง เพ่ือปฏิบตัิตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของรัฐบาล ส่งเสริมการผลิต
เป็นสินค้าและการบริการ การสร้างรายได้ของครอบครัว บรรลเุปา้หมายด้านการ
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พฒันา ท าให้ประชาชนมีชีวิตการเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ (กรมการเมืองศนูย์กลางพรรค
ประชาชนปฏิวตัลิาว, 2560) 

จากการส ารวจการวิจัยในเบือ้งต้นผู้ วิจัยพบว่า ประชาชนผู้ ปลูกผัก
ปลอดสารพิษยงัขาดการส่งเสริมอย่างจริงจงั ขาดความรู้ ความเข้าใจในการผลิต 
ขาดการมีส่วนร่วมของชมุชน ไม่มีการวางแผนความต้องการทางการตลาด ตลาด
ท่ีรองรับการบริการยงัไม่มีเทคโนโลยีสมยัใหม่ ดงันัน้ผู้ วิจยัเห็นว่า การปลูกผัก
ปลอดสารพิษ เพ่ือผลิตเป็นสินค้าตอบสนองกับความต้องการ เป็นอาชีพท่ี
เหมาะสมและมั่นคงให้ชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง ควรได้รับการพัฒนา จากข้อมูล
ดงักล่าวข้างต้น ผู้ วิจยัจึงได้ท าการศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกั
ปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน พร้อมทัง้การน าผลผลิตทางการ
เกษตรมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยการสร้างงานให้มีรายได้เพิ่มขึน้ และเป็นก าลงั
ส าคญัในการพฒันาตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาความยากจนและ
การกระจายรายได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากได้สร้างโอกาส
และความเข้มแข็งให้แก่คนยากจน รวมทัง้การสร้างโอกาสการเข้าถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติในชมุชน ทัง้ในแง่การใช้และการดแูลรักษา ยกระดบัคณุภาพ
ชีวิต และความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ในระดบัหนึ่ง อนัจะเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้อยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยืนตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศึกษาปัญหาผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนคร
หลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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2. เพ่ือก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้าน
การตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

3. เพ่ือทดลองและประเมินผลรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษด้านการตลาด ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษใน
พืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใช้วิธีวิจยัและ
พัฒนา (Research and Development) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม (Mix 
Methodology Research) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และ
วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative) ผู้วิจยัได้แบง่เป็น 3 ระยะดงันี ้

การวิจัยระยะที่  1 ศกึษาปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาด 
ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด าเนินการ 
2 ขัน้ตอนดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ ใช้วิธีวิจยัเชิง
ปริมาณ ประชากร คือ ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ 
จ านวน 500 คน เลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง จ านวน 100 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  ขัน้ตอนท่ี 2 ยืนยนัปัญหาผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ ใช้วิธีวิจยัเชิง
คณุภาพ กลุม่เปา้หมายคือ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ปลกูผกัปลอดสารพษิ 
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เลือกแบบเจาะจง จ านวน 10 คน ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ทรงคณุวฒุิ และผู้ปลกูผกั
ปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวง เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ได้แก่ หน่วยงานธนาคารนโยบายแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ภาควิชาสังคมสงเคราะห์และการพฒันา มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว กรม
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดน้อย สถาบนัพฒันาทรัพยากรมนษุย์ ลาว-
ญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว แผนกการค้า กรมการค้าภายในกระทรวง
อตุสาหกรรมการค้า สปป.ลาว กลุ่มผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษนครหลวงเวียงจนัทน์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคือ แบบสมัภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง สถิตท่ีิใช้คือ คา่ร้อยละ 

การวิจัยระยะที่ 2 ก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอด
สารพิษ ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ผู้วิจยั ด าเนินการ 2 ขัน้ตอนดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอด
สารพิษ ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย ผู้ เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และมี
ประสบการณ์ เลือกแบบเจาะจง จ านวน 15 คน ได้แก่ หน่วยงานสถาบนัพฒันา
ทรัพยากรมนษุย์ ลาว-ญ่ีปุ่ น มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว แผนกการค้ากรมการค้า
ภายในกระทรวงอตุสาหกรรมการค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุม่
ผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษนครหลวงเวียงจนัทน์ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม ผู้ วิจัยก าหนดประเด็นการสนทนาท่ีได้จากการศึกษา
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง จากนัน้ท าการร่างประเด็นสนทนาซึ่งลกัษณะค าถาม
เป็นค าถามปลายเปิด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนือ้หา จากนัน้สรุปเป็น
ภาพรวมได้ร่างรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนคร
หลวง เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

273 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ 
ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

  ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ 
ประโยชน์ท่ีได้รับและความถูกต้องครอบคลุมของรูปแบบ ใช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ 
ประชากร ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ ผู้ ทรงคุณวุฒิ กลุ่มผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 10 คน เลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
หน่วยงานธนาคารนโยบายแห่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภาควิชา
สงัคมสงเคราะห์ และการพฒันามหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว กรมส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลาว-ญ่ีปุ่ น 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว แผนกการค้ากรมการค้าภายในกระทรวงอตุสาหกรรม
การค้า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุ่มผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ 
นครหลวงเวียงจนัทน์ จ านวน 5 คน รวมทัง้สิน้ 10 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
แบบประเมิน ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การวิจัยระยะที่  3 การทดลองและประเมินผลรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจยัด าเนินการ 2 ขัน้ตอนดงันี ้
  ขัน้ตอนท่ี 1 ผู้วิจยัทดลองใช้รูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษ ในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กับผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ ประชากร ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ 
จ านวน 25 คน ท่ีบ้านโนนแต้ เมืองไชทานี นครหลวงเวียงจนัทน์ เข้าร่วมโครงการ
ทดลองเลือกแบบตามความสมัครใจ โดยด าเนินโครงการฝึกอบรมการ
ตดิตอ่ส่ือสารระหวา่งผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษกบัผู้บริโภค 
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  ขัน้ตอนท่ี 2 ประเมินผลรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ประชากร คือ ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษ 
จ านวน 25 คน ท่ีบ้านโนนแต้ เมืองไชธานี นครหลวงเวียงจนัทน์ เข้าร่วมโครงการ
ทดลองเลือกแบบตามความสมคัรใจ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมิน
รูปแบบ สถิติท่ีใช้ใน การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัย 
 

1. ผลการศึกษาปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้านการตลาดใน
พืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  1.1 ผลการศึกษารูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
พบวา่ ปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.95, 
S.D = 0.45) ส่วนด้านเครือข่าย (X̅ = 3.47, S.D = 0.85) ด้านงบประมาณ (X̅ = 
3.16, S.D = 0.81) ด้านบรรจภุณัฑ์ (X̅ = 3.11, S.D = 0.35) ด้านการปลกูผกั (X̅ = 
2.90, S.D = 0.59) และด้านคุณภาพผัก (X̅ = 2.76, S.D = 0.49) อยู่ในระดับ 
ปานกลาง 
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ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ตารางท่ี 1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการปลูกผักปลอด-
สารพิษภาพรวม 
 

ปัจจัยการปลูกผักปลอดสารพิษ 
ระดับปัญหา 

แปลผล ล าดบั 
X̅ S.D 

1. ด้านการตลาด 3.95 0.45 มาก 1 
2. ด้านเครือขา่ย 3.47 0.85 ปานกลาง 2 
3. ด้านงบประมาณ 3.16 0.81 ปานกลาง 3 
4. ด้านบรรจภุณัฑ์ 3.11 0.35 ปานกลาง 4 
5. ด้านการปลกูผกั 2.90 0.59 ปานกลาง 5 
6. ด้านคณุภาพผกั 2.76 0.49 ปานกลาง 6 

ภาพรวม 3.23 0.59 ปานกลาง  

 
ปัญหาการปลกูผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดพบว่ามากท่ีสดุ

ไปหาระดบัปานกลางได้แก่ การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ (X̅ = 
4.91, S.D = 0.32)  การจดัเตรียมข้อมลูเพ่ือการผลิตให้ตรงกับความต้องการของ
ผู้ บริโภค (X̅ = 4.40, S.D = 0.75) ตลาดจ าหน่ายไม่มีความแน่นอนและได้
มาตรฐาน (X̅ = 4.37, S.D = 0.51) การตดิตอ่ส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ปลกู
ผักกับผู้ ซือ้ผัก (X̅ = 3.97, S.D = 0.90) การจัดงานแสดงและจ าหน่ายสินค้าผกั  
(X̅ = 3.96, S.D = 0.20) ผลิตผักเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (X̅ = 3.11, 
S.D = 0.67) และราคาของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด (X̅ = 2.97, S.D = 0.76) 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาการปลกูผกัปลอด
สารพิษ ด้านการตลาด 
 

 
  1.2 ผลการยืนยันปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ ในพืน้ท่ีนคร
หลวง เวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ผู้ วิจัยด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
สมัภาษณ์ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ จ านวน 10 คน พบวา่ ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษมี
ปัญหาด้านการตลาดมากท่ีสุด เรียงตามล าดับแต่ละด้านจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ปัญหาการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในตา่งประเทศ ปัญหาตลาดจ าหน่าย
ไม่มีความแน่นอนและได้มาตรฐาน ปัญหาการติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูล

ปัจจัยการปลูกผักปลอดสารพษิ 
ระดับปัญหา 

แปลผล ล าดบั 
X̅ S.D 

1. การเพิ่มช่องทางการจ าหนา่ย 
ในตา่งประเทศ 

4.91 0.32 มากที่สดุ 1 

2. การจดัเตรียมข้อมลูเพื่อการผลติ 
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภค 

4.40 0.75 มาก 2 

3. ตลาดจ าหนา่ยมีความแนน่อน 
และได้มาตรฐาน 

4.37 0.51 มาก 3 

4. การติดตอ่สือ่สารเก่ียวกบัข้อมลู 
ระหวา่งผู้ปลกูผกักบัผู้ซือ้ผกั 

3.97 0.90 มาก 4 

5. การจดังานแสดงและจ าหนา่ยสนิค้าผกั 3.96 0.20 มาก 5 

6. ผลติผกัเป็นไปตามความต้องการของลกูค้า 3.11 0 .67 ปานกลาง 6 

7. ราคาของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด 2.97 0.76 ปานกลาง 7 

ภาพรวม 3.95 0.45 มาก  
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ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ระหว่างผู้ปลกูผกักบัผู้บริโภค ปัญหาการจดัเตรียมข้อมลู เพ่ือการผลิตให้ตรงกบั
ความต้องการของผู้บริโภค ปัญหาการจดังานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าผกั ปัญหา
การผลิตผกัไม่เป็นไปตามความต้องการของลกูค้า ปัญหาราคาผกัไม่เป็นไปตาม
กลไกของตลาดด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ เสนอให้มีการเผยแพร่พิษของสารเคมีท่ีตกค้างใน
ผกัตา่ง ๆ ท่ีใช้สารเคมีในกระบวนการปลกู เพ่ือให้ผู้บริโภครู้คณุคา่ของผกัปลอด
สารพิษ 
 

2. ผลการก าหนดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษด้านการตลาดในพืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชา- 
ธิปไตยประชาชนลาว 
 ผู้วิจยัจึงได้น าข้อมูลดงักล่าวไปใช้ในการเป็นฐานข้อมูลส าคญัก าหนด
รูปแบบการพฒันาศกัยภาพ ผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดในพืน้ท่ีนคร
หลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 
1) การจดัเตรียมข้อมูลเพ่ือการผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 2) การ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ปลูกผักกับผู้บริโภค 3) ตลาดจ าหน่ายมี
ความแนน่อนและได้มาตรฐาน 4) การจดังานแสดงและจ าหนา่ยสินค้าผกั 5) ราคา
ของผกัเป็นไปตามกลไกของตลาด 6) การผลิตผกัเป็นไปตามความต้องการของ
ลกูค้า 7) การเพิ่มชอ่งทางการจ าหนา่ยในตา่งประเทศ 

ผลการประเมินโดยภาพรวมรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอด
สารพิษด้านการตลาดในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว พบว่าคา่เฉล่ียสงูกว่า 4.11 ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินหมดทัง้ 7 
ด้าน ผู้วิจยัก าหนดเกณฑ์การแปลผล การประเมินคา่เฉล่ียสงูกวา่ 3.51 ถือวา่ผา่น
เกณฑ์การประเมิน 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2562 

278 

ตารางท่ี 3 ประเมินโดยภาพรวมความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความ
เหมาะสม ความถกูต้องครอบคลมุ 
 

ประเมินโดยภาพรวม 
ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ ความเหมาะสม 

ความถูกต้อง
ครอบคลุม 

X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 
1. การจดัเตรียมข้อมลู 
เพื่อการผลิตให้ตรงกบั 
ความต้องการของผู้บริโภค 

4.50 .527 มาก 4.40 .516 มาก 4.30 .483 มาก 4.60 .516 มาก
ที่สดุ 

2. การติดตอ่สื่อสาร 
เก่ียวกบัข้อมลูระหวา่ง 
ผู้ปลกูผกักบัผู้บริโภค 

4.20 .422 มาก 4.80 .422 มาก 
ที่สดุ 

4.50 .527 มาก 4.50 .527 มาก 

3. ตลาดจ าหน่ายมีความ 
แน่นอนและได้มาตรฐาน 

4.10 .316 มาก 4.70 .483 มาก 
ที่สดุ 

4.10 .568 มาก 4.50 .527 มาก 

4. การจดังานแสดงและ 
จ าหน่ายสินค้าผกั 

4.20 .422 มาก 4.30 .483 มาก 3.80 .422 มาก 4.50 .527 มาก 

5. ราคาของผกัเป็นไปตาม 
กลไกของตลาด 

4.30 .483 มาก 4.70 .483 มาก 
ที่สดุ 

4.50 .527 มาก 4.50 .527 มาก 

6. ผลิตผกัเป็นไปตาม 
ความต้องการของลกูค้า 

3.80 1.033 มาก 4.40 .699 มาก 4.70 .483 มาก 
ที่สดุ 

4.30 .483 มาก 

7. การเพิ่มชอ่งทางการ  
จ าหน่ายในตา่งประเทศ 

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

รวม 4.11 .527 มาก 4.54 .516 
มาก 
ที่สุด 

4.21 .504 มาก 4.44 .504 มาก 
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3. ผลการทดลองและประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ปลูก
ผักปลอดสารพิษด้านการตลาดในพืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผลการทดลองใช้ พบดงันี ้ผู้ วิจยัน าโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เร่ือง
การติดตอ่ส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ปลกูผกักบัผู้บริโภค มาด าเนินการจดัท่ี
ห้องประชมุสโมสรกลุ่มปลกูผกัปลอดสารพิษ บ้านโนนแต้ เมืองไชทานี นครหลวง
เวียงจนัทน์ ให้แก่ผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ จากนัน้ท าการประเมินการทดลองใช้ 

ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษด้าน
การตลาดในพืน้ท่ีนครหลวงเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ผลการประเมินก่อนและหลังการฝึกอบรม การใช้เคร่ืองมือการส่ือสาร พบว่า 
ผู้ เข้าร่วมโครงการทดลองมีความรู้ความเข้าใจและการใช้เคร่ืองมือในการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ปลูกผกักับผู้บริโภคแตกต่างกันอย่างมาก  
ท่ีแสดงผลในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 คา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานก่อนและหลงัการด าเนินโครงการ 
 

การตดิต่อสื่อสารด้าน
การน าไปใช้ 

(N = 25)  
ก่อนด าเนินโครงการ 

(N = 25)  
หลงัด าเนินโครงการ 

X̅ S.D แปลผล X̅ S.D แปลผล 

Facebook 1.84 .374 น้อย 4.24 .436 มาก 

Line 1.28 .458 น้อยที่สดุ 3.96 .351 มาก 

Whatsapp 1.92 .572 น้อย 4.32 .476 มาก 

QRcode 1.00 .000 น้อยที่สดุ 3.68 .476 มาก 

ภาพรวม 1.51 .351 น้อย 4.05 .434 มาก 
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อภปิรายผลการวิจัย 
 

จากผลการวิจยัมีข้อค้นพบท่ีส าคญัท่ีผู้วิจยัน ามาอภิปรายผล ดงันี ้ 
1. ศึกษาปัญหาผู้ปลูกผักปลอดสารพษิด้านการตลาดในพืน้ที่นคร

หลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัพบว่า 
ปัญหาส าคญัผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษ คือ ปัญหาตลาดจ าหน่ายไม่แน่นอนและ
ไม่ได้มาตรฐาน ปัญหาการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในต่างประเทศ ปัญหาการ
ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ ปลูกผักกับผู้ บริโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ขจรศกัดิ์ วงศ์วิราช (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การศึกษารูปแบบการบริหาร
จัดการกลุ่มอาชีพเกษตรปลูกผกัปลอดสารพิษบ้านจ าหมู่ท่ี 6 ต าบลปงยางคก 
อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง พบว่า สมาชิกภายในกลุ่มยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจเก่ียวกับการรวมกลุ่ม พร้อมทัง้ยงัไม่เข้าใจถึงวตัถุประสงค์ท่ีแท้จริงในการ
รวมกลุ่มอาชีพผู้น ากลุ่มเป็นผู้น าเพียงนามธรรม ท่ีไม่มีอ านาจหรือเคร่ืองมือท่ีใช้
ในการบงัคบัหรือสัง่การ โครงสร้างการรวมกลุม่ยงัเป็นในลกัษณะท่ีไมเ่ป็นรูปธรรม
ท่ีชดัเจน คือ ไม่มีอ านาจผงัโครงสร้างกลุ่ม ไม่มีกฎระเบียบข้อบงัคบัไม่มีกิจกรรม 
และสอดคล้องกับเบญจมาภรณ์ นิมาพันธุ์  (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การประกอบ
อาชีพปลกูผกัปลอดสารพิษอ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่พบวา่ ปัญหาของ
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นปัญหาด้านท่ีดินท ากิน อีกทัง้ปัญหาด้านการตลาดและ
ชอ่งทางการจดัจ าหนา่ยสินค้าปลอดภยัจากสารพิษ และปัญหาการขนสง่ผลผลิต
ไปสูต่ลาด เกิดการเนา่เสียและเสียหายตอ่ผลผลิตท่ีเก็บเก่ียวได้ ส าหรับหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ไมว่า่จะเป็นเกษตรอ าเภอ องค์การบริหารสว่นต าบล และทกุภาคส่วน
ท่ีเก่ียวข้อง ควรจะมีการด าเนินการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ 
เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษ 
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ในพ้ืนทีน่ครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

2. ผลการก าหนดรูปแบบการพัฒนาผู้ปลูกผักปลอดสารพิษใน
พืน้ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา่ 
รูปแบบการพฒันาศกัยภาพผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษด้านการตลาดในพืน้ท่ีนคร
หลวงเวียงจนัทน์ เป็นรูปแบบท่ีมี 7 ด้าน 32 กิจกรรมการพฒันา เป็นรูปแบบเชิง
ข้อความ (Semantic Model) โครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและ
ความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบใช้ข้อความในการอธิบาย ซึ่งผู้วิจยัพฒันารูปแบบ
โดยศกึษาแนวคดิทฤษฎีผลการวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และศกึษาจากบริบทจริงใช้วิธีการ
สอบถาม การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ผลการศึกษาน ามาใช้ก าหนด
องค์ประกอบของรูปแบบประกอบด้วยหลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ กิจกรรม
การพัฒนา วิธีการประเมิน สอดคล้องกับจุฑามาศ ปินทุกาศ (2551) ได้ศึกษา
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลตอ่การยอมรับการผลิตผกัปลอดสารพิษของเกษตรกรในต าบล
ช่อแล อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า ในการส่งเสริมการผลิตผกัปลอด
สารพิษให้เพิ่มขึน้รัฐบาลจะต้องจัดหาข้อมูลข่าวสาร ทัง้ทางด้านการผลิตและ
การตลาดผักปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเน่ือง ในขณะเดียวกัน
เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตรก็จะต้องให้ความส าคญักับการเพิ่มความถ่ีในการ
พบปะเกษตรกร เพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหาและคอยช่วยเหลือด้านข้อมูล
ข่าวสารท่ีทนัสมยัแก่เกษตรกร และสอดคล้องกับ ปัญจพล สตัยานุรักษ์ (2557) 
ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพเกษตรกรปลูกผกั
ปลอดสารพิษ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จงัหวดัล าปาง พบว่า การมีส่วน
ร่วมของกลุ่มผู้น าทุกระดับภายในชุมชนเข้ามาขับเคล่ือนอย่างจริงจัง โดยใช้
กิจกรรมเข้ามาหนนุเสริมจนพฒันาเป็นเครือขา่ยเกษตรกรปลกูผกัปลอดสารพิษท่ี
เข้มแข็งในระดบัต าบล อุปสรรค คือ ขาดศูนย์กลางในการเช่ือมโยงข้อมูลและ
กิจกรรมระหว่างชาวบ้านแต่ละหมู่บ้าน ดงันัน้การแก้ปัญหา คือ การใช้รูปแบบ
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การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือเช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้าน ในการส่งผ่านข้อมูล
ให้แก่สมาชิกภายในชมุชน 

 
3. ผลการทดลองและผลการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ

ผู้ปลูกผักปลอดสารพิษด้านการตลาดก่อนและหลังการทดลอง พบว่า 
ผู้ เข้าร่วมอบรมมีความรู้ด้านเทคนิคการใช้เคร่ืองมือส่ือสารได้แก่ Line  WhatsApp 
Facebook ติดต่อส่ือสารเก่ียวกับข้อมูลระหว่างผู้ ปลูกผักกับผู้ บริโภค จากนัน้
เรียนรู้วิธีการโฆษณา เรียนรู้การเคล่ือนไหวของกลุ่ม ผู้ เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับ QR 
Code เป็นของกลุม่ ได้ผลิตฉลากสินค้าเป็นของสว่นบคุคลท่ีมีรหสัเป็นสว่นตวั ซึง่
ประธานกลุม่เป็นผู้ รักษารายช่ือของสมาชิก ในสลากมีเบอร์โทรศพัท์ของกลุม่ รหสั 
QR Code ของกลุ่ม โลโก้ของกลุ่ม สร้างความเช่ือมั่นให้ผู้ บริโภคได้มากขึน้ 
สอดคล้องกบั อานานซาต้า วีคคร็อค (Annunziataa & Vecchiob, 2015) ได้ศกึษา
เร่ือง การท าเกษตรอินทรีย์และความยั่งยืนในการเลือกอาหาร พบว่า ผู้บริโภค
ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการส่ือสารหลายด้าน ผู้บริโภคในประเทศสนใจสินค้า
เกษตรอินทรีย์ซือ้อาหารอินทรีย์ เพราะพวกเขารู้สึกว่ามีสขุภาพดีกว่าหรือสดช่ืน
กวา่ผลิตภณัฑ์ทัว่ไป และก็เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อมมากขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ  
 

จากผลการวิจยัผู้วิจยัจงึมีข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการวิจยัไปใช้ ดงันี ้ 
 1. ระดับนโยบาย  

1.1 ด้านการตลาด ควรให้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้และกระทรวง
อุตสาหกรรมการค้า มีนโยบายส่งเสริมด้านการตลาดให้ผู้ปลูกผกัปลอดสารพิษ 
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เช่น การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายในตา่งประเทศ ตลาดจ าหน่ายมีความแน่นอน
และได้มาตรฐาน มีช่องทางการติดตอ่ส่ือสารเก่ียวกบัข้อมลูระหว่างผู้ปลกูผกักบั
ผู้บริโภค 

1.2 ด้านเครือข่าย ควรให้กระทรวงกสิกรรมป่าไม้ท าข้อตกลงร่วมกนัใน
การด าเนินงานของเครือขา่ย 

1.3 ด้านงบประมาณ ควรให้ธนาคารส่งเสริมกสิกรรมจดัสรรงบประมาณ
ด าเนินการเพ่ือปลกูผกัปลอดสารพิษ 

 
 2. ระดับปฏิบัต ิ

2.1 ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ ปลูกผักปลอดสารพิษศึกษา และ
พฒันากิจกรรมด้านการตลาดผกัปลอดสารพิษให้มากขึน้ 

2.2 ควรให้หน่วยงานพฒันาชุมชน ให้ความช่วยเหลือผู้ปลูกผักปลอด
สารพิษเพ่ือพฒันาศกัยภาพในทกุด้านให้มากขึน้ 

 
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรให้มีการวิจยัในด้านตอ่ไปนี ้
3.1 การพฒันาด้านการตลาดตา่งประเทศของผกัปลอดสารพิษใน สปป.

ลาว 
3.2 การเสริมสร้างการตลาดท่ีได้มาตรฐานของผกัปลอดสารพิษใน สปป.

ลาว 
3.3 การพฒันาเครือขา่ยของผู้ปลกูผกัปลอดสารพิษใน สปป.ลาว 
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 วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู ได้ให้ความส าคญัในด้านจริยธรรมของการ
ตีพิมพ์บทความสูงสุด เพ่ือให้เกิดความน่าเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับ จึงได้
ก าหนดบทบาทของทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและ
มาตรฐานด้านจริยธรรมอยา่งเคร่งครัด ดงันี ้
 

จริยธรรมของผู้เขียน 
 ผู้ เขียนต้องรับรองวา่บทความท่ีสง่มา ต้องไมเ่คยได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่จากท่ีใดมาก่อน รวมทัง้ต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความท่ีได้
คดัลอก ดดัแปลง หรือแอบอ้างจากผลงานหรือบทความของผู้ อ่ืนมาก่อน 
 

จริยธรรมของกองบรรณาธิการ 
 กองบรรณาธิการมีหน้าท่ีในการพิจารณา กลั่นกรอง และควบคุม
คณุภาพของบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร รวมทัง้ตรวจสอบ
บทความวา่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่จากท่ีใดมาก่อนหรือไม ่และต้องไม่มี
ส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความท่ีได้คดัลอก ดดัแปลง หรือแอบอ้างจากผลงาน
หรือบทความของผู้ อ่ืนมาก่อน 
 

จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ 
 ผู้ประเมินบทความต้องประเมินบทความด้วยความเป็นธรรม ไมอ่คติ 
หรือล าเอียง ข้อเสนอแนะและค าแนะน าต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลกัวิชาการ
เทา่นัน้  
 
 

 

จริยธรรมการตีพมิพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ช ีมูล 

ง’งง. 



 288 

 
 
1. เป็นบทความวิจยั / บทความวิชาการ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพืน้ถ่ิน

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

การเสนอบทความเพื่อตีพมิพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
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 7. บทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ ผู้ เขียนจะได้รับวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี 
มลู เป็นอภินนัทนาการ 5 เลม่ 
 8. ล าดับการตีพิมพ์เป็นไปตามดุลพินิจของกองบรรณาธิการและ 
ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นต้นฉบบัทกุกรณี 

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

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

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

 

mailto:ntbac@udru.ac.th
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การอ้างอิง ให้ยึดหลกัเกณฑ์การอ้างแบบ The American Psychological 
Association – APA ซึ่งมีวิธีการอ้างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้างอิงแบบแทรกใน
เนือ้หา (In – text citation) 2. การอ้างอิงแบบท้ายเร่ือง (Reference citation) โดย
ในการอ้างอิงทัง้สองรูปแบบมีหลกัการ ดงันี ้ 
 

1. รูปแบบเอกสารอ้างอิงแบบแทรกในเนือ้หา  
 

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

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

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

การอ้างอิง 

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

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

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

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

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

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

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

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

• ช่ือของหน่วยงานที่มีความยาว ให้ใช้ช่ือเต็มในการอ้างครัง้แรก และในการ
อ้างอิงครัง้ตอ่ไป ให้ตดัสัน้ลงโดยใช้เคร่ืองหมายจดุ 3 ตวั หน้าปีท่ีพิมพ์   เชน่ 
 

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

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

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

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

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

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

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

• การอ้างเอกสารท่ีถูกอ้างไว้ในเอกสารอ่ืน มี 2 แบบ คือ  
 

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

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

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

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

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

(คน้เมื่อ 1 มกราคม 2561) 

 
2. รูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 
 

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

  เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเทา่กบัจ านวนท่ีถกูอ้างอิงในเนือ้หา  
  เป็นการแสดงรายการเอกสารท่ีถกูใช้อ้างอิงในเนือ้หาบทความเทา่นัน้ 
  รายการอ้างอิงท่ีมีมากกว่า 1 บรรทดั ตัง้แตบ่รรทดัท่ี 2 เป็นต้นไป 

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

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

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

•  หนังสือแปล 

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

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

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

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

• บทความในหนังสือรวมบทความ 

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

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

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

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

• ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

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

ชวลิต อธิปัตยกลุ. (2554). ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทาง 

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

• การสัมภาษณ์ 

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

ในวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

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

 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

ช่ือบทความ (ภาษาองักฤษ)….…………………………………………...……………… 
…………………………………………….……………………………………………… 
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ช่ือผู้ เขียน (ภาษาไทย)..…………..………………………………………………..…….. 
………………….……………..…………………..……………………………………… 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่บทความนี ้     เป็นผลงานของข้าพเจ้าแตเ่พียงผู้ เดยีว 

         เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ ร่วมงาน 
             ตามช่ือที่ระบใุนบทความจริง 

 

บทความนีไ้มเ่คยลงตีพมิพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไมน่ าสง่ไปเพื่อพิจารณาตีพมิพ์
ลงในวารสารอื่นๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงักองบรรณาธิการ
วารสารพืน้ถ่ิน โขง ชี มลู มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 

 
                      

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

 วนัท่ี………..…………………..……… 
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ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพืน้ถิ่น โขง ชี มูล 

มหาวทิยาลัยราชภฏัอุดรธานี 

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

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

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

       ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก ก าหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

[  ] สมคัร เป็นสมาชิก  1  ปี  200  บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก  2  ปี  400  บาท 

[  ] สมคัรเป็นสมาชิก  3  ปี  600  บาท 

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

ช าระเงนิโดย  

โอนเงินเข้าบญัชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบญัชี มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี  

เลขที่บญัชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอดุรดษุฎี   

 

กรุณาสง่ หลกัฐานการโอนเงินและใบสมคัรมาที่ 

ศนูย์การเรียนรู้พทุธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านกัวิชาศกึษาทัว่ไป มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธาน ี 

ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี 41000 

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

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

 

mailto:ntbac@udru.ac.th


สิ่งตีพมิพ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลปถ์ิ่นอีสาน 
ส านักวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

             
   
                                                        วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     162 หนา้  

                      

 

   

  

 

  

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     185 หนา้  

                      

 

  

 



 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     239 หนา้  

                      

 

  

 

 

 

 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     228 หนา้  

                      

 

 

 

 

 



       

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      238 หนา้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      229 หนา้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

ISSN: 2408 - 1639 

210 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2561 

ISSN: 2408 - 1639 

292 หนา้ 

 

 

 

 

 



 

  

                                                     

                                                     แหลง่ศลิปกรรมบนเส้นทางแผนท่ีโบราณ 

                                                     จากเมืองหนองบัวล าภูถึงเมอืงเวยีงจันทน ์
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