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 การเดินทางของวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู มาจนถึงเลม่ปัจจบุนันี ้เป็นปีที่ 5 ฉบบัที่ 2 
(รวม 10 ฉบบั) เป็นเคร่ืองยืนยนัถึงความเข้มแข็งด้านการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เป็นภาพ
สะท้อนที่การันตีได้วา่ เรามีความมุง่มัน่ และมีเครือขา่ยในแวดวงวิชาการอยา่งเข้มแข็ง โดยใน
เล่มนี ้ได้มีบทความที่มีคุณภาพ ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญ 
ในแตล่ะด้าน ประกอบด้วย จ านวน 8 บทความ ดงันี ้

เร่ิมจากบทความเร่ือง “เร่ืองเล่าไทย-ลาว กบัความสมัพนัธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขง” 
ของพรสวรรค์  ศิริกัญจนาภรณ์ ผู้ เขียนได้เสนอว่า เร่ืองเล่าในความสัมพันธ์ของชุมชน 
สองฝ่ังโขง (ไทย-ลาว) ในยคุก่อนอาณานิคม เร่ืองเลา่มีบทบาทต่อการอธิบายเพื่อยดึโยงผู้คน
สองฝ่ังโขง ให้มีความใกล้ชิด แน่นแฟ้น ไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวก ต่อมาเร่ิมแปรเปลี่ยน 
เมื่ออาณานิคมเข้ามาและได้แบ่งแยกรัฐชาติออกจากกนั กระนัน้ เร่ืองเลา่ก็ยงัสะท้อนส านกึ
ร่วมทางประวตัิศาสตร์ ไมม่ีสิง่ใดที่จะสามารถขวางกัน้ความสมัพนัธ์ของชมุชนสองฝ่ังโขงได้ 

บทความเร่ืองที่ 2 “คัมภีร์พุทธศาสนา: สัมพันธบทในต านานอุรังคธาตุ” ของ 
ชาญยทุธ  สอนจนัทร์ และราชนัย์  นิลวรรณาภา ผู้ เขียนได้พบวา่ ตวับทในคมัภีร์พทุธศาสนา 
ได้แก่ ชาดก หรืออรรถกถาชาดกตา่ง ๆ  และคมัภีร์มหาวงศ์ ได้เป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านาน
อรัุงคธาต ุหรือตวับทในต านานอรัุงคธาต ุน าต้นแบบมาจากคมัภีร์พทุธศาสนา ถึงแม้วา่อาจมี
การปรับเปลี่ยนเนือ้หาในบางประเด็น แต่ก็ยงัคงหลงเหลือร่องรอยถึงการหยิบยืมและน ามา
ผลติซ า้ ซึง่ผู้ เขียนวิเคราะห์ได้อยา่งนา่สนใจ และชีใ้ห้เห็นถึงพลวตัไว้อยา่งชดัเจน 

บทความเร่ืองที่ 3 “วดัศรีทศัน์ บ้านปากภู: การศึกษาประวติัศาสตร์และพทุธศิลป์
พืน้บ้านในลุ่มแม่น ้าเลย” ของธีระวฒัน์  แสนค า การศึกษาครัง้นี ้ผู้ เขียนได้ค้นพบว่า บริเวณ
บ้านปากภูในปัจจุบัน ซึ่งเป็นจุดบรรจบของห้วยน า้ภูกับแม่น า้เลยเคยเป็นชุมชนโบราณ 
ในวัฒนธรรมล้านช้างมาก่อน ส่วนลักษณะพุทธศิลป์พืน้บ้านที่พบในโบสถ์ วัดศรีทัศน์  
บ้านปากภนูัน้ ผู้ เขียนได้บ่งชีว้า่ เป็นการผสมผสานด้านศิลปกรรมไทย ลาว ล้านนา และญวน 
ซึง่สร้างราวปลายพทุธศตวรรษที่ 25 

บทความเร่ืองที่ 4 “การสื่อสารเพื่อการพฒันา: ปัญหาการเผาอ้อยในภาคอีสาน” 
ของรัตนา  จนัทร์เทาว์ บทความเร่ืองนีมุ้ง่ค้นหารูปแบบการสือ่สารที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทาง
ลดปัญหาและผลกระทบด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพที่เกิดจากการเผาอ้อย ผู้ เขียนได้เสนอวา่ 

บทบรรณาธิการ 



 

เกษตรกรสว่นใหญ่ไม่ทราบว่า การเผาอ้อยสง่ผลกระทบต่อตนเองและสงัคมอย่างไร กระนัน้ 
ก็ตาม เกษตรกรก็ต้องการข้อมูลเก่ียวกับปัญหาสุขภาพมาเป็นอันดับแรก ส่วนช่องทาง 
การสื่อสารที่จะได้ผลดีที่สดุนัน้ ควรใช้สื่อพืน้บ้าน เช่น เพลงลกูทุ่ง เพลงหมอล า ผู้น าชุมชน 
เป็นต้น ทัง้นี ้การสื่อสาร ควรเน้นด้านสขุภาพ มากกวา่ด้านสิ่งแวดล้อม และเลอืกใช้ภาษาถ่ิน
อีสานจะท าให้การสือ่สารมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

บทความเร่ืองที่ 5 “ระบบโควตาออ้ยกบัความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์: แรงงานตดัออ้ย 
ลูกไร่ และหวัหนา้โควตา” ของ ญดา  สว่างแผ้ว, พชัรินทร์  ลาภานนัท์ และรักชนก ช านาญมาก 
บทความเร่ืองนี ้ผู้ เขียนได้ค้นหาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงงานตดัอ้อย ลกูไร่ และหวัหน้าโควตา 
ผา่นกรอบคิดระบบอปุถมัภ์ ผู้ เขียนได้บง่ชีว้า่ ความสมัพนัธ์ที่เกิดขึน้ มีทัง้แนวดิ่ง และแนวราบ 
โดยเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขทางเศรษฐกิจและสงัคม รวมถึงการขาดแคลนแรงงานตดัอ้อย ทัง้นี ้
ผู้ เขียนพบว่า ในปัจจุบนัความสมัพนัธ์แนวราบ (แรงงานตดัอ้อย และลกูไร่) ได้ขยายตวัมาก
ยิ่งขึน้ แม้วา่ความสมัพนัธ์แนวดิ่ง จะยงัคงปรากฏอยูก็่ตาม ผู้ เขียนได้วิเคราะห์และชีใ้ห้เห็นถงึ
กลไกที่สร้างระบบความสมัพนัธ์แบบอปุถมัภ์ไว้อยา่งชดัเจนและนา่สนใจยิ่ง 

บทความเร่ืองที่ 6 “บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการเสริมสร้าง 
สุขภาวะทางสงัคมบนฐานของทุนทางสงัคม: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองหงส์ อ าเภอ 
จตุรพกัตรพิมาน จังหวดัร้อยเอ็ด” ของสมหมาย  กลางหิน บทความเร่ืองนีไ้ด้มุ่งน าเสนอ
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางสงัคมบนฐานของ 
ทนุทางสงัคมวา่ควรมีในด้านใดบ้าง และในแตล่ะด้านอยูใ่นระดบัใด ตลอดจนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินจะท าอย่างไรถึงจะสามารถน าทุนทางสังคมมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนมากยิ่งขึน้ 

บทความเร่ืองที่ 7 “สิทธิชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพนัธุ์ : 
กรณีศึกษากลุ่มลาหู่ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ของพินิจนนัท์  
พรหมารัตน์ ผู้ เขียนได้เสนอว่า กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ถือว่าเป็นชุมชนที่ได้รับการรับรองสิทธิ
ชุมชน ภายใต้บทบญัญตัิของรัฐธรรมนญู พ.ศ. 2560 สว่นด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชาติพนัธุ์กลุ่มนีน้ัน้ ถือว่ายงัไม่ชัดเจนและภาครัฐยงัไม่ยอมรับ โดยใน
ประเด็นนี ้ผู้ เขียนได้เสนอไว้วา่ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมภายใต้หลกัการ
สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญนัน้ จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ หากชุมชนกับภาครัฐ 
ไมร่่วมมือ เปิดใจ สร้างกฎกติกา และรักษากฎกติการ่วมกนั 



และเร่ืองสดุท้าย “จารึกภาษาเขมรที่พนมบนัทายนาง (K.214 และ K.791)” ของ  
ทรงธรรม  ปานสกณุ บทความชิน้นี ้ผู้ เขียนได้ศกึษาและแปลจารึกพนมบนัทายนางที่มีอายใุน
ราวพทุธศตวรรษที่ 16 จากการวิเคราะห์และตีความเนือ้หาในจารึก ผู้ เขียนได้เสนอวา่ ในช่วง
เวลาดังกล่าว อาณาจักรเขมรโบราณคงนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน นอกเหนือ 
จากประเด็นทางศาสนาแล้ว ข้อมลูในจารึกยงัได้เช่ือมโยงให้เห็นถึงเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ 
วฒันธรรม และความเช่ือของผู้คนในขณะนัน้อีกด้วย 

สดุท้ายในนามของกองบรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู ขอขอบคณุผู้ เขียน และ
ผู้ ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทุกท่าน ที่ท าให้วารสารฯ มีบทความที่น่าสนใจ เข้มข้น  
อดัแนน่ไปด้วยเนือ้หาที่มีคณุภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ตอ่ผู้อา่นตอ่ไป   
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บทคัดย่อ 
 

การศกึษานีมี้วตัถปุระสงค์ เพ่ือศกึษารูปแบบการเล่าเร่ือง ประเภทเร่ือง
เล่า และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ืองเล่าใน
อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.ลาว 
วิธีด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้1) การศึกษาเอกสาร งานวิจยั 
และการลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บข้อมลูเบือ้งต้น 2) ศกึษาเร่ืองเล่า โดยการสมัภาษณ์ การ
สังเกต จากตัวแทนชุมชนทัง้ 2 ชุมชน 3) จัดประเภทเร่ืองเล่า โดยการจัดเวที
ประชาคมเพ่ือคืนข้อมูล และประชุมผู้ช่วยวิจยั นกัวิชาการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ผู้ ทรงคุณวุฒิ และผู้ แทนชุมชนทัง้ 2 ชุมชน เพ่ือจัดท าข้อสรุป และ 4) ศึกษา
ความสมัพนัธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ืองเล่า โดยประชุมผู้ช่วยวิจยั 
นักวิชาการ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแบบสามเส้าด้าน
ข้อมลูและด้านผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หาและสร้างข้อสรุป 

ผลการวิจยัพบว่า เร่ืองเล่ามีการถ่ายทอด 4 รูปแบบ คือ มุขปาฐะ ลาย
ลกัษณ์ จิตรกรรมฝาผนงั และพิธีกรรม จ าแนกได้ 4 ประเภท คือ เร่ืองเลา่เก่ียวกบั

                                                   
1 รองศาสตราจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
   มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  e-mail: pornsavarn.sir@lru.ac.th 
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2 

สถานท่ีช่ือบ้านนามเมือง วัตถุศักดิ์สิทธ์ิ บุคคล และพิธีกรรม ความเช่ือและ
ประเพณี ในด้านความสมัพนัธ์ของชมุชนสองฝ่ังโขง พบว่า ในยคุก่อนอาณานิคม 
เร่ืองเล่ามีบทบาทตอ่การอธิบายพืน้ท่ีกายภาพและภูมินิเวศวฒันธรรม การสร้าง
บ้านแปงเมือง การก าเนิดชาติพนัธุ์ และการสร้างพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิร่วมเพ่ือยึดโยง
ผู้คนสองฝ่ัง ตอ่มาหลงัจากท่ีแมน่ า้เหืองและแม่น า้โขงแบง่แยกความเป็นพลเมือง
ไทยและลาว กระบวนสร้างรัฐชาติส่งผลให้ผู้ คนสองฝ่ังเป็นพลเมืองของสอง
ประเทศ แต่เร่ืองเล่าก็ยังคงสะท้อนส านึกร่วมทางประวัติศาสตร์และชาติพนัธุ์
เดียวกนั มีปฏิสมัพนัธ์และมีพืน้ท่ีพิธีกรรมร่วมกนัเหนือพรมแดนรัฐชาตไิทย-ลาว 
 
ค าส าคัญ:  เร่ืองเลา่ไทย-ลาว,  ความสมัพนัธ์ทางชาตพินัธุ์ 
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3 เร่ืองเล่าไทย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขง 

ABSTRACT  
 

The purposes of this study were: 1) to study forms and types of 
narratives, and 2) to analyze relationship of Mekong riverbank communities 
reflecting from narratives in two study sites, i.e. Tha Li District of Loei Province 
in Thailand and Kenethao City of Xayaburi Province in Lao PDR. Research 
methodology was divided into four phases: 1) searching related document 
and study and also field surveying for preliminary data collection, 2) studying 
forms of narratives through interview and observation from representatives of 
Tha Li District in Thailand and Kenethao City in Lao PDR, 3) grouping types 
of narratives towards community stage for data retrieval and also convoking 
research assistants, educators, and local scholars for conclusion making, 
and 4) examining relationship of Mekong riverbank communities reflecting 
from narratives by convoking research assistants, educators, and local 
scholars. Completion of data verification was based on data and investigator 
triangulation. Data analysis was done by using content analysis and 
conclusion making. 
 Results revealed that the narratives were relayed through four 
forms, i.e. verbalization, writing, murals, and rites. These narratives could 
be classified into four types: 1) narratives of city names, 2) narratives of 
sacred objects, 3) narratives of persons, and 4) narratives of rites, beliefs and 
traditions. The relationship of Mekong riverbank communities showed that in 
the pre-colonial era, the narratives played a role in description of: 1) physical 
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area and cultural landscape, 2) construction of places as a city, 3) origins of 
ethnicity, and 4) co-construction of sacred area aiming to bond relationship 
of people along Mekong riverbank communities. When Hueang River and 
Mekong River had separated Thais and Laotians, processes of nation 
building made these people become citizens of their own country 
completely. Only the narratives still reflected their co-consciousness that: 1) 
they had similar history and ethnicity, 2) they had interaction together, and 3) 
they had area for co-holding rites over Thai and Lao borders.  
 
Keywords:  Thai-Lao Narratives,  Ethnic Relationship 
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5 เร่ืองเล่าไทย-ลาว กับความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขง 

1. บทน า 
 
 การเล่าเร่ืองเป็นกิจกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์นับตัง้แต่สมัย
โบราณแล้ว และปัจจุบนัเร่ืองเล่าก็ไม่ใช่สิ่งล้าสมัย เพราะยังเป็นท่ียอมรับกัน
อยา่งกว้างขวางและแพร่หลาย เร่ิมแรกนัน้มนษุย์เลา่เร่ืองราวเพ่ือความบนัเทิงเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจให้แก่บุคคลและสังคม ต่อมามนุษย์เล่าเร่ืองเพ่ือถ่ายทอด
เนือ้หาของเร่ืองราวทางคติความเช่ือ ท าให้ผู้ ฟังได้รับความรู้และประสบการณ์
ใหม่ ๆ ทัง้ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนหลกัศาสนาซึ่งมีอิทธิพลเหนือ
ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2541: 1-2) เร่ืองเล่าจึง
เป็นสิ่งมหศัจรรย์ของมนุษย์ แม้นกัวิทยาศาสตร์จะพยายามสร้างคอมพิวเตอร์ท่ี
ท าการคิดแทนมนุษย์ และแม้คอมพิวเตอร์จะสามารถคิดค านวณสิ่งต่าง ๆ ได้
อย่างสลับซับซ้อน แต่สิ่งท่ีคอมพิวเตอร์ท าไม่ได้ ก็คือ เร่ืองเล่าจะมีตรรกะเชิง
วฒันธรรมซอ่นเร้นอยูเ่สมอ การเข้าใจเร่ืองเลา่มกัสะท้อนอจัฉริยภาพของมนษุย์ท่ี
สมองของเราติดตาม ไขความ และเรียนรู้จากเร่ืองเล่าได้ (ส านกัวิจยัสงัคมและ
สุขภาพ, 2555) ดงันัน้ การน าเอาเร่ืองเล่ามาใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ จึงได้รับ
ความสนใจอยา่งมากในชว่ง 2-3 ทศวรรษท่ีผา่นมา เชน่ ธนนัท์ เศรษฐพนัธุ์ (2535) 
ศกึษาการใช้เร่ืองเลา่ผีปู่ แสะยา่แสะของชาวบ้านป่าจี ้พบวา่ ชาวบ้านป่าจีใ้ช้เร่ือง
เล่าเป็นค าอธิบายความเป็นมาของผีปู่ แสะย่าแสะและพิธีกรรมเลีย้งผีปู่ แสะย่า
แสะ มีบทบาทในการเช่ือมโยงอดีตสมยัพทุธกาลเข้ากบัปัจจบุนั ท าให้พิธีกรรมมี
ความศกัดิ์สิทธ์ิมากขึน้ เพราะเก่ียวข้องกบัพระพทุธเจ้า และบทบาทอีกด้านหนึ่ง
คือการตอกย า้ความเช่ือเร่ืองการเวียนว่ายตายเกิด และความเช่ือเร่ืองอ านาจของ
ผี อย่างไรก็ตามทัง้คุณค่าของเร่ืองเล่า และบทบาทของเร่ืองเล่านัน้ก็มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามบริบททางสงัคมด้วยเช่นกนั เช่นเดียวกบั พยงุพร นนทวิศรุต 
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(2555) ศึกษาเร่ืองเล่าศกัดิ์สิทธ์ิของต านานผีเจ้านายในชุมชนชายแดนไทย-ลาว
ในแถบจังหวัดเลย แขวงไซยะบูลี และแขวงเวียงจนัทน์ ท่ีพบว่า พืน้ท่ีในชุมชน
ดังกล่าว มีแม่น า้เหืองและแม่น า้โขงเป็นพรมแดนทางธรรมชาติ ซึ่งมีความ
หลากหลายและมีรูปแบบการเล่าเร่ืองท่ีปรับเปล่ียนไปหรือเรียกอีกอย่างหนึง่วา่มี
ความเป็นพลวตั ซึ่งความคิด ขนบธรรมเนียม คา่นิยม วิถีชีวิตของผู้ ท่ีอยู่ในชมุชน
นัน้ ๆ อาจแสดงออกมาในรูปต านาน นิทาน ภาษิต ปริศนา ค าทาย บทเพลง
พืน้บ้านและมขุตลกตา่ง ๆ ท่ีเลา่ขานกนัในกลุม่  
 อ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี มีแม่น า้เหือง
เป็นแนวพรมแดนตามธรรมชาติระหว่างไทยกับ สปป.ลาว ประชาชนทัง้สองฟาก
ฝ่ังมีส าเนียงเสียงพดู ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเดียวกนั ในฤดแูล้ง
ผู้คนทัง้สองฟากฝ่ังสามารถเดินลุยน า้ข้ามไปมาหาสู่ซึ่งกนัและกันได้โดยสะดวก
และปลอดภยั แตใ่นปัจจบุนัมีสะพานมิตรภาพน า้เหืองไทย-ลาว เป็นสะพานข้าม
แม่น า้เหือง เช่ือมระหว่างไทย-สปป.ลาว และสามารถเดินทางผา่นไซยะบลีูสูเ่มือง
มรดกโลก “หลวงพระบาง” ได้ ระยะทาง 363 กิโลเมตร ดงันัน้ ผู้คนทัง้สองฟากฝ่ัง
จึงสามารถไปมาหาสู่กันได้สะดวกยิ่งขึน้ (http://th.wikipedia.org/, 27 ตุลาคม 
2555) จากความเป็นมาและสภาพทางภมูิศาสตร์ของอ าเภอทา่ล่ี จงัหวดัเลย และ
เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู ดงักล่าว จึงเป็นท่ีน่าสนใจว่า เร่ืองเล่าได้หล่อหลอม
ความเป็นไทเลยและความเป็นลาว สะท้อนระบบความรู้ ความคิด มโนทศัน์ การ
มองโลก ตลอดจนค่านิยมและความเช่ือของคนทัง้สองพืน้ท่ีเป็นอย่างไร โดย
วิเคราะห์ตามแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับชาติพนัธุ์สมัพนัธ์ ความสมัพนัธ์ของชมุชน
ชายแดนของไทยและลาวสองฝ่ังโขง ตลอดจนแนวคิดเก่ียวกับประวัติศาสตร์
ชมุชน และบริบทพืน้ท่ีวิจยัทัง้สองพืน้ท่ี ทัง้นีจ้ะเป็นการสร้างความตระหนกัและ
สร้างจิตส านึกในคุณค่าของภูมิ ปัญญาท้องถ่ินผ่านวิ ธีคิด มุมมอง และ
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กระบวนการเรียนรู้ของกระบวนการวิจยั อนัจะน าไปสูก่ารสืบสานวิธีคดิจากคนรุ่น
ก่อนสู่คนรุ่นใหม่ได้อย่างแยบยลและยั่งยืน สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่ได้เป็น
อยา่งดี 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 
 2.1 เพ่ือศกึษารูปแบบการเลา่เร่ืองในอ าเภอทา่ล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย 
และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.ลาว 
 2.2 เพ่ือศึกษาประเภทเร่ืองเล่าในอ าเภอท่าล่ี จังหวัดเลย ประเทศไทย 
และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.ลาว 

2.3 เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ือง
เลา่ในอ าเภอทา่ล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบลีู สปป.
ลาว 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงมานุษยวิทยา แบ่งการศึกษาค้นคว้า
ออกเป็น 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

3.1 ขั ้นเตรียมการ เป็นขัน้ตอนการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง การลงพืน้ท่ีเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นส าหรับการน ามาใช้ในการ
วางแผนการด าเนินการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมลู การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
 3.2 ศึกษาเร่ืองเล่า เป็นขัน้ตอนการศึกษาบริบทด้านพืน้ท่ีอ าเภอท่าล่ี 
จังหวัดเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สปป.ลาว การสร้าง
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ความสัมพันธ์กับชุมชน เก็บข้อมูลเร่ืองเล่าโดยการสัมภาษณ์ การสังเกต จาก
ตวัแทนชมุชนทัง้ 2 ชมุชน แล้วน าข้อมลูมาตรวจสอบโดยวิธีการแบบสามเส้าด้าน
ข้อมูล (Data triangulation) และด้านผู้ วิจัย ( Investigator triangulation) และ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และสร้างข้อสรุป 

3.3 จัดประเภทเร่ืองเล่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้1) การจัดเวที
ประชาคมเพ่ือคืนข้อมลูท่ีได้ศกึษาในระยะท่ี 1-2 ให้กบัผู้ เก่ียวข้องทราบเพ่ือเป็น
การตรวจสอบข้อมลูและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 2) ประชมุผู้ชว่ยวิจยั นกัวิชาการ 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิ ตวัแทนชุมชนทัง้ 2 ชุมชน เพ่ือพิจารณาจดั
ประเภทเร่ืองเล่า 3) จดัท าข้อสรุปการประชุม ก าหนดพืน้ท่ีเป้าหมายและจดัท า
แผนปฏิบตักิาร จดัท าเคร่ืองมือ เพ่ือเตรียมลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูในระยะตอ่ไป 

3.4 ศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงท่ีสะท้อนจากเร่ือง
เล่า ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี ้1) ประชุมผู้ ช่วยวิจัยร่วมกับนักวิชาการ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เพ่ือวิเคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของ
ชุมชนท่ีสะท้อนจากเร่ืองเล่า 2) ตรวจสอบข้อสรุปโดยผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยการ
สนทนากลุม่ 3) วิเคราะห์ข้อมลูโดยการวิเคราะห์เนือ้หา และสร้างข้อสรุป  
 
4. ผลการศึกษา 
 

4.1 รูปแบบการเล่าเร่ือง  
พบว่า มี 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การถ่ายทอดผ่านเร่ืองเล่ามุขปาฐะ ได้แก่ 

นิทาน ต านาน กลอนล า ท่ีเก่ียวกับช่ือบ้านนามเมือง ต านานสถานท่ี ท่ีเป็น
ธรรมชาต ิเชน่ ต านานภชู้าง ต านานผีอารักษ์หลกัเมือง (ผีเจ้านาย) ต านานปู่ ล้าน
ย่าหงอก กลอนล าประวตัิอ าเภอท่าล่ี นิทานเร่ืองนางพรหมจารี ต านานเมืองตมู 
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ต านานธาตอุโุมงค์ ตลอดจนเร่ืองเลา่เก่ียวกบัขนบประเพณีของทัง้สองฝ่ัง เร่ืองราว
ความทรงจ าประวัติศาสตร์ และความสัมพันธ์ของทัง้สองฝ่ัง เป็นต้น 2) การ
ถ่ายทอดผ่านเร่ืองเล่าลายลกัษณ์ ได้แก่ หนงัสือผกูใบลาน ศิลาจารึก พงศาวดาร 
หรือเอกสารสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ 3) การถ่ายทอดผ่านจิตรกรรมฝาผนงัตามวดัส าคญั
ตา่ง ๆ สว่นใหญ่จะเป็นภาพจิตรกรรมเร่ืองเล่าพทุธประวตั ิภาพจิตรกรรมเร่ืองเล่า
พระเวสสนัดรชาดก เชน่ วดัศรีภมูิ บ้านท้าวแก่น เป็นต้น และ 4) การถ่ายทอดผา่น
พิธีกรรม ได้แก่ พิธีกรรมการเลีย้งผีเมืองของเจ้าพอ่ท้าวแก่นและบริวาร พิธีบายศรี
สูข่วญัในเดือนหกท่ีบ้านหนองผือ เป็นต้น 

 
4.2 ประเภทเร่ืองเล่า  
จ าแนกออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี ช่ือบ้าน 

นามเมือง เป็นเร่ืองเล่าท่ีอธิบายประวตัิความเป็นมาของช่ืออ าเภอ ช่ือเมือง ช่ือ
หมู่บ้าน ช่ือภูมิประเทศต่าง ๆ  เช่น ภูเขา หนองน า้ ตลอดจนต านานเมืองโบราณ
ต่าง ๆ ต านานพระธาตุต่าง ๆ ได้แก่ ประวัติอ าเภอท่าล่ี ประวัติเมืองแก่นท้าว 
ประวตัิหมู่บ้านปากห้วย ประวตัิหมู่บ้านอาฮี ประวตัิหมู่บ้านหนองผือ เป็นต้น 2) 
เร่ืองเล่าเก่ียวกับวัตถุศักดิ์สิทธ์ิ เป็นเร่ืองเล่าเก่ียวกับความศักดิ์สิทธ์ิของ
โบราณวตัถุท่ีส าคญัของชุมชน เช่น หลวงปู่ นาคมุจลินทร์ พระเส่ียงและพระเจ้า
เชียงยืน ตลอดจนวตัถศุกัดิ์สิทธ์ิในพิธีกรรมและนิทาน เช่น ต้นชีต้ายปลายชีเ้ป็น 
และดาบศกัดิ์สิทธ์ิ 3) เร่ืองเล่าท่ีเก่ียวกับบุคคล พบว่า บุคคลท่ีกล่าวถึงมักเป็น
บุคคลท่ีเช่ือว่าเคยมีตวัตนจริงเม่ือตายไปแล้ววิญญาณกลายเป็นอารักษ์หลัก
เมือง และอารักษ์บ้าน มีบทบาทส าคญัในการสร้างบ้านแปงเมืองหรือเลือกท าเล
ในการตัง้ถ่ินฐาน เป็นผู้น าในพิธีกรรมส าคญัทัง้ในอดีตและปัจจบุนั และ 4) เร่ือง
เล่าท่ีเก่ียวกับพิธีกรรม ความเช่ือและประเพณี เช่น ประเพณีการเลีย้งผีบ้าน ผี
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เมือง โดยรัฐได้ปรับเปล่ียนพืน้ท่ีพิธีกรรมเป็นพืน้ท่ีพทุธศาสนา เช่น ประเพณีบญุ
สงกรานต์ท่ีภูปู่ ล้าน เจ้าเมืองต้องไปท าบุญเลีย้งพระและสรงน า้พระแทนการ
เข้าทรงและเลีย้งผีปู่ ล้านเช่นในอดีต ในเดือน 8 หลงัวนัเข้าพรรษามีการท าบญุท่ี 
ภูปู่ ล้านอีกครัง้ ในฝ่ังของอ าเภอท่าล่ี เช่น หมู่บ้านอาฮี ชุมชนและหน่วยงานได้
สง่เสริมประเพณีแหต้่นดอกไม้ กลายเป็นประเพณีส าคญัของอ าเภอทา่ล่ี 

 
4.3 ความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงที่สะท้อนจากเร่ืองเล่า 

พบว่า ชุมชนไทยลาวในแถบอ าเภอท่าล่ีและเมืองแก่นท้าว มีความสมัพนัธ์ทาง
ชาตพินัธุ์และปรับเปล่ียนไปตามบริบทของรัฐชาต ิจ าแนกได้ 3 ชว่งดงันี ้ 
  1. เร่ืองเล่าในยุคก่อนอาณานิคม (ก่อน พ.ศ. 2436) เร่ืองเล่า
สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ทางชาติพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น เน่ืองจากเป็นชุมชน
เดียวกันทัง้สองฝ่ัง มีศนูย์กลางท่ีอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบาง-เวียงจันทน์ 
เร่ืองเลา่มีบทบาทตอ่การอธิบายพืน้ท่ีกายภาพ และภมูินิเวศวฒันธรรมท่ีเป็นภเูขา 
แม่น า้ ผ่านต านานภูช้าง ภูผาแหง่ม ต านานลาดปู่  เร่ืองเล่ามีบทบาทต่อการ
อธิบายการสร้างบ้านแปงเมืองและก าเนิดชาติพนัธุ์ของชุมชนในเมืองท่าล่ีและ
เมืองแก่นท้าว ผา่นต านานปู่ ล้าน ยา่หงอก ต านานเจ้าคณุหลกัเมือง และเร่ืองเล่า
มีบทบาทตอ่การสร้างพืน้ท่ีศกัดิ์สิทธ์ิร่วมยดึโยงผู้คนสองฝ่ังน า้เหือง ผา่นพิธีกรรม
สงกรานต์และต านานเจ้าพอ่ท้าวแก่น  
  2. เร่ืองเล่าในยุคหลังอาณาณิคม (หลัง พ.ศ. 2538) หลังจาก
ฝร่ังเศสมีอ านาจเหนือพืน้ท่ีไทย ลาว ส่งผลให้น า้เหืองและน า้โขงเป็นพรมแดนรัฐ
ชาต ิท าให้ผู้คนทัง้สองฝ่ังกลายเป็นพลเมืองของสองประเทศ กระบวนสร้างรัฐชาติ
ท าให้ผู้คนทัง้สองฝ่ังเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองลาว เร่ืองเล่าสะท้อนให้เห็นการ
ยอมรับความเป็นพลเมืองไทย ผ่านประวัติของหมู่บ้านหนองผือ ต านานลาดปู่  
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พิธีกรรมและความเช่ือต านานผีเจ้านายของชมุชนอาฮีและน า้แคม และเร่ืองเลา่ได้
สะท้อนการปฏิเสธความเป็นพลเมืองลาว ผา่นต านานพระแก้วอาสาด้วยเพราะน า
ชาวฝร่ังเศสเข้ามายดึเมืองดา่นซ้าย แตอ่ยา่งไรก็ตามเร่ืองเลา่ยงัสะท้อนส านกึร่วม
ทางประวตัิศาสตร์และชาติพนัธุ์เดียวกัน แม้บริบทการเมืองปรับเปล่ียนไปแล้ว 
โดยผ่านเร่ืองเล่าประเพณีบญุพระเวสสนัดร ประเพณีสงกรานต์ซึ่งผู้คนทัง้สองได้
เคยร่วมบุญ ไปมาหาสู่กัน ตลอดจนประวตัิการตัง้หมู่บ้าน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
บรรพบรุุษได้อพยพมาจากฝ่ังซ้ายของแมน่ า้เหือง  
  3. เร่ืองเล่ายุคปัจจุบนั แม้ว่าผู้คนทัง้สองฝ่ังสองเป็นพลเมือง
ของทัง้สองประเทศอยา่งถาวร พรมแดนรัฐชาตไิมอ่าจจะปิดกัน้ความสมัพนัธ์ทาง
ชาติพนัธุ์ได้ เม่ือถึงประเพณีสงกรานต์และพิธีกรรมเก่ียวกบัผีเจ้านาย บรรดาร่าง
ทรงและชาวบ้านตา่งก็ข้ามน า้เหืองในจดุผ่อนปรนเพ่ือไปร่วมพิธีกรรมสรงน า้พระ
เชียงยืน สรงน า้พระท่ีถ า้ภูปู่ ล้าน ร่วมพิธีกรรมเลีย้งผีท่ีถ า้หาดแดงในฝ่ังประเทศ
ไทย ดงัท่ีเคยปฏิบตัิมาในอดีตยคุเจ้าพ่อท้าวแก่น นัน่แสดงให้เห็นว่าพรมแดนรัฐ
ชาติไม่อาจจะปิดกัน้ความเช่ือ ความสมัพนัธ์ และส านึกในรากเหง้าบรรพบุรุษ
เดียวกนัได้ 
 
5. อภปิรายผล 
 

5.1 จากผลการศึกษารูปแบบการเล่าเร่ือง เป็นท่ีน่าสังเกตว่าการ
ถ่ายทอดเร่ืองเล่ามุขปาฐะเร่ิมหายไปจากชุมชนด้วยเพราะการเปล่ียนแปลงทาง
สงัคม การเล่าเร่ืองดงักล่าวจะเล่าในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งนบัวนัจะเหลือน้อยลง คน
ส่วนใหญ่จะพดูในท านองเดียวกนัว่า “คนท่ีรู้เร่ืองนีไ้ด้ตายไปแล้ว ตนเคยได้ยินได้
ฟังมาตัง้แตส่มยัยงัเด็ก” ดงันัน้ เร่ืองเลา่ดงักล่าวจงึมีความคล้ายคลึงในโครงเร่ือง 
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ตัวละคร และท าให้เกิดเป็นส านวนต่าง ๆ มากมาย ซึ่งถือเป็นธรรมชาติและ
ลักษณะของเร่ืองเล่า ดังท่ี ศิราพร ฐิตะฐาน ณ ถลาง (2537: 55) ได้น าเสนอ
แนวคิดของการศึกษาข้อมูลคติชนซึ่งเป็นข้อมูลเร่ืองเล่าไว้ว่า คติชนแต่ละ
วฒันธรรมยอ่มแตกตา่งกนัและมีความสมัพนัธ์กบัชีวิต การศกึษาคตชินควรท าให้
เข้าใจบทบาทของคติชนในแต่ละท้องถ่ิน นั่นคือควรศึกษาบริบททางสังคม
วัฒนธรรมควบคู่ไปด้วย ด้วยเหตุท่ีคติชนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม ถ้า
วฒันธรรมเปล่ียนไป คติชนย่อมเปล่ียนไปด้วย การศกึษาคติชนจึงควรมองในแง่
พลวตัหรือความเปล่ียนแปลงของคติชน ดงันัน้เร่ืองเล่าในสงัคมชุมชนไทยและ
ลาว จงึมีพลวตัและมีหลากหลายส านวนตามเจตนาของผู้ เล่าหรือความทรงจ าของ
คนเลา่เร่ือง ซึง่เป็นธรรมชาตขิองเร่ืองเลา่และไมส่ามารถท่ีจะตดัสินได้วา่ส านวนใด
มีความถกูต้อง ดงัค ากลา่วท่ีวา่ “มขุปาฐะกบัลายลกัษณ์มีคณุสมบตัิตา่งกนัตรงท่ี
มขุปาฐะเป็นเร่ืองปากและห ูลายลกัษณ์เป็นเร่ืองของมือและตา ไมมี่ส านวนใดเป็น
ส านวนท่ีถกูต้องท่ีสดุในระบบมขุปาฐะ” (เสาวณิต วิงวอน, 2542: 63) 
 ในประเดน็ข้อค้นพบในเร่ืองของการบนัทกึเร่ืองเลา่เป็นลายลกัษณ์ สง่ผล
ให้เร่ืองเล่าท่ีถูกบนัทึกได้ถูกให้ความหมายว่าเป็นเร่ืองเล่าท่ีเช่ือถือได้ สามารถ
น าไปอ้างอิง เพราะถือเป็นต้นฉบบั ดงันัน้จะพบว่า มีการคดัลอกหรืออ้างอิงตอ่ ๆ  
กัน เช่น ข้อมูลเร่ืองเล่าของบ้านอาฮี ได้ถูกบันทึกทัง้ในลักษณะข้อคิดในเชิง
ขดัแย้งของเร่ืองเลา่ นบัเป็นข้อมลูท่ีดีท่ีบนัทึกเหตกุารณ์ ความคดิในทางแตกต่าง
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าหรือเป็นประโยชน์ต่อการหาข้อยุติในเชิง
วิชาการท่ีถูกต้อง เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์หรือสร้างอัตลกัษณ์ให้แก่ชุมชน
ต่อไป นอกจากนี ้การเล่าเร่ืองผ่านภาพจิตรกรรมฝาผนงั นบัเป็นการเล่าเร่ืองท่ี
น่าสนใจอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีคณุคา่มาก แตน่่าเสียดายท่ีชมุชนลาวได้ละเลยการ
ถ่ายทอดเร่ืองเล่าจากภาพจิตรกรรมผ่านบุคคล ส่งผลให้ภาพวรรณกรรมนิทาน
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ไม่ได้ถูกน ามาถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลงัเท่าท่ีควร แต่อย่างไรก็ตามการเล่าเร่ือง
ดงักล่าวเป็นปรากฏการณ์หนึ่งท่ีชีใ้ห้เห็นว่า วฒันธรรมของผู้คนลุ่มน า้เหือง เป็น
วฒันธรรมพทุธศาสนา และในอดีตมีการสืบทอดเร่ืองเล่าในรูปแบบตา่ง ๆ และมี
ความหลากหลาย ซึ่งสอดคล้องกบัข้อความท่ีว่า เร่ืองเล่า (narrative) จึงเป็นการ
เลา่เร่ือง (story telling) โดย “เร่ืองเลา่” เป็นความสมัพนัธ์ของเหตกุารณ์หรือล าดบั
เหตุการณ์ ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองจริงหรือเร่ืองแต่ง ซึ่งโพคิงฮอร์น (Polkinghorne, 
D.E.,1988) กลา่วถึงความหลากหลายของเร่ืองเลา่ โดยระบวุา่ เร่ืองเลา่ครอบคลมุ
ถึงการพูดหรือการเขียนในลักษณะท่ีเป็นรูปภาพ ค าจารึก นิทาน เร่ืองสัน้ 
ประวตัิศาสตร์ เร่ืองตลก ละครใบ้ ภาพยนตร์ การ์ตนู หนงัสือพิมพ์ บทสนทนา ซึ่ง
เร่ืองเล่าแสดงออกได้ในทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกสงัคม ดงันัน้ เร่ืองเล่าจึงเกิดขึน้
พร้อมกบัมนษุยชาต ิ
 

5.2 จากผลการศึกษาประเภทของเร่ืองเล่า ผู้วิจยัได้แบง่ประเภทโดย
ใช้เนือ้หา เพ่ือเป็นแนวคิดในการเช่ือมโยงข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ของชุมชนและบทบาทของเร่ืองเล่าในประเภทต่าง ๆ ทัง้ในอดีตและปัจจุบนั ซึ่ง
เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่ เร่ืองเลา่ทัง้สองฝ่ังมีความผสมผสาน ไมส่ามารถแยกจากกนัได้
ในเชิงเนือ้หา นัน่เป็นเพราะว่าทัง้สองชมุชนเคยเป็นชมุชนเดียวกนัในอดีต ดงันัน้
จึงรับรู้ต านานและภูมิวัฒนธรรมร่วมกัน ดงัเช่น ต านานปู่ ล้านย่าหงอก คนใน
ชมุชนไทยสามารถเล่าได้เช่นเดียวกบัคนลาว ดงัท่ี ศรีศกัร วลัลิโภดม (2551: 23-
24) กล่าวไว้ว่า “ภูมิวัฒนธรรม (cultural landscape) ซ่ึงหมายถึงลักษณะภูมิ
ประเทศทางภูมิศาสตร์ (Geogarphical landscape) ในอาณาบริเวณใดบริเวณ
หน่ึง เช่น ป่าเขาล าเนาไพร ท้องทุ่ง หนองบึง แม่น ้าล าคลอง หรือปากอ่าว
ชายทะเล อนัสมัพนัธ์กบัการตัง้ถ่ินฐานของผู้คนในท้องถ่ิน จนเป็นที่รู้จกัร่วมกนั 
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และมีการก าหนดนามชื่อเป็นสถานที่ต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จักร่วมกันในลักษณะ
แผนภูมิหรือแผนที่เพื่อสื่อสารถึงกนั โดยสร้างเป็นต านาน (myth) ข้ึนมาอธิบาย
ถึงความเป็นมาและความหมายความส าคญัทางประวติัศาสตร์ สงัคม เศรษฐกิจ 
และวฒันธรรม”  
 ส าหรับเร่ืองเล่าทางวฒันธรรมประเพณี สะท้อนถึงความทรงจ าในอดีตท่ี
กลุม่คนทัง้สองได้เคยไปมาหาสูก่นั และฮีตคองบางอยา่งได้เปล่ียนแปลงไป เพราะ
ความเปล่ียนแปลงของสงัคม การเมือง พิธีกรรมบางอย่างรัฐเข้ามาจดัการโดยน า
พทุธศาสนาเข้ามาเป็นกิจกรรมหลกั ดงัเช่น พิธีกรรมสงกรานต์ภูปู่ ล้าน มีการสรง
น า้พระพทุธรูปในโพรงถ า้เพ่ือเป็นสิริมงคลแทนพิธีกรรมเลีย้งผี แตเ่ป็นท่ีทราบกนั
ดีในกลุ่มคนท่ีเข้าร่วมว่าหลังจากท่ีเจ้าเมืองได้กลับแล้ว บรรดาร่างทรงจะท า
พิธีกรรมเลีย้งผี ซึง่สอดคล้องกบั เธียรชาย อกัษรดษิฐ์ (2552: 25) ท่ีกลา่ววา่ “เมื่อ
เวลาและสงัคมเปลี่ยน โลกทศัน์ในทางความเชื่อก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย แต่ในการ
เปลี่ยนแปลงนัน้มิได้มีส่ิงใดสูญหายหรือส่ิงใดมาทดแทน หากแต่เป็นการเปลี่ยน
ปรับทบัซ้อนกนัของระบบหรือชุดของความรู้อีกหลาย ๆ  ชุด การเปลี่ยนแปลงนัน้
พบว่า ไม่มีส่ิงใดเลือนหายไปเสียทัง้หมด บางอย่างยงัคงยึดเป็นขนบจารีตอย่าง
เคร่งครัด และยงัได้ปฏิบติัสืบต่อมา” เช่นเดียวกันกลุ่มชนในฝ่ังน า้เหืองเข้าใจ
ความหมายของพืน้ท่ีศกัดิส์ิทธ์ิดงักลา่วเป็นอยา่งดี 

ลกัษณะร่วมของเร่ืองเลา่ประเภทต านานบคุคล ต านานสถานท่ี และวตัถ ุ
ตลอดจนต านานเก่ียวกบัเหตกุารณ์ คือลกัษณะของความศกัดิส์ิทธ์ิ เม่ือเร่ืองเลา่ท่ี
มีลกัษณะของต านาน นิทาน หรือเร่ืองศกัดิ์สิทธ์ิเข้าไปอธิบายสิ่งตา่ง ๆ ส่งผลให้
เร่ืองเล่ากลายเป็นเร่ืองศักดิ์สิทธ์ิ สร้างความน่าเกรงขาม ความศรัทธา และ
กลายเป็นบอ่เกิดของพิธีกรรม ความเช่ือ ท าหน้าท่ียดึโยงผู้คนทัง้สองฝ่ัง ตลอดจน
ควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ดงัต านานผีเจ้านาย ต านานภูล้าน ต านาน
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หนองน า้ชลประทาน ตลอดจนต านานเก่ียวกับพระเจ้าเชียงยืน หลวงปู่ นา- 
คมุจลินทร์ นัน่เป็นเพราะว่าเร่ืองเล่าได้ท าหน้าท่ีในตนเอง ล้วนมีบทบาทส าคญั 
ดงัท่ี แรดคลิฟ-บราวน์ (อ้างถึงใน ยศ สนัตสมบตัิ, 2537: 28-30) อธิบายถึงหน้าท่ี
ของพิธีกรรม ความเช่ือ เทพนิยาย ว่าเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา มีหน้าท่ีเสริมสร้าง
ความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัของคนในสงัคม พิธีกรรมชว่ยเสริมสร้างอารมณ์ร่วม 
และช่วยควบคมุความประพฤติของสมาชิกในสงัคม ให้อยู่ในกรอบของประเพณี 
หรือกล่าวอีกนยัหนึ่ง คือ พิธีกรรมมีหน้าท่ีบ ารุง รักษาความกลมเกลียว สามคัคี
ระหว่างสมาชิกของสงัคม ส่วนความต้องการด้านจิตใจนัน้เป็นหน้าท่ีรองลงมา
ของพิธีกรรม 

 
5.3 จากผลการศึกษาความสัมพันธ์ของชุมชนสองฝ่ังโขงที่สะท้อน

จากเร่ืองเล่า ท่ีได้จ าแนกออกเป็น 3 ช่วงตามการปรับเปล่ียนไปตามบริบทของ 
รัฐชาติแต่ละช่วงเวลานัน้ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใด เร่ืองเล่าก็ได้
สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนสองฝ่ังมีความสมัพนัธ์ทางชาติพนัธุ์อย่างแน่นแฟ้น แม้ว่า
ผู้คนทัง้สองฝ่ังเป็นพลเมืองของทัง้สองประเทศอย่างถาวร พรมแดนรัฐชาติไม่
อาจจะปิดกัน้ความสมัพนัธ์ทางชาตพินัธุ์ได้ นัน่แสดงให้เห็นวา่พรมแดนรัฐชาตไิม่
อาจจะปิดกัน้ความเช่ือ ความสมัพนัธ์ และส านกึในรากเหง้าบรรพบรุุษเดียวกนัได้ 
ดงัจะเห็นได้จากเร่ืองเลา่ในชมุชนไทยลาวท่ีมีลกัษณะเป็นต านาน นิทานตา่ง ๆ  ไม่
สามารถท่ีจะก าหนดมิติของเวลาได้ และเร่ืองเล่ามีความหลากหลายส านวน มี
ความเป็นพลวตั เป็นสญัญะท่ีส่ือความหมายให้เห็นถึงร่องรอยความคดิของคนใน
สงัคมไทยลาว สอดคล้องกบับริบทของชมุชนและสงัคมชายแดนของสองประเทศ
ซึ่งมีรากเหง้าเดียวกัน มีวฒันธรรม ความเช่ือ ศาสนา ร่วมกันตัง้แต่ในอดีต เม่ือ
พืน้ท่ีทางกายภาพเปล่ียนด้วยอ านาจของรัฐชาต ิเร่ืองเลา่จงึมีการปรับเปล่ียนและ
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ชีใ้ห้เห็นร่องรอยบทบาทในแตล่ะยคุสมยั เร่ืองเลา่มีลกัษณะการยอมรับความเป็น
ไทย และปฏิเสธความเป็นลาวซึ่งมีความสอดคล้องกับบริบทของสงัคมไทยลาว 
ดงัท่ี อมรา พงศาพิชญ์ (2537: 157) ได้กล่าวไว้ว่า “ชาติพนัธุ์ คือ กลุ่มคนท่ีมีจุด
ก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกัน 
รวมถึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เชือ้ชาติและสัญชาติสอดคล้องกัน ส าหรับ
ผู้คนท่ีอยู่ในกลุ่มชาติพนัธุ์เดียวกัน มกัมีความรู้สึกผูกพนัทางสายเลือดและทาง
วฒันธรรมพร้อม ๆ  กนัไป โดยเป็นความรู้สกึผกูพนัท่ีชว่ยเสริมสร้างอตัลกัษณ์ของ
บคุคลและของชาติพนัธุ์ และในขณะเดียวกนั ก็สามารถเร้าอารมณ์ความรู้สึกให้
เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าผู้ ท่ีอยู่ในกลุ่มชาติ
พนัธุ์นัน้นบัถือศาสนาเดียวกนั หรือได้รับอิทธิพลจากกระบวนการกล่อมเกลาทาง
สงัคมแบบเดียวกัน นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกับค ากล่าวท่ีว่าในแถบจงัหวดัเลย 
เป็นเส้นพรมแดนทางธรรมชาติคือมีแม่น า้เหืองและแม่น า้โขงเป็นเส้นพรมแดน 
จากลกัษณะทางกายภาพของเส้นพรมแดน จึงมิได้เป็นอปุสรรคตอ่ความสมัพนัธ์
ของผู้คนทัง้สองฝ่ัง ดงัท่ี ก๊อบเลต (Goblet, 1955 อ้างถึงใน จักรกริช สังขมณี, 
2551: 231) ได้กล่าวไว้ว่า แม่น า้ล าห้วยทัง้หลายไม่ได้เป็นอุปสรรคท่ีกัน้ผู้คนใน
การติดตอ่ระหว่างกนัแตอ่ย่างใด ในทางกลบักนัแม่น า้กลบัเป็นเสมือนเส้นทางท่ี
เอือ้อ านวยให้เกิดการติดต่อมากขึน้ด้วยซ า้ ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางล่องตาม
เส้นทางน า้หรือเส้นทางบกตามชมุชนท่ีตัง้อยู่ริมน า้ทัง้หลาย ซึ่งแน่นอนว่าลุ่มน า้
เป็นเสมือนแหล่งทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีดึงให้ผู้คนหลายกลุ่มวฒันธรรมมาตัง้ถ่ิน
ฐานริมแม่น า้ แต่อย่างไรก็ตามบนพืน้ท่ีพรมแดนไทยลาวมีเร่ืองเล่าท่ีมีความ
หลากหลายไปตามบริบทของพืน้ท่ี และมีความสัมพันธ์เชิงอ านาจ เน่ืองด้วย
กระบวนการสร้างรัฐชาติย่อมส่งผลให้พืน้ท่ีพรมแดนบางแห่งมีความเป็นอ่ืนตอ่
กันแม้จะมีความเช่ือท่ีว่ามีรากเหง้าทางชาติพันธุ์ เดียวกันดงัท่ี มอริส (Morris, 
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1999 อ้างถึงใน จกัรกริช สงัขมณี, 2551: 227) ได้กลา่ววา่ “ปัจจยัของกระบวนการ
สร้างรัฐชาติ (nationalism) นีเ่องเป็นสาเหตหุน่ึงของการอธิบายปรากฏการณ์ทาง
ประวติัศาสตร์และนิเวศวฒันธรรมของพื้นที่ที่เกิดความแปลกแยก แตกต่างกนั
ออกไปเพราะจุดเน้นที่แตกต่างอนัเกิดจากการสร้างรัฐชาติที่ต่างกนั ย่อมมีผลต่อ
มโนส านึกของกลุ่มคนที่อยู่กนัคนละฝั่งพรมแดนรัฐที่แยกจากกนันี่เอง และท าให้
เราไม่อาจสรุปหรือเสนอความคิดของ “พืน้ที่พรมแดน” (borderland studies) ได้
โดยปราศจากการทบทวนอิทธิพลของความเป็นชาติทีไ่ม่หายไปในการรับรู้ อา้งอิง
ของผู้คนต่อพื้นที่ของตนเอง” ดังนัน้ เร่ืองเล่าในชุมชนชายแดนไทยลาว จึง
ปรับเปล่ียนตามบริบทในแต่ละยุคสมัย แต่ยังแฝงฝังถึงความสมัพนัธ์ทางชาติ
พนัธุ์ท่ีมีส านกึร่วมตัง้แตอ่าณาจกัรล้านช้างร่วมกนั 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
  

การศึกษาเร่ืองเล่าไทย ลาว ท่ีอ าเภอท่าล่ี จงัหวดัเลย ประเทศไทย กับ
เมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้เห็น
ความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของผู้คนในชุมชนสองฝ่ัง ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
แม้ว่าในปัจจุบันผู้ คนทัง้สองฝ่ังเป็นพลเมืองของสองประเทศอย่างถาวร  
แต่เน่ืองจากไทย ลาว เป็นกลุ่มคนท่ีมีจุดก าเนิดของบรรพบุรุษร่วมกัน มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นแบบแผนเดียวกนั รวมถึงมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม
บนพืน้ฐานความเช่ือเดียวกนั ก็ยิ่งท าให้สายสมัพนัธ์ไทย ลาว ในพืน้ท่ีดงักล่าวนี ้
เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง เช่น ความสมัพนัธ์ด้านสงัคมท่ีผู้คนทัง้สองฝ่ังยงัไปมาหาสู่
กนัแบบเครือญาต ิตดิตอ่ค้าขายกนั ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั และด้านวฒันธรรมท่ี
ผู้ คนทัง้สองฝ่ังมีพืน้ท่ีท่ีประกอบพิธีกรรมและประเพณีร่วมกัน แม้ว่ารูปแบบ
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ความสมัพนัธ์จะเปล่ียนไปตามบริบทของการเมืองการปกครองแตล่ะยคุสมยัและ
ความเจริญก้าวหน้าด้านตา่ง ๆ ท่ีส่งผลตอ่ความสมัพนัธ์ไปบ้างก็ตาม เช่น การมี
พืน้ท่ีพรหมแดนท่ีชัดเจน การมีด่านตรวจคนเข้าเมืองท่ีเข้มข้น การมีสะพาน
มิตรภาพไทยลาวข้ามแม่น า้เหือง เป็นต้น แต่ก็ไม่มีสิ่งใดท่ี สามารถท าให้
ความสมัพนัธ์นีข้าดหายลงได้ 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 

ผลงานวิจยั เร่ืองเล่าไทย ลาว กบัความสมัพนัธ์ของชมุชนสองฝ่ังโขงฉบบั
นี ้ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และส าเร็จได้โดย
ได้รับความร่วมมืออยา่งดียิ่งจากผู้ให้ข้อมลูส าคญั (key informants) ในอ าเภอทา่ล่ี 
จังหวัดเลย ประเทศไทย และเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี  สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจยั ตลอดจนบุคลากร
ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องกบังานวิจยันี ้และท่ีส าคญัคือกลัยาณมิตรทางวิชาการทกุท่าน 
ท่ีได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ ตัง้แตเ่ร่ิมด าเนินการจนสิน้สดุโครงการวิจยั 

ขอขอบคณุผู้ทรงคณุวฒุิท่ีให้ความอนเุคราะห์ตรวจสอบงานวิจยัฉบบันี ้
เพ่ือความถกูต้องและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ และขอขอบคณุ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พยงุ
พร ศรีจนัทวงศ์ อาจารย์ประจ าคณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเลย ท่ีให้ค าแนะน าและช่วยเหลือเก่ียวกับการประสานงานในการเก็บ
ข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืน้ท่ีวิจยัท่ีเมืองแก่นท้าว แขวงไซยะบูลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว คณุคา่และประโยชน์อนัใดท่ีบงัเกิดขึน้จากการวิจยั
ครัง้นี ้ขอมอบให้เป็นคณุความดีแดผู่้ ท่ีเก่ียวข้อง และผู้ ท่ีเป็นก าลงัใจให้กบัผู้วิจยั
ทกุทา่น 
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยชิน้นี ้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสัมพันธบทในต านาน 
อรัุงคธาตกุบัวรรณกรรมในคมัภีร์พทุธศาสนา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ 
ศกึษาจากเอกสารตวับทต านานอรัุงคธาต ุและเอกสารตวับทในคมัภีร์พทุธศาสนา 
โดยได้น าแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทมาประยกุต์ใช้ในการวิเคราะห์ประเด็นตา่ง ๆ  ซึ่ง
แนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทนีเ้ป็นศาสตร์ท่ีว่าด้วยความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกันของตวั
บทจากตวับทหนึ่งไปสู่อีกตวับทหนึ่งในลกัษณะของการถ่ายโยงข้อมลูซึ่งกนัและ
กัน หากน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ต านานอุรังคธาตุใน
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ประเด็นเร่ืองความสมัพนัธ์แล้วจะท าให้เห็นถึงปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ในต านาน 
อุรังคธาตอุย่างมีพลวตั ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ตวับทในคมัภีร์พทุธศาสนา อนั
ได้แก่ ชาดกหรืออรรถกถาชาดกต่าง ๆ  และคมัภีร์มหาวงศ์ได้เป็นตวับทต้นแบบ
ให้กบัต านานอรัุงคธาต ุถึงแม้วา่การเดนิทางของวรรณกรรมจากเร่ืองหนึง่ไปยงัอีก
เร่ืองหนึง่ ได้มีการปรับเปล่ียนเนือ้หาหลกัท่ีแตกตา่งกนัออกไป แตบ่นเส้นทางของ
การปรับเปล่ียนนัน้ก็ได้ทิง้ร่องรอยบางอย่างมาสู่ตวับทวรรณกรรมอีกเร่ืองหนึง่ได้
เชน่กนั ดงัท่ีปรากฏในต านานอรัุงคธาตท่ีุได้ทิง้ร่องรอยของการหยิบยืมตวับทจาก
วรรณกรรมทางคมัภีร์พทุธศาสนาน ามาผลิตซ า้ในรูปของตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
โดยการลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง จากตวับทต้นแบบในคมัภีร์พุทธ
ศาสนา 
 
ค าส าคัญ:  คมัภีร์พทุธศาสนา,  สมัพนัธบท,  ต านานอรัุงคธาต ุ
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Abstract 
 
 The purpose of this research was to study intertextuality in the myth of 
Urangadhatu and literature in Buddhist scripture. Based on qualitative 
research methods, examining exegeses of Urangadhatu myth and Buddhist 
scripture was employed to collect the data. Each issue acquired from the data 
was analyzed through application of intertextuality concept. The intertextuality 
concept dealt with forming new text based on text interconnection or data 
linkage. This concept helped analyze occurrences of intertextuality in the 
Urangadhatu myth dynamically. Results revealed that exegeses in Buddhist 
scripture like of various Jakarta or Atthakatha Jakarta including exegeses in 
Mahawong scripture were an exegesis prototype of Urangadhatu myth. 
Although data linkage from one literature to other literature made main content 
of each literature different, the vestiges of the former literature influenced to the 
latter literature. This was evidenced by the myth of Urangadhatu which its 
vestiges was shown in taking the exegesis prototype of literature mentioned in 
Buddhist scripture to reproduce exegeses of Urangadhatu myth through 
duplicating, referencing, and mentioning. 
 
Keywords:  Buddhist Scripture,  Intertextuality,  Myth of Urangadhatu 
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24 
1. บทน า 
 
 หากกล่าวถึงคมัภีร์พุทธศาสนาแล้ว คมัภีร์หลกัของพุทธศาสนา ได้แก่ 
คมัภีร์พระไตรปิฎก เป็นวรรณกรรมท่ีเป็นตวับนัทึกพระธรรมคมัภีร์ต่าง ๆ หรือ
เร่ืองราวทางพทุธศาสนา ประกอบด้วย พระวินยัปิฎก พระสตุตนัตปิฎก และพระ
อภิธรรมปิฎก นอกจากคมัภีร์พระไตรปิฎกแล้ว ยงัมีวรรณกรรมพุทธศาสนาอีก
แบบหนึ่งท่ีอยู่นอกพระไตรปิฎก ซึ่ง ศกัดิ์ศรี แย้มนดัดา (2543) เรียกวรรณกรรม
ประเภทนีว้่า วรรณคดีท่ีไม่ใช่คมัภีร์พระไตรปิฎก เป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึน้เพ่ือ
อธิบายพระไตรปิฎก หรือเป็นวรรณกรรมท่ีแต่งขึน้เพ่ือกล่าวถึงเร่ืองราวประกอบ
พุทธศาสนาในแง่ใดแง่หนึ่ง แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 1) หนังสือท่ีแต่งอธิบาย
พระไตรปิฎกโดยตรง เรียกว่า อรรถกถา ถ้าอธิบายปลีกย่อยลงไปก็จะเป็น ทีปนี 
ทีปิกา โชติกา ฎีกา อนฎีุกา โยชนา ฯลฯ 2) หนงัสือท่ีแตง่เป็นภาษาบาลีและแปล
เป็นพากย์ไทยทีหลงั เป็นหนงัสือท่ีแตง่ขึน้เพ่ือเลา่เร่ืองราวประกอบพทุธศาสนาใน
แง่ใดแง่หนึ่ง หนังสือประเภทนีเ้ป็นหนังสือท่ีแต่งเป็นภาษาสันสกฤตและมีการ
แปลออกเป็นภาษาไทย และหนงัสือท่ีแต่งขึน้เป็นภาษาไทยล้วน ๆ เช่น ไตรภูมิ
กถาหรือไตรภูมิพระร่วง จามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลี ปัญญาสชาดก นนัโทปนนัท
สตูรค าหลวง มหาชาตคิ าหลวง มหาวงศ์ เป็นต้น  
 ส าหรับวรรณกรรมพุทธศาสนาในภาคอีสานนัน้ นอกจากจะได้รับ
อิทธิพลทางวรรณกรรมจากคมัภีร์พุทธศาสนากระแสหลกัท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว 
ยังมีวรรณกรรมท่ีเป็นท้องถ่ินท่ีมีการแต่งขึน้โดยการลอกเลียนแบบชาดกทาง
พระพุทธศาสนาด้วย ดังท่ี ธวัช ปุณโณทก (2525: 83) ได้แบ่งวรรณกรรมภาค
อีสานออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วรรณกรรมชาดกหรือชาดกนอกนิบาต คือ
วรรณกรรมท่ีใช้กลวิธีการประพันธ์แบบชาดกซึ่งมกัจะประกอบด้วย (1) ปรารภ
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ชาดก คือการกล่าวเท้าความว่าเป็นเร่ืองท่ีออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพทุธเจ้า 
(2) เนือ้เร่ือง คือ อดีตชาตท่ีิพระพทุธองค์ต้องเกิดเพ่ือใช้หนีก้รรม (3) ประชมุชาดก 
คือ ตอนท้ายจะกล่าวถึงตวัละครต่าง ๆ  ในเร่ืองว่ากลบัชาติมาเกิดเป็นบุคคลใน
สมยัพทุธกาล (4) ประพนัธ์ด้วยภาษาบาลีแทรกอยู่ทัว่ไป เพ่ือให้เห็นว่าเป็นโครง
เร่ืองท่ีมีอยู่ในคมัภีร์บาลี 2) วรรณกรรมต านานพทุธศาสนา ได้แก่ ประวตัิการสืบ
ทอดพุทธศาสนาในดินแดนแหลมทองล้านช้าง ซึ่งเนือ้หาสาระของเร่ืองกล่าวถึง
ต านานพุทธเจดีย์ส าคัญในภาคอีสาน ล้านช้าง และล้านนาด้วย นอกจากนัน้  
กรมศาสนา กระทรวงศกึษาธิการ (2526: 318-320) ได้แบง่วรรณกรรมพทุธศาสนา
ภาคอีสาน ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) วรรณกรรมชาดก เป็นเร่ืองท่ีปรากฏอยู่ใน
นิบาตชาดก เช่น ล ามหาชาติ สุธนชูาดก นกกระจอกหรือท้าววรกิต สพุรหมโมกขา 
พญาคันคาก ท้าวปาจิต ท้าวคันธนาม เสียวสวาด แลนมูน ฯลฯ เป็นต้น 2) 
วรรณกรรมต านานพทุธศาสนา เช่น มลูสถาปนาหรือฐาปนาเชตพนหรือเสตพน อุ
รังคนิทาน ชินธาต ุปจุฉาพยากรณ์ มาลยัเลียบโลก พืน้เมือง พืน้พระธาตพุนม หรือ
ต านานพระธาตพุนม สงัฮอมธาต ุชมพูทีป หรือชมพูทวีป มาลยัหม่ืน มาลยัแสน 
พระเจ้าเลียบโลก ฯลฯ เป็นต้น 
 ต านานอุรังคธาต ุก็เป็นวรรณกรรมเร่ืองหนึ่งท่ีได้รับอิทธิพลจากคมัภีร์
พระพทุธศาสนากระแสหลกั ถึงแม้จะเป็นวรรณกรรมท่ีอยู่นอกพระไตรปิฎก หรือ
อยู่นอกอรรถกถาต่าง ๆ หากแต่เป็นวรรณกรรมท่ีมีการแต่งขึน้ภายใต้กรอบ
แนวคิดทางพทุธศาสนา โดยได้น าเอาข้อมลูบางส่วนจากคมัภีร์ทางพทุธศาสนา
มาผนวกรวมเข้ากบัเร่ืองราวในวรรณกรรมท้องถ่ินท่ีมีอยู่เดิม เช่น นิทานปรัมปรา 
ต านานบ้านต านานเมือง พงศาวดาร วรรณกรรมท้องถ่ิน จนกลายเป็นวรรณกรรม
ประเภทต านานทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ิน การแตง่วรรณกรรมในลกัษณะนี ้มี
ความคล้ายคลึงกับวรรณกรรมหลายเร่ืองของล้านนา เช่น ต านานพระเจ้าเลียบ
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โลก ต านานพระธาตลุ าปางหลวง ต านานพระธาตหุริภญุชยั และต านานธาตอ่ืุน ๆ  
อีกมากมาย  
 ต านานอุรังคธาตุเป็นต านานท่ีได้มีการรวบรวมเอาเร่ืองราวนิทาน
ปรัมปรา ต านานบ้านต านานเมืองและวรรณกรรมท้องถ่ิน โดยได้มีการน าเอา
ต านานเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีอยู่ในท้องถ่ินไทย-ลาวสองฝ่ังโขง เข้ามาไว้ในต านาน 
อรัุงคธาต ุจนท าให้ต านานอรัุงคธาตกุลายเป็นต านานใหญ่และเป็นศนูย์รวมของ
ต านานเล็กต่าง ๆ  ลกัษณะเช่นนี ้พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ (2521: 4-24) ได้กล่าวว่า 
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของต านานอุรังคธาตุ ประกอบด้วย ต านานพระพุทธบาท 
ต านานอรัุงคธาตแุละต านานเมือง กล่าวคือ เร่ืองต านานพระบาทในท่ีตา่ง ๆ  เดิม
น่าจะเป็นต านานเร่ืองเล็ก ๆ  เพ่ืออธิบายท่ีมาของสถานท่ีเคารพทางศาสนา ซึ่งใน
เอกสารต านานอุรังคธาตุ หรือต านานพระธาตุพนมได้จัดมารวมอยู่ในช่วง
ระยะเวลาก่อนท่ีพระพทุธเจ้านิพพาน ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานเร่ืองใหญ่อยู่
ในชว่งระยะเวลาหลงัจากพระพทุธเจ้านิพพานได้ 8 ปี และตอนพระยาสมุิตตธรรม
เมืองมรุกขนครมาฐาปนาองค์พระอุรังคธาต ุต านานเมืองได้แต่งตอนท่ีกล่าวถึง
ก าเนิดเมืองเวียงจนัทน์ในระยะเวลาร่วมสมยักับพระเจ้าอโศก ต านานทัง้หลาย 
น่าจะเป็นต านานท่ีมีอยู่เดิม แตแ่ยกเป็นเร่ือง ๆ ไป ต านานเดิมเหล่านี ้น่าจะเป็น
ของท่ีได้รับการเรียบเรียงขึน้ประมาณไม่เกินยคุพระเจ้าวิชลุราช ซึ่งลาวถือว่าเป็น
ยุครุ่งเรืองทางด้านการประพนัธ์ เร่ืองต านานขุนบรมก็ได้รับการเรียบเรียงขึน้ใน
สมยันี ้ระยะเวลาดงักล่าวจะตรงกบัสมยัพระเจ้าเมืองแก้วของล้านนาไทย ในช่วง
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 21 ซึ่งในสมยันีไ้ด้มีการประนีประนอมกนัระหว่างพทุธศาสนา
ส านกัตา่ง ๆ ในล้านนาเอกสารท่ีเป็นต านานและเอกสารทางพทุธศาสนาได้รับการ
เขียนขึน้ท่ีล้านนาไทยในสมยันีเ้ชน่กนั และท่ีล้านนานีเ้องท่ีเป็นบอ่เกิดของคติทาง
พทุธศาสนานิกายเถรวาท แบบท่ีเป็นอยู่ในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงมา
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จนถึงปัจจบุนั ต านานตา่ง ๆ ของลาวเหล่านี ้ไม่มีความแตกตา่งในแบบแผนของ
การเรียบเรียงไปจากของล้านนา แตเ่พ่ือให้เกิดความขลงั จึงอ้างอิงว่าได้ต านาน
เหล่านีม้าจากเมืองอินทปัตซึ่งแสดงให้เห็นความแตกต่างในคติความเช่ือของ
ล้านนาและลาวล้านช้างอย่างชดัเจนว่า ในขณะท่ีล้านนามกัจะมองพกุามในฐานะ
เป็นแม่บททางอารยธรรมของตน ทางฝ่ายลาวล้านช้างกลบัมองไปท่ีเมืองอินทปัต 
ซึ่งมีอดีตรุ่งโรจน์ในอาณาจกัรขอม รวมทัง้ในสมยัท่ีมีการเรียบเรียงต านานอุรังค
ธาตนุัน้ ลาวล้านช้างมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบักมัพชูามากกวา่กบัทางล้านนาไทย 
สอดคล้องกับ สมชาติ มณีโชติ (2554: 133) ได้กล่าวว่า ต านานอุรังคธาตุหรือ 
อรัุงคนิทานหรือต านานพระธาตพุนม และนิทานปรัมปราเร่ืองเล็ก ๆ หลายเร่ืองใน
ปาทลักษณนิทาน คงเป็นต านานท่ีมีแล้ว เพราะมีแบบแผนในการเล่าเร่ือง
เหมือนกนั อนัเป็นแบบแผนเดียวกนักบันิทานปรัมปราประเภทเดียวกนัในล้านนา
ไทยด้วยการเร่ิมบนัทึกนิทานเหล่านีล้งบนใบลาน ทัง้ในลาวล้านช้างและล้านนา
ไทย ควรอยูใ่นระยะเวลาเดียวกนั คือ ประมาณพทุธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา 
 จากเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้ผู้ วิจยัตัง้ข้อสงัเกตว่า ต านานอุรังคธาต ุ
เป็นต านานท่ีมีการรวบรวมข้อมลูมาจากหลายส่วนเข้ามาผสมผสานเช่ือมโยงกนั 
ทัง้นีห้ากจ าแนกข้อมูลไว้อย่างกว้าง ๆ  แล้วอาจจ าแนกได้ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็น
ข้อมูลในคมัภีร์ทางพทุธศาสนา และส่วนท่ีเป็นข้อมลูทางวรรณกรรมท้องถ่ิน ใน
การศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ศึกษาเก่ียวกับส่วนท่ีเป็นข้อมูลทางคัมภีร์ทางพุทธ
ศาสนาท่ีมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกับต านานอุรังคธาตเุป็นหลกั โดยได้น ากรอบ
แนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทมาประยกุต์ใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ เพ่ือท าความเข้าใจ
เก่ียวกบัความสมัพนัธ์กนัของข้อมลูระหวา่งคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนากบัต านาน
อรัุงคธาต ุซึ่งจากการศกึษาในเบือ้งต้นพบว่า ต านานอรัุงคธาตนุัน้ นอกจากจะมี
ข้อมลูท่ีเป็นวรรณกรรมท้องถ่ินทัง้ท่ีเป็นต านานบ้าน ต านานเมือง นิทานปรัมปรา 
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ต านานเล็ก ๆ น้อย ๆ ของบ้านเมืองรวมอยู่ด้วยแล้ว สิ่งท่ีน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็ 
คือ ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานท่ีได้รับอิทธิพลมาจากคมัภีร์ทางพระพทุธศาสนา
อนัเป็นตวับทต้นแบบ โดยท่ีคมัภีร์ทางพุทธศาสนาได้มีการถ่ายโยงข้อมูลให้กบั
ต านานอุรังคธาตุด้วย ถึงแม้ว่าการเดินทางของตวับทวรรณกรรมจากเร่ืองหนึ่ง
ไปสู่ตวับทวรรณกรรมอีกเร่ืองหนึ่งนัน้ ย่อมมีการปรับเปล่ียนเนือ้หาสาระไปบ้าง 
แตบ่นเส้นทางของการเดนิทางนัน้ก็ได้ทิง้ร่องรอยของการสืบทอด ผลิตซ า้ หรือการ
ถ่ายโยงของข้อมูลในตวับทนัน้ ๆ  อยู่ ดงัท่ีคมัภีร์ทางพุทธศาสนาได้ทิง้ร่อยรอย
ความสมัพนัธ์ให้กบัต านานอรัุงคธาตไุว้หลายประการ ทัง้นีผู้้วิจยัมีความสนใจท่ี
จะศึกษาร่องรอยของความสัมพนัธ์นัน้ โดยจะศึกษาดูตวับทในคมัภีร์ทางพุทธ
ศาสนาได้มีการสืบทอด ผลิตซ า้ หรือการถ่ายโยงข้อมลูให้กบัต านานอรัุงคธาตใุน
ลกัษณะใดบ้าง อนัจะท าให้เข้าใจถึงความเป็นสมัพนัธบทท่ีตวับทตา่ง ๆ ในคมัภีร์
พทุธศาสนากบัต านานอรัุงคธาตไุด้มีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั อนัจะสะท้อนให้
เห็นถึงต านานอรัุงคธาตก็ุถกูก าหนดหรือครอบง าด้วยเร่ืองราวท่ีอยู่ภายใต้กรอบ
คดิทางวรรณกรรมพทุธศาสนา อนัจะเป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านานอรัุงคธาตไุด้
หยิบยืมน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ตวับทวรรณกรรม ตลอดถึงต านาน 
อรัุงคธาตเุป็นต านานท่ีมีความส าคญัท่ีสุดต านานหนึ่งในลุ่มน า้โขงต่อการน าไป
อธิบายความหมายของพระธาตพุนมในมิติตา่ง ๆ จนท าให้เข้าใจได้อย่างชดัเจน
วา่ พระธาตพุนมเป็นศนูย์กลางความศรัทธาของชาวพทุธในภมูิภาคลุม่น า้โขงจาก
อดีตจวบจนปัจจบุนั  
 
 
 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

29 คัมภีร์พุทธศาสนา: สัมพันธบทในต านานอุรังคธาตุ 

2. วัตถุประสงค์ 
 
 เพ่ือศกึษาสมัพนัธบทในต านานอรัุงคธาตกุบัคมัภีร์ทางพทุธศาสนา 
 
3. กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 ผู้วิจยัได้ใช้กรอบแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบท (Intertextuality) มาประยกุต์ใช้
ในการศึกษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ซึ่งแนวคิดเก่ียวกับสมัพนัธบทนีมี้นกัวิชาการได้ให้
แนวคิดไว้อย่างหลากหลาย ดังท่ี นพพร ประชากุล (2552: 335) ได้กล่าวว่า 
แนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทได้ก่อก าเนิดในวงวรรณกรรมศกึษาในช่วงทศวรรษ 1970 
และแพร่หลายต่อมาในวงวิชาการสากลจนถึงปัจจบุนัโดยต้นเค้าได้ปรากฏก่อน
หน้านัน้ เม่ือ มิคาอิล บคัติน (Mikhail Bakhtin) ได้เสนอแนวคิดเร่ือง “พหุโฆษะ” 
(polyphony) ว่าตวับทของนวนิยายเร่ืองหนึ่ง ๆ เป็นพืน้ท่ีท่ีเปิดโอกาสให้ “ภาษา” 
ของคนกลุ่มต่าง ๆ จากหลายฐานะ อาชีพ และเพศวัย ได้มาปะทะสังสรรค์กัน
อยา่งมีพลวตั เกิดเป็นเสียงอนัเซ็งแซแ่ตส่อดประสานขึน้ในงานชิน้เดียว ดงันัน้ ตวั
บทหนึ่ง ๆ จึงมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกับตัวบทอ่ืน ๆ ท่ีปรากฏอยู่ในยุคสมัย
เดียวกันหรือในยุคสมัยก่อนหน้าไม่มากก็น้อย โดยท่ีความสัมพันธ์เช่ือมโยง
ดงักล่าวมีหลักฐานยืนยันได้ในตวับทชิน้ท่ีพิจารณาเป็นหลักอยู่ การท าความ
เข้าใจเก่ียวกับสมัพนัธบทเป็นสิ่งจ าเป็นพืน้ฐานต่อการท าความเข้าใจตวับทเก่า
กับตัวบทใหม่ ในขณะท่ี ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2555) ก็ได้กล่าวไว้ว่า 
การศึกษาวรรณคดีแนวโครงสร้างนิยมจะไม่ศึกษาวรรณคดีแต่ละชิน้แยกเป็น
เอกเทศ แตจ่ะมองวรรณกรรมชิน้นัน้ ๆ  ในฐานะท่ีเป็นสว่นหนึ่งของระบบวรรณคดี
ทัง้หมด ระบบของวรรณคดีแสดงออกมาในรูปของรหสั/กฎเกณฑ์ ชดุหนึ่งท่ีก ากบั
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การเขียน การผลิต รวมตลอดถึงการอ่าน การท าความเข้าใจสิ่งท่ีเรียกว่า 
“วรรณคดี” อีกต่อความหมายของงานเขียนไม่ได้อยู่ท่ีตวังานเขียนนัน้ แต่อยู่ท่ี
ความสมัพนัธ์ของงานดงักล่าวกบังานเขียนชิน้อ่ืน ๆ  ในระบบของวรรณคดี หรือท่ี
จูเลียน คริสวีวา เรียกว่า “สัมพันธบท” (Intertextuality) นอกจากนัน้ ตรีศิลป์  
บุญขจร (2547: 33) ได้น าแนวคิดสัมพันธบทมาใช้ในการศึกษาวิเคราะห์เร่ือง 
“บ้านเก่า” ของ โชคชยั บณัฑิต: ส านึกกวีไทยในกระแสโลกาภิวัตน์” ตรีศิลป์ ได้
ใช้สมัพนัธบทในความหมายความสมัพนัธ์ระหว่างตวับทปัจจุบนั (present text) 
กบัตวับทในอดีต (prior texts) และแปลค าวา่ “intertextuality” เป็นภาษาไทยวา่ “สห
บท” แทนค าวา่ “สมัพนัธบท” โดยได้ให้ความหมายตามรูปศพัท์ไว้วา่ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งตวับทตา่ง  ๆสหบทมีความหมายมากมายหลายมิติ  
 กาญจนา แก้วเทพ (2553: 315) ได้อธิบายวา่ สมัพนัธบท (Intertextuality) 
เป็นศพัท์ทางวิชาการท่ีเกิดขึน้ในปี ค.ศ. 1960 โดยผู้ประดษิฐ์ค านีข้ึน้มา คือ จเูลีย 
คริสเตวา (J. Kristeva) นกัวิชาการชาวบลัแกเรีย และเม่ือมีการน าเอาค านีม้าใช้ใน
วงวิชาการภาษาไทย ก็ได้มีการแปลค าว่า Intertextuality ไว้อย่างหลากหลาย เชน่ 
การเช่ือมโยงเนือ้หา การถ่ายโยงเนือ้หา การถ่ายโยงข่าว สมัพนัธบท สหบท ฯลฯ 
ซึ่งการแปลท่ีหลากหลายนัน้จึงยงัไม่มีค าแปลใด ๆ ท่ีจะผกูขาดการแปลเอาไว้ได้
เพราะผู้แปลมกัจะแปลให้เข้ากบัเนือ้หาของตน แตมี่ค าแปลอยูช่ดุหนึง่ท่ีมกัใช้กนั
มากกว่าค าแปลอ่ืน ๆ คือ “การถ่ายโยงเนือ้หา” หรือ “การเช่ือมโยงเนือ้หา” โดย 
“Text” จะเท่ากบั “เนือ้หา” ซึ่งหากพิจารณาด้วยกรอบของแบบจ าลองการส่ือสาร 
S-M-C-R แล้วค าว่า “เนือ้หา” จะมีค่าเท่ากับ M-message แต่ค าว่า Text (ใน
ภาษาไทยมกัแปลวา่ “ตวับท”) นัน้เป็นค าศพัท์เฉพาะท่ีส านกัคิดวฒันธรรมศึกษา
เชิงวิพากษ์ (Critical Cultural Studies) น าเอา “ค าเก่า” แต่มาใช้ในความหมาย
ใหม ่ค าวา่ ตวับท (Text) จงึมีความหมายมากกวา่ค าวา่ “เนือ้หา” 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

31 คัมภีร์พุทธศาสนา: สัมพันธบทในต านานอุรังคธาตุ 

 จากค าอธิบายของนักวิชาการข้างต้น ท าให้มองเห็นว่า “สัมพันธบท” 
เป็นศาสตร์ท่ีว่าความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัของตวับททัง้หลายท่ีสะท้อนให้เห็นถึง
ทกุสิ่งทกุอย่างมีอ านาจและมีอิทธิพลตอ่กนัและกนั ซึ่งแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทนี ้
เป็นแนวคิดหนึ่งในแนวคิดหลังโครงสร้างนิยม (Post structuralism) ท่ีว่าด้วย
ทฤษฎีหรือกลุ่มของทฤษฎีท่ีมีการศกึษาความสมัพนัธ์มนษุย์ โลก และพฤตกิรรม
การผลิต หรือผลิตซ า้ความหมายต่าง ๆ ผู้ วิ จัยน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้ใน
การศกึษาวิเคราะห์ตวับทต านานอรัุงคธาตท่ีุมีความสมัพนัธ์กบัตวับทคมัภีร์พุทธ
ศาสนาอนัเป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านานอรัุงคธาต ุกลา่วคือ ตวับทต านานอรัุงค
ธาตเุป็นตวับทท่ีได้มีการหยิบยืมตวับทบางตวับทมาจากคมัภีร์พทุธศาสนา โดย
การน ามากล่าวหรือผลิตซ า้ใหม่ในต านานอุรังคธาตท่ีุมีตวับทหลาย ๆ  ตวับทเกิด
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกัน ตวับทหนึ่ง ๆ อาจจะมีการผสมผสานทางด้านความรู้ 
ความคิด จินตนาการ ซึ่งเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์การเรียนรู้ในสังคม 
ด้านต่าง ๆ ของผู้คนในยุคก่อนจนก่อให้เกิดเป็นตวับทใหม่ท่ีมีเค้าของตวับทเดิม
หลาย ๆ ตวับทหลอมรวมกนัอยู่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวรรณกรรมทัง้หลายมีความ
เช่ือมโยงกนั ไม่มีวรรณกรรมใดเลยท่ีจะก่อก าเนิดมาจากความว่างเปล่าหรือเป็น
วรรณกรรมท่ีบริสุทธ์ิ หากแต่มีการดูดซับผสมผสานปนเปกันระหว่างตัว
วรรณกรรมตา่ง ๆ ท่ีมีมาก่อนหน้านัน้ ลกัษณะเช่นนีจ้ึงท าให้ตวับทมีความเล่ือน
ไหล และมีชีวิตชีวา น่าด ูน่าชมมากยิ่งขึน้ ในต านานอุรังคธาตก็ุเช่นเดียวกัน มี
การหยิบยืมน าเอาตวับทมาจากคมัภีร์พุทธศาสนาในลกัษณะของการเช่ือมโยง
หรือการถ่ายโยงของข้อมลู อนัสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบท ดงันัน้การ
น าเอาแนวคิดเร่ืองสมัพนัธบทมาใช้ในการศึกษาตวับทคมัภีร์พทุธศาสนากับตวั
บทต านานอรัุงคธาต ุจะท าให้เห็นถึงร่องรอยของการปรับเปล่ียนตวับทในลกัษณะ
ต่าง ๆ ตลอดการแพร่กระจ่ายของตวับทจากตวับทในคมัภีร์พุทธศาสนามาสู่ตวั
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บทต านานอรัุงคธาต ุซึ่งการศกึษาดงักล่าวเป็นการศกึษาอีกมมุมองหนึ่งท่ีผู้วิจยั
ต้องการจะน าเสนอโดยใช้แนวคิดเร่ืองสัมพันธบทมาเป็นกรอบในการศึกษา
ต านานอุรังคธาต ุอนัจะเป็นประโยชน์ต่อวงการศึกษาวรรณกรรมได้อีกรูปแบบ
หนึง่ 
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยการศกึษาวิเคราะห์เอกสารข้อมลู
ท่ีมีการเก็บรวบรวมไว้เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบือ้งต้น ประกอบด้วยเอกสารตวับท
ต านานอรัุงคธาตท่ีุมีการปริวรรตถ่ายถอดมาเป็นภาษาไทยโดยมีการจดัพิมพ์เป็น
รูปเล่มฉบบัสมบรูณ์แล้ว และเอกสารข้อมลูทางวรรณกรรมในคมัภีร์พทุธศาสนา 
ได้แก่ ชาดกหรืออรรถกถาชาดก และคมัภีร์มหาวงศ์ เข้ามาเป็นตวับทเปรียบเทียบ
การวิเคราะห์ให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบทกันระหว่างตวับทคมัภีร์พทุธศาสนา
ดงักลา่วกบัตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
 
5. ผลการวิจัย 
 
 การถ่ายโยงข้อมลูจากตวับทคมัภีร์พทุธศาสนามาสู่ตวับทต านานอุรังค
ธาตนุัน้ ได้มีการสร้างตวับทโดยมีลกัษณะสมัพนัธบทในรูปแบบต่าง ๆ อนัได้แก่ 
การลอกเลียบแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง การปรับเปล่ียน การตดัและการขยาย
ความ ซึ่งตวับทคมัภีร์ทางพทุธศาสนาท่ีผู้ วิจยัได้น ามาศึกษาวิเคราะห์ในท่ีนี ้ได้
จ าแนกออกเป็น 2 หวัข้อ คือ ตวับทท่ีได้มาจากชาดกหรืออรรถกถาชาดก และตวั
บทท่ีได้มาจากคมัภีร์มหาวงศ์ ซึ่งตวับททัง้สองนีเ้ป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านาน 
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อุรังคธาต ุท่ีจะน ามาสร้างสรรค์ทางวรรณกรรม ซึ่งสามารถเสนอเป็นตารางการ
วิเคราะห์ได้ดงันี ้ 
 
 
 
       ชาดกหรืออรรถกถาชาดก 
       คมัภีร์มหาวงศ์ 
 
 
 
 
 

 
 
 ในการศกึษาวิเคราะห์ครัง้นี ้ผู้วิจยัจะได้ตัง้ประเด็นการวิเคราะห์ออกเป็น 
2 หวัข้อ ตามตวับทในคมัภีร์พทุธศาสนา จากนัน้จึงได้น าเสนอในรูปแบบของการ
อธิบายขยายความพร้อมยกตัวอย่างประกอบจากข้อมูลตัวบทในคัมภีร์พุทธ
ศาสนากบัตวับทในต านานอรัุงคธาตเุพ่ือให้เห็นถึงความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนัของ
ตวับท โดยใช้ลกัษณะของสมัพนัธบท คือ การลอกเลียบแบบ การอ้างอิง การอ้าง
ถึง การปรับเปล่ียน การตดัและการขยายความ มาเป็นกรอบในการน าเสนอ ทัง้นี ้
ผู้วิจยัจงึได้จ าแนกประเดน็การวิเคราะห์ออกเป็น 2 ประเดน็ ได้แก่ 
  1. ชาดกหรืออรรถกถาชาดก: ต้นแบบต านานอรัุงคธาต ุ
  2. คมัภีร์มหาวงศ์: ต้นแบบต านานอรัุงคธาต ุ

คัมภีร์พุทธศาสนา 

ต านานอุรังคธาตุ 

ลอกเลียบแบบ
แบบ

อ้างอิง

อ้างถงึ ปรับเปล่ียน
แบบ

ตดัความ ขยายความ
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 5.1 ชาดกหรืออรรถกถาชาดก: ต้นแบบต านานอุรังคธาตุ 
 ชาดก เป็นเร่ืองราวของพระพทุธเจ้า เม่ือครัง้อดีตท่ีเสวยพระชาตเิป็นพระ
โพธิสัตว์ เร่ืองพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่ผู้ ใดแล้ว จะทรงยกชาดกขึน้เป็น
นิทานอิงธรรมะ มาเล่าเป็นบคุลาธิษฐาน คือ เป็นวิธีการสอนแบบยกเอาเร่ืองราว
นิทานชาดกมาประกอบการแสดงธรรมเพ่ือให้ผู้ ฟังเข้าใจได้ง่ายขึน้ ได้ปรากฏใน
วินยัปิฎกและสตุตนัตปิฎก จะอธิบายเล่าเร่ืองราวและบรรยายชีวิตพระโพธิสตัว์ 
ได้สะท้อนเหตกุารณ์อ่ืนด้วย เช่น ชีวิตผู้คนในอินเดียโบราณโดยมีการสรรเสริญ
พระคณุของพระทศพล อาศยัเหตกุารณ์ของเร่ืองราวในพทุธประวตัิบ้าง เร่ืองราว
ของสาวกบ้าง สะท้อนเหตกุารณ์ด้านความเช่ือ ค่านิยม วิถีชีวิต จึงได้ให้ความรู้
หลายด้าน ทัง้ด้านคติชน ด้านวรรณกรรม ด้านประวตัิศาสตร์และด้านภมูิศาสตร์ 
ชาดกจึงเป็นพุทธวจนะเล่าเร่ืองอดีตเล่าเร่ืองข้ามภพข้ามชาติ เป็นเทศนาวิธีท่ี
เหมาะกับคนทั่วไป ซึ่งชาดกท่ีปรากฏในพระไตรปิฎกพระสุตตันตปิฎก ขุททก
นิกาย จะปรากฏเฉพาะข้อความท่ีเป็นภาษิต ไม่ได้ระบเุหตกุารณ์ว่า พระพทุธเจ้า
ตรัสเม่ือใด มีเนือ้หาความท่ีสมบรูณ์อย่างไร เว้นแตท่ี่ปรากฏในพระไตรปิฎกส่วน
อ่ืน ๆ ท่ีตรัสถึงชาดกบางเร่ืองเอาไว้ ในสมยัต่อมาพระอรรถกถาจารย์จึงได้แต่ง 
“อรรถกถา” เพ่ืออธิบายเนือ้ความเพิ่มเติมขึน้ พระพุทธองค์ตรัสเร่ืองนัน้ท่ีไหน 
ปรารภอะไร เพ่ือทรงแสดงหลกัธรรมอะไร ทรงแสดงแก่ใคร ร่วมทัง้บทสโมธาน คือ 
บทสรุปว่า ผู้นัน้ ผู้ นีก้ลบัชาติมาเกิดเป็นใครในสมยัพระพุทธเจ้า (พระมหาภิรัฐ-
กรณ์ อ สมุาลี, 2561: 2-14)  
 ส าหรับต านานอรัุงคธาตเุป็นวรรณกรรมพทุธศาสนาแบบท้องถ่ิน ซึง่จาก
การศกึษาพบว่า ต านานอรัุงคธาตไุด้มีการหยิบยืมเอาข้อมูลจากชาดกในคมัภีร์
พทุธศาสนากระแสหลกัเข้ามาปะปนอยู่ด้วย ดงัจะเห็นได้จากเนือ้หาบางช่วงบาง
ตอนคล้ายคลึงกบัเนือ้หาในชาดกหรืออรรถกถาชาดก ซึ่งก็ได้ปรับเปล่ียนโดยการ
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ตดัตอ่ ขยายความ แตบ่นเส้นทางของการปรับเปล่ียนนัน้ได้ทิง้ร่องรอยบางอย่าง
เอาไว้โดยการลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง ซึ่งจะได้ยกตัวอย่างการ
อธิบาย ได้แก่ 
  มหาปรินิพพานสูตร 
  มหาปรินิพพานสูตร แปลว่า พระสูตรว่าด้วยมหาปรินิพพาน 
หมายถึงการดับขันธ์ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเหตุกาณ์ท่ีส าคัญท่ีสุดส าหรับ
พุทธศาสนิกชนทัง้หลาย เป็นพระสูตรท่ีมีเนือ้หาขนาดยาว ท่ีเรียกว่า ทีฆนิกาย 
บนัทึกประมวลล าดบัเหตกุารณ์ และพระธรรมเทศนาเสด็จจาริกแสดงธรรมครัง้
สุดท้ายของพระผู้ มีพระภาค ตลอดถึงเหตุการณ์ในวันเสด็จดบัขนัธปรินิพพาน 
การถวายพระเพลิง การแจกพระบรมสารีริกธาต ุและการสร้างพระสถปู (พระศรีวิ
สทุธิโกศล กิตฺตวิฑฺฒโน, 2546: 8) 
  เนือ้หาบางตอนในมหาปรินิพพานสตูร ท่ีมีการน ามาผลิตซ า้ใน
ต านานอรัุงคธาต ุซึง่จากการศกึษาพบวา่ ต านานอรัุงคธาตมีุเนือ้หาคล้ายคลึงกบั
มหาปรินิพพานสูตรอยู่ 2 เหตุการณ์ คือ เหตุการณ์อันว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรง
อาพาธ และเหตกุารณ์อนัวา่ด้วยการแบง่พระบรมสารีริกธาต ุ 
  ในตอนท่ีว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงอาพาธ ปรากฏในมหา
ปรินิพพานสตูร พระสตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เลม่ 10 (2539: 
119-120) เนือ้ความได้กล่าวถึง นายจุนทะ ได้ถวายเนือ้สุกรแด่พระพุทธเจ้า  
พระพทุธองค์ทรงเสวยเนือ้สกุรแล้วเกิดอาพาธอย่างหนกั มีเวทนากล้าเกิดแตก่าร
ประชวรลงโลหิต ทรงอดกลัน้เวทนาเหล่านัน้ไว้ แล้วเสด็จเดินทางต่อไปกับ 
พระอานนท์ จนถึงบริเวณแมน่ า้แหง่หนึง่ พระองค์ให้พระอานนท์ตกัน า้มาให้เสวย 
แต่น า้ได้ขุ่นมวัไปหมดอนัเน่ืองจากถูกกระบวนเกวียน 500 เล่ม ได้เหยียบย า้ไป
ก่อนแล้ว พระองค์จงึได้ตรัสให้พระอานนท์น าน า้มาให้เสวยถึง 3 ครัง้ เม่ือครัง้ท่ี 3 
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พระอานนท์ได้ไปตกัน า้มาให้พระองค์เสวย ปรากฏวา่น า้ท่ีเคยขุน่มวัเกิดใสสะอาด 
ไมขุ่น่มวัเลย พระอานนท์เกิดความอศัจรรย์เป็นอยา่งยิ่ง  
  เหตกุารณ์ดงักล่าว ได้มีการน ามาผลิตซ า้ความในต านานอรัุงค-
ธาต ุโดยได้กลา่วถึงพระพทุธเจ้า ทรงเสวยเนือ้สกุร แล้วทรงอาพาธอยา่งนกั และมี
การกลา่วถึงพระพทุธองค์ทรงมีประสงค์จะเสวยน า้ ทรงให้พระอานนท์ตกัน า้มาให้
เสวย แตน่ า้ได้ขนุมวัไปหมดด้วยเชน่กนั ดงัปรากฏข้อความในตอนนีห้นึง่วา่  

“ยงัมีกาลคาบหนึ่งหมูง้วน (สุกรเบื่อเมา/อาหารเป็นพิษ) ก็มา
เถิงแก่สัพพัญญูเจ้าจึงถามว่า ดูราอานนท์วิหารหลังเก่าอยุดอยา 
(อยุดอยา หมายถึง ซ่อมแซม, ปฏิสังขรณ์) ก่อนดีบ่จา เจ้าอานนท์จึง
กล่าวว่าปกูใหม่อยู่ดีก็ข้าแล สพัพญัญเูจ้าจึงว่า พระตถาคตจกันิพพาน
แลเมืองใดยงัแคว้นใหญ่นัน้จา เจ้าอานนท์จงึวา่ เมืองราชคฤห์ ใหญ่ก็ข้า
แล พระเจ้าจึงกล่าวว่า พระตถาคตจกันิพพานในเมืองกสุินาราย เหตวุ่า 
ยงัไป่ได้มีมิตตา (เมตตา) ยงัพราหมณ์ผู้หนึง่หัน้แล เมืองอนันีมี้พราหมณ์
ผู้หนึ่งช่ือ โสตถิพราหมณ์และได้เอาหญ้าคาเขียวแปดก ามาปูให้พระ
ตถาคตนัง่ลวดเกิดเป็นแท่นแก้วจีงได้ตดัผยาสพัพญัญุตญาน แท้ดีหลี
แล บคุคละผู้ใดได้ยงัคดึฮอดอนัพระตถาคตได้บริโภคนัน้เอาต้นไม้ฮังนัน้
มาส้างพุทธฮูปก็ประเสิดนกั เหตวุ่าไม้ 2 ต้นนีต้ถาคตได้บริโภคเป็นอนั
ประเสิดแล พระเจ้ากล่าวท่อนัน้แล้วสนัยงัหมงู้วนจึงไปเมืองกุสินาราย 
ฮาก (อาเจียน) ออกเป็นเลือด เจ้าอานนท์ไปเอาน า้มาให้สนัก็เกิดเป็นขุน่
เป็นตมเสียซู่แห่งเจ้าจึงไหว้ว่า ผู้ ข้าไปเอาน า้ท่ีใดมาให้สนัก็ขุ่นเสีย ผู้ ข้า
จักซ า้ไปหาอันใหม่ก่อน สัพพัญญูเจ้าจึงว่าอย่าได้ไปเอาเทิน แม่นว่า
ท่านไปเอาท่ีใดน า้อันใสแต่ก่อนนัน้ก็จกัขุ่นเป็นตมสิ่งเดียวนัน้แล ดูรา
อานนท์เม่ือชาติก่อนพุ้นพระตถาคตได้เป็นพ่อค้าเกวียนวัว แคมทาง
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อยากน า้น าอันใสมีท่ีไกลน า้อันขุ่นมีท่ีใกล้ค าค้าน (ความเกียจค้าน) 
 มีฟ้าวย้ายเกวียนไปจงูงวัไปให้กินน า้อนัขุ่นแกมตม เวรอนันัน้ไป่หมดก็
มาซ า้บดันีแ้ล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 82-84) 

  จากข้อความท่ีได้ยกมากล่าวข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นสมัพนัธบทกนัระหว่างตวับทในมหาปรินิพพานสตูรกบัตวับทในต านาน
อุรังคธาต ุในเหตกุารณ์อนัว่าพระพุทธเจ้าทรงอาพาธนี ้โดยการลอกเลียนแบบ 
และการอ้างถึง ซึ่งมีเนือ้หาหลกัคล้ายคลึงกนั กล่าวคือ ต านานอรัุงคธาตไุด้หยิบ
ยืมเอาเนือ้หาบางช่วงบางตอนจากมหาปรินิพพานสูตรมาปรับ โดยการ
ลอกเลียนแบบจากตวับทในมหาปรินิพพานสตูร อนัว่าด้วยพระพทุธเจ้าทรงเสวย
เนือ้สุกรจนเป็นเหตุให้อาพาธ และมีการลอกเลียนแบบเนือ้หาท่ีว่าด้วย
พระพทุธเจ้าให้พระอานนท์ตกัน า้มาให้เสวย สว่นรายละเอียดปลีกยอ่ยของเนือ้หา
นัน้ได้มีการปรับเปล่ียน โดยการเพิ่มเติม และการตัดข้อความบางส่วนออก 
กล่าวคือ การเพิ่มเติมนัน้ได้เพิ่มเติมข้อความท่ีไมป่รากฏมีในมหาปรินิพพานสตูร 
เชน่ ข้อความท่ีวา่ พระพทุธองค์ได้ถามถึงวิหารท่ีเก่าแล้วซอ่มแซมใหม ่กบัวิหารท่ี
สร้างขึน้มาใหม่ อย่างไรจะดีกว่ากัน พระอานนท์จึงกราบทูลว่าวิหารท่ีสร้างขึน้
ใหม่ย่อมดีกว่าหลังเก่า และข้อความท่ีกล่าวถึงการเอาไม้รังมาสร้างเป็น
พระพุทธรูปเพ่ือเป็นเคร่ืองระลึกถึงกราบไหว้บูชาแทนองค์พระพุทธเจ้า ซึ่ง
ข้อความดงักล่าวนีไ้ม่ปรากฏมีในมหาปรินิพพานสูตร ส่วนการตดัข้อความบาง
ข้อความออกนัน้ จะเห็นวา่ ข้อความในมหาปรินิพพานสตูรนัน้มีขนาดยาว โดยใน
ตอนท่ีพระพทุธเจ้าทรงอาพาธนี ้ได้กล่าวไว้อย่างละเอียด ส่วนข้อความในต านาน
อรัุงคธาตไุด้กลา่วอยา่งแบบรวบรัดตดัตอนเอาเฉพาะเหตกุารณ์ส าคญัในหลาย ๆ 
เหตกุารณ์มารวมไว้ด้วยกัน เช่น เหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าทรงอาพาธ เหตกุารณ์
การกลา่วอ้างถึงพระพทุธเจ้าจะเสดจ็ไปโปรดโสตถิพราหมณ์ หรือเหตกุารณ์ท่ีพระ
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อานนท์ตกัน า้มาถวายพระพทุธองค์ เป็นต้น ได้กล่าวไว้อยา่งสัน้ ๆ  พอให้รู้ว่าได้มี
เหตกุารณ์เหล่านัน้ปรากฏอยู่ โดยการลอกเลียนแบบและการอ้างถึงเหตุการณ์
ดงักลา่วมาไว้ในตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
  ส่วนเหตกุารณ์อนัว่าด้วยการถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้า
และการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ได้ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร พระ
สตุตนัตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค พระไตรปิฎก เล่ม 10 (2539: 175-178) เนือ้หา
กลา่วถึง พระมหากสัสปเถระ เข้าไปยงัมกฎุพนัธเจดีย์ของพวกเจ้ามลัละในกรุงกสุิ
นารา ถึงท่ีจิตกาธานของพระผู้ มีพระภาคเจ้าแล้ว ประนมมือกระท าประทกัษิณ
จิตกาธาน 3 รอบ เปิดผ้าคลมุทางพระบาท ถวายอภิวาทพระยคุลบาทของพระผู้ มี
พระภาคด้วยเศียรเกล้า และภิกษุ 500 รูป ก็ถวายอภิวาทพระยคุลบาทของพระผู้
มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า เม่ือท่านพระมหากัสสปะและภิกษุ 500 รูป ถวาย
อภิวาทเสร็จแล้ว จิตกาธานของพระผู้ มีพระภาคได้ติดไฟลุกโพลงขึน้เอง (ด้วย
อานภุาพของเทวดา) เม่ือพระเพลิงไหม้พระสรีระของพระผู้ มีพระภาค พระอวยัวะ 
คือ พระฉวี (ผิวนอก) พระจัมมะ (หนัง) พระมังสา (เนือ้) พระนหารู (เอ็น) และ
พระลสิกา (ไขข้อหรือไขกระดกู) ไม่ปรากฏเถ้าไม่ปรากฏเขม่าเลย คงเหลืออยู่แต่
พระสรีระเท่านัน้ หลงัจากถวายพระเพลิงพระสรีระพระพทุธเจ้าเสร็จแล้ว ในขณะ
ท่ีมีการฉลองพระบรมสารีริกธาตุอยู่นัน้ ข่าวได้แพร่ไปยังอาณาจักรทัง้หลาย
ภายนอกพระนคร จึงท าให้กษัตริย์และพราหมณ์จากอาณาจกัรตา่ง ๆ  ได้แก่ พระ-
เจ้าอชาตศตัรูแห่งกรุงราชคฤห์ กษัตริย์ลิจฉวีแห่งเมืองเวสาลี กษัตริย์ศากยวงศ์
และพระประยรูญาตแิหง่เมืองกบิลพสัดุ์ กษัตริย์ถลูะ แหง่เมืองอลัลกปัปะ กษัตริย์
โกลิยะแห่งเมืองรามคาม พราหมณ์เวฎฐทีปกะแห่งเมืองเวฎฐทีปกะ และกษัตริย์
มลัละแห่งเมืองปาวา กษัตริย์และผู้ปกครองบ้านเมืองเหล่านัน้ต่างก็ส่งทูตและ
กองทพัไปขอส่วนแบง่พระบรมสารีริกธาต ุณ เมืองกสุินารา โทณพราหมณ์จึงได้
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แบง่พระบรมสารีริกธาตอุอกเป็น 8 ส่วนเท่ากนั บรรดาทตูานทุตูก็ได้อญัเชิญพระ
บรมสารีริกธาตกุลบัไปยงัประเทศของตน ตัง้สกัการบชูาแล้วสร้างสถปูบรรจไุว้ใน
บ้านเมืองของแต่ละประเทศ ส่วนโทณพราหมณ์ได้รับตมุพะ (ทะนานตวง) ท่ีใช้
ตวงพระบรมสารีริกธาตไุปสร้างสถปูบรรจไุว้สกัการะบชูา  
  เหตกุารณ์ว่าด้วยการถวายพระเพลิงของพระพทุธเจ้าและการ
แบ่งพระบรมสารีริกธาตนีุ ้ได้มีการกล่าวซ า้ในต านานอุรังคธาต ุเป็นเหตกุารณ์
ท่ีว่าด้วยพระมหากัสสปเถระได้ถวายพระเพลิงของพระพุทธเจ้า พระธาตไุด้แตก
ออกเป็นส่วน ๆ บางส่วนพราหมณ์น าไป บางส่วนนาคน าไป ส่วนอุรังคธาตหุรือ
พระธาตุส่วนหน้าอกนัน้พระมหากัสสปเถระได้น ามาบรรจุไว้ท่ีภูก าพร้า ดัง
ข้อความในต านานอรัุงคธาตคุวามตอนหนึง่วา่ 

“สพัพญัญเูจ้าสัง่มหาอานนท์ดงันัน้แล้ว จกักระท าอธิษฐานไว้
ตาบใด มหากสัสปเถระไป่มาเอาอรัุงคธาตไุปไว้ดอยกปัปปันนคีรินัน้ ไฟ
ธาตจุงอย่าได้ไหมองค์พระตถาคตเทิน อธิษฐานแล้วนิพพานไปแล้วเอา
สัพพัญญูเจ้าใส่โกศพระนมแต่งแปงแล้วซู่อันท้าวพระยามหากษัตริย์
และคนทัง้หลายเจาะไฟใส่ก็บ่ไหม้ มอดเสียเป็นหลายเท่ือหลายที ยาม
นัน้มหากัสสปเถระเจ้าลุกจากเมืองเวสาลีมาฮอดพระพุทธเจ้ากระท า
ปาฏิหาริย์ย่ืนตีนก า้ขวาออกจากโกศแล้ว มหากสัสปเถระเจ้าโจมเอาใส่
หัวไว้ ยามนัน้อุรังคธาตุหากห่อผ้ากัมพลมัดป้อมออกจากโกศลงมา
ตัง้อยู่ฝ่ามือเบือ้งขวาแห่งมหากสัสปเถระเจ้าแล้วไฟธาตนุัน้หากลุกเป็น
แปว เปลวโหมโกศสพัพญัญเูจ้ายงัแตธ่าตทุัง้มวล ธาตกุระโปง (หวั) เกิด
กติกามหาพรหม (ฆฏิกาพรหม) เอาเมือไว้พรหมโลก ธาตแุข้วหมากแง  
โทนะพรามเอาเหล้มเกล้าเซ่ืองไว้ พระยาอินทาลกัเอาหนีเมือไว้ในเมือง
ดาวตงึสา ธาตดุกูด้ามมีด พระยานาคเอาเมือไว้เมืองนาค สรีระธาตพุระ
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เจ้าล า้นัน้ส ่าท่อหน่วยถัว่ควาง (กวาง) ส ่าท่อเม็ดข้าวสานหกั ส ่าท่อเม็ด
ฟันผกักาส พระยาอชาตสตัตเูอาไปไว้ในถ า้สตัตปัณคหูาพุ้นก็มีหัน้แล” 
(ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 86) 

  จากข้อความท่ีได้ยกมากล่าวข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึง
ความเป็นสมัพนัธบทกันระหว่างมหาปรินิพพานสูตรกับต านานอุรังคธาต ุซึ่งมี
เนือ้หาหลักคล้ายคลึงกัน คือ เป็นเหตุการณ์อันว่าด้วยการถวายพระเพลิงของ
พระพุทธเจ้าและการแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุโดยมีพระมหากัสสปเถระเป็นตวั
ละครท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด ท่ีได้เป็นผู้ ถวายเพลิงของพระพุทธเจ้า ซึ่งหาก
ปราศจากพระมหากสัสปะแล้วไม่มีผู้ ใดจะท าให้พระสรีระของพระพทุธเจ้าติดไฟ
ได้ ในมหาปรินิพพานสูตร ได้กล่าวถึง พระมหากัสสปเถระถวายอภิวาทพระศพ
ของพระพทุธเจ้าแล้วไฟได้ลกุไหม้ขึน้เอง ซึง่เป็นปกตวิิสยัของพระพทุธเจ้าท่ีแสดง
อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ หลงัจากถวายพระเพลิงเสร็จแล้ว โทณพราหมณ์แบง่พระบรม
สารีริกธาตอุอกเป็น 8 ส่วน แบง่ให้กบักษัตริย์ทัง้ 8 เมืองนัน้ ส่วนในต านานอรัุงค
ธาตไุด้มีกล่าวถึงเหตกุารณ์การถวายพระเพลิงของพระพทุธเจ้าอย่างพิสดาร โดย
ได้อ้างถึงพระมหากสัสปเถระเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทมากท่ีสดุในการถวายพระเพลิงตาม
รูปแบบประเพณีนิยมแบบท้องถ่ิน ซึ่งมีการปรับเปล่ียนรายละเอียดปลีกย่อยให้มี
ความแตกต่างจากตัวบทมหาปรินิพพานสูตรอยู่บางประการ กล่าวคือ มีการ
น าเสนอในรูปแบบท่ีเน้นในเร่ืองอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์มากกว่า จะเห็นได้จากเม่ือ
พระมหากัสสปเถระมาถึงบริเวณท่ีถวายพระเพลิง พระพุทธเจ้าได้ทรงท า
ปาฏิหาริย์ พระบาทเบือ้งขวาได้ย่ืนออกมา พระมหากสัสปเถระจึงได้ถวายบงัคม
ด้วยเศียรเกล้า จากนัน้อุรังคธาตก็ุได้ออกจากโกศมาวางอยู่บนมือเบือ้งขวาของ
พระมหากัสสปเถระเอง ซึ่งเหตกุารณ์ตอนนีด้ปูระหนึ่งว่า ต้องการจะเน้นการน า 
อรัุงคธาตไุปบรรจไุว้ท่ีภูก าพร้าหรือพระธาตพุนมเป็นส าคญั จากนัน้เปลวไฟจงึได้
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ลกุไหม้พระสรีระของพระพทุธเจ้า จึงได้แตกเป็นพระธาตสุ่วนตา่ง ๆ  คือ พระธาตุ
กระโปงหวั (พระธาตสุ่วนพระเศียร) ฆฏิกาพรหมเอาไปบชูาท่ีพรหมโลก พระธาตุ
แข้วหมากแง (ทันตธาตุ) โทนพราหมณ์เอาซ่อนไว้ท่ีป่ินปักผม พระอินทร์ลกัไป
บชูาท่ีดาวดงึส์ พระธาตดุ้ามมีด พญานาคเอาไปบชูาท่ีเมืองนาค สว่นพระธาตเุลก็ 
ๆ น้อย ๆ ท่ีแตกออกเท่ากับเมล็ดข้าวสาร หรือเท่ากับเมล็ดพนัธุ์ผกักาด พระเจ้า
อชาตศตัรูเอาไปบชูาไว้ท่ีถ า้สตัตบรรณคหูา  
  ดงันัน้ เหตกุารณ์อนัวา่ด้วยการถวายพระเพลิงของพระพทุธเจ้า 
และการแบง่พระบรมสารีริกธาต ุท่ีปรากฏในตวับทมหาปรินิพพานสตูร กบัตวับท
ต านานอรัุงคธาต ุมีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ และ
อ้างถึง กล่าวคือ ได้ลอกเลียนแบบเอาเหตกุารณ์ส าคญั ๆ  มาจากมหาปรินิพพาน
สูตร ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยนัน้ได้มีความแตกต่างจากตัวบทต้นแบบมหา
ปรินิพพานสตูร มีการเพิ่มเหตกุารณ์ กล่าวคือ ได้มีการเพิ่มเหตกุารณ์อนัว่าด้วย
พระอรัุงคธาตไุด้ออกจากพระโกศแล้วมาประดิษฐานอยู่บนมือเบือ้งขวาของพระ
มหากสัสปเถระ มีการปรับเปล่ียนข้อมลูบางส่วนให้แตกตา่งไปจากเดิม กล่าวคือ 
ข้อมลูอนัวา่ด้วยการแบง่พระบรมสารีริกธาต ุท่ีตวับทต้นแบบมหาปรินิพพานสตูร
ได้กลา่วถึงการแบบพระบรมสารีริกธาตอุอกเป็น 8 สว่น แบง่ให้กบัเมืองตา่ง ๆ แต่
ในต านานอรัุงคธาตไุด้กลา่วให้แตกตา่งออกไป โดยพระธาตตุา่ง ๆ เหลา่นัน้ ไมไ่ด้
ถูกจ ากัดความเป็นเจ้าของอยู่เฉพาะพืน้ท่ีของมนุษยโลกอันมีพระมหากษัตริย์
หลักเท่านัน้ หากแต่ได้มีการแบ่งออกน าไปประดิษฐานยังพืน้ท่ีเทวโลก เช่น 
ดาวดึงส์ พรหมโลก และนาคพิภพ เป็นต้นด้วย ลักษณะเช่นนีไ้ด้สะท้อน
ปรับเปล่ียนตัวบท เม่ือตัวบทหนึ่ง ๆ ถูกน าไปผลิตในอีกพืน้ท่ีหนึ่งได้มีการ
เปล่ียนแปลงด้านตวับทบางประการให้แตกตา่งไปจากเดิม แตก็่ยงัทิง้ร่อยรอยไว้
ให้เห็นในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ การอ้างถึงตวับทเดมิอยู่ 
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  นอกจากนัน้แล้วยงัได้มีการหยิบยืมข้อมลูท่ีปรากฏในอรรถกถา
ชาดก นิทานธรรมบทเร่ืองต่าง ๆ  น ามาปรับเปล่ียน ผสมผสานกับเร่ืองราวของ
ท้องถ่ิน โดยมีการกล่าวอ้างอิงช่ือตวัละคร มีการกล่าวอ้างถึงเหตกุารณ์ส าคญั ๆ 
ตลอดถึงมีการกลา่วอ้างถึงด้วยการยกพทุธสภุาษิตท่ีปรากฏอยูใ่นอรรถกถาชาดก
เข้ามาใช้ประกอบการเล่านิทานแบบอิงธรรมะ ในรูปของการสั่งสอนหรือแสดง
ธรรม ดงัจะยกตวัอยา่งตอ่ไป 
  จาก “มัลลิกาเทวี” สู่ “อินทสว่างลงฮอด” 
  นิทานธรรมบทเร่ืองนางมลัลิกาเทวี วรรณกรรมเร่ืองนีป้รากฏอยู่
ในอรรถกถา ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท ชราวรรคท่ี 11 (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐกถา 
ปญฺจโม ภาโค, 2541: 107-111) เนือ้หาได้กลา่วถึงนางมลัลิกาเทวี ผู้ เป็นพระมเหสี
ของพระเจ้าปเสนทิโกศล เสด็จเข้าไปยงัซุ้มส าหรับสรงสนาน ทรงช าระพระโอษฐ์
แล้ว ทรงน้อมพระสรีระลงปรารภเพ่ือจะช าระพระชงฆ์ มีสนุขัตวัโปรดตวัหนึ่ง เข้า
ไปพร้อมกบัพระนางทีเดียว มนัเห็นพระนางน้อมลงเชน่นัน้ จึงเร่ิมจะท าอสทัธรรม
สนัถวะ พระนางทรงยินดีผสัสะของมนั จึงได้ประทบัยืนอยู่ พระเจ้าปเสนทิโกศล
ทอดพระเนตรทางพระแกลในปราสาทชัน้บน ทรงเห็นกิริยานัน้ จึงตรัสว่า "หญิง
ถ่อย จงฉิบหาย เพราะเหตไุร เจ้าจึงได้ท ากรรมเห็นปานนี?้ “พระนางมลัลิกา ตรัส
ตอบว่า “ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าฯ ผู้ ใดผู้หนึ่งเข้าไปยงัซุ้มน า้นีผู้้
เดียวเทา่นัน้ ก็ปรากฏเป็นสองคน แก่ผู้ ท่ีแลดทูางพระแกลนี”้  
  นิทานธรรมบทเร่ืองนี ้ได้น ามาผลิตซ า้ในต านานอุรังธาต ุโดย
การอ้างอิง การอ้างถึง ซึ่งการอ้างอิงนัน้ในท่ีนีไ้ด้อ้างอิงช่ือตัวละคร คือ นาง
มลัลิกาเทวี และพระเจ้าปเสนทิโกศล ส่วนการอ้างถึงนัน้ได้เท้าความถึงบพุกรรม
จากการท่ีนางมลัลิกาได้ท าอสทัธรรมสนัถวะกบัสนุขัตวัโปรด และได้โกหกตอ่พระ
เจ้าปเสนทิโกศล เป็นเหตเุกิดมารับใช้กรรมเป็นนางอินทสว่างลงฮอด ในตระกลู
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ของกษัตริย์ ส่วนพระเจ้าปเสนทิโกศลได้เกิดมาเป็นบุรีจนัทอ้วยล่วย ในตระกูล
สามญัชน ดงัข้อความในตอนหนึง่วา่  

“พระยาจันทบุรีประสิทธิสักกเทวะ (บุรีจันทอ้วยล่วย) ตนนัน้
แมน่พระยาปเสน (ปเสนทิโกศล) มาเกิดใช้กมัมะเสด พงุใหญ่นัน้เป็นเค้า
หัน้แล อนันึ่งได้เข้าลกุอ านานแห่งมาตคุาม คือ นางมริกา (มลัลิกาเทวี) 
พระยาได้ลงมาจากปราสาทไปสู่ส้วมอาบดงันัน้ จึงเกิดในกระกลูพ่อนา
เพ่ือดงันัน้แล ลกูสาวกระกลูวงศ์นัน้แม่นนางมลิกาเกิดใช้กมัมะกระเสด
อนันางได้ให้หมาเสบ ได้ตกนรกเจ็ดวนับาปหนกัหมดแล้ว กมัมะยงัจกัได้
กระกลูพอ่นาเป็นผวัเพ่ือดงันัน้แล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 52) 

  จากข้อความข้างต้นนีไ้ด้ สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธ
บทกันระหว่างนิทานธรรมบทเร่ืองนางมัลลาเทวีกับต านานอุรังคธาตุ โดยการ
อ้างอิง การอ้างถึง กล่าวคือ ในต านานอุรังคธาตท่ีุมีการหยิบยืมเอานิทานธรรม
บทเร่ืองนีม้าเพ่ือต้องการจะอธิบายเก่ียวกับเร่ืองกรรม ซึ่งได้มีการเท้าความถึง
เหตุการณ์ท่ีนางมัลลิกาเทวีท่ีได้ทรงท าอสัทธรรมสันถวะกับสุนัขตวัโปรด เม่ือ
สวรรคตไปได้ไปตกนรก หลงัจากท่ีนางได้รับใช้กรรมไปตกนรกแล้ว เม่ือเกิดมาใน
ชาตปัิจจบุนัได้เกิดในราชสกลุ มีช่ือวา่ อินทสวา่งลงฮอด ด้วยเศษท่ีเหลือ จงึท าให้
นางต้องได้สามญัชน คือ บรีุจนัทอ้วยล่วยเป็นพระสวามี ลกัษณะเช่นนีจ้ึงท าให้
วรรณกรรมในนิทานธรรมบทเร่ืองดังกล่าวได้มีอิทธิพลต่อต านานอุรังคธาตุ  
ในรูปแบบของการอ้างอิง การอ้างถึง โดยได้อ้างอิงเอาช่ือตวัละคร คือ พระเจ้า 
ปเสนทิโกศล พระนางมลัลิกาเทวี และอ้างถึงเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในอดีตชาติท่ีได้
ท าทรงอสทัธรรมสนัถวะกบัสนุขัตวัโปรด และได้โกหกพระเจ้าปเสนทิโกศล จนเป็น
เหตุให้ได้รับใช้กรรมในชาติต่อ ๆ มา ลักษณะดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงการ
ถ่ายโยงข้อมลูกนัระหวา่งนิทานธรรมบทเร่ืองนางมลัลกาเทวีกบัต านานอรัุงคธาต ุ
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  จาก “เอรกปัตตนาคราช” สู่ “พญาปลาค าแห่งเวินปลา” 

นิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช วรรณกรรมเร่ืองนีป้รากฏ
อยูใ่นอรรถกถา ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบท พทุธวรรคท่ี 14 (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐก-
ถา ฉฏฺโฐ ภาโค, 2541: 94-99) เนือ้หาได้กล่าวถึงพระภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งในพระ
ศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจ้า ได้ลอ่งเรือไปตามแมน่ า้คงคา แล้วเดด็ใบ
ตะไคร้น า้กอหนึ่ง เม่ือเรือแล่นไปโดยเร็วก็ไมย่อมปล่อย ท าให้ใบตะไคร้น า้ขาดไป 
ภิกษุหนุ่มรูปนัน้ไม่แสดงอาบตัิด้วยคิดว่าเป็นอาบตัิเล็กน้อย เม่ือถึงเวลาใกล้จะ
มรณภาพ ก็เดือดร้อนใจว่า “เรามีศีลไมบ่ริสทุธ์ิ” จตุิจากอตัภาพนัน้แล้วไปบงัเกิด
เป็นอตัภาพของพญานาค มีร่างกายประมาณเท่าเรือโกลน มีช่ือว่า “เอรกปัตตะ
นาคราช” เฝา้รอคอยการเสดจ็มาของพระพทุธเจ้า  
  นิทานธรรมบทเร่ืองนีมี้ลกัษณะคล้ายคลึงกบัเร่ืองราวของพญา
ปลาค าท่ีอยู่อาศัยอยู่ ในบริเวณพระบาทเวินปลา โดยมีเร่ืองราวเล่าว่า 
พระพทุธเจ้าเสด็จมาตามล าน า้โขง ได้เจอกบัพญาปลาตวัหนึ่งพร้อมด้วยบริวาร
ติดตามพระพุทธองค์มา พระอานนท์ได้ถามถึงบุพกรรมของพญาปลานัน้ 
พระพุทธเจ้าจึงตรัสถึงบุพกรรมของปลาท่ีเคยเกิดเป็นพระภิกษุในศาสนาของ
พระกสัสปพทุธเจ้า ดงัความในตอนหนึง่วา่  

“พระเจ้าเสด็จจากท่ีนัน้ไปสีโคตรบองเพียงท่ีอยู่พระยาปลาตวั
หนึ่งเห็นรัศมีรังสีพระเจ้าจึงพาบริวารแห่งตนแล้วน าน า้ไป พระเจ้า
กระท าหสัสิตกุานแย้มหวั เจ้าอานนท์จงึไหว้วา่สพัพญัญเูจ้าแย้มหวัด้วย
เหตอุนัใดก็ข้าจา พระเจ้าตรัสตอบว่า ดรูาอานนท์ พระตถาคตเห็นพระ
ยาปลา พาบริวารมาน าซู่ฝ่ังน า้นีแ้ล พระยาปลาตวันีเ้ม่ือก่อนพุ้นได้บวช
เป็นภิกษุในส านกัพระเจ้ากสัสปะ ได้มาแค้มน า้ท่ีอยูนี่แ้ลเดด็เอาใบไม้มา
ฮองกินข้าว เม่ือใกล้จตุิมีค ากินแหนงจึงได้เป็นพระยาปลาอยู่ในท่ีนีแ้ละ
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มันเห็นรัสสมีอันต่างแลได้ยินเสียงค้องกอง อันดีแต่เม่ือก่อนจึงฮู้
สพัพญัญดูงันัน้แล ปลาตวันีจ้กัมีอายยืุนนกัเมตเตยยะโพธิสดัลงมาเป็น
พระเจ้าจงึจตุจิากชาตเิป็นปลานีไ้ด้บวชเป็นภิกษุภาวนาในส านกัพระเจ้า
เมตเตยยะพุ้นแล พระยาปลาได้ยินก็ชมช่ืนยินดีคนิงในใจใคร่ได้ยงัฮอย
ปาทลกัขนาพระพทุธเจ้าได้ตรัสรู้แจ้งจึงมิตตาอธิฏฐานโง่นหินแคมน า้ท่ี
นัน้ก็มีแล คนทัง้หลายจึงว่า ปาทลกัขนาเว็นปา (เวินปลา) มาเท่ากาล
บดันีแ้ล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 65) 

  จากเร่ืองราวท่ีได้ยกมากล่าวข้างต้นนี ้สะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นสมัพนัธบทกันระหว่างตวับทในนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราชกับตวั
บทในต านานอรัุงคธาต ุโดยการลอกเลียนแบบ การปรับเปล่ียนความ และการเพิม่
ความเป็นส าคญั ซึ่งการลอกเลียนแบบจากนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช
มาสู่พญาปลาค านัน้ ได้มีการลอกเลียนแบบเอาเหตุการณ์อนัว่าด้วยการเสด็จ
เลียบโลกมาของพระพทุธเจ้า โดยมีเหตกุารณ์คล้ายคลึงกนั ในพืน้ท่ีแตกตา่งกัน 
เหตุการณ์ในนิทานธรรมเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุ่มแม่น า้คงคา ประเทศอินเดีย ส่วน
เหตุการณ์ของต านานอุรังคธาตุเกิดขึน้ในพืน้ท่ีลุ่มน า้โขงประเทศไทยและลาว  
มีเนือ้เร่ืองท่ีกล่าวถึงเหตกุารณ์พระพทุธเจ้าเสด็จเลียบโลกมาถึงบริเวณแม่น า้คง
คา แล้วพบกับพญานาคช่ือเอรกปัตตนาคราช หรือพระพุทธเจ้าเสด็จเลียบโลก
มาถึงบริเวณแม่น า้โขง ในบริเวณพืน้ท่ีพระบาทเวินปลา แล้วพบกบัพญาปลาค า 
พระอานนท์หรือพระภิกษุทลูถามบพุกรรมของเอรกปัตตนาคราชหรือพญาปลาค า 
พระพทุธเจ้าตรัสวา่ นาคหรือปลาตวันี ้ในอดีตชาตเิคยเกิดเป็นพระภิกษุในศาสนา
ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ได้เด็ดใบตะไคร้น า้หรือใบไม้ในน า้ แล้วไม่
แสดงอาบตัิเพราะคิดว่าเป็นอาบตัิเล็กน้อย เม่ือใกล้จะมรณภาพมีจิตกังวลใน
อาบตัิ จึงได้เกิดเป็นพญานาคช่ือวา่เอรกปัตตนาคราช หรือได้เกิดเป็นพระยาปลา
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ค าอาศยัอยู่บริเวณพระบาทเวินปลา แม่น า้โขง ได้เฝ้ารอคอยการเสด็จมาโปรด
ของพระพุทธเจ้า ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการลอกเลียนแบบโดยต านานอุรังคธาตุได้
ลอกเลียนแบบเอาโครงเร่ืองหลกัมาจากนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช มา
ใช้ในการสร้างเร่ืองอันว่าด้วยการเสด็จเลียบโลกมาของพระพุทธเจ้าแล้วได้
ประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ ท าให้พืน้ท่ีดังกล่าวเป็นพืน้ท่ีส าคญัทางพุทธ
ศาสนาในลุม่น า้โขง 
  การปรับเปล่ียนความ จากการศึกษาพบว่าในนิทานธรรมบท 
เอรกปัตตนาคราช มีเนือ้เร่ืองกลา่วถึงกลอบุายของเอรกปัตตนาคราชท่ีให้ธิดาของ
ตนยืนอยู่บนพงัพานแล้วขบัเพลงขบัตอบกบัผู้คนชาวเมืองชมพูทวีป เพ่ือต้องการ
จะทราบการเกิดขึน้ของพระพุทธเจ้า ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนัน้ไม่มีปรากฏใน
ต านานอุรังคธาต ุแต่หากปรากฏเหตุการณ์อนัว่าด้วยการได้ยินเสียงฆ้องเสียง
กลองอนัเป็นสญัญาณบง่บอกถึงการเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้าหรือการด ารงอยู่ของ
พทุธศาสนาแทน ซึ่งเหตกุารณ์ดงักล่าวนี ้ไม่ว่าจะเป็นเหตกุารณ์การขบัเพลงขบั
ของนาค หรือเหตุการณ์การได้ยินเสียงฆ้องเสียงกลอง ล้วนแล้วแต่เป็นการบ่ง
บอกถึงการเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้าหรือการด ารงอยูข่องพทุธศาสนา ซึง่เหตกุารณ์
ท่ีเกิดขึน้ดงักล่าวสะท้อนถึงความเป็นสมัพนัธบทระหว่างตวับทในนิทานธรรมบท
เร่ืองเอรกปัตตนาคราชกบัต านานอรัุงคธาตไุด้เชน่กนั 
  ส่วนสัมพันธบทแบบการเพิ่มความ ในนิทานธรรมบทเร่ืองเอ
รกปัตตนาคราชนัน้ ไมไ่ด้กลา่วถึงเหตกุารณ์การประทบัรอยพระพทุธบาทแตอ่ยา่ง
ใด หากแตเ่ป็นการเน้นเร่ืองการสอนเร่ืองกรรม การเกิดเป็นมนษุย์ การได้ฟังธรรม
ของพระพทุธเจ้า และการเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้านัน้ เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึน้ยาก ส่วน
ในต านานอุรังคธาตไุด้กล่าวถึงเหตกุารณ์ประทับรอยพระพุทธบาทไว้ท่ีบริเวณ
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พระบาทเวินปลา ลกัษณะดงักลา่วจงึเป็นการเพิ่มเตมิความเข้ามาใหมใ่ห้เพ่ือตอก
ย า้ความเป็นพืน้ท่ีทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ินในชมุชนลุม่น า้โขง 
  นอกจากนัน้เหตกุารณ์อนัวา่ด้วยพระพทุธเจ้าเสดจ็มาในบริเวณ
พระบาทเวินปลานี ้ได้มีการน าผลิตซ า้ให้เป็นเร่ืองเล่าท่ีเป็นส านวนท้องถ่ินเพิ่ม
เข้ามาอีกส านวนหนึ่ง ซึ่งมีเนือ้เร่ืองท่ีแตกต่างออกไป ดงัข้อความตอนหนึ่งใน
หนงัสือพิมพ์มตชิน (ฉบบัวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2557 หน้า 8) ความวา่ “พระพทุธเจ้า
เสด็จเดินทางเผยแผ่พระธรรมในชมพทูวีปและลุ่มน า้โขง โดยพระองค์ทรงล่องมา
ตามล าแมน่ า้โขง ปรากฏวา่มีเหลา่พญานาคใต้เมืองบาดาล รวมทัง้พญาปลาค าท่ี
เล่ือมใสในพุทธศาสนา ได้แปลงกายไปนิมนต์พระพุทธองค์ลงไปแสดงธรรมใต้
บาดาล และก่อนท่ีพระองค์จะเสด็จกลบัขึน้มายงัโลกมนษุย์ เหล่านาคและพญา
ปลาค าได้ร้องขอสิ่งศกัดิสิทธ์ิแทนพระองค์ไว้กราบไหว้บชูา สมเด็จพระสมัมาสมั-
พุทธเจ้าจึงได้ประทบัรอยพระบาทไว้บนโขดหินแห่งนี ้ปรากฏเป็นรอยพระพุทธ
บาทเวินปลามาจนถึงปัจจบุนั” 
  ต านานอรัุงคธาตนีุ ้นอกจากจะมีการหยิบยืมในลกัษณะท่ีเน้น
เร่ืองราวในนิทานชาดกแล้ว ยังมีน าเอาค าสอนทางพุทธศาสนาในรูปของพุทธ
สุภาษิตจากอรรถกถาชาดกมาใช้ในการประกอบการอธิบาย หรือการสัง่สอนใน
ด้านใดด้านหนึ่ง จากการศึกษาพบว่า มีการกล่าวอ้างพุทธสุภาษิตอยู่อย่าง
หลากหลาย ในท่ีนีจ้ะยกพอเป็นตวัอยา่งเพ่ือใช้ประกอบการอธิบายเร่ืองสมัพนัธบท 
  พทุธสภุาษิต ในอรรถกกาชาดก ขทุทกนิกาย คาถาธรรมบทโกธ
วรรคท่ี 17  

อกฺโกเธน ชิเน โกธ   อสาธุก  สาธุนา ชิเน 
   ชิเน กทริย  ทาเนน  สจฺเจนาลิกวาทิน   
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   (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค, 2541: 174) 
แปลว่า พึงชนะความโกรธ ด้วยความไมโ่กรธ พึงชนะคนไมดี่ ด้วยความดี พึงชนะ
คนตระหน่ี ด้วยการให้ พงึชนะคนพดูเหลวไหว ด้วยค าจริง 
  พุทธสุภาษิตนี ้มีวตัถุประสงค์จะสัง่สอนให้เอาชนะความโกรธ 
ด้วยการไม่โกรธตอบ เอาชนะสิ่งไม่ดี ด้วยการท าความดี เอาชนะความตระหน่ีถ่ี
เหนียวด้วยการให้ทาน และเอาชนะคนท่ีกล่าวค าไม่จริงด้วยค าจริง ปรากฏอยู่ใน
นิทานธรรมบทเร่ืองนางอตุตราอบุาสิกา เนือ้หาได้กล่าวถึง นางอตุตราภรรยาของ
เศรษฐี อบุาสิกาผู้ใจบญุ ชอบในการท าบญุอยูเ่ป็นประจ า ตอ่มาวนัหนึง่นางสิริมา
ผู้ ท่ีได้อาศยัอยู่ในเรือนของอุตตราเกิดความอิจฉา ส าคญัตนเองว่าเป็นเจ้าของ
เรือน ได้ผูกอาฆาตต่อนาง จึงได้ลงจากเรือนไปสู่โรงครัว เอาทพัพีตกัเนยใสอัน
เดือดพล่านท่ีทอดขนมแล้ว เดินมุ่งหน้าตรงไปหานางอุตตราด้วยหวงัว่าจะสาด
เนยใสอนัเดือดพล่านใส่ ส่วนนางอตุตราพอเห็นนางสิริมาเดินตรงมาดงันัน้จึงได้
แผเ่มตตาไป เนยใสท่ีเดือนพลา่นอยูน่ัน้กลบักลายเป็นของเย็น เม่ือนางสิริมาสาด
ใส่ก็ไม่ท าอนัตรายใด ๆ  ตอ่นางอตุตราเลย ท าให้นางสิริมาเกิดความละอายใจ จึง
เข้าไปขอโทษ นางอตุตราจึงได้ยกโทษให้แล้วน าพาไปกราบไหว้พระพทุธเจ้า พระ
พทุธองค์ทรงสัง่สอนด้วยพทุธสภุาษิตท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ 
  สว่นต านานอรัุงคธาตไุด้น าเอาพทุธสภุาษิต และนิทานธรรมบท
ท่ีได้ยกมาข้างต้นนี  ้มากล่าวหรืออธิบายซ า้ ดังปรากฏในตอนท่ีว่าด้วย
พระพุทธเจ้าสัง่สอนพญานาคท่ีภูพระบาท ในบริเวณหนองบวับาน เนือ้เร่ืองได้
กล่าวถึงพระพทุธเจ้าเสด็จเลียบโลกมายงับริเวณภูพระบาท พบกบัพญานาคช่ือ
วา่ สวุรรณนาคและพทุโธปาปนาค ท่ีอาศยัอยูใ่นหนองบวับาน เป็นผู้ มีมานะทะนง
ตวัว่าตนเป็นใหญ่กว่าใคร ๆ ในพืน้ท่ีแห่งนี ้เม่ือเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เกิด
ความโกรธ ไม่พอใจท่ีพระพทุธเจ้าได้ล่วงล า้ท่ีอยู่ของตนและได้ตอ่สู้กนั พระพทุธ
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องค์ได้แสดงอิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริย์ปราบพญานาคเสร็จแล้วจึงได้ทรงสัง่สอนด้วย
พทุธสภุาษิตนี ้ดงัปรากฏความตอนหนึง่ในต านานอรัุงคธาตวุา่ 

“อาโกเทนะ ชิเน โกทงั พทุธะวิเสยโย จินเตยโย อิทธิวิเสยโย อะ
จินเตยโย โลโกอจินเตยโย กมัมะวิปาโก อะจินเตยโย สาเรสาโมตโิน สาเร 
สาระมะตโิน พทุธงั สงัฆงั ละกะลงัโลเก ดรูานาคทัง้หลาย บคุคลผู้ใดมีผี
ในหัวใจคือความโกธเทียรย่อมเส่ือมเสียจากประโยชน์ทัง้หลาย ส่วน
บคุคลผู้ ท่ีไม่มีความโกรธเทียรย่อมประจบแพ้ (ชนะ) แก่บคุคลผู้ มีความ
โกรธ ฉันใด พระพุทธวิสยัของพระตถาคตนี ้บุคคลบ่มิอาจท่ีจะหยั่งถึง 
เป็นนิมิตอนัหนึ่ง อิทธิริทธีของตถาคต ก็เป็นอศัจรรย์อนัหนึ่ง บุคคลใน
โลกนีไ้มส่ามารถแพ้ฤทธ์ิได้ เสมอด้วยสทูา่นทัง้หลายกระท ายทุธกรรมตอ่
ตถาคตอยูใ๋นกาลบดันี”้ (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 2561: 79-80) 

  จากข้อความข้างต้นนี ้มีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะของ
การอ้างอิง โดยใช้พุทธสุภาษิตเป็นตวับทหลกัในการอธิบายให้ความรู้ ซึ่งได้น า
พทุธสภุาษิตจากคมัภีร์ทางพทุธศาสนาเข้ามาเป็นแมแ่บบในการน าเสนอเร่ืองราว
ท่ีต้องการจะน าเสนอ ซึ่งพุทธสุภาษิตท่ีน ามาใช้นัน้จะใช้ประกอบการอธิบายใน
บริบทของเร่ืองราวท่ีแตกตา่งกนัออกไป ในท่ีนี ้ตวับทสภุาษิตท่ีพบนัน้ได้ท่ีมาจาก
คัมภีร์ทางพุทธศาสนา ได้ยกเอาเร่ืองราวในนิทานธรรมบทเร่ืองนางอุตตรา
อบุาสิกา เป็นกรณีตวัอยา่งการอธิบายประกอบ สว่นในต านานอรัุงคธาตจุะใช้กบั
เร่ืองราวอนัว่าด้วยเหตกุารณ์ท่ีพระพทุธเจ้าเทศนาสอนเหล่าพญานาคท่ีอาศยัอยู่
ในพืน้ท่ีหนองบวับาน ท่ีทะนงตนให้ตัง้อยู่ในศีลธรรมมาเป็นเร่ืองประกอบการ
อธิบาย ลกัษณะดงักล่าวได้สะท้อนให้เห็นว่าตวับทในต านานอุรังคธาตไุด้มีการ
หยิบยืมอ้างอิงถึงพทุธสภุาษิตมาใช้เป็นตวับทหนึ่งในการประกอบสร้างเร่ืองราว
ให้เป็นวรรณกรรมทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ิน 
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  อีกตวัอย่างหนึ่ง พุทธสุภาษิตในอรรถกถา ขุททกนิกาย คาถา
ธรรมบท พทุธวรรคท่ี 14  
   กิจฺโฉ มนสฺุสปฏิลาโภ  กิจฺฉ  มจฺจาน ชีวิต  
   กิจฺฉ  สทฺธมฺมสฺสวน  กิจฺโฉ พทฺุธานมปุปฺาโท 
   (ธรรมบท ธมมปทฏฺฐกถา ฉฏฺโฐ ภาโค, 2541: 99) 
แปลว่า ความได้อตัภาพเป็นมนษุย์เป็นการยาก ชีวิตของสตัว์ทัง้หลายเป็นอยู่ยาก 
การฟังพระสทัธรรมเป็นของยาก การอบุตัขิึน้แหง่พระพทุธเจ้าทัง้หลายเป็นการยาก 
  พทุธสภุาษิตนี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ืออธิบายให้เห็นถึงความส าคญั
ของชีวิต อันว่าด้วยการเกิดมาเป็นมนุษย์ การเลีย้งชีพ การได้ฟังธรรมของ
พระพทุธเจ้า และการอบุตัิขึน้ของพระพทุธเจ้า เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้ได้ยาก ดงัปรากฏ
ในนิทานธรรมบทเร่ืองเอรกปัตตนาคราช เนือ้หาได้กล่าวถึง พระพุทธเจ้าได้ตรัส
พทุธสภุาษิตเทศนาแก่เอรกปัตตนาคราช ซึ่งเนือ้หาได้กล่าวถึงเอรกปัตตนาคเคย
เป็นภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งในพระศาสนาของพระกสัสปสมัมาสมัพทุธเจ้า ดงัได้กล่าว
ไว้แล้วข้างต้นนัน้  
  พุทธสุภาษิตนี ้ได้มีการน ามากล่าวซ า้ในต านานอุรังคธาตุดงั
ปรากฏในตอนท่ีพระยาสวุรรณภิงคาร ได้ตรัสกบัเจ้าเมืองทัง้หลายท่ีได้ร่วมสร้าง
พระอปูมงุอรัุงคธาต ุท่ีมาชมุนมุกนัท่ีภกู าพร้า ในลกัษณะของการอ้างอิง และการ
อ้างถึง ดงัความตอนหนึง่วา่ 

“พระยาสุวัณณภิงคละจึงว่าพระยาจุลลณีพรหมทัดอยู่ฟาก
แม่น า้พุ้น พระยาอินทปัฏฐนครอยู่ไกยิ่งนกัฮู้ข่าวก็ยงัพ้อมกนัทนัก่อดอม
กนั บคุคละทัง้หลายเกิดมาในโลกนีบ้ าเพ็ญบญุสมพานกตาธิกาแต่ชาติ
ก่อนมาก จึงได้จวบมาพบอนัประเสริฐยิ่งนัน้แล เม่ือพระเจ้าสมุฮอยแคม
หนองหานหลวงแล้ว “กิจโจ มนุสสะปัตติลาโภ กิจจัง มัจวานังชีวิตตัง 
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กิจจะ ธัมมัสสะ วัณณัง กิจโจ พุทธาณัง อุปปะโว อธิบายว่า เทียวใน
วฏัฏะสงัขารนี ้จกัได้เป็นคนนัน้ ก็ยากอนั 1 จกัให้ได้ชีวิตแลเลีย้งชีวิตนัน้ 
ก็ยากอนั 1 จกัให้ได้ฟังธัมมแลให้ฮู้ธัมมนัน้ ก็ยากอนั 1 จกัให้มาพบพทุธ
ศาสนานัน้ ก็ยากอนั 1” บดันีเ้ฮาเจ้าข้อยทัง้หลายได้มาจวบมาพบอรหนั
ตาเจ้าทัง้หลาย 5 ฮ้อยตนแลได้ก่ออูปมุงใส่อุรังคธาตุสัพพัญญูเจ้า
ดงันีเ้ฮาเจ้าข้อยพ่ีน้องก็จักได้ดบัทัง้ในวฏัฏะสงสาร เถิงยอดสุขในนิรัพ
พานเจ้าพานหน้านัน้บ่สงสยัแท้ดีหลีแล” (ณรงค์ศกัดิ์ ราวะรินทร์, 2561: 
104) 

  จากข้อความข้างต้นนี ้มีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะของ
การอ้างอิง และอ้างถึง โดยการอ้างอิงถึงพทุธสภุาษิต น ามาเป็นตวับทหลกัในการ
ประกอบการอธิบาย ให้ความรู้และการสัง่สอน ส่วนสมัพนัธบทแบบการอ้างถึง มี
การอ้างถึงวา่เป็นพทุธวจนะท่ีพระพทุธเจ้าท่ีเคยเสดจ็มายงัภูก าพร้าแล้วตรัสพุทธ
สภุาษิตนีก้บัตน ดงันัน้ความเป็นสมัพนัธบทระหวา่งคมัภีร์พทุธศาสนากบัต านาน
อุรังคธาตใุนประเด็นดงักล่าวนี ้จึงมีลกัษณะเป็นทัง้การอ้างอิงเอาพุทธสุภาษิต 
และการอ้างถึงวา่เป็นพทุธวจนะของพระพทุธเจ้า ลกัษณะเช่นนีไ้ด้สะท้อนให้เห็น
ถึงการอ้างสิทธ์ิเพ่ือตอกย า้ความเป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและเป็นพืน้ท่ี
แหง่พทุธภมูิไปในตวัด้วย 
  ดงันัน้ การน าเอาชาดกหรืออรรถกถาชาดกต่าง ๆ  อนัเป็นส่วน
หนึ่งในคมัภีร์ทางพุทธศาสนา ทัง้ท่ีเป็นเร่ืองในนิทานธรรมบท และพุทธสุภาษิต
ตา่ง ๆ ท่ีกลา่วมาข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบทกนัของตวับท
ระหว่างตวับทต้นแบบคือคมัภีร์ทางพุทธศาสนากับตวับทต านานอุรังคธาต ุซึ่ง
เม่ือตวับทหนึง่ ๆ อนัเป็นตวับทต้นแบบได้เดนิทางมาสูต่วับทอีกตวับทหนึง่ ยอ่มมี
การปรับเปล่ียนข้อมูลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง อาจจะมีการตดัความ การเพิ่มความ 
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หรือมีการปรับเปล่ียนความไปโดยสิน้เชิง แตอ่ย่างไรก็ตามตวับทตา่ง ๆ  เหล่านี ้ก็
ได้ทิง้ร่องรอยความเป็นสัมพันธบทเอาไว้ให้สืบค้นอยู่ ในลักษณะของการ
ลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้างถึง ตวับทเดิมอยู่ ดงัปรากฏในต านานอุรังค
ธาตท่ีุมีตวับทไปสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัตวับทในวรรณกรรมพทุธศาสนาท่ีเป็นชาดก 
หรืออรรถกถาชาดกตา่ง ๆ ดงัท่ีกลา่วมาแล้ว 
 
 2. คัมภีร์มหาวงศ์: ต้นแบบต านานอุรังคธาตุ 
 คมัภีร์มหาวงศ์เป็นหนงัสือท่ีพระเถระในลงักาทวีปท่ีช่ือวา่ พระมหานามะ 
ได้แต่งขึน้เม่ือพุทธศาสนาล่วงแล้วในระหว่าง พ.ศ. 1002 จน พ.ศ. 1020 เป็น
หนงัสือท่ีว่ากนัว่าเป็นพงศาวดารท่ีเก่าแก่ท่ีสุดเร่ืองหนึ่ง ซึ่งเดิมพงศาวดารลงักา
ทวีปมีอยู่เป็นภาษาสิงหลหลายเร่ือง ท่านพระมหานามะได้รวบรวมมาแต่งเป็น
ภาษาบาลี โดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือจะเรียบเรียงเร่ืองต านานพทุธศาสนาในลงักา
ทวีปเป็นส าคัญ หนังสือมหาวงศ์จึงมีทัง้เร่ืองพงศาวดารบ้านเมือง และเร่ือง
ประวัติพุทธศาสนาประกอบกันอยู่  ซึ่งคัมภีร์มหาวงศ์นีไ้ด้มีการแปลเป็น
ภาษาต่างประเทศหลายภาษา (กรมศิลปากร, 2534: 19) เป็นคมัภีร์ท่ีมีเนือ้หา
สาระขนาดยาว เพ่ือเรียบเรียงต านานพทุธศาสนาในลงักา มีเร่ืองราวประวตัิพทุธ
ศาสนา ตัง้แต่ครัง้พุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จไปลังกาทวีปทรงพบยักษ์ (ชาว
พืน้เมือง) มีพทุธปาฏิหาริย์แสดงอิทธิฤทธ์ิ เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าหวัยกัษ์ ในท่ีสดุยกัษ์
ยอมรับพทุธศาสนา และทรงมีพทุธพยากรณ์หลงัจากนัน้พทุธศาสนาเจริญเติบโต
ในลังกา โครงสร้างได้แบ่งเนือ้หาเป็นสองตอน คือ ตอนแรก แต่งประวัติพุทธ
ศาสนาในลงักาทวีป การเผยแผ่ศาสนาโดยพระพทุธเจ้าเสด็จลงักาถึง 3 ครัง้ท่ี 1 
มาท่ีมหิยงัคณเจดีย์หลงัจากตรัสรู้แล้ว 9 เดือน ทรงช าระเกาะลงักาให้ปราศจาก
เหล่ายกัษ์ท่ีอยู่ประจ าในเกาะลงักาให้เป็นท่ีอยู่ของมนษุย์ตอ่ไป ครัง้ท่ี 2 หลงัจาก
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ตรัสรู้แล้ว 5 ปี และครัง้ท่ี 3 หลงัจากตรัสรู้ 8 ปี ครัง้ท่ี 3 นี ้ทรงประทบัรอยพระพทุธ
บาทไว้ท่ียอดภเูขาสมุนกฏู เป็นต้น (สเุทพ พรมเลิศ, 2553: 49) 
 คัมภีร์มหาวงศ์นี ้เป็นต้นแบบให้กับการแต่งต านานพุทธศาสนา โดย
พระสงฆ์จากเมืองตา่ง ๆ น ามาเป็นแบบอย่างการเขียนประวตัิพุทธศาสนาท่ีเผย
แผจ่ากลงักาเข้ามาถึงดนิแดนบ้านเมืองของตน โดยเนือ้หาเร่ิมต้นจากการเสดจ็มา
ของพระพุทธเจ้าทรงพบกับชาวพืน้เมือง ทรงมีเทศนาธรรมมอบเกศาธาตุ หรือ
ประทบัรอยพระบาท และมีพทุธท านายอนาคตของสถานท่ีแห่งนัน้ และจะมีวงศ์
ของกษัตริย์ท่ีเป็นองค์อคัรศาสนูปถัมภ์พุทธศาสนาสืบต่อไป อิทธิพลของคมัภีร์
มหาวงศ์ท่ีมีต่อต านานพุทธศาสนาแบบท้องถ่ินต่าง ๆ นัน้ได้มีปรากฏอย่าง
แพร่หลายในดินแดนต่าง ๆ โดยเฉพาะดินแดนล้านนาได้รับอิทธิพลการเขียน
ต านานเพ่ือบนัทึกประวตัิศาสตร์ตามแนวทางของส านกัสงฆ์ลงักา ในช่วงปลาย
พทุธศตวรรษท่ี 20 และรุ่งเรืองมากในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 21 ต านานท่ีส าคญั เชน่ 
ต านานมูลศาสนา ต านานจามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ ต านานเหล่านีถื้อว่า
เป็นต านานคลาสสิก ท่ีเป็นแบบอยา่งตอ่การเขียนงานทางประวตัศิาสตร์สืบตอ่มา
อีกหลายศตวรรษ โดยมีข้อท่ีน่าสังเกตเก่ียวกับความเป็นต านานคลาสสิก 2 
ประการ คือ 1) ต านานคลาสสิกจะเรียบเรียงจากนิทานพืน้บ้านท่ีเลา่สืบตอ่กนัมา 
ผู้ ใช้ต านานเพ่ือเป็นเคร่ืองมือศกึษาประวตัิศาสตร์ควรทราบวา่ ต านานดงักลา่วมี
การลอกเลียนกันมาตัง้แต่โบราณ 2) ต านานคลาสสิกเกิดในยุคทองท่ีสภาพ
บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองในทกุ ๆ ด้าน เมืองตา่ง ๆ ต้องการค าอธิบายถึงความเป็น
อนัหนึ่งอนัเดียวกนั ด้วยเง่ือนไขดงักล่าว เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการเขียนต านาน
ตามท้องถ่ินต่าง ๆ อย่างแพร่หลาย โดยใช้ต านานคลาสสิกเป็นแนวทาง ซึ่งการ
เขียนต านานในท้องถ่ินตา่ง ๆ  เช่น ต านานพระธาตดุอยตงุ เมืองเชียงแสน จงัหวดั
เชียงราย กล่าวถึง การประดิษฐานบรมสารีริกธาตกุระดกูไหปลาร้าด้านซ้ายของ
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พระพทุธเจ้าซึง่พระมหากสัสปเถระได้รับแบง่ปันมาคราวเม่ือสมเดจ็พระสมัมาสมั
พทุธเจ้าเสด็จดบัขนัธปรินิพพานพร้อมกบัพระสารีริกธาตอ่ืุน ๆ  อีกหลายร้อยองค์
โดยโบราณกษัตริย์ท่ีตัง้เมืองบนท่ีราบเชียงแสน ต านานพระธาตุล าปางหลวง 
จงัหวดัล าปาง ได้กล่าวถึงเม่ือครัง้สมยัพทุธกาล พระพทุธเจ้าเสด็จมาเผยแผพ่ทุธ
ศาสนาตามเขตแดนบ้านเมืองตา่ง ๆ  ทรงเทศนาสัง่สอนคนพืน้เมือง และประทาน
เกศาธาตุ หรือประทับรอยพระบาท พร้อมกับมีพุทธพยากรณ์ถึงอนาคตของ
บ้านเมืองแห่งนัน้ ต านานพระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ กล่าวถึง พระพุทธเจ้าได้
เสด็จมายังพืน้ท่ีแห่งนี ้ทรงประทับอยู่ใต้ต้นไม้จ้องแค่ มีขุนลัวะผู้หนึ่งมีความ
เล่ือมใสในพระพุทธเจ้า จึงให้ภรรยาเอาอาหารมาถวาย พระพุทธเจ้าท านายถึง
ดินแดนแห่งนี ้แล้วประทานพระเกศาธาตใุห้แก่ลวัะอ้ายค้อม เพ่ือสร้างเป็นเจดีย์
ธาตุประดิษฐานไว้ ณ ท่ีนั่น ต านานพระเจ้าเลียบโลก หรือพุทธต านาน หรือ
ต านานพระธาตพุระบาท เนือ้หากล่าวถึง พระพุทธเจ้าเสด็จเผยแผ่พุทธศาสนา
อย่างกว้าง ครอบคลมุพืน้ท่ีบ้านเมืองตา่ง ๆ  ในเขตล้านนา สิบสองพนันา ยนูนาน 
ฉาน ลุ่มน า้สาลวิน เชียงตงุ หงสาวดี สุวรรณภูมิ ฯลฯ แต่ละแห่งท่ีเสด็จ มีโครง
เหมือนกนัคือ เทศนาสัง่สอน และประทานพระเกศาธาต ุหรือประทบัรอยพระบาท 
พร้อมกับท านายอนาคตของบ้านเมือง และประดิษฐานพระธาตใุนบ้านเมืองนัน่ 
เป็นต้น (สรัสวดี ออ๋งสกลุ, 2558: 5-12) 
 ต านานอรัุงคธาตเุป็นต านานท่ีว่าด้วยพระพทุธเจ้าเสดจ็มายงัดนิแดนลุ่ม
น า้โขงอีสาน-ล้านช้าง แล้วได้ประทบัรอยพระพทุธบาท และทรงท านายถึงอนาคต
วา่พทุธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองในดนิแดนแหง่นี ้ตอ่มาเม่ือพระพทุธเจ้าปรินิพพาน
แล้ว พระมหากัสสปเถระพร้อมกับพระอรหนัต์ 500 รูป ได้น าเอาพระอุรังคธาตุ 
(กระดูกส่วนหน้าอก) มายังภูก าพร้า เจ้าเมืองทัง้ 5 พระองค์ คือ พญาสุวรรณ
ภิงคาร เจ้าเมืองหนองหานหลวง พญาค าแดง เจ้าเมืองหนองหานน้อย พญา
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อินทรปัตถ์ เจ้าเมืองอินทรปัตถนคร พญาจุลณีพรหมทัต เจ้าเมืองจุลณี และ
พญานนัทเสน เจ้าเมืองศรีโคตรบรู ได้ร่วมกนัสร้างสถปูเป็นท่ีประดษิฐานพระบรม
ธาต ุซึ่งการสร้างพระธาตเุจดีย์นี ้ท าให้ต านานอรัุงคธาตมีุลกัษณะคล้ายคลึงกบั
ต านานท่ีปรากฏอยู่ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ  โดยเฉพาะพืน้ท่ีทางล้านนาไทย ซึ่งมีการรับเอา
ต้นแบบมาจากคมัภีร์มหาวงศ์ทัง้สิน้ ลกัษณะเช่นนีท้ าให้ คมัภีร์มหาวงศ์ ได้เป็น
ต้นแบบให้กบัต านานอุรังคธาต ุซึ่งต านานอรัุงคธาตนีุไ้ด้รวบรวมเอาต านานพระ
บาท พระธาตตุา่ง ๆ เข้ามาไว้ในเร่ืองเดียวกนั รวมทัง้ต านานอรัุงคธาตเุองก็ได้เป็น
แม่แบบในการแตกเร่ืองให้กับต านานพระธาตุอ่ืน ๆ อีกหลายพระธาตใุนชุมชน
ท้องถ่ินอีสาน-ล้านช้างด้วย โดยมีการน ามาผลิตซ า้ให้เป็นต านานเฉพาะแต่ละ
พระธาตุ ซึ่งการแตกเร่ืองดังกล่าวนี ้ได้มีร่องรอยของการลอกเลียนแบบ การ
อ้างอิง การอ้างถึง โดยการยึดโยงความสัมพันธ์เข้ากับต านานอุรังคธาตุ ดัง
ปรากฏเอกสารหนงัสือตา่ง ๆ ซึง่จะยกมาเป็นกรณีตวัอยา่งในอธิบายตอ่ไป 
  กรณีตัวอย่าง ประวัตพิระธาตุเชิงชุมในต านานอุรังคธาตุ 
  พระธาตเุชิงชุมนีป้รากฏเอกสารหนงัสือต านานอุรังคธาต ุเป็น
เร่ืองท่ีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าเสด็จมายงับริเวณภูก าพร้า แล้วได้ประทบัรอยพระ
พุทธบาทไว้ท่ีบริเวณพระธาตเุชิงชมุ ข้อความค่อนข้างยาว ในท่ีนีไ้ด้ตดัมาเพียง
บางสว่น ดงัปรากฏในต านานอรัุงคธาตคุวามตอนหนึง่วา่  

“พระพทุธเจ้าตรัสกบัพระอานนท์ว่า ดรูาอานนท์ ตถาคตจกัไป
สุมฮอยปาทแคมหนองหานหลวงพุ้นแล มีพระยาตนหนึ่งช่ือสุวรรณคิง
คารอันมีกระโจมหัวค า สังวาลค า น า้เต้าค า ใหญ่ กินเมืองหนองหาน
หลวงท่ีนัน้แล พระพุทธเจ้าเสด็จจากภูก าพร้าไปฮอดแคมน า้ท่ีหนึ่งค้าง
กลางทาง ยงัมีนาคตวัหนึ่งช่ือโททะนาค เป็นเช่ือวงสาพระยาศรีสทุโธแต่
ชาติก่อนเม่ือยามเป็นคนพุ้น เม่ือเวลาจะตาย ๆ  ด้วยความโกรธมากนกั
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จึงเกิดเป็นนาคช่ือว่าโททะนาคว่าเลียบแคมน า้กินปลาหัน้แล ฯลฯ พระ
เจ้าเสด็จจากท่ีนัน้ไปสู่หนองหานหลวง พระยาสวุรรณภิงคารก็อาราธนา
ให้ฉันข้าวในปราสาท เมีย้นกิจฉันข้าวแล้วจึงเทศนาสัง่สอน พระเจ้าจึง
เสด็จลงจากปราสาทมาสุมฮอยช้องหน้า (ตรงพระพักตร์) แห่งพระยา 
พระเจ้ากระท าปฏิหาริย์ ให้แก้วออกจากบาท 3 หน่วยด้วยล าดบัซ า้ให้
มาหน่วยหนึ่งต่ืม (เพิ่ม) พระยาสวุรรณภิงคารเห็นเป็นอศัจรรย์ จึงไหว้วา่
เหตสุิ่งใดแก้วออกจากบาทของพระพุทธเจ้านีก็้ข้าจา พระพุทธเจ้าตรัส
ตอบว่า บ่อนนีเ้ป็นท่ีแก้วทัง้ 3 ได้มาแต่ก่อนจึงออกมา 3 หน่วย คือว่า 
พระเจ้า 3 ตน มีพระกกุสันธะเป็นเค้า ฯลฯ พระตถาคตฉันข้าวแล้ว มี
พญานาคตวัหนึ่งอยู่รักษาท่ีนัน้ เอาน า้มาให้ฉัน และขอเอายังฮอยไว้
รักษา พระตถาคตจีงย ่าซ้อนไว้ด้วยล าดบั ฮอยพระพทุธเจ้ากกสุนัธะ ยาว 
3 วา ลวงกว้างวา 1 ฮอยพระโกนาคมเจ้าและพระกสัสปเจ้า ยาวแลกว้าง
วา 1 นัน้ด้วยล าดบั ฮอยพระตถาคตยาววาปลาย 3 ร่องอก น้อยแลสัน้
กว่าซุองค์แล พระเมตไตรยตนจกัมาถ้วน 5 นัน้ จกัได้ย ่ากวม (ครอบ) ทัง้
มวล ฮอยนัน้ก็ยงัจกัเห็นทัง้ 5 ฮอยแล พระยาสวุรรณภิงคารและราชเทวี
ได้ยินปาทลกัษณ์และอปหาริยธรรม อนัพระพุทธเจ้าเทศนาแล้วชมช่ืน
ยินดี จีงสร้างอบูมงุหินโลมรอยปาทลกัษณ์อนัสมุแลกระโจมหวันัน้ไว้ จี
เรียกวา่ พระธาตเุชิงชมุ มาเทา่กาลบดันี ้หัน้แล” (ณรงค์ศกัดิ ์ราวะรินทร์, 
2561: 69-77) 

  จากข้อความข้างต้นนี ้ปรากฏในเอกสารตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
ได้มีการน าไปผลิตซ า้ในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ ด้วยการเรียบเรียงใหม ่ใน
หนงัสือประวตัิพระธาตเุชิงชมุอีกหลายเลม่ ดงัปรากฏในหนงัสือรายงานพระธาตุ
เชิงชมุ จงัหวดัสกลนคร ของเบญจมาศ จิตรสม (2528: 4-6) ได้กล่าวถึงการเสด็จ
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มาโปรดบคุคลและสถานท่ีตา่ง ๆ ของพระพทุธเจ้าในสมยัท่ีพระองค์ยงัมีพระชนม์
อยู่ กล่าวถึงตอนท่ีเสด็จมายงัภูก าพร้า เมืองศรีโคตรบอง เมืองสุวรรณเขตและ
ตรัสกับพระอานนท์ว่าพระองค์จะเสด็จมาท่ีเมืองหนองหานหลวง และในเมือง
หนองหานหลวงนีมี้พระยาองค์หนึ่งมีพระนามว่า พระยาสวุรรณภิงคาร เม่ือพระ
ยาสวุรรณภิงคารทอดพระเนตรเห็นพระพทุธเจ้าเสด็จมาดงันัน้จงึทลูอาราธนาให้
ฉันในปรางค์ปราสาท เม่ือพระพุทธเจ้าทรงท าภัตกิจเสร็จแล้ว ได้เทศนาสัง่สอน
พระยาสวุรรณภิงคาร แล้วจึงเสด็จลงจากปราสาทไปประทบัรอยพระบาทไว้ท่ีนัน่
ตอ่พระพกัตร์พระยาสวุรรณภิงคาร แล้วจึงเสด็จกระท าปาฏิหาริย์ให้เป็นลูกแก้ว
ออกมาจากพระบาททัง้ 3 พระบาทละลกู และทรงท าปาฏิหาริย์ให้ออกอีกลกูหนึง่ 
เม่ือพระยาสุวรรณภิงคาร เห็นดงันัน้ จึงเกิดความอศัจรรย์และตรัสถามท่านว่า 
เหตุใดหนอ แก้วจึงออกมาจากรอยพระบาทของพระศาสดาได้ ท่านจึงตรัสว่า 
สถานท่ีนีเ้ป็นท่ีประดิษฐานรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทัง้ 3 พระองค์ แก้วจึง
ออกมาจากท่ีนี ้3 ลูก มีรอยพระบาทของพระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ และ
พระกัสสปะ พระพุทธเจ้าทัง้ 3 พระองค์นีไ้ด้เสด็จไปโปรดบิณฑบาตในเมืองศรี
โคตรบองมาฉนัท่ีภกู าพร้า และประดษิฐานรอยพระบาทไว้ ณ ท่ีนี ้สว่นแก้วลกูท่ี 4 
คือ ตถาคต น่ีเอง พระยาสวุรรณภิงคารจงึกราบทลูวา่ พระองค์จกัประดษิฐานรอย
พระบาทไว้ด้วยเหตใุด ท่านจึงตรัสว่า ท่ีเป็นบ้านเมือง ตัง้พทุธศาสนาอยู่ปกติอยู่
นัน้ แม้มีเหตคุวรไว้ พระพุทธเจ้าทัง้หลายก็ไป่ไว้ ด้วยเหตวุ่า เป็นท่ีหวงแหนของ
หมู่เทวดาและพระยานาคทัง้หลายและบ้านเมืองก็จักเส่ือมสูญ พระพุทธเจ้า
ทัง้หลายย่อมไว้รอยพระบาทไกลบ้านเมือง ฯลฯ รอยพระพทุธบาทพระกกสุนธะ 
ยาว 3 วา กว้าง 1 วา รอยพระบาทของพระ โกนาคมณ์และพระกสัสปะ ยาว และ
กว้างโดยล าดบั รอยตถาคต ยาว 1 วา 2 ศอก สัน้กว่าทกุองค์ พระอริยเมตไตรยท่ี
จะมาภายหน้านัน้ จะเหยียบทบัลงไป ณ ท่ีนัน้ ซึ่งเป็นเป็นรอยท่ี 5 พระยาสวุรรณ
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ภิงคารพร้อมด้วยพระราชเทวี ได้ทรงอุโมงค์ด้วยหินปิดรอยพระบาทพร้อมทัง้
มงกฏุ เหตนีุจ้งึได้ช่ือวา่ พระธาตเุชิงชมุ 
  จากตวัอย่างท่ีได้ยกมาขึน้ต้นนี ้สะท้อนให้เห็นว่า ข้อความท่ี
ปรากฏในหนังสือต านานอุรังธาตุกับหนังสือประวัติพระธาตุเชิงชุมนัน้มีความ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งเนือ้หาหลัก ๆ ไม่ได้แตกต่างกัน ยังคงเนือ้หาเดิมไว้อยู่ จะ
แตกตา่งไปบ้างเฉพาะส านวนการเขียนท่ีมีการแตง่เติมให้เข้าใจง่าย แตอ่ย่างไรก็
ตามข้อมลูทัง้ 2 ชดุนัน้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธบท จากตวับทหนึ่ง
ไปสู่อีกตวับทหนึ่ง โดยการลอกเลียนแบบ กล่าวคือ มีการลอกเลียนแบบจากตวั
บทต้นแบบต านานอุรังคธาต ุและมีการอ้างถึง โดยอ้างถึงว่าเป็นตวับทท่ีมีท่ีมา
จากตวับทต านานอุรังคธาต ุโดยการตดัเอาตวับทท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับตวับทกับ
พระธาตเุชิงชมุ มาจากต านานอรัุงคธาต ุจึงท าให้ตวับทต านานอรัุงคธาตเุป็นตวั
บทท่ีได้บรรจหุรือได้รวบรวมข้อมลูอนัเป็นปฐมภูมิไว้ เพ่ือให้ตวับทอ่ืน ๆ สามารถ
หยิบยืมน าไปใช้เป็นตัวบทของตนเองได้ และเป็นทัง้ตัวบทท่ีมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมอ่ืน ๆ ในลกัษณะของการแตกเร่ืองไปในตวั 
  ต านานอนัว่าด้วยพระธาตท่ีุปรากฏอยู่ในต านานอุรังคธาต ุซึ่ง
ตอ่มาได้มีการน าไปผลิตซ า้โดยการตดัตอ่ให้เป็นต านานของแตล่ะพระธาตนีุ ้สว่น
ใหญ่มกัจะมีความเป็นสมัพนัธบทในลกัษณะการลอกเลียนแบบ และการอ้างถึง
ว่ามาจากตวับทต้นแบบคือต านานอรัุงคธาตเุป็นหลกั ซึ่งต านานพระธาตเุหล่านี ้
ได้แก่ พระธาตนุารายณ์เจงเวง พระธาตุภูเพ็ก จงัหวดัสกลนคร พระธาตบุงัพวน 
พระธาตุโพนจิกเวียงงัว พระธาตุหล้าหนอง จังหวังหนองคาย พระธาตุหลวง
เวียงจนัทน์ พระธาตศุรีโคตรบอง พระธาตอิุงฮงั ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ต านานพระธาตุเหล่านีมี้ลักษณะของความสัมพันธ์ภายใน 
กล่าวคือ เป็นทัง้ตวับทท่ีรวบรวมไว้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน และเป็นทัง้ตวับทท่ีมี
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ลักษณะของการแพร่กระจายข้อมูลให้กับตัวบทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ภายในตัวบทของ
ต านานชดุเดียวกนักบัต านานอรัุงคธาต ุ
  สมัพนัธบทในต านานอรัุงคธาตอุนัว่าด้วยเร่ืองราวเก่ียวกบัพระ
ธาตนีุ ้นอกจากจะมีลกัษณะของความสมัพนัธ์ภายในแล้ว ยงัมีต านานพระธาตุ
อีกจ านวนหนึ่งในพืน้ท่ีภาคอีสานท่ีไม่ได้ปรากฏอยู่ไว้ในเนือ้หาของต านานอุรังค
ธาตุ แต่ต านานพระธาตุเหล่านีไ้ด้พยายามสร้างเร่ืองราวให้มีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับต านานอุรังคธาตุ หรือต านานพระธาตุพนม โดยการกล่าวอ้างถึง
เหตกุารณ์อนัว่าด้วยการบรรจุพระบรมสารีริกธาต ุหรือเหตกุารณ์อนัว่าด้วยการ
น าวตัถสุิ่งของอนัมีคา่มารวมสร้างพระธาตพุนม ซึ่งเหตกุารณ์อนัว่าด้วยเร่ืองราว
เก่ียวกบัพระธาตนีุ ้คงเป็นเหตกุารณ์ท่ีส าคญัของผู้คนในชมุชนท้องถ่ินอีสาน จึง
ได้มีการสร้างเร่ืองราวเช่นนีข้ึน้มา โดยการน าเอาเหตกุารณ์อนัว่าด้วยการสร้าง
พระธาตุนัน้มาเป็นตวับทเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ ท าให้พระธาตุจ านวนหนึ่งใน
ภาคอีสาน ได้มีเร่ืองราวท่ีสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัต านานอรัุงคธาต ุหรือต านานพระ
ธาตพุนม เช่น พระธาตกุู่จาน พระธาตอุานนท์ พระธาตตุาดทอง จงัหวดัยโสธร 
พระธาตขุามแก่น จงัหวดัขอนแก่น พระธาตอุโุมงค์ จงัหวดัเลย เป็นต้น ลกัษณะ
เช่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสัมพันธบทท่ีตัวบทต านานอุรังคธาตุ หรือ
ต านานพระธาตพุนมได้มีอิทธิพลตอ่ตวับทต านานพระธาตอ่ืุน ๆ ในชมุชนท้องถ่ิน
อีสาน โดยมีการสร้างเร่ืองราวให้มีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกนัในลกัษณะของการ
อ้างถึง  
  ดงักรณีตวัอย่าง พระธาตกุู่จาน จงัหวดัยโสธร ได้แสดงให้เห็น
ถึงความเป็นสัมพันธบทกับต านานอุรังคธาตุ ในหนังสือประวัติพระธาตุกู่จาน 
(พระสรุพล เตชธมฺโม, 2535: 4-7) ได้กล่าวถึงประวตัิพระธาตกุู่จาน ไว้ดงัความใน
ตอนหนึง่วา่ 
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“หลงัจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้วเป็นเวลา 7 ปี 

พระมหากสัสปเถระได้น าพระบรมสารีริธาตสุ่วนพระอรัุงคธาต ุไปบรรจุ
ไว้ท่ีภกู าพร้า คือ องค์พระธาตพุนมปัจจบุนั พทุธศาสนิกชนทัง้หลายเม่ือ
ทราบข่าวว่า มีผู้ น าพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้ามาแจกจ่าย 
เหลา่หวัเมืองน้อยใหญ่ตา่งก็อยากได้ เพ่ือน าไปประดษิฐานยงับ้านเมือง
ของตนไว้เป็นสิริมงคล จงึได้สง่ตวัแทนของเมืองไป บางหวัเมืองเจ้าเมือง
ก็จะเดินทางไปด้วยตนเอง เพ่ือรับส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาต ุทุกคน
ต่างก็มุ่งตรงไปยังส านักของพระมหากัสสปเถระ แต่หลายเมืองก็ต้อง
ผิดหวงัเน่ืองจาก พระบรมสารีริกธาตมีุจ านวนน้อย และได้แจกจ่ายไป
ก่อนหมดแล้ว กลุ่มท่ีได้รับส่วนแบง่ไปนัน้ ได้แก่ กลุ่มของพระยาค าแดง 
ซึ่งเป็นกลุ่มหัวเมืองฝ่ายเหนือ ส่วนกลุ่มของพระยาพุทธซึ่งเป็นผู้ มี
อ านาจทางหวัเมืองฝ่ายใต้ ไม่ได้รับส่วนแบ่ง จึงเดินทางไปยงัหวัเมือง
ฝ่ายเหนือเพ่ือขอแบง่พระบรมสารีริกธาตจุากพระยาค าแดง เม่ือพระยา
ค าแดง ได้รับสว่นแบง่พระบรมสารีริกธาตมุาแล้วก็ไมอ่ยากจะแบง่ให้ใคร
อีก จงึหากลอบุายด้วยการก่อสร้างเจดีย์แขง่กนั ถ้าใครสร้างเสร็จก่อนจะ
ไปฝ่ายชนะ แตถ้่าใครแพ้จะต้องยอมเป็นเมืองขึน้ของกนัและกนั แตมี่ข้อ
แม้วา่ในการก่อสร้างนัน้จะต้องใช้คนอยา่งมากไมเ่กิน 6 คน กลุม่ของพระ
ยาพทุธ เม่ือท าการก่อสร้างไปได้คร่ึงหนึ่งได้ปรึกษากันว่า ถ้าพระยาค า
แดงไมย่อมแบง่พระบรมสารีริกธาตใุห้แล้ว เราจะเอาอะไรมาประดษิฐาน
ไว้ในเจดีย์ท่ีสร้างขึน้ หรือว่าพวกเราจะขึน้ไปแย่งชิงเอาพระบรม
สารีริกธาตมุาไว้ก่อน แล้วคอ่ยสร้างตอ่ไป เม่ือทางฝ่ายพระยาพทุธได้ตก
ลงกนัแล้วจึงได้เดินทางไปรบกบัฝ่ายพระยาค าแดง ได้รบทัง้สามครัง้ถึง
จะสามารถน าเอาพระบรมสารีริกธาตมุายงัเมืองของตน จึงได้ก่อสร้าง
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เจดีย์ดงักลา่วจนแล้วเสร็จ พร้อมทัง้น าเอาพระธาตท่ีุได้แยง่ชิงมาจ านวน 
6 ผอบ ได้แก่ พระธาตพุระเศียร พระธาตพุระอรุุ พระธาตนุิว้พระหตัถ์ขวา 
พระธาตนุิว้พระหตัถ์ซ้าย พระธาตนุิว้พระบาทขวา และพระธาตพุระบาท
ซ้าย ไปประดษิฐานไว้ในเจดีย์เป็นท่ีเรียบร้อย” 

  จากข้อความข้างต้นนี ้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสมัพนัธ
บทในลกัษณะของการแตกเร่ืองไปจากต านานอรัุงคธาต ุโดยการอ้างถึงเหตกุารณ์
ในต านานอุรังคธาตุ ในท่ีนีไ้ด้อ้างถึงเหตุการณ์อันว่าด้วยพระมหากัสสปเถระ
น าเอาพระธาตุอุรังคธาตุมายังภูก าพร้า อ้างถึงเหตุการณ์การแบ่งพระบรม
สารีริกธาต ุตลอดถึงอ้างถึงช่ือตวัละคือพระยาค าแดง ซึง่เป็นผู้ มีบทบาทส าคญัใน
การบรรจุพระอุรังคธาตุ ในคราวท่ีพระมหากัสสปะน าเอาพระธาตุมาบรรจุไว้ท่ี 
ภูก าพร้า และพระยาค าแดงนีไ้ด้เป็นชนวนส าคญัของการแตกเร่ืองให้กบัต านาน
พระธาตกุู่จาน ในประเด็นเก่ียวกบัการแย่งชิงพระบรมสารีริกธาต ุเพ่ือน ามาบรรจุ
ไว้ในบ้านเมืองของตน ลักษณะเช่นนีส้ะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการขยาย
อ านาจเก่ียวกบัความเช่ือการบชูาพระธาต ุโดยได้ยดึโยงเอาต านานพระอรัุงคธาต ุ
หรือต านานพระธาตพุนม มาเป็นแกนกลางหลกัในการสร้างความชอบธรรมด้วย
เหตุการณ์อันว่าด้วยพระธาตุเจดีย์ ลักษณะเช่นนีท้ าให้พระธาตุพนมจึงเป็น
ศนูย์กลางหลกัของการหลอมรวมเร่ืองราวเก่ียวกบัอดุมการณ์การสร้างพระธาตใุน
ชุมชนท้องถ่ินอีสาน โดยการอ้างอิงเอาเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในต านาน 
อรัุงคธาตมุาผสมผสานเข้ากบัข้อมลูอนัเป็นเร่ืองเล่าในพืน้ท่ีของท้องถ่ิน โดยได้มี
การประกอบสร้างเร่ืองราวทางวรรณกรรมอนัว่าด้วยการสร้างเจดีย์เพ่ือบรรจพุระ
บรมสารีริกธาต ุให้มีความเช่ือมโยงกับต านานอุรังคธาตอุนัเป็นตัวบทหลกัของ
การแตกเร่ือง ดังนัน้ การน าเอาแนวคิดเร่ืองสัมพันธบทมาใช้เป็นเคร่ืองมือใน
การศกึษาวิเคราะห์ตีความตวับทของต านานอรัุงคธาต ุไม่เพียงแตท่ าให้มองเห็น
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ความสมัพนัธ์กนัระหว่างคมัภีร์พทุธศาสนากบัต านานอรัุงคธาตใุนบริบทของตวั
บทท่ีสัมพันธ์กันเท่านัน้ หากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงการสร้างความหมายใน
เร่ืองราวทางพุทธศาสนาท่ีมีความโยงใยกับวิถีชีวิตวฒันธรรมของผู้คนในชมุชน
ลุม่น า้โขงด้วย อีกทัง้ยงัท าให้เกิดมมุมองในการศกึษาวรรณกรรมทางพทุธศาสนา
ท่ีมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
 
6. สรุปและอภปิรายผล 
 
 6.1 สรุป 
 การศกึษาสมัพนัธบทในต านานอรัุงคธาตกุบัวรรณกรรมทางพทุธศาสนา 
พบว่าตวับททางคมัภีร์พทุธศาสนามีความสมัพนัธบทกบัตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
ในลกัษณะท่ีเป็นตวับทแม่แบบให้กับต านานอุรังคธาต ุซึ่งจากการศึกษาคมัภีร์
พทุธศาสนาในส่วนท่ีเป็นชาดกหรืออรรถกถาชาดกแล้วต านานอรัุงคธาตุได้มีการ
หยิบยืมตวับทมาจากชาดกหรืออรรถกถาชาดกในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ 
การอ้างอิง การอ้างถึง การปรับเปล่ียนความ การตดัความ และการเพิ่มความ 
 ส่วนคมัภีร์มหาวงศ์ ก็เป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านานอุรังคธาตเุช่นกัน 
โดยมีอิทธิพลทางโครงสร้างเก่ียวกับการประกอบสร้างเร่ืองราวท่ีว่าด้วยพระธาตุ
หรือการบรรจพุระธาต ุซึ่งจะเห็นได้ว่าโครงสร้างเก่ียวกบัเร่ืองราวของพระธาตนุัน้ 
มกัจะกลา่วถึงการเสดจ็มาของพระพทุธเจ้ายงัพืน้ท่ีตา่ง ๆ  แล้วได้มีปฏิสมัพนัธ์กบั
ผู้ คนในท้องถ่ิน อีกทัง้ยังได้ประทับรอยพระพุทธบาทเอาไว้ รวมถึงทรงพุทธ
พยากรณ์ว่าพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองภายในกาลข้างหน้า ตลอดจนจะมีการ
น าเอาพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้ ซึ่งการเล่าเร่ืองในลักษณะนี ้เป็นการรับ
รูปแบบมาจากคมัภีร์มหาวงศ์ อนัเป็นคมัภีร์ท่ีมีอิทธิพลตอ่การสร้างต านานพระ
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ธาตตุ่าง ๆ ในสุวรรณภูมิ ซึ่งนัน้ก็หมายรวมเอาต านานอุรังคธาตดุ้วย ซึ่งการรับ
รูปแบบการสร้างต านานพระธาตุในลกัษณะนี ้เป็นการลอกเลียนแบบเอาโครง
เร่ืองของคมัภีร์มหาวงศ์มาปรับใช้กบัข้อมลูในท้องถ่ินของตน 
 ขณะท่ีต านานอรัุงคธาต ุซึ่งเป็นต านานทางพทุธศาสนาแบบท้องถ่ินนัน้ 
ได้รวบรวมเอาเร่ืองราวเก่ียวกับต านานพระธาตุเล็ก ๆ  น้อย ๆ มารวมไว้ในเร่ือง
เดียวกัน ในลกัษณะของความสมัพนัธ์ภายใน ขณะเดียวกันตวับทต านานอุรังค
ธาตก็ุได้เป็นตวับทท่ีมีอิทธิพลหรือเป็นตวับทหลกัให้กบัต านานพระธาตอ่ืุน ๆ  ใน
ลกัษณะของความสมัพนัธ์ภายนอก ซึ่งตวับทตา่ง ๆ  เหล่านีไ้ด้มีความสมัพนัธบท
ในลกัษณะของการลอกเลียนแบบ การอ้างถึง ตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
 จากเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้นนี ้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นพลวตัของตวั
บท ซึง่มีความเล่ือนไหล ไมแ่นน่ิ่งตายตวั กลา่วคือ ตวับทหนึง่ ๆ  เม่ือมีการเคล่ือนท่ี
ไปอยู่อีกท่ีหนึ่งย่อมมีการปรับเปล่ียนตวับทให้มีชีวิตชีวา น่าด ูน่าชมมากยิ่งขึน้ 
ดงัจะเห็นได้จากต านานอุรังคธาตุท่ีมีการรับเอาข้อมูลจากคมัภีร์พุทธศาสนา 
เก่ียวกับชาดกหรืออรรถกถาชาดก รวมถึงคัมภีร์มหาวงศ์เข้ามาแล้วได้มีการ
ปรับเปล่ียนข้อมลูโดยการผสมผสานเข้ากบัข้อมลูในท้องถ่ิน ท าให้ตวับทต านาน 
อรัุงคธาตมีุความเป็นตวับทวรรณกรรมทางพทุธศาสนาท่ีมีความสมัพนัธ์ในบริบท
ทางสงัคมวฒันธรรมแบบท้องถ่ินด้วย 
 
 6.2 อภปิรายผล 
 บทความนีเ้ป็นการศึกษาต านานอุรังคธาตุ โดยการน าเอาแนวคิด 
เร่ืองสมัพนัธบทมาเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิเคราะห์ จะท าให้พบความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกันของข้อมูลระหว่างตวับทคมัภีร์พุทธศาสนากับตวับทต านานอุรังค
ธาตุ ซึ่งการศึกษาในลักษณะดังกล่าวนัน้ยังไม่ปรากฏว่ามีการศึกษามาก่อน 
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กล่าวคือ การศึกษาต านานอุรังคธาตุส่วนใหญ่มักจะศึกษาในลักษณะของ
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกับบริบททางสงัคม หรือเป็นการศึกษาเฉพาะประเด็นใด
ประเด็นหนึ่งท่ีเก่ียวเน่ืองกบัต านานอรัุงคธาต ุหรือต านานพระธาตพุนมเป็นหลกั 
เช่น งานวิจัยของ ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (2560) เร่ือง “ต านานอุรังคธาตุ: ภาพ
สะท้อนวฒันธรรมลุ่มแม่น า้โขง” ได้มุ่งศกึษาปริวรรตถ่ายถอดเอกสารต้นฉบบัใบ
ลานท่ีเป็นอกัษรตวัธรรมมาเป็นอกัษรไทย จ านวน 10 ฉบบั น ามาเป็นข้อมูลใน
การช าระต านานอรัุงคธาตใุห้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ เพ่ือน าไปใช้ในการศกึษา
วิเคราะห์ในประเดน็เนือ้หาเก่ียวกบัภาพสะท้อนทางวฒันธรรมในลุม่น า้โขง อนัจะ
ท าให้เห็นถึงปฏิสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กับพืน้ท่ีทางภูมิศาสตร์ พืน้ท่ีทางสงัคม 
และพืน้ท่ีทางจิตวิญญาณ งานวิจยัของ ทศพล อาจหาญ (2542) เร่ือง “ข้าโอกาส
พระธาตพุนม อ าเภอธาตพุนม จงัหวดันครพนม” ได้มุง่ศกึษาเก่ียวกบัสภาพสงัคม
และวฒันธรรมของข้าโอกาสพระธาตพุนม และศกึษาบทบาทหน้าท่ีของข้าโอกาส
ท่ีมีตอ่องค์พระธาตพุนม โดยได้ศกึษาจากพืน้ท่ีชมุชนท่ีมีข้าโอกาสพระธาตพุนม
อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีอ าเภอธาตพุนม อ าเภอเรณูนคร อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 
และอ าเภอหว้านใหญ่ จงัหวดัมกุดาหาร ซึ่งเป็นกลุ่มคนท่ีมีประเพณีเก่ียวกับพิธี
ถวายข้าวพิชภาค พิธีเลีย้งผีเจ้า 3 เรือน มีความเช่ือในเร่ืองบาป บุญ สิ่งเหนือ
ธรรมชาติ และองค์พระธาตพุนมท่ีมีหน้าท่ีดแูลรักษาองค์พระธาตพุนมด้วยการ
ถวายทาน จดักิจกรรมบ าเพ็ญกศุลตามวนัส าคญัทางศาสนา มีการจดัการระบบ
การปกครอง การศึกษา การพัฒนาชุมชนอย่างต่อเน่ืองและเผยแพร่ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของข้าโอกาสให้คงอยู่ตลอดไป หรืองานวิจัยของ มาลินี กลาง
ประพนัธ์ (2555) เร่ือง “การสร้างเครือข่ายทางสงัคม “ข้าโอกาสพระธาตพุนม” ใน
ชมุชนสองฝ่ังโขง” ได้มุง่ศกึษาเก่ียวกบัพลวตัของข้าโอกาสพระธาตพุนม ในชมุชน
สองฝ่ังโขง ศกึษาบริบทของการเปล่ียนแปลงทางสงัคมเศรษฐกิจ การเมืองท่ีสง่ผล
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ต่อข้าโอกาสพระธาตพุนม และศึกษาเครือข่ายทางสงัคมของข้าโอกาสพระธาตุ
พนมในชมุชนสองฝ่ังโขงระดบัเครือญาติ ระดบัชมุชน ระดบับ้านและระดบัเมือง 
นอกจากนัน้ยงัมีงานวิจยัของ สมชาต ิมณีโชต ิ(2554) เร่ือง “พระธาตพุนม: ศาสน
สถานศกัดิ์สิทธ์ิในมิติด้านสัญลักษณ์ทางสังคมวัฒนธรรม” ได้ให้ความรู้ด้าน
โบราณวัตถุสถาน โดยได้ให้ทัศนะว่า การสร้างพระธาตุในระยะแรกมีอายุอยู่
ในช่วงประมาณพทุธศตวรรษท่ี 12-14 โดยสร้างให้เป็นเทวาลยัในศาสนาฮินด ูใน
เวลาต่อมาได้มีการปรับเปล่ียนให้เป็นพทุธศาสนาตามคติในพุทธศาสนา นิกาย
มหายาน จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2233-2235 จึงได้มีการบูรณปฏิสงัขรณ์ให้เป็นพระ
มหาเจดีย์เพ่ือประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตตุามคติในพทุธศาสนาเถรวาท และ
มีการเรียบเรียงต านานอุรังคธาตุ หรือต านานพระธาตุพนม นอกจากนัน้ได้ให้
ความรู้ชุดความรู้จากต านานอุรังคธาต ุประกอบกับหลกัฐานทางโบราณคดี ท่ีมี
การกลา่วถึงความหมายของการเป็นประวตัศิาสตร์ท่ีมีชีวิต เพราะเป็นชดุความรู้ท่ี
น าไปสู่การสร้างความทรงจ าร่วมแก่ผู้คนมาโดยตลอดว่า พระธาตพุนมคือสถปู
เจดีย์ท่ีบรรจุพระอุรังคธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่ีมีอายุเก่าแก่และ
ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีสุดในลุ่มน า้โขง ตลอดถึงได้ให้ความรู้ด้านมุมมองสมยัใหม่ ได้มีการ
น าพระธาตพุนมไปใช้ในความหมายของการเป็นพืน้ท่ีเชิงสญัลกัษณ์ในมิติตา่ง ๆ  
ซ้อนทบัลงไปในอีกมิติหนึ่ง ท่ีส าคญัคือใช้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายของการ
เป็นท้องถ่ินอีสาน ใช้เป็นสญัลกัษณ์ท่ีมีความหมายของความเป็นไทย และการน า
พระธาตพุนมไปใช้ในความหมายของการเป็นพืน้ท่ีเพ่ือการท่องเท่ียวและพกัผอ่น
หยอ่นใจ เป็นต้น 
 การศกึษาวิจยัท่ีกลา่วมาข้างต้นนัน้ เป็นการศกึษาในเชิงปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึน้ภายใต้กรอบเนือ้หาเก่ียวกับการปริวรรตเอกสารใบลาน และวิเคราะห์
ตีความจากเนือ้หาของต านานอุรังคธาตุ ตลอดถึงเป็นการศึกษาเพ่ือชีใ้ห้เห็น
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เฉพาะบางประเดน็เก่ียวกบัผู้คนท่ีมีความสมัพนัธ์กบัองค์พระธาตพุนม หากแตย่งั
ไมมี่การศกึษาในประเดน็ท่ีวา่ต านานอรัุงคธาตมีุความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกบัคมัภีร์
ทางพทุธศาสนาโดยใช้กรอบแนวคิดสมัพนัธบทมาเป็นเคร่ืองมือในการศกึษาวิจยั
มาก่อน การศกึษาเก่ียวกับต านานอุรังคธาต ุหรือต านานพระธาตพุนมท่ีผ่านมา
มักจะมองไปท่ีตวับทต านานอุรังคธาตุมีความสัมพันธ์กับผู้คน ประวัติศาสตร์ 
หรือต านานประจ าถ่ินในชุมชนลุ่มน า้โขง โดยเน้นไปท่ีองค์พระธาตุพนมเป็น
ส าคญั ซึ่งนกัวิชาการส่วนใหญ่มกัจะให้ความสนใจไปท่ีตวับทต านานอรัุงคธาต ุ
หรือต านานพระธาตพุนมท่ีมีความเช่ือมโยงถึงท้องถ่ินในชมุชนลุ่มน า้โขง หากแต่
บทความชิน้นีไ้ด้มองย้อนกลับไปท่ีตวับทคมัภีร์พุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นชาดก 
หรืออรรถกถาชาดก ตลอดถึงคมัภีร์มหาวงศ์ ซึ่งเป็นตวับทต้นแบบให้กบัต านาน 
อรัุงคธาต ุอนัจะท าให้ค้นพบแง่มุมมองใหม่ ๆ  อีกมมุมองหนึ่งเก่ียวกบัการศกึษา
ต านานอรัุงคธาต ุซึง่การศกึษาต านานอรัุงคธาตนุัน้ไมเ่พียงแตศ่กึษาเฉพาะตวับท
ท่ีไปมีความสมัพนัธ์เก่ียวข้องกับท้องถ่ินลุ่มน า้โขงเท่านัน้ หากแต่ควรศึกษาใน
ประเด็นความสมัพนัธ์กบัคมัภีร์พทุธศาสนาด้วย กล่าวคือ เนือ้หาหลาย ๆ  ตอนท่ี
ปรากฏอยู่ในต านานอุรังคธาตุนัน้ได้มีการหยิบยืมมาจากชาดกหรืออรรถกถา
ชาดกด้วย เชน่ เร่ืองราวเก่ียวกบัพระบาทเวินปลาท่ีปรากฏอยูใ่นต านานอรัุงคธาตุ
นัน้ ได้มีเร่ืองราวท่ีร่องรอยการหยิบยืมมาจากอรรถกถาชาดกในนิทานธรรมบท
เร่ืองเอรกปัตตนาคราช หรือเร่ืองราวของบรีุจนัทอ้วยล่วยกบันางอินทสว่างลงฮอด 
ก็มีเค้ามลูเดมิมาจากนิทานธรรมบทเร่ืองนางมลัลิกาเทวี เป็นต้น ตลอดถึงต านาน
พระธาต ุต านานพระบาทตา่ง ๆ ท่ีปรากฏในต านานอรัุงคธาตก็ุได้เค้าโครงเร่ืองมา
จากคมัภีร์มหาวงศ์อันเป็นคมัภีร์พุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์ ซึ่งเป็นคมัภีร์ท่ีมี
อิทธิพลต่อพุทธศาสนาในเอเชียอาคเนย์โดยเฉพาะอาณาจักรล้านนา และ
อาณาจกัรล้านช้างในอดีต ซึ่งส่งผลตอ่การสร้างเร่ืองราวเก่ียวกบัต านานพระธาต ุ
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ต านานพระบาทในชุมชนลุ่มน า้โขงดงัปรากฏในต านานอุรังคธาตุด้วยเช่นกัน 
ลักษณะดังกล่าวนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นว่า ต านานอุรังคธาตุนัน้มีความสัมพันธ์
เก่ียวข้องกับคมัภีร์พุทธศาสนา โดยการหยิบยืมเอาตวับทบางเร่ืองบางตอนมา
จากคมัภีร์พทุธศาสนา แล้วน ามาปรับเปล่ียนผสมผสานเข้าต านานนิทานท้องถ่ิน 
ซึง่ประเดน็ดงักลา่วนีค้วรหยิบยกน ามาศกึษาวิเคราะห์ได้เชน่กนั 
 ดงันัน้บทความวิจัยชิน้นี ้จึงเป็นการศึกษาวิเคราะห์ท่ีแตกต่างออกไป
จากการศึกษาท่ีผ่านมา ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ตวับทต านานอุรังคธาตุนัน้มี
ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกบัคมัภีร์พทุธศาสนา โดยการถ่ายโยงข้อมลูกนัระหว่างตวั
บทในคมัภีร์พุทธศาสนากับตวับทต านานอุรังคธาตุอันสะท้อนให้เห็นถึงความ
เป็นสมัพนัธบทกนัในลกัษณะตา่ง ๆ ได้แก่ การลอกเลียนแบบ การอ้างอิง การอ้าง
ถึง การปรับเปล่ียนความ การตดัความ และการเพิ่มความ ซึ่งการศกึษาวิเคราะห์
ในประเด็นดงักล่าวเป็นศึกษาแนวใหม่เก่ียวกับการศึกษาวิเคราะห์ต านานอรัุงค
ธาตุ ท่ีเน้นไปท่ีความสัมพันธ์กันระหว่างตัวบทคัมภีร์พุทธศาสนากับตัวบท
ต านานอรัุงคธาตเุป็นส าคญั โดยผู้วิจยัมองวา่การศกึษาสมัพนัธบทระหวา่งคมัภีร์
พทุธศาสนากบัต านานอรัุงคธาตนุัน้ มีความส าคญัไม่น้อยไปกว่าการมุ่งเน้นไปท่ี
ศึกษาตัวบทต านานอุรังคธาตุท่ีมีความเก่ียวข้องกับชุมชนท้องถ่ินลุ่มน า้โขง 
หากแตเ่ป็นการเพิ่มเติมข้อมลูท่ีค้นพบใหม่อนัเป็นข้อมูลปฐมภูมิให้กบัการศกึษา
ต านานอรัุงคธาตไุด้อีกมมุมองหนึ่งอนัน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาต านานอุ
รังคธาต ุและตอ่วงการศกึษาวรรณกรรมไมม่ากก็น้อย 
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บทคัดย่อ 
 
 บทความวิจยัเร่ือง “วดัศรีทศัน์ บ้านปากภู: การศกึษาประวตัิศาสตร์และ
พุทธศิลป์พืน้บ้านในลุ่มแม่น า้เลย” มีวตัถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาพฒันาการทาง
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนบ้านปากภู และ 2) เพ่ือศึกษาลกัษณะพทุธศิลป์
พืน้บ้านท่ีส าคญัภายในวดัศรีทศัน์ บ้านปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดั
เลย การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัทางประวตัศิาสตร์  

ผลการวิจยัพบว่า บริเวณบ้านปากภูซึ่งตัง้อยู่ติดกับจุดบรรจบของห้วย
น า้ภูกบัแม่น า้เลยเคยเป็นชมุชนโบราณในวฒันธรรมล้านช้างมาก่อน ดงัปรากฏ
ช่ือชุมชนในเอกสารจดหมายเหต ุพ.ศ. 2370 แต่ถูกทิง้ร้างเพราะผลกระทบจาก
สงครามสยาม-ลาว (พ.ศ. 2369-2371) ตอ่มาจงึมีการสร้างชมุชนขึน้มาใหมใ่นชว่ง
ต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 และมีพฒันาการทางประวตัิศาสตร์เร่ือยมาจนถึงปัจจุบนั 
ภายในวัดศรีทัศน์ บ้านปากภู มีโบสถ์คอนกรีตท่ีได้รับการผสมผสานด้าน
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ศิลปกรรมไทย ลาว ล้านนาและญวน สร้างราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 25 ด้านหลงั
ของโบสถ์มีพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ทรงบวัเหล่ียมแบบศิลปะล้านช้าง สนันิษฐานวา่
มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 24 และมีธรรมาสน์ไม้โบราณ สร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 
2473 ฝีมือชา่งชาวล้านนากบัชา่งพืน้บ้าน  
 
ค าส าคัญ:  วดัศรีทศัน์,  บ้านปากภ,ู  ชมุชนโบราณ,  ประวตัศิาสตร์ท้องถ่ิน,  

พทุธศลิป์พืน้บ้าน 
 
Abstract 
  

This research aims to: 1) study development of local history of Ban 
Pakphu community in Mueang Sub-district, Muang Loei District, Loei 
Province, and 2) examine important attributes of folk Buddhist art in Wat 
Srithat located in Ban Pakphu, Mueang Sub-district, Mueang Loei District, 
Loei Province. This research is a qualitative research which historical 
approach is involved. 
 The findings found that the area of Ban Pakphu which was located 
next to the confluence of Huai Nam Phu and Loei rivers was formerly the 
ancient community in Lan Xang culture. This was evidenced by the existence 
of the name Ban Pakphu stated in the archival document of 1827 A.D. Ban 
Pakphu was once abandoned because it was affected from the Siam-Lao War 
in 1826-1828. In the early 25th Buddhist century, Ban Pakphu was revived and 
constructed as a community again, leading to historical development which 
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continues to nowadays. The inside of Wat Srithat in Ban Pakphu community 
was consisted of a concrete Buddhist chapel constructed in the late 25 th 
Buddhist century with artistic combination of Thai, Lao, Lan Na, and 
Vietnamese styles. The backside of the chapel was enshrined with a Buddhist 
octagonal pagoda constructed from bricks and decorated with lotus-petal 
shaped edges like of Lan Xang art. This pagoda was assumingly constructed 
in the late 24th Buddhist century. Additionally, there was also a wooden-ancient 
pulpit built in 1930 by Lan Na and local craftsmen. 
 
Keywords:  Wat Srithat,  Ban Pakphu,  Ancient Community,  Local History,  

Folk Buddhist Art 
 
1. ที่มาและความส าคัญของการวิจัย 
 

พืน้ท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น า้เลยได้มีการพบร่องรอยชมุชนโบราณและแหลง่
โบราณคดีส าคญัหลายแห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในพืน้ท่ีจงัหวดัเลยมีร่องรอยการ
เข้ามาอาศยัอยู่ของมนุษย์ตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ (กรมศิลปากร, 2531: 
81-84 ; สรุพล ด าริห์กลุ, 2549: 23-32) เร่ือยมาจนถึงสมยัทวารวดี ก่อนเข้าสู่การ
ได้รับอิทธิพลและกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจกัรล้านช้าง และเป็นท่ีตัง้ของ
เมืองโบราณส าคญัหลายแห่งของอาณาจกัรล้านช้าง เช่น เมืองทรายขาวในเขต
อ าเภอวงัสะพงุ เมืองเลยในเขตอ าเภอเมืองเลย และเมืองเชียงคานในเขตอ าเภอ
เชียงคาน 
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นอกจากชมุชนโบราณระดบัเมืองแล้ว ในบริเวณท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยยงัมี
ชมุชนโบราณขนาดเล็กหรือชมุชนโบราณระดบัหมูบ้่านกระจายอยูต่ลอดท่ีราบลุ่ม 
โดยเฉพาะท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยตอนกลาง เช่น ชุมชนโบราณบ้านก้างปลา ชุมชน
โบราณบ้านนาอ้อ ชุมชนโบราณบ้านปากภู และชุมชนโบราณบ้านแฮ่ ในเขต
อ าเภอเมืองเลย เป็นต้น แตท่ว่าข้อมลูพฒันาการประวตัิศาสตร์ของชมุชนโบราณ
เหล่านีก้ลบัยงัไม่ได้รับการศึกษาค้นคว้าอย่างจริงจงัและเป็นระบบตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร์ ทัง้ท่ีชุมชนโบราณหลายแห่งมีความส าคัญและมีความ
น่าสนใจทางประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและประวตัิศาสตร์ศิลปะ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งชมุชนโบราณบ้านปากภ ูบริเวณบ้านปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดั
เลย 

ชมุชนบ้านปากภู ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ซึ่งตัง้อยูริ่มฝ่ัง
แม่น า้เลย และติดกบัถนนเลย-เชียงคาน ซึ่งเป็นทางหลวงสายส าคญัเส้นหนึง่ของ
จงัหวดัเลย แม้จากหลกัฐานประวตัิศาสตร์จะแสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนท่ีตัง้ขึน้
ในช่วงต้นพทุธศตวรรษท่ี 25 แตใ่นบริเวณชมุชนก็มีการพบร่องรอยโบราณสถาน
อนัเก่ียวข้องกบัชมุชนโบราณในวฒันธรรมล้านช้างราวพทุธศตวรรษท่ี 22-24 ดงั
ปรากฏหลกัฐานช่ือชมุชนในเอกสารจดหมายเหตทุพัเวียงจนัทน์ พ.ศ. 2370 และ
ภายในวดัศรีทศัน์ซึ่งเป็นศาสนสถานส าคญัของชมุชนบ้านปากภู ยงัมีพระเจดีย์
โบราณซึง่เป็นท่ีเคารพบชูาของคนในชมุชน มีสิมหรือโบสถ์เก่าแก่ท่ีทรงคณุคา่ทาง
ประวตัิศาสตร์และพทุธศิลป์ของท้องถ่ิน รวมทัง้ธรรมาสน์ไม้ซึ่งเป็นงานฝีมือช่าง
พืน้บ้านท่ีมีความงดงาม ซึง่ควรท่ีจะได้รับการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ให้เป็นท่ีรู้จกั
ของชาวเมืองเลยและประชาชนทัว่ไปเป็นอยา่งยิ่ง 

ท่ีผ่านมา ข้อมลูทางด้านประวตัิศาสตร์ โบราณคดีและพทุธศิลป์ของวดั
ศรีทศัน์และบ้านปากภูยงัไมไ่ด้รับการศกึษาค้นคว้าและเผยแพร่ให้เป็นท่ีรู้จกัของ
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ชาวเมืองเลยและประชาชนทัว่ไปมากนกั ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงได้พยายามท่ีจะศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับวดัศรีทศัน์และบ้านปากภูจากเอกสารและหลกัฐาน
ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ค่อนข้างจ ากัด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้าน
ประวตัิศาสตร์ท้องถ่ินจงัหวดัเลยให้ชาวจงัหวดัเลยและประชาชนทัว่ไปได้ศึกษา
เรียนรู้ อนัจะน าไปสูค่วามก้าวหน้าทางวิชาการด้านประวตัศิาสตร์ โบราณคดีและ
ศิลปวฒันธรรมของท้องถ่ิน และพฒันาเป็นแหล่งท่องเท่ียวทางพระพุทธศาสนา
และวฒันธรรมของจงัหวดัเลยตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 2.1 เพ่ือศกึษาพฒันาการทางประวตัศิาสตร์ท้องถ่ินของชมุชนบ้านปากภู 
ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 

2.2 เพ่ือศกึษาลกัษณะพทุธศลิป์พืน้บ้านท่ีส าคญัภายในวดัศรีทศัน์ บ้าน
ปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical Approach) เพ่ือศึกษาพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ินของชุมชนบ้านปากภู และลักษณะพุทธศิลป์พืน้บ้านท่ี
ส าคญัภายในวดัศรีทศัน์ บ้านปากภ ูต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จงัหวดัเลย ซึง่มี
วิธีด าเนินการวิจยั ดงันี ้



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

76 

3.1 การศึกษาข้อมูลจากหลักฐานประวัติศาสตร์และเอกสารท่ี
เก่ียวข้อง เป็นการศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ท้องถ่ิน ประวตัิบ้านปากภู
และพืน้ท่ีเก่ียวข้อง และลกัษณะพทุธศลิป์ของวดัศรีทศัน์ ศลิปะลาว ศลิปะพืน้ถ่ิน
อีสานและศิลปะใกล้เคียง จากเอกสารชัน้ต้น เอกสารจดหมายเหต ุหนงัสือ งาน
วรรณกรรม งานวิจยั บทความ 
 3.2 การจัดท าเคร่ืองมือจัดเก็บข้อมูล เป็นการสร้างแบบสมัภาษณ์
ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั และสร้างแบบส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะพทุธศิลป์พืน้บ้าน
ภายในวดัศรีทศัน์ 
 3.3 การศึกษาภาคสนาม สมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคญั จ านวน 
30 รูป/คน การสงัเกตและส ารวจข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะการตัง้ถ่ินฐานของชมุชน
และพทุธศลิป์พืน้บ้านภายในวดัศรีทศัน์ 

3.4 การประชุมกลุ่มย่อย เป็นการด าเนินการประชุมกลุ่มย่อยโดยใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับกลุ่มผู้ ทรงคุณวุฒิ  
จ านวน 5 รูป/คน เพ่ือตรวจสอบข้อมลู 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียบเรียงข้อมูล ใช้การวิเคราะห์ 
และสงัเคราะห์ข้อมลูจากแหล่งตา่ง ๆ โดยการวิเคราะห์เนือ้หา และน าเสนอแบบ
พรรณนาวิเคราะห์ (Analytical Description) 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 
 ผลการวิจยัเร่ือง “วดัศรีทศัน์ บ้านปากภู: การศึกษาประวตัิศาสตร์และ
พทุธศลิป์พืน้บ้านในลุม่แมน่ า้เลย” สามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้ 
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4.1 พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปากภู  
พบว่าบริเวณบ้านปากภู ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่ง

ตัง้อยู่ติดกับจุดบรรจบของห้วยน า้ภูกับแม่น า้เลยเคยเป็นชุมชนโบราณใน
วฒันธรรมล้านช้างมาก่อน ดงัปรากฏช่ือชมุชนในเอกสารจดหมายเหต ุพ.ศ. 2370 
แตถ่กูทิง้ร้างเพราะผลกระทบจากสงครามสยาม-ลาว (พ.ศ. 2369-2371) ตอ่มาจึง
มีการสร้างชุมชนขึน้มาใหม่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 และมีพัฒนาการทาง
ประวตัศิาสตร์เร่ือยมาจนถึงปัจจบุนั  

จากการศึกษาพบว่า บริเวณถ า้ผาปู่ ใกล้เคียงกับบ้านปากภูมีการพบ
ร่องรอยการท ากิจกรรมของมนุษย์ในสมยัก่อนประวัติศาสตร์หรือเม่ือประมาณ 
5,000-2,500 ปีมาแล้ว โดยได้มีการส ารวจพบภาพเขียนสีสมยัก่อนประวตัิศาสตร์
ท่ีเพิงผาภายในวัดถ า้ผาปู่  มีภาพเขียนด้วยสีแดงคล า้ มีรูปสามเหล่ียม 2 รูป 
คล้าย ๆ  ทรงผมผู้หญิงโค้ง (กรมศิลปากร, 2531: 83) มีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าระบายสี
ทึบเป็นบางส่วนลายเส้นคู่ขนาน เส้นล่างเขียนเป็นเส้นหยักฟันปลา รูป
ส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูปส่ีเหล่ียมด้านไมเ่ทา่ รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทบึและลายเส้นตรง ภาพ
ลายเส้นคล้ายหน้าจัว่บ้าน ภาพวงกลมผสมเส้นคดและเส้นตรงรูปตวัวีหัวกลับ 
(ดนพุล ไชยสินธุ์, 2534: 69) ซึ่งเป็นหลกัฐานท่ีแสดงให้เห็นว่าเร่ิมมีมนษุย์เข้ามา
ท ากิจกรรมในบริเวณใกล้เคียงท่ีตัง้บ้านปากภมูายาวนานแล้ว 

ตอ่มา บริเวณท่ีตัง้ชมุชนบ้านปากภไูด้มีการพบร่องรอยชุมชนโบราณใน
วฒันธรรมล้านช้างตัง้อยู่ ชาวบ้านให้ข้อมลูว่าในอดีตได้มีการพบเศษภาชนะดิน
เผาทัง้แบบเคลือบน า้ยา และท่ีเป็นแบบเผาแกร่งกระจายอยู ่มีการพบกล้องสบูยา
ดินเผากระจายอยู่ทัว่ไปตามท่ีราบริมฝ่ังแม่น า้เลย พืน้ท่ีท าการเกษตรและพืน้ท่ี
ชุมชน หรือแม้แต่ภายในบริเวณวัดศรีทัศน์ก็เคยมีการพบเศษภาชนะดินเผา
กระจายอยูเ่ชน่กนั (ทองดี จนัภถ่ิูน, สมัภาษณ์) 
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นอกจากนี ้ในพืน้ท่ีราบลุ่มแม่น า้เลยใกล้เคียงกบับ้านปากภูยงัเป็นท่ีตัง้
ของชมุชนโบราณโบราณสถานในวฒันธรรมล้านช้างท่ีมีความส าคญัแห่งหนึง่ใน
ลุม่แมน่ า้เลย นัน่ก็คือ ชมุชนโบราณบริเวณวดัห้วยห้าว ซึง่อยูริ่มฝ่ังแมน่ า้เลยห่าง
จากบ้านปากภไูปทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือประมาณ 2 กิโลเมตร ซึ่งสะท้อนให้
เห็นถึงความส าคญัของพืน้ท่ีบริเวณใกล้เคียงกบับ้านปากภใูนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 
21-22 (ธีระวฒัน์ แสนค า, 2559: 55-59) สนันิษฐานว่าชมุชนโบราณบริเวณบ้าน
ปากภูน่าจะเร่ิมมีพัฒนาการทางประวัติความเป็นชุมชนเกิดขึน้ในช่วงเวลา
ดงักลา่วนีด้้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ร่องรอยโบราณสถานวดัห้วยห้าว 
ซึง่เป็นโบราณสถานส าคญัทีอ่ยูใ่กล้เคยีงกบับริเวณชมุชนบ้านปากภ ู
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 ชมุชนโบราณบริเวณบ้านปากภคูงมีผู้คนอยูอ่าศยัสืบเน่ืองเร่ือยมาจนถึง 
พ.ศ. 2369-2370 ชุมชนต่าง ๆ ในลุ่มแม่น า้เลยล้วนแต่ได้รับผลกระทบจาก
สงครามศึกเจ้าอนุวงศ์ซึ่งเป็นสงครามระหว่างราชส านักสยามกับราชส านัก
เวียงจนัทน์ ผู้ เขียนสนันิษฐานวา่พืน้ท่ีบ้านปากภซูึง่ตัง้อยูต่ิดกบัเส้นทางคมนาคม
โบราณจากบริเวณลุ่มแม่น า้โขงไปยังลุ่มแม่น า้ป่าสักตอนบนก็คงจะได้รับ
ผลกระทบด้วย เจ้าราชวงษ์เมืองเวียงจนัทน์ให้จดุไฟเผาคา่ย เผายุ้งข้าว เผาเรือน
ในเขตเมืองเลย (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เล่ม 3, 2530: 28) ท าให้บ้านเรือนในลุม่
แม่น า้เลยถูกเผาท าลายเป็นจ านวนมาก รวมทัง้บ้านปากภูซึ่งในเอกสารเรียกว่า 
“บ้านน า้ภ”ู ด้วย  

ในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน์ พ.ศ. 2370 ฉบบัท่ี 2 
ได้ระบวุา่ทางการสยามจบัตวับคุคลซึง่อาศยัอยู่ท่ีบ้านน า้ภ ูแขวงเมืองเลย แล้วได้
ท าการสอบสวนและบนัทึกค าให้การไว้อย่างน่าสนใจว่า “...ครั้น ณ วนัแรม 9 ค ่ำ 
เดือน 5 ให้กองพญำณคอรสวรร พญำตำก ไปสืบรำชกำรจับอ้ำยลำวมีชือได้  
6 คน ให้กำรตอ้งค ำกันว่ำ เปนบ่ำวเมืองน่ำนมำเที่ยวท ำมำหำกิน แลมีเมียอยู่
บ้านน าภูแขวงเมืองเลย...” (จดหมายเหตรัุชกาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 25) 

ช่ือ “บ้านน า้ภ”ู ท่ีปรากฏในเอกสารจดหมายเหต ุผู้ เขียนสนันิษฐานวา่คือ
ชมุชนโบราณบริเวณบ้านปากภใูนปัจจบุนั ไมน่า่จะใชช่มุชนบ้านน า้ภท่ีูอยูห่า่งไป
จากบ้านปากภทูางทิศตะวนัตกราว 2 กิโลเมตร เน่ืองจากว่าบริเวณชมุชนบ้านน า้
ภูในปัจจุบันไม่ปรากฏร่องรอยชุมชนโบราณ และข้อมูลจากค าบอกเล่าของ
ชาวบ้านก็ระบวุ่า บ้านน า้ภูเป็นชมุชนใหม่ท่ีเกิดจากการขยายตวัของชมุชนบ้าน
ปากภ ู

ในขณะท่ีบริเวณบ้านปากภูมีการพบร่องรอยชมุชนโบราณอย่างชดัเจน 
ดงัปรากฏโบราณสถานท่ีมีอายรุาวพทุธศตวรรษท่ี 24 อยู่ในวดัศรีทศัน์ ต าแหน่ง
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ท่ีตัง้ชมุชนบ้านปากภก็ูอยูต่ดิกบัห้วยน า้ภ ูจงึไมใ่ชเ่ร่ืองแปลกอะไรท่ีชมุชนโบราณ
แห่งนีจ้ะมีช่ือว่า “บ้านน า้ภู” ทัง้ยังอยู่ในเส้นทางคมนาคมโบราณ ผู้ เขียนจึง
สันนิษฐานว่าบ้านน า้ภูในเอกสารจดหมายเหตุน่าจะเป็นชุมชนเดียวกับชุมชน
โบราณท่ีบริเวณบ้านปากภใูนปัจจบุนั 

นอกจากเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ พ.ศ. 2370 
ฉบับท่ี 2 จะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์ท่ีกล่าวถึงช่ือบ้านน า้ภูซึ่งเป็นชุมชน
โบราณในบริเวณบ้านปากภูในปัจจบุนัท่ีเก่าท่ีสดุเท่าท่ีผู้ เขียนค้นพบแล้ว เอกสาร
ดงักล่าวยงัแสดงให้เห็นถึงการเข้ามาท ามาหากินและแต่งงานของชายชาวเมือง
น่านกับหญิงชาวบ้านน า้ภูเม่ือกว่า 200 ปีท่ีผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง
ความสมัพนัธ์ทางด้านสงัคมวฒันธรรมของชาวเมืองเลยกบัชาวเมืองน่านในอดีต
ได้เป็นอยา่งดีอีกด้วย 

ภายหลงัสงครามระหวา่งสยามกบัลาวในคราวศกึเจ้าอนวุงศ์สงบลง ก็คง
มีราษฎรกลับเข้ามาตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณชุมชนเดิมก่อนท่ีจะถูกทิง้ร้าง ดงันัน้ 
บริเวณบ้านปากภูจึงมีการพบร่องรอยชมุชนโบราณอยู่ในพืน้ท่ีด้วย ตอ่มาก็คงมี
ราษฎรอพยพโยกย้ายเข้ามาตัง้ถ่ินฐานมากขึน้ ทัง้จากชุมชนต่าง ๆ ในเขตลุ่ม
แม่น า้เลยและจากบริเวณใกล้เคียงท่ีอพยพเข้ามาตัง้บ้านเรือนทางทิศเหนือของ
ปากน า้ภแูละรอบ ๆ วดัศรีทศัน์ จนกลายมาเป็นชมุชนบ้านปากภใูนปัจจบุนั 
 นอกจากจะมีกลุม่คนพืน้ถ่ินดัง้เดมิอพยพกลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานแล้ว จาก
การสัมภาษณ์ชาวบ้านพบว่า ในช่วงกลางพุทธศตวรรษท่ี 25 ยังมีชาวบ้าน
บางส่วนอพยพมาจากหมู่บ้านในเขตอ าเภอดา่นซ้าย จงัหวดัเลย และอ าเภอนคร
ไทย จงัหวดัพิษณุโลก เน่ืองจากในเขตท้องท่ีดงักล่าวได้เกิดความแห้งแล้งอย่าง
มาก ประกอบกบัมีชาวเมืองเหนือหรือท่ีชาวบ้านเรียกว่า “ไทยวน” จากเมืองน่าน
และเมืองแพร่ได้เข้ามารับจ้างสร้างศาสนาคารตา่ง ๆ  ตามวดัและสร้างบ้านในเขต



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

81 
วัดศรีทัศน์ บ้านปากภู:  

การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พ้ืนบ้านในลุ่มแม่น ้าเลย 

ลุ่มแม่น า้เลย ชาวไทยวนหลายคนได้แตง่งานกบัสาวบ้านปากภูและตัง้บ้านเรือน
อยู่ในบ้านปากภู เช่น หนานตา หนานนุ่น หนานเต็ม เป็นต้น (นุช เต็มบุญ , 
สมัภาษณ์ ; หยดั โสภานิล, สมัภาษณ์) 

การเดนิทางระหวา่งบ้านปากภไูปยงัชมุชนใกล้เคียง สว่นใหญ่ใช้การเดิน
เป็นหลกั ไม่ว่าจะไปท านา ไปเรียนหนงัสือ มีเพียงบางบ้านท่ีมีรถจกัรยาน บ้างก็
นัง่เกวียน หากมีท่ีท านาอยู่ในหบุเขาเข้าไปในป่าก็จะนัง่ช้างไป ใช้ช้างลากไม้และ
ขนข้าว ชาวบ้านเลา่วา่ในบ้านปากภมีูครอบครัวท่ีเลีย้งช้างหลายครอบครัว และมี
ชาวบ้านท่ีเป็นพอ่ค้าช้างเลีย้งช้างไว้ขาย ชาวบ้านเรียกวา่ “นายฮ้อยช้าง” ด้วย 
  ในความทรงจ าจากค าบอกเล่าของชาวบ้านระบุว่า ในบ้านปากภูมีนาย
ฮ้อยช้างหลายคน เช่น นายฮ้อยค าคิด นายฮ้อยตนั พ่อตู้หลาด พ่อตู้ทิด พ่อตู้ เล็ง 
พอ่ตู้กณัหา เป็นต้น บางคนมีช้างเลีย้งถึง 4-5 เชือก นายฮ้อยช้างมกัจะน าไปเลีย้ง
อยู่บริเวณโนนศาลาทางทิศเหนือของบ้านปากภู ช้างเหล่านีส้่วนหนึ่งได้มาจาก
การไปคล้องเอาทางภูหลวง เม่ือเลีย้งได้ระยะหนึ่งก็จะน าไปขายทางลาวใต้บ้าง 
เมืองพิชยับ้าง ได้ราคาตวัละเป็นหม่ืนบาท ท าให้นายฮ้อยช้างมีเงินสร้างบ้านไม้
หลังใหญ่ เสาก่อด้วยอิฐ โดยมีช่างไทยวนมารับจ้างสร้างบ้าน (นุช เต็มบุญ , 
สมัภาษณ์ ; ศรีไพร จนัลาศรี, สมัภาษณ์ ; หยดั โสภานิล, สมัภาษณ์)  
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ภาพที่ 2 ลกัษณะบ้านนายฮ้อยช้างหรือบ้านของผู้มีฐานะชาวบ้านปากภใูนช่วงก่อน พ.ศ.2500 

 
ความเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวข้องกบัการตัง้บ้านเรือนของบ้านปากภูนัน้ ใน

ปี พ.ศ. 2495 รัฐบาลได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศแนวทางหลวงแผน่ดนิ 88 สาย 
พ.ศ. 2495 ท าให้มีการตดัและขยายถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สาย 
สีคิว้-เชียงคาน เป็นทางหลวงแผน่ดินแนวเหนือ-ใต้ในทางตะวนัตกของภาคอีสาน
ท่ีเช่ือมต่อระหว่างภาคอีสานตอนใต้กับภาคอีสานตอนบน (พระราชกฤษฎีกา
ประกาศแนวทางหลวงแผ่นดิน 88 สาย พ.ศ. 2495, 2495: 672-673) ทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 201 จึงเป็นทางหลวงส าคัญในหลาย ๆ จังหวัด ได้แก่  
นครราชสีมา ชยัภมูิ ขอนแก่นและเลย  

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ช่วงระยะทางจากอ าเภอเมืองเลยไปยงั
อ าเภอเชียงคาน ได้ตดัผ่านทางทิศตะวันตกของบ้านปากภูด้วย ท าให้เกิดการ
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การศึกษาประวัติศาสตร์และพุทธศิลป์พ้ืนบ้านในลุ่มแม่น ้าเลย 

ขยบัขยายการตัง้บ้านเรือนจากเดิมอยู่บริเวณทางทิศเหนือของห้วยน า้ภูใกล้กบั
ปากน า้ภูและบริเวณรอบ ๆ วดัศรีทศัน์มาใกล้กับทางหลวงแผ่นดินมากขึน้ การ
คมนาคมระหว่างบ้านปากภูกับชมุชนใกล้เคียงก็มีความสะดวกสบายมากย่ิงขึน้ 
(หนูพวน โคตรสาตรี, สมัภาษณ์) การสร้างบ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะหนัหน้ามาสู่
ถนนท่ีตดัขึน้ใหม่ ภายหลังก็มีการสร้างบ้านเรือนทางฝ่ังตะวันตกตามแนวทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 201 มากขึน้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนที่แสดงต าแหนง่ที่ตัง้ของชมุชนบ้านปากภจูากภาพถา่ยดาวเทยีม 
(ปรับปรุงจาก : Google earth) 
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 หลงัจากสร้างทางหลวงแผน่ดนิหมายเลข 201 สายเลย-เชียงคานเสร็จไม่
นานนกั รัฐบาลก็ได้มีการตดัและขยายทางหลวงหมายเลข 2115 สายเลย-ทา่ล่ีขึน้ 
โดยจดุเร่ิมต้นของทางหลวงแผน่ดินสายนีไ้ด้แยกออกจากหลวงแผ่นดินหมายเลข 
201 ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านปากภูมาทางทิศเหนือประมาณ 500 เมตร และการสร้าง
ถนนสายเลย-ท่าล่ีในพืน้ท่ีบ้านปากภน่ีูเองท่ีท าให้ชมุชนบ้านปากภไูด้ขยายตวัไป
ยงับริเวณใกล้กบัสามแยกมากขึน้ (ศรีไพร จนัลาศรี, สมัภาษณ์) 
 นอกจากนี ้สืบเน่ืองจากบริเวณท่ีตัง้บ้านปากภอูยูใ่กล้กบัแมน่ า้เลยท าให้
ในช่วงฤดฝูนมกัจะมีน า้จากแม่น า้เลยเอ่อขึน้มาท่วมบริเวณอาคารบ้านเรือนเป็น
ประจ าแทบทุกปี ท าให้มีชาวบ้านปากภูส่วนหนึ่งได้ย้ายไปตัง้บ้านเรือนในเขต
บ้านโพนไทรและท่ีเนินบริเวณใกล้เคียงกับสามแยกถนนสายเลย-ท่าล่ี และใน
ท่ีสุดสามแยกถนนสายเลย-ท่าล่ีก็มีบ้านเรือนอาศัยอยู่เพิ่มมากขึน้ท าให้
กระทรวงมหาดไทยได้แยกพืน้ท่ีประกาศตัง้หมู่บ้านขึน้มาเพิ่มเพ่ือให้สะดวกต่อ
การปกครองเป็น “หมูบ้่านสามแยก”  

ภายในชมุชนบ้านปากภูปัจจบุนั ได้แบง่ผงัการดแูลหมู่บ้านออกเป็นคุ้ม
ตา่งๆ จ านวน 5 คุ้ม ได้แก่ คุ้มศรีทศัน์ คุ้มแสงดาว คุ้มแสนสขุ คุ้มแสงตะวนั และ
คุ้มบ้านนา ปัจจบุนัชมุชนบ้านปากภมีูจ านวนครัวเรือนประมาณ 191 ครัวเรือน มี
ประชากรในปัจจุบันรวมทัง้สิน้ 570 คน แยกเป็นชาย 271 คน หญิง 299 คน 
(วฒันา กลัยา, สมัภาษณ์) 

 
4.2 ลักษณะพุทธศิลป์พืน้บ้านที่ส าคัญภายในวัดศรีทัศน์  
วัดศรีทัศน์ ซึ่งตัง้อยู่เลขท่ี 136 บ้านปากภู หมู่ท่ี 3 ต าบลเมือง อ าเภอ

เมืองเลย จงัหวดัเลย สงักดัคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนือ้ท่ีประมาณ 5 ไร่ อาณาเขต
ทิศเหนือประมาณ 40 วาจดคลองระบายน า้ ทิศใต้ประมาณ 40 วาจดหมูบ้่านและ
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แม่น า้เลย ทิศตะวันออกประมาณ 50 วาจดท่ีแม่น า้เลย ทิศตะวันตก 40 วาจด
หมูบ้่านปากภ ู(กรมการศาสนา, 2534: 139) 

ภายในวดัศรีทศัน์ มีการส ารวจพบงานศลิปกรรมทางพระพทุธศาสนาท่ีมี
ลกัษณะทางพทุธศิลป์ท่ีน่าสนใจและทรงคณุคา่ตอ่การศกึษาทางด้านศิลปกรรม
พืน้บ้าน ดงันี ้ 
 พระธาตุแก้วเสด็จ เป็นพระเจดีย์ก่อด้วยอิฐ ทรงบวัเหล่ียมแบบศิลปะ
ล้านช้าง เป็นปูชนียสถานส าคญัและศกัดิ์สิทธ์ิของชาวบ้านปากภู เช่ือกันว่ามี
ลกูแก้วอยู่ในองค์พระธาต ุชาวบ้านมกัจะเห็นลกูแก้วลอยออกจากพระธาตเุสมอ 
(หยดั โสภานิล, สมัภาษณ์) พระธาตแุก้วเสด็จนา่จะได้รับการบรูณปฏิสงัขรณ์มา
หลายครัง้ เน่ืองจากเม่ือพิจารณาจากรูปทรงของพระเจดีย์พบว่าส่วนองค์ระฆงัมี
ขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าส่วนฐาน และมีความสูงชะลดูไม่สมดลุกับส่วนฐานตา่ง
จากพระเจดีย์ศิลปะล้านช้างทรงบวัเหล่ียมองค์อ่ืนๆ ท่ีปรากฏตามชมุชนโบราณ
ในลุม่แมน่ า้โขง (ศกัดิช์ยั สายสิงห์, 2555: 62-105) 

การบรูณปฏิสงัขรณ์พระธาตแุก้วเสดจ็ครัง้ส าคญัครัง้แรก เม่ือ พ.ศ. 2522 
โดยการเสริมพระเจดีย์ให้มั่นคงและมีสภาพสมบูรณ์จนเป็นรูปทรงท่ีปรากฏใน
ปัจจุบนั และครัง้ใหญ่ล่าสุดแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2545 (นิรุบล สิงหศิริ, 
สมัภาษณ์)  
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ภาพที่ 4 พระธาตแุก้วเสด็จและโบสถ์วดัศรีทศัน์ 
 

โบสถ์วัดศรีทัศน์  เป็นโบสถ์คอนกรีตท่ีได้รับการผสมผสานด้าน
ศิลปกรรมไทย ลาว ล้านนาและญวน สร้างในราวปี พ.ศ. 2490-2507 และได้รับ
การบูรณะมาโดยตลอด ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปัน้ศิลปะพืน้บ้าน
ล้านนาจ านวน 3 องค์  

โบสถ์วดัศรีทศัน์เป็นโบราณสถานส าคญัของวดัศรีทศัน์ ชาวบ้านเรียกวา่ 
“สิม” เป็นอาคารคอนกรีตวางผงัแบบมีมขุหน้า แบบ 3 ช่วงเสาไมร่วมมขุหน้า หนั
หน้าไปทางทิศตะวนัออก ด้านหน้าท าซุ้มวงโค้ง พนกัระเบียงท าเป็นแบบซ่ีลกูกรง
เว้นระยะห่าง ด้านข้างประดบัซุ้มวงโค้งแบบฝีมืองานช่างญวน ซึ่งมักนิยมก่อ
อาร์คโค้งเหนือซุ้มประต ู(วิโรฒ ศรีสโุร, 2536: 310) ข้างบนัไดทางขึน้มีรูปปัน้สิงห์
ศลิปะพืน้บ้านล้านนาประดบัอยูด้่านละ 1 ตวั 
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 กรอบซุ้ มหน้าต่างท าเป็นซุ้ มบันแถลง ด้านล่างกรอบซุ้ มประดับเป็น
ฐานรองแบบแข้งสิงห์ บานประตทู าด้วยไม้ แกะสลกัเป็นรูปเทพพนมและลายพนัธุ์
พฤกษา สองข้างประตปูระดบัด้วยกระจกเงาข้างละ 1 บาน ล้อมรอบด้วยปนูปัน้
ลายพนัธุ์พฤกษา บานหน้าต่างท าด้วยไม้ ด้านละ 2 ช่อง แกะสลกัเป็นรูปเทวดา 
รูปเสีย้วกาง รูปหนมุานและลายพนัธุ์พฤกษา หลงัคาซ้อนเทิบ 2 เทิบ ประดบัด้วย
ช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ เหนือหลังคาท าเป็นปราสาทเฟื้อง หลังคามุงด้วย
กระเบือ้งลอน ซึ่งคล้ายผงัแบบโบสถ์มาตรฐาน พ.ศ. 2483 ท่ีกรมการศาสนาได้
ออกก าหนดให้ใช้ทัว่ประเทศ ใกล้เคียงกบัผงัโบสถ์เก่าวดัโพธ์ิศรีวิลยั ต าบลเมือง
พาน อ าเภอบ้านผือ จงัหวดัอดุรธานี (ชวลิต อธิปัตยกลุ, 2556: 412-415) 

ภาพที่ 5 พระประธานภายในโบสถ์วดัศรีทศัน์ 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

88 

ภาพที่ 6 สงิห์ที่ราวบนัไดและประตทูางเข้าโบสถ์วดัศรีทศัน์ 
 
 ธรรมาสน์ไม้วัดศรีทัศน์ เป็นธรรมาสน์ไม้โบราณสร้างขึน้เม่ือ พ.ศ. 
2473 ฝีมือช่างชาวล้านนากับช่างพืน้บ้าน ธรรมาสน์ไม้หลงันีห้นานบุญสงฆ์ผู้ นี ้
เป็นชาวบ้านเมืองยมหรือบ้านยม ต าบลยม อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน (บ้านยมเดิม
อยู่ในเขตอ าเภอปัว ภายหลงัขึน้กับอ าเภอท่าวงัผา จงัหวดัน่าน) สร้างเม่ือ พ.ศ. 
2473 การสร้างธรรมาสน์ไม้ยงัมีลูกมือช่างอีก 4 คนร่วมสร้างธรรมาสน์ในราคา
คา่จ้าง 65 บาท  
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ภาพที่ 7 ธรรมาสน์ไม้วดัศรีทศัน์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธรรมาสน์ไม้วัดศรีทัศน์ท าจากไม้ทัง้หลัง บันไดทางขึน้ท าด้วยไม้
แกะสลกัเป็นบนัไดนาคอยา่งสวยงาม สว่นฐานเป็นทรงส่ีเหล่ียม ลกัษณะเป็นฐาน
ปัทม์หรือฐานบวัคว ่า-บวัหงาย เสาด้านนอกประดบัด้วยกาบพรหมศร และภาพ
ลวดลายพันธุ์พฤกษาลงสีประดับอย่างงดงาม เรือนยอดท าเป็นทรงจัตุรมุข
ลดหลัน่ 2 ชัน้ หน้าจัว่ประดบัชอ่ฟ้า ใบระกาและหางหงส์ ลงรักปิดทองสวยงาม 
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ภาพที่ 8 ข้อความที่บนัทกึเก่ียวกบัประวตักิารสร้างธรรมาสน์ไม้วดัศรีทศัน์ 
 
5. อภปิรายผลการศึกษา 
 
 จากการวิจยัเร่ือง “วดัศรีทศัน์ บ้านปากภู: การศกึษาประวตัิศาสตร์และ
พทุธศลิป์พืน้บ้านในลุม่แมน่ า้เลย” สามารถอภิปรายผลการศกึษาได้วา่ 
 

5.1 พัฒนาการทางประวัตศิาสตร์ท้องถิ่นของชุมชนบ้านปากภู  
มีความคล้ายคลึงกบัพฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชมุชนบ้านนาอ้อ 

ต าบลนาอ้อ อ าเภอเมืองเลย ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านปากภูประมาณ 3 กิโลเมตร และ
พฒันาการทางประวตัิศาสตร์ของชมุชนบ้านนาโคก ต าบลศรีสองรัก อ าเภอเมือง
เลย ซึง่ทัง้สองชมุชนก็เคยเป็นท่ีตัง้ของชมุชนโบราณท่ีมีร่องรอยการตัง้ถ่ินฐานของ
มนุษย์อย่างชัดเจนมาตัง้แต่ประมาณต้นพุทธศตวรรษท่ี 21 และมีความ
เจริญรุ่งเรืองเร่ือยมาจนถึงต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 ดังปรากฏร่องรอยของซาก
โบราณสถานในวฒันธรรมล้านช้าง ก่อนท่ีชมุชนโบราณในบริเวณดงักล่าวจะถูก
ทิง้ร้างและถูกเผาท าลายในสงครามศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2370 และเม่ือสงคราม
สงบลงก็มีผู้คนกลบัเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในบริเวณเดมิ 
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5.2 ลักษณะพุทธศิลป์พืน้บ้านที่ส าคัญภายในวัดศรีทัศน์  
เม่ือพิจารณาจากลกัษณะพทุธศลิป์ของพระธาตแุก้วเสดจ็พบวา่ พระธาตุ

แก้วเสด็จเป็นพระเจดีย์ทรงบวัเหล่ียม ศิลปะล้านช้าง ซึ่งคล่ีคลายมาจากรูปแบบ
พระเจดีย์ทรงบวัเหล่ียมฐานต ่าท่ียกฐานสงูขึน้ (วิโรฒ ศรีสโุร, 2539: 8-9) แตย่งัคง
รูปแบบองค์ระฆงัแบบเดิมไว้ ซึ่งมีลกัษณะใกล้เคียงกับพระเจดีย์ประธานทรงบวั
เหล่ียมวดัศรีวิชยั ต าบลบ้านหวาย อ าเภอหล่มสกั และพระเจดีย์วดัศรีฐานปิยา
ราม ต าบลวงับาล อ าเภอหล่มเก่า จงัหวดัเพชรบรูณ์ แล้วน ารูปแบบพระเจดีย์ทรง
บวัเหล่ียมฐานต ่าฐานสูงท่ีเป็นฐานบวัมารองรับองค์ระฆงัแทน เพียงแต่ส่วนฐาน
ของพระธาตแุก้วเสด็จช ารุดแล้วได้รับการบูรณะในภายหลงัจนผิดรูปแบบเดิมไป 
ผู้ เขียนจงึสนันิษฐานวา่พระธาตแุก้วเสดจ็นา่จะสร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษท่ี 24 
 ส่วนรูปแบบศิลปกรรมของโบสถ์วดัศรีทศัน์พบว่ามีความคล้ายคลึงกบั
รูปแบบศิลปกรรมวดัโพธ์ิชุม บ้านนาโคก เป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็น
ฝีมือกลุม่ชา่งเดียวกนั โบสถ์วดัโพธ์ิชมุมีหลกัฐานท่ีเป็นข้อความจารึกท่ีผนงัโบสถ์
ชัดเจนว่าสร้างขึน้ในปี พ.ศ. 2508 แล้วเสร็จและผูกพัทธสีมาในปี พ.ศ. 2510 
โบสถ์วัดศรีทัศน์จึงน่าจะสร้างขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ประกอบกับค า
สัมภาษณ์ชาวบ้านปากภูท่ีให้ข้อมูลว่าโบสถ์หลังนีมี้ชาวไทยวนเป็นช่างใหญ่ 
ร่วมกับจารย์เพชรและจารย์กองซึ่งเป็นช่างในท้องถ่ินเป็นผู้ช่วยช่าง (หยดั โสภา
นิล, สมัภาษณ์) ท าให้ผู้ เขียนสนันิษฐานว่าโบสถ์วดัศรีทัศน์น่าจะสร้างขึน้ก่อน
โบสถ์วดัโพธ์ิชมุเล็กน้อย น่าจะสร้างขึน้ในราวปี พ.ศ. 2490-2507 เน่ืองจากโบสถ์
วดัโพธ์ิชุมนัน้มีจารย์กองซึ่งเป็นช่างท้องถ่ินท่ีเคยเป็นผู้ช่วยช่างไทยวนเป็นช่าง
ใหญ่ในการก่อสร้าง และด้วยความท่ีมีช่างฝีมือหลายคนในการก่อสร้างและมา
จากต่างถ่ินซึ่งมีฝีมือในงานศิลปกรรมท่ีแตกต่างกัน จึงท าให้โบสถ์วัดศรีทัศน์
ปรากฏงานศลิปกรรมท่ีผสมผสานทัง้ศลิปกรรมไทย ลาว ล้านนาและญวน 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

92 

 ในขณะท่ีธรรมาสน์ไม้วดัศรีทศัน์มีลกัษณะทางศิลปกรรมกับธรรมาสน์
ไม้หลายหลงัในจงัหวดัน่าน (คณะท างานเอกลกัษณ์น่าน, 2549: 78) เน่ืองจาก
ช่างผู้ สร้างเป็นช่างพืน้บ้านชาวเมืองน่าน ธรรมาสน์ไม้วัดศรีทัศน์จึงถือว่าเป็น
ธรรมาสน์ศลิปะพืน้บ้าน ฝีมือชา่งเมืองนา่นในลุม่แมน่ า้เลยก็วา่ได้  
 พระธาตแุก้วเสด็จ โบสถ์และธรรมาสน์ไม้ภายในวดัศรีทศัน์ ถือเป็นการ
ผสมผสานทางศิลปกรรมทัง้ศิลปะล้านช้าง ศิลปะพืน้บ้านล้านนา ศิลปะญวน และ
ศิลปะไทยร่วมสมยัท่ีท าให้เห็นถึงพลวตัและการผสมผสานทางศิลปกรรมท่ีเกิดขึน้
ภายในท้องถ่ินลุ่มแม่น า้เลย ถือเป็นมรดกทางศิลปวฒันธรรมและพระพทุธศาสนา
ในท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็น “มรดกแห่งศรัทธา” การให้ความเคารพ
ศรัทธาในฐานะเป็นสิ่งยึดเหน่ียวจิตใจของคนในชุมชน ซึ่งสิ่งเหล่านีถื้อเป็นพลัง
ส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาท้องถ่ินให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมัน่คงและยัง่ยืน 
ด้วยเป็นการพฒันาท่ีอยูบ่นพืน้ฐานประวตัศิาสตร์และสงัคมวฒันธรรมของท้องถ่ิน 
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 

6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  6.1.1 หน่วยงานราชการ ผู้ น าชุมชน ผู้ น าทางศาสนาและ
ผู้ เก่ียวข้องควรเผยแพร่ข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ พุทธศิลป์และวฒันธรรม
ท้องถ่ินให้แก่เยาวชน ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรักษ์ท้องถ่ินและอนุรักษ์
ศลิปกรรมพืน้บ้าน เพ่ือสร้างความภาคภมูิใจให้เกิดขึน้ 
  6.1.2 ส่วนงานราชการควรจะสนับสนุนให้ชุมชนบ้านปากภู
จดัตัง้ศนูย์การเรียนรู้ หรือศนูย์บริการข้อมูลและประสานงานด้านการท่องเท่ียว
เชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมประจ าชมุชน 
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  6.1.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรส่งเสริมให้ชุมชนมีการ
วิเคราะห์ต้นทุนของชุมชน หมู่บ้าน และจดัท าเป็นแผนกลยุทธ์ในการขบัเคล่ือน
การพฒันาการทอ่งเท่ียวเชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืนระยะยาว  
  6.1.4 ชุมชนบ้านปากภูควรท ายุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน และน ายุทธศาสตร์ไป
ประยกุต์ในการพฒันาและขบัเคล่ือนการจดัการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และ
วฒันธรรมในท้องถ่ิน  
 
 6.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  6.2.1 ควรศึกษาวิจัยในพืน้ท่ีอ่ืนท่ีมีความแตกต่างทางด้าน
บริบทชุมชน สงัคมวฒันธรรมการด ารงชีวิต ซึ่งจะท าให้ทราบถึงพฒันาการทาง
ประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน ตลอดจนงานพุทธศิลป์ภายในวัด หรืองานศิลปกรรมท่ี
นา่สนใจในท้องถ่ิน  
  6.2.2 ควรศกึษาในประเด็นแนวทางการก าหนดยทุธศาสตร์การ
พฒันาการท่องเท่ียวเชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนในระดบัชุมชน 
หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมการท างานด้านยทุธศาสตร์และการการพฒันาการท่องเท่ียว
เชิงประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืน  

6.2.3 พืน้ท่ีบ้านปากภูยงัมีประเพณีตกับาตรข้าวสารทกุเย็นวนั
พระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งเป็นวัฒนธรรมท่ีมีความแปลก แตกต่าง และ
เป็นอตัลกัษณ์ของท้องถ่ินท่ีควรต่อการศึกษา เผยแพร่ และพฒันาเพ่ือส่งเสริม
ด้านการทอ่งเท่ียวเชิงวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยันีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหารูปแบบการส่ือสารเก่ียวกบัผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดจากการเผาอ้อย ในพืน้ท่ีอ าเภอกุมภวาปี 
จงัหวดัอดุรธานี คดัเลือกประชากรแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 300 คน โดยมีความ
หลากหลายด้าน อาย ุอาชีพ การศกึษา และทกัษะทางภาษา เคร่ืองมือในการวิจยั 
คือ การสนทนา การสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถามน าประกอบการสนทนา งานวิจัยนีใ้ช้วิธีวิจัยแบบผสม ใช้กรอบ
แนวคิด เร่ือง การส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (development communication ) ของ 
Nora C. Quebral (1972) เพ่ือน าไปสู่การเสริมสร้างการตระหนักรู้ของเกษตรกร
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และประชาชน (self-awareness) ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดจาก 
การเผาอ้อย 
 ผลการวิจัยพบประเด็นส าคัญ คือ เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
เก่ียวกบัปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุภาพท่ีเกิดจาการเผาอ้อย แตเ่กษตรกรต้องการ
ได้รับข้อมูลเก่ียวกับปัญหาสุขภาพเป็นล าดับแรก โดยใช้ช่องทางการส่ือสาร
หลากหลายประเภท โดยเฉพาะส่ือพืน้บ้าน ได้แก่ เพลงลูกทุ่ง เพลงหมอล าและ
การแสดงหมอล า  ส่ือบคุคล ได้แก่ อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.) ครูใน
โรงเรียนของหมูบ้่าน พระสงฆ์ และผู้น าชมุชน โดยควรเลือกใช้ภาษาไทยถ่ินอีสาน
ในการส่ือสารแบบเผชิญหน้า นอกจากนีส่ื้อประเภทป้ายประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้านล้วนมีความส าคญัตอ่การให้ความรู้ ข้อมลู เพ่ือจะน าไปสู่การสร้างความ
ตระหนักรู้ อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาการเผาอ้อยจากปัจจัยท่ีเกิดขึน้กับ
เกษตรกร ได้แก่ ภาคแรงงาน ภาคเงินทนุ และภาคเง่ือนไขของโรงงานผลิตน า้ตาล 
จะส่งผลให้เกิดการลด เลิก การเผาอ้อย ควบคู่กับการให้ข้อมลูแก่เกษตรกรและ
ประชาชนในหมู่บ้าน นอกจากนีย้ังควรมีหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
โรงเรียน และระดบัชมุชน เพ่ือการสร้างความตระหนกัรู้ตอ่ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพในบริบทของชมุชนด้วยคนในชมุชน 
 
ค าส าคัญ:  การส่ือสารเพ่ือการพฒันา,  การเผาอ้อย,  ปัญหาสิ่งแวดล้อม, 

ภาคอีสาน  
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Abstract  
 

This research aims to investigate communication formats regarding 
environmental and health effect caused by sugarcane burning in Kumphawapi 
District of Udon Thani Province. Using purposive sampling technique, 300 
villagers having a variety of ages, occupations, educations, and dialectal skills 
were selected as participants of this study. Research instruments were 
consisted of conversation, non-participation observation, interview, and 
questionnaire. Based on mixed method and Nora C. Quebral (1972)’s 
conceptual framework relevant to development communication, enhancing 
farmers and villagers’ self-awareness in environmental and health problems 
caused by sugarcane burning was also involved.  
 The findings showed that most farmers had deficient knowledge 
of environmental and health problems caused by sugarcane burning. 
Basically, the farmers wanted more information about health problems 
towards various communication channels. These channels included: 1) local 
media, i.e. folk songs, and northeastern Thai music and performance, 
2) personal media, i.e. Primary Health Volunteers, village schools’ teachers, 
Buddhist monks, and village headmen, based on face to face communication 
and northeastern Thai dialect, and 3) villages’ billboards to promote the villagers’ 
knowledge and information acquisition which later led them to self-awareness. 
Eliminating factors affecting the farmers, i.e. labor sector, capital sector, and 
sugar refinery’s conditions and also giving information to the farmers and the 
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villagers had resulted in reducing and quitting sugarcane burning. Furthermore, 
it should have educational programs in school and community level in order to 
arise self-awareness of environmental and health problems in community 
context by people in their own villages. 
 
Keywords:  Development Communication,  Sugarcane Burning, 

Environmental Problems,  Northeastern Thailand 
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1. บทน า  
 
 ปัญหาประการหนึ่งท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยเกิดจากการเผาอ้อย โดยเกษตรกรส่วนใหญ่เผาอ้อยในทกุขัน้ตอนการ
ผลิตอ้อย ได้แก่ การเผาเพ่ือเตรียมดนิ การเผาในระยะการเก็บเก่ียว และการเผาซงั
อ้อยหลงัการเก็บเก่ียว การเผาอ้อยท่ีส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมมากท่ีสุด คือ การเผา
ในชว่งการเก็บเก่ียวเพราะมีใบอ้อยเป็นเชือ้เพลิงท่ีในปริมาณมากกวา่การเผ่าอ้อย
หรือหญ้าในขัน้ตอนอ่ืน อยา่งไรก็ตาม ปัญหาการเผาอ้อยจะลดลงหากเกษตรกรมี
ความตระหนกัรู้ตอ่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ส านกังานคณะกรรมการ
อ้อยและน า้ตาล กระทรวงอุตสาหกรรม (2559) กล่าวถึงผลด าเนินงานการ
เสริมสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ มีส่วนเก่ียวข้องในอุตสาหกรรมอ้อย
และน า้ตาล โดยเผยแพร่ขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ รวมทัง้การจดักิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
กบัการสร้างจิตส านึกท่ีดีด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึน้กบัอตุสาหกรรมอ้อย น า้ตาล
ทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ือง รวมถึงการมีส่วนร่วมต่อการรับผิดชอบสงัคม 
(Cooperate Social Responsibility: CSR) ให้เกิดขึน้กับผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับ
อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย ทัง้ชาวไร่อ้อย และผู้ประกอบการน า้ตาลทราย 
ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีของส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาล (ส านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย, 2559: 41) ผลการด าเนินงานของส านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ปี พ.ศ. 2559 แสดงให้เห็นถึงนโยบายและ
การให้ความส าคญักับการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดกับผู้ มี
ส่วนเก่ียวข้องกับการท าไร่อ้อยและอุตสาหกรรมน า้ตาล อย่างไรก็ตาม รายงาน
ฉบับนีย้ังไม่ได้ให้รายละเอียดและผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานและไม่ได้
กลา่วถึงพืน้ท่ีจดักิจกรรม  
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 งานวิจยัท่ีผา่นมาท่ีได้ศกึษาเก่ียวกบัการเผาอ้อย อาทิ ศกัรินทร์ เทศแก้ว 
(2546) ละอองดาว และธวชัชยั (2548) เจนจิรา ใจทาน และคณะ (2556) พบว่า 
การเผาอ้อยในขัน้ตอนการเก็บเก่ียวเกิดขึน้ในทุกพืน้ท่ีของประเทศไทยปัจจัย
ส าคญัท่ีท าให้เกิดการเผาอ้อย คือ การขาดแรงงานภาคเกษตร และการก าหนด
ช่วงเวลาการน าส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน นอกจากนีก้ารเผาอ้อยยงัเป็นการลดต้นทนุ 
ปัจจัยเหล่านีส้่งผลให้เกษตรกรเลือกใช้วิธีการเผาอ้อยก่อนน าอ้อยส่งโรงงาน
น า้ตาล  นอกจากนีง้านวิจยัส่วนใหญ่ได้กล่าวถึงผกกระทบจากการเผาอ้อยด้าน
สิ่งแวดล้อมมากกวา่การค้นหาวิธีการส่ือสารเพ่ือลดการเผาอ้อย  

ส่วนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเผาอ้อยใน
ตา่งประเทศ อาทิ Blair (2000) พบวา่ ผลจากการเผาอ้อยกระทบตอ่ความสมบรูณ์
ของโครงสร้างดนิในภาคเกษตรกรรมท่ีสมัพนัธ์กบัระดบัคาร์บอน พืน้ท่ีตวัอยา่งได้
จากการปลูกอ้อยในรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ท าให้ทราบว่าการปลกู
พืชอยา่งตอ่เน่ืองสง่ผลให้สภาพดนิขาดความสมบรูณ์ทางโครงสร้าง โดยเฉพาะใน
พืน้ท่ีเขตร้อน ผลการวิจัยของ Mh graham and others (2001) ในพืน้ท่ีทวีป
แอฟริกาท่ีกล่าวถึง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการเผาอ้อยโดยใช้ถงัและการ
เผาอ้อยแบบดัง้เดิมของเกษตรกรในเมือง Mount Edgecombe ทางตอนใต้ของ
ทวีปแอฟริกา พบว่า การเผาอ้อยโดยใช้ถงัเผาส่งผลกระทบตอ่ผิวดินน้อยกวา่การ
เผาอ้อยหน้าดิน อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนีย้ังสะท้อนให้เห็นว่าพฤติกรรมของ
เกษตรกรต่อการเผาอ้อยโดยใช้วิธีใหม่นีย้ังไม่ได้รับความสนใจมากนัก เพราะ
วิธีการเผาอ้อยหน้าดินแบบดัง้เดมิมีความสะดวกและงบประมาณน้อย 

ส่วนใหญ่งานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศท่ีศึกษาเก่ียวกับ
ผลกระทบการเผาอ้อย ให้ความส าคญักับการวิเคราะห์ผลเสียต่อสภาพดินและ
อากาศหรือเป็นงานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์เป็นหลกั งานวิจยัเก่ียวกบัการเผาอ้อย
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ด้านสังคมศาสตร์ซึ่งศึกษาพฤติกรรมและความตระหนักรู้ด้านผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมจากการเผาอ้อยนัน้ยังมีอยู่น้อยมาก ดังนัน้ ควรมีการศึกษาใน
เบือ้งต้นเก่ียวกบัการได้รับความรู้หรือผลกระทบด้านตา่ง ๆ  ท่ีจะเกิดขึน้กบัตนเอง
และชุมชนจากการเผาอ้อย เพ่ือน าไปสู่การส่ือสารระหว่างภาครัฐ และเกษตรกร 
ให้มีความเข้าใจร่วมกนัเพ่ือเสริมสร้างความตระหนกัรู้ให้เกิดขึน้กบัเกษตรผู้ปลกู
อ้อยและสง่ผลตอ่การลดหรือเลิกการเผาอ้อยก่อนน าสง่โรงงานน า้ตาล 

งานวิจัยทัง้ในประเทศและต่างประเทศข้างต้นจึงน ามาสู่การต่อยอด
งานวิจัยของผู้ วิจัยเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือส่งเสริมการตระหนักรู้ ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและสขุภาพจากการเผา่ อ้อยของเกษตรกร: กรณีศกึษาอ าเภอกมุภวาปี 
จังหวัดอุดรธานี” โดยงานวิจัยนีไ้ม่ซ า้ซ้อนกับงานวิจัยในประเทศไทยท่ีมีการ
เผยแพร่แล้ว แต่เป็นการต่อยอดผลการวิจัยว่าจะค้นหารูปแบบ เนือ้หา ช่อง
ทางการส่ือสารอย่างไร จึงจะเหมาะสมเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้
ตระหนกัรู้ถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเผาอ้อยในขัน้ตอนการ
เก็บเก่ียว โดยประเด็นเร่ือง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุภาพนี ้ผู้วิจยัได้ปรับมาจาก
งานของ Daniela de Azeredo França and Others (2012) และ Andre Luis 
Squarize Chagas (2013) ผลของการวิจัยนีจ้ะท าให้เข้าใจสภาพปัจจุบันของ
เกษตรกรชาวไร่อ้อยและประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเพาะปลูกอ้อย ว่ามีความรู้
เก่ียวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอันสืบเน่ืองจากการเผาอ้อย
หรือไม่ และหากไม่มี ควรจะมีการส่ือสารอย่างไร ในด้านรูปแบบการส่ือสาร 
เนือ้หาของสาร และช่องทางการส่ือสาร เพ่ือให้เข้าถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้มาก
ท่ีสดุและประสบผลส าเร็จจากการส่ือสารเพ่ือสร้างความหนกัรู้ตอ่ปัญหาการเผา
อ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

104 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

การวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์ คือ เพ่ือค้นหารูปแบบการส่ือสารเก่ียวกับ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากการเผาอ้อย ในพืน้ท่ีอ าเภอกมุภวาปี 
จงัหวดัอดุรธานี 
 
3. กรอบแนวคิด และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

แนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันา (development communication) ถูก
พฒันาขึน้มาจากการส่ือสารด้านการเกษตร (agriculture communication)ในการ
เรียนการสอนในสาขาเกษตรศาสตร์ จนเกิดบูรณาการวิชาด้านการส่ือสาร 
(communication) และด้านการพฒันา (development) มาสู่การส่ือสารเพ่ือการ
พัฒนาในด้านเกษตรศาสตร์ ประเด็นหลักของแนวคิดนี ใ้นเร่ิมแรก คือ 
ความส าคญัของการส่ือสารกบัเกษตรกรเพ่ือให้มีข้อมลู ความรู้ ท่ีถกูต้อง น าไปสู่
การพฒันาวิชาชีพเกษตรกรและพฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองซึ่งเป็นผล
ส่วนหนึ่งของการได้รับข้อมลูจากหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดย
ต้องเป็นข้อมลูท่ีเพียงพอ เหมาะสม และสอดคล้องกบัอาชีพเกษตรแตล่ะประเภท  
 ผู้ ท่ีพฒันาแนวคิดนี ้คือ Nora C. Quebral (1972) เขาได้เขียน บทความ
เร่ือง What Do We Mean by Development Communication? โดยกล่าวว่าการ
ส่ือสารเพ่ือการพฒันา หมายถึง การใช้การส่ือสารเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาสังคม การส่ือสารด้านการพัฒนาเกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้ มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้ก าหนดนโยบาย ก าหนดสภาพแวดล้อม ท่ีเอือ้อ านวยตลอดจนการ
ประเมินความเส่ียง โอกาส และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนข้อมลูเพ่ือน ามาซึง่
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การเปล่ียนแปลงทางสงัคมในเชิงบวกผ่านการพฒันาท่ียัง่ยืน เทคนิคการส่ือสาร
เพ่ือการพฒันา ได้แก่ การเผยแพร่ข้อมูลและการให้การศึกษา การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรม การตลาดเพ่ือสังคม การสนับสนุนการส่ือสารเพ่ือให้การเกิด
เปล่ียนแปลงทางสงัคมแบบชมุชนมีสว่นร่วม  
 แนวคิดนีส้นบัสนนุให้เกิดการส่ือสารโดยมุง่ท่ีการส่ือสารระดบัภาครัฐไป
ยงัประชาชน เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นความต้องการข้อมูลและเป็นข้อมลูท่ี
ผู้ รับสารในพืน้ท่ีชนบทต้องการจริง ๆ  ไม่ใช่การส่ือสารกบักลุ่มใหญ่โดยทัว่ไป โดย 
Quebral ได้ให้ค านิยามของ การส่ือสารเพ่ือการพฒันา วา่ 

“the art and science of human communication applied to 
the speedy transformation of a country and the mass of its people 
from poverty to a dynamic state of economic growth that makes 
possible greater social equality and the larger fulfilment of the human 
potential” 

 
กล่าวได้ว่า การส่ือสารนัน้มีบทบาทส าคญัตอ่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีมา

จากฐานรากของเกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และเม่ือ
เศรษฐกิจของผู้ ท่ียากจนดีขึน้ ภาพรวมของเศรษฐกิจของประเทศและความเท่า
เทียมกันทางสังคมก็จะเติมเต็มขึน้ด้วยศกัยภาพของการใช้การส่ือสารเพ่ือการ
พฒันา 

ผลการทบทวนเอกสารและงานวิจัยในประเทศไทยไม่พบว่ามีการน า
แนวคิดด้านการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (development communication) ในการ
วิจัยด้านการเกษตรในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีงานของนักนิเทศศาสตร์ 
และนกัส่ือสารมวลชนท่ีกล่าวถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกบัการพฒันา
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ชนบทไว้บ้าง ซึ่งเป็นแนวคิดด้านนิเทศศาสตร์ เช่น การส่ือสารกับการพัฒนา 
(communication and development) อาทิ กุลิสรา กฤตวรกาญจน์ (2552) เขียน
บทความเร่ือง “การส่ือสารเพ่ือการพัฒนากับการพัฒนาชนบทไทย” โดยให้ 
ทัศนะว่าการพัฒนาชนบทจ าเป็นต้องอาศัยการส่ือสารเป็นเคร่ืองมือ และ 
นกัส่ือสารมวลชนสมยัใหม่ต้องเข้าใจบริบทของชนบทไทยแตล่ะพืน้ท่ี ซึ่งมีความ
แตกต่างหลายด้าน อาทิ การรับสาร การเข้าถึงสาร และช่องทางการส่ือสาร  
ดงันัน้ การใช้การส่ือสารเพ่ือพฒันาชนบทไทยในอนาคตควรจะใช้กระบวนการ
ส่ือสารแบบผสมผสาน (multiple processes of communication) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายการพฒันาอย่างยั่งยืน ควรเป็นการส่ือสารแบบระยะยาว (long-term 
communication) และเป็นการส่ือสารแบบสองฝ่ายตลอดเวลา ( two-ways 
communication) ซึ่งการส่ือสารลกัษณะนีจ้ะน าไปสู่แนวคิดเร่ืองการส่ือสารเพ่ือ
การเปล่ียนแปลงทางสงัคม (communication for social change: CSC) โดยเน้น
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชนในการรับและให้ข้อมลูไปพร้อมกนั 

Rattana Chanthao (2016) เ ขี ยนบทความเ ร่ื อง  dialect power to 
communication for development โดยกลา่วถึงบริบทของสงัคมไทยวา่การส่ือสาร
ระหว่างภาครัฐไปยงัภาคประชาชนนัน้ควรตระหนกัถึงการใช้ภาษาในการส่ือสาร
ร่วมด้วย เพราะการใช้ภาษาของผู้ รับสารหรือภาษาท้องถ่ินในการส่ือสารจะ
สามารถสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ีได้มากกว่าการท่ีรัฐ
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐใช้ภาษาไทยกลาง และการส่ือสารของรัฐยงัเป็นเพียงการ
ส่ือสารทางเดียว (one-way communication) ขาดการส ารวจผลสมัฤทธ์ิของการ
ส่ือสาร ดงันัน้ การใช้ภาษาท้องถ่ินของผู้ รับสารในการส่ือสารนอกจากจะสามารถ
สร้างการมีสว่นร่วมได้แล้ว ยงัจะท าให้เกิดความเข้าใจสารได้อยา่งทอ่งแท้ ทัง้นีย้งั
พบว่าระดบัความเข้าใจสารของประชาชนในชนบทสมัพนัธ์กบัระดบัทกัษะภาษา
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ของผู้ รับสารด้วย ซึง่ประชาชนสว่นใหญ่ท่ีเป็นกลุม่เปา้หมายของรัฐนัน้ยงัมีทกัษะ
ภาษาไทยกลางหรือภาษาไทยมาตรฐาน (standard Thai) ไมเ่พียงพอตอ่การเข้าใจ
สารและการโต้ตอบสารท่ีได้รับข้อมลูมาจากหนว่ยงานรัฐ 

นอกจากนีย้งัมีงานวิจยัเก่ียวกับการส่ือสารในพืน้ท่ีต่าง ๆ ของประเทศ
ไทย (ณัฏฐวรนนัท์ ชนเมธเตชสิทธ์, 2552 ; กรวรรณ เวชชานุเคราะห์ และนิธิดา 
แสงสิงแก้ว, 2558) ท่ีแสดงให้เห็นบริบทความแตกต่างของการส่ือสาร อย่างไรก็
ตาม งานวิจยัเหลา่นัน้สว่นใหญ่มุง่หาแนวทางหรือกลยทุธการส่ือสารท่ีสอดคล้อง
กบัแตล่ะพืน้ท่ีเป็นส าคญั หรือมุง่อธิบายผลส าเร็จของการส่ือสารด้านใดด้านหนึ่ง 
ไม่ได้วิเคราะห์ช่องทางการส่ือสารหรือส่ือท่ีเหมาะสมกับการส่ือสารเพ่ือการ
พฒันาเฉพาะประเดน็การเกษตร  
 
4. ระเบียบวิธีวิจัย  
 
 การวิจยันีเ้ป็นการวิจยัด้านการส่ือสารเพ่ือการพฒันา (Communication 
for development) ประเดน็การเสริมสร้างการตระหนกัรู้ (Awareness Enhancing) 
เร่ือง การเผาอ้อย (sugarcane burning) ท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สขุภาพ ประชากรกลุ่มตวัอย่างการวิจยั จ านวน 300 คน เป็นเกษตรกรชาวไร่อ้อย 
จ านวน 200 คน และประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีเพาะปลกูอ้อย จ านวน 100 คน 
พืน้ท่ีวิจัย คือ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี วิธีวิจัย คือ การวิจัยแบบผสม 
(mixed methods) ระหว่างงานวิจยัเชิงคณุภาพ (qualitative research) ท่ีเกิดจาก
การสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และการวิจยัในเชิงปริมาณ (quantitative research) 
ท่ีได้จากการแสดงอัตราส่วนร้อยละต่อประเด็นความรู้เก่ียวกับผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมและรูปแบบการส่ือสารท่ีเหมาะสม กรอบแนวคดิท่ีปรับใช้การการวิจยั 
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คือ แนวคิดด้านการส่ือสารเพ่ือการพัฒนา (development for communication) 
ในเร่ือง การเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสมกับผู้ รับสารท่ีเสนอโดย Nora C. Quebral 
(1972) 

การวิจยันีเ้ลือกพืน้ท่ีตวัอย่างของวิจยัระดบัอ าเภอแบบเฉพาะ เจาะจง 
(Specified Sampling) เพราะ อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี เป็นศูนย์กลาง
ท่ีตัง้ของโรงงานผลิตน า้ตาล จ านวน 3 แห่ง และมีพืน้ท่ีปลกูอ้อยมากกว่าอ าเภอ
อ่ืน และจังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดท่ี มีพื น้ท่ีปลูกอ้อยมากท่ีสุดในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ ดงันัน้ พืน้ท่ีวิจยันีจ้งึสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์การวิจยัหรือ
เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะจุดประสงค์ (Purposive Sampling) 
น าเสนอผลการวิจยัแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ด้วยการแสดง
อตัราส่วนร้อยละในเชิงสถิติอย่างง่ายประกอบการวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ใน
แตล่ะประเดน็ 

 
5. ผลการวิจัย 
 

ช่องทางการส่ือสาร หมายถึง ตวักลางของการน าสารจากผู้ส่งสารไปยงั
ผู้ รับสาร เปรียบเสมือนพาหนะในการเดินทางของสาร ได้แก่ ส่ือเอกสารและปา้ย
ประชาสัมพันธ์ ส่ือบุคคล ส่ือพืน้บ้าน ส่ือมวลชน และส่ือออนไลน์ ผลการวิจยั 
พบว่า ช่องทางการส่ือสารข้อมลู เร่ืองผลกระทบการเผาอ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรและประชาชนใน
พืน้ท่ี มีความแตกตา่งกนั ดงัแสดงใน ตารางท่ี 1 คือ จ านวนและร้อยละ จากกลุม่
ตวัอย่าง จ านวน 300 คน ท่ีเสนอว่าช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมกับการเข้าถึง
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ข้อมูล ความรู้ ผลกระทบการเผาอ้อย ในความคิดเห็นของแต่ละคน ซึ่งสามารถ
เลือกได้หลายชอ่งทาง ดงันี ้
 

ตารางท่ี 1 ชอ่งทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมตอ่การเข้าถึงข้อมลู 
 

ช่องทางการส่ือสาร จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

เอกสารและปา้ย 243 81 2 
ส่ือบคุคล 239 79.6 3 
ส่ือพืน้บ้าน (เพลงลกูทุง่/หมอล า) 281 93.6 1 
ส่ือสารมวลชน (วิทย/ุโทรทศัน์) 149 49.6 4 
ส่ือออนไลน์ 67 22.3 5 

 
ข้อมูลในตารางท่ี 1 ข้างต้น แสดงให้เห็นว่าช่องทางการส่ือสารท่ี

เหมาะสมตอ่การให้ข้อมลูความรู้ เร่ือง ผลกระทบการเผาอ้อยไปยงักลุ่มเกษตรกร
ชาวไร่อ้อยและประชาชนในอ าเภอกมุภวาปี หรือเป็นตวัแทนของภาคอีสาน มาก
ท่ีสุด คือ ส่ือพืน้บ้าน ประเภทเพลงลูกทุ่ง หมอล า มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
จ านวน 281 คน (93.6%) รองลงมา คือ ส่ือเอกสารและปา้ยประชาสมัพนัธ์ จ านวน 
243 คน (81%) และส่ือบคุคล จ านวน 239 คน (79.6%) ดงันัน้ การผลิตข้อมลูหรือ
การผลิตสารควรต้องสอดคล้องกับช่องทางการส่ือสาร ส่วนช่องทางการส่ือสาร
ผ่าน ส่ือสารมวลชน ประเภทวิทยุและโทรทศัน์ มีผู้คิดว่าเหมาะสมเพียงจ านวน
คร่ึงหนึ่ง คือ จ านวน 149 คน (49.6 %) และส่ือออนไลน์ เป็นส่ือท่ีเข้าถึงเกษตรกร
น้อยท่ีสดุ เพียงจ านวน 67 คน (22.3%) เทา่นัน้ 
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ผลการวิจัยประเด็นนีแ้สดงให้เห็นว่า การใช้ส่ือ วิธีการส่ือสาร ให้
สอดคล้องกบัชอ่งทางการส่ือสารไปยงัเกษตรกรชาวไร่อ้อยนัน้ สมัพนัธ์กบัภมูิหลงั
ของเกษตรกร ซึ่งส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น มีทักษะ
ภาษาไทยกลางในระดับปานกลาง ใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานในชีวิตประจ าวัน 
เกษตรกรกลุม่นีเ้ป็นตวัแทนของเกษตรกรผู้ผลิตอ้อยขนาดกลาง และ รายยอ่ย ของ
พืน้ท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีความคิดเห็นว่า ช่องทางการส่ือสารท่ี
เหมาะสมต่อการให้ข้อมูล ความรู้ ผลกระทบการเผาอ้อย ด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ แก่พวกเขาได้อย่างมีสัมฤทธิผล คือ ส่ือพืน้บ้าน ส่ือเอกสารและป้าย
ประชาสมัพนัธ์ และส่ือบคุคล ตามล าดบั 

ดงันัน้ ผลการวิจยัในล าดบัตอ่ไป จะน าเสนอการแสดงความคิดเห็นของ
เกษตรท่ีมีตอ่ความเหมาะสมของการใช้ส่ือและช่องทางการส่ือสารแตล่ะประเภท
ข้างต้น ส่ือแตล่ะประเภทมีการจดัแบง่เป็นส่ือยอ่ยและส่ือประเภทใดในแตล่ะกลุ่ม
มีความสอดคล้องและเหมาะสมต่อการส่ือสารกับเกษตรกรชาวไร่อ้อยมากหรือ
น้อยอยา่งไร ดงัตอ่ไปนี ้
 

5.1 ส่ือเอกสารและป้ายประชาสัมพันธ์ 
เกษตรกร จ านวน 243 คน (81%) จากตารางท่ี 1 ข้างต้น มีความคดิเห็นวา่

การส่ือสารโดยใช้เอกสารและป้ายประชาสมัพนัธ์ มีความเหมาะสมต่อการเข้าถึง
ข้อมูล การจัดแบ่งประเภทช่องทางการส่ือสารประเภทเอกสารและป้าย
ประชาสัมพันธ์เข้าไว้ในกลุ่มเดียวกัน เน่ืองจากสัมพันธ์กับทักษะการอ่านของ
เกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง กล่าวคือ เกษตรกรกลุ่มท่ีแสดงความคิดเห็นในข้อนี ้มี
ทกัษะการอ่านภาษาไทยมาตรฐานอยู่ในระดบัดี การส่ือสารข้อมูลผลกระทบการ
เผาอ้อยตอ่สิ่งแวดล้อมและสขุภาพด้วยส่ือเอกสาร แบง่ออกเป็น การจดัท าหนงัสือ 
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คูมื่อขนาดสัน้ แผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ และปา้ยประชาสมัพนัธ์ ผลการวิจยั พบว่า 
สว่นใหญ่ มีความคดิเห็นตอ่การใช้ส่ือประเภทตา่ง  ๆดงัแสดงตารางท่ี 2 ตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 2 ส่ือเอกสารและปา้ยประชาสมัพนัธ์ท่ีเหมาะสม  
 
ประเภทส่ือ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

หนงัสือ 8 3.2 2 
คูมื่อ 1 0.4 4 
แผน่พบั 5 2.1 3 
ปา้ยประชาสมัพนัธ์ 229 94.3 1 

รวม 243 100  
 

ตารางท่ี 2 ข้างต้น เกษตรกร จ านวน 229 คน (94.3%) มีความเห็นวา่ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ เป็นส่ือท่ีมีความเหมาะสมมากท่ีสุด ส่ือประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ 
หนงัสือ คูมื่อ แผ่นพบั เข้าถึงเกษตรกรได้น้อยท่ีสดุ ปา้ยประชาสมัพนัธ์ควรจะตดิ
ตัง้อยู่ภายในหมู่บ้าน และพืน้ท่ีการปลูกอ้อยท่ีเห็นได้ชัด เพ่ือให้ประชาชนใน
หมู่บ้านเกิดความคุ้นชินกับข้อมลูข่าวสารทุกวนั ติดตัง้ในจดุส าคญัของหมู่บ้าน 
อาทิ วัด โรงเรียน ศาลาประชาคม หรือโรงพยาบาลสาธารณสุขชุมชน เป็นต้น 
นอกจากนีป้า้ยประชาสมัพนัธ์ยงัมีความคงทนมากกว่าการใช้แผ่นพบั หรือคู่มือ 
ส่วนการใช้หนงัสือเป็นส่ือในการให้ข้อมลูนัน้ พบว่า ไม่เหมาะสม เน่ืองจากส่วน
ใหญ่ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นแล้วเป็นเวลานาน ไม่ได้ใช้ทกัษะ
การอ่านอย่างสม ่าเสมอ และเกิดความขีเ้กียจในการศกึษาข้อมลูจากหนงัสือ แต่
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ปา้ยประชาสมัพนัธ์สามารถใช้ข้อความขนาดสัน้ ดงึดดูความสนใจ และไม่ได้ใช้
เวลาอา่นมาก 
  

5.2 ส่ือบุคคล 
ช่องทางการใช้ส่ือบุคคล หรือการส่ือสารแบบเผชิญหน้า (face to face) 

แบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ วิทยากรจากภาครัฐ วิทยากรในหมู่บ้าน ผู้ ใหญ่บ้าน 
ผู้น าชมุชน ครู อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน (อสม.) ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ 
โดยส่ือบุคคลเหล่านีมี้บทบาทต่อการให้ข้อคิดเห็นต่อในด้านต่าง ๆ ดงันัน้ การ
วิจยันีจ้ึงใช้ส่ือบคุคลเพ่ือสอบถามความคิดเห็นกบัเกษตรกรในตารางท่ี 1 จ านวน 
239 คน (79.6%) ท่ีเสนอว่าส่ือบคุคลกลุม่ใดมีความเหมาะสมท่ีจะเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัผลกระทบการเผาอ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ดงัตารางท่ี 3 
ตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 3 ส่ือบคุคลท่ีเหมาะสม  
 

ประเภทส่ือบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

วิทยากรภาครัฐ 14 5.8 5 
วิทยากรในหมูบ้่าน 3 1.6 6 
ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชมุชน 45 18.8 4 
ครูในหมูบ้่าน / ชมุชน 66 27.5 2 
อาสาสมคัรสาธารณสขุมลูฐาน. 53 22.1 3 
ปราชญ์ชาวบ้าน 0 0 - 
พระสงฆ์ 58 24.2 1 

รวม 239 100  
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ข้อมลูท่ีแสดงในตารางท่ี 3 ข้างต้น เกษตรกร จ านวน 66 คน (27.5%) มี
ความเห็นว่าส่ือบคุคล ประเภทครู ท่ีสอนในโรงเรียนของหมูบ้่านมีความเหมาะสม
ท่ีจะให้ข้อมูลเร่ืองผลกระทบการเผาอ้อยมากท่ีสุด เน่ืองจากประชากรกลุ่ม
ตวัอย่าง มีความคิดเห็นว่า ครู เป็นผู้ มีความรู้และมีความน่าเช่ือถือ นอกจากนีย้งั
มีความต้องการให้ครูให้ข้อมูลผลกระทบและการรักษาสุขภาพแก่นักเรียนใน
ชุมชน หากสูดดมควันจากการเผาอ้อย รองลงมา คือ พระสงฆ์ โดยเกษตรกร 
จ านวน 58 คน (24.2%) มีความเห็นว่า พระสงฆ์ ในวัดของหมู่บ้านมีความ
เหมาะสมท่ีจะให้ข้อมลูผลกระทบการเผาอ้อย เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีประชาชนให้ความ
เคารพและเช่ือฟัง กอปรกับ ชาวบ้านยังมีกิจกรรมเก่ียวกับพุทธศาสนาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดทัง้ปี ดงันัน้ หากมีการให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบก็จะสามารถ
กระตุ้นความตระหนกัรู้ต่อปัญหาการเผาอ้อยในด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพได้ 
รองลงมา เกษตรกร จ านวน 53 คน (22.1%) มีความเห็นวา่อาสาสมคัรสาธารณสขุ
มลูฐาน ท่ีท างานในหมูบ้่าน มีความเหมาะสมท่ีจะส่ือสารกบัประชาชนในหมู่บ้าน 
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีมีความรู้และได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าท่ีรัฐประเด็นเก่ียวกบั
การดแูลสขุภาพ ซึ่งเกษตรกรมีความต้องการเข้าถึงข้อมลูผลกระทบด้านสขุภาพ 
มากกวา่ด้านสิ่งแวดล้อม ดงัท่ีกลา่วแล้วข้างต้น  

อย่างไรก็ตาม จากผลการวิจยันี ้ปราชญ์พืน้บ้าน หรือผู้ ท่ีมีความรู้ด้าน
วฒันธรรม ประเพณี และภมูิปัญญาท้องถ่ินในชมุชน ไมมี่บทบาทตอ่การให้ข้อมลู
แก่เกษตรกร ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ปราชญ์พืน้บ้านอีสานมีบทบาทลดลง อีกทัง้
เกษตรกรส่วนใหญ่มีรูปแบบวิถีชีวิตในแบบสมัยใหม่ แตกต่างจากอดีตท่ีให้
ความส าคัญกับปราชญ์ท้องถ่ิน โดยเฉพาะหมอยา หรือแพทย์แผนไทย ซึ่งมี
บทบาทลดลงเพราะเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัการรักษาสขุภาพและสามารถหา
ซือ้ยามารับประทานได้ 
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ตารางท่ี 4 ส่ือพืน้บ้านท่ีเหมาะสมตอ่การให้ข้อมลู 
 

ประเภทส่ือพืน้บ้าน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

เพลงลกูทุง่ 154 54.8 1 
การแสดงหมอล า 127 45.2 2 

รวม 281 100  
 

เกษตรกรจ านวน 154 คน (54.8%) คิดว่าส่ือพืน้บ้านประเภทเพลงลกูทุ่ง 
เหมาะสมท่ีจะน ามาประยกุต์กบัการให้ข้อมลูมากท่ีสดุ ส่วนเกษตรกร จ านวน 127 
คน (45.2%) มีความคิดเห็นว่า การใช้ส่ือการแสดงพืน้บ้านประเภทการแสดง 
หมอล า เหมาะสมเพราะมีผู้ คนจ านวนมากมาชมการแสดงท าให้เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ง่าย ดงันัน้ การให้ข้อมูลผลกระทบการเผาอ้อยผ่านการใช้ส่ือ
พืน้บ้าน ประเภทเพลง การแสดงพืน้บ้าน ท าให้เกษตรสว่นใหญ่เข้าถึงได้ง่าย เพราะ
ความนิยมฟังเพลงลกูทุ่งและชมการแสดงหมอล า ผลการวิจัยนีส้อดคล้องกับการ
ให้ข้อมูลข่าวสารเร่ืองสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เร่ือง ความรู้เร่ืองโรคเลป
โตสไปโรซีส หรือโรคฉ่ีหน ูแก่ประชาชนท่ีอยูใ่นภาวะเส่ียงตอ่การตดิเชือ้ โดยการใช้
เพลงลกูทุง่และเพลงหมอล าเป็นส่ือให้ข้อมลู ท าให้ประชาชนเข้าใจวิธีการป้องกนั
การติดเชือ้ได้ กล่าวได้ว่า ส่ือพืน้บ้านมีความส าคญักบัการพฒันาชนบทของไทย
อยูม่าก โดยเฉพาะประเดน็การให้ข้อมลูขา่วสารแก่เกษตรกร  
 
 
 
 



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

116 

5.4 ส่ือสารมวลชน และส่ือออนไลน์ 
ส่ือสารมวลชนท่ีเกษตรกรเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็วมากท่ีสุด คือ ส่ือ

วิทยชุมุชน เพราะสามารถเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและใช้ภาษาพดู
ในการส่ือสาร นอกจากนีย้งัมีส่ือออนไลน์อ่ืน ๆ ท่ีเกษตรกรท่ีมีอายนุ้อยนิยมใช้ส่ือ
ประเภทนี ้ได้แก่ เฟซบุ๊ก (www.facebook.com) และยูทูบ (www.youtube.com) 
รวมทัง้ แอปพลิเคชนัไลน์ (Line Application) ผลการวิจยัตอ่ไปนีเ้กษตรกร จ านวน 
149 คน (49.6%) จากตารางท่ี 1 แสดงความคิดเห็นว่า ส่ือสารมวลชนและส่ือ
ออนไลน์ มีความเหมาะสมท่ีจะให้ความรู้ ข้อมลู ผลกระทบการเผาอ้อยดงัตารางท่ี 
5 ตอ่ไปนี ้
 

ตารางท่ี 5 ส่ือสารมวลชนท่ีเหมาะสม 
 

ประเภทส่ือสารมวลชน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) ล าดับ 

วิทยชุมุชน 102 68.5 1 
โทรทศัน์ 6 4 3 
ส่ือออนไลน์ 41 27.5 2 

รวม 149 100  
 
 ข้อมูลในตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ คือ จ านวน 102 
คน (68.5%) มีความเห็นว่าส่ือประเภทวิทยุชุมชน ท่ีเผยแพร่ในระดบัอ าเภอ มี
ความเหมาะสมท่ีจะใช้เป็นส่ือเพ่ือให้ข้อมูลผลกระทบการเผาอ้อย โดยเฉพาะ
เกษตรกรชาวไร่อ้อย นิยมรับฟังรายการวิทยเุม่ือไปท างานในไร่ หรือพกัผ่อนอยู่ท่ี
บ้าน ดงันัน้ ส่ือวิทยชุมุชนจงึเข้าถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยได้ง่าย 
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แม้ว่า ส่ือประเภทวิทยุชุมชนจึงเข้าถึงเกษตรกรได้ง่าย กว่าส่ือออนไลน์ 
อย่างไรก็ตาม เกษตรกร จ านวน 41 คน (27.5%) มีความคิดเห็นว่าส่ือออนไลน์ 
โดยเฉพาะแอปพลิเคชันไลน์ สามารเข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน
นักศึกษา และผู้ สูงอายุได้อย่างสะดวก อีกทัง้ยังสามารถรับชมภาพ เสียงได้ 
ผลการวิจยันี ้สะท้อนให้เห็นว่า ส่ือสารมวลชนประเภทโทรทศัน์ไมส่ามารถเข้าถึง
กลุ่มเกษตรกรได้ เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้โทรทัศน์เพ่ือรับชมละคร ข่าว 
และรายการอ่ืน การให้ข้อมลูผ่านส่ือประเภทโทรทศัน์เร่ืองผลกระทบการเผาอ้อย
จะไมไ่ด้รับความสนใจจากประชาชนหรือเกษตรกรท่ีมากนกั  
 
6. สรุปผลและอภปิรายผล  
 

6.1 สรุปผล 
 ช่องทางการส่ือสารท่ีเหมาะสมต่อการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และ
สามารถเข้าถึงง่าย สอดคล้องกบัพฤตกิรรมการรับสารของเกษตรกรและประชาชน 
มากท่ีสดุ คือ ส่ือพืน้บ้าน ทัง้เพลงลกูทุ่ง และการแสดงหมอล า รองลงมา คือ ปา้ย
ประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ซึ่งต้องติดตัง้ในจุดท่ีสะดุดตาและมีความคงทน 
นอกจากนีช้่องทางการส่ือสารผ่าน ส่ือบุคคล โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีอาสาสมคัร
สาธารณสขุมลูฐาน ครูในโรงเรียนชมุน และพระสงฆ์ ตลอดจนผู้น าชมุชน ล้วนมี
ส่วนส าคญัตอ่การให้ข้อมลูแก่ประชาชนในหมู่บ้าน ส่วนส่ือออนไลน์ ไม่สามารถ
เข้าถึงประชาชนได้อย่างกว้างขวางเท่ากบัการใช้ส่ือวิทยชุมุชน เพราะสามารถใช้
ภาษาไทยถ่ินอีสานในการส่ือสารได้ อย่างไรก็ตาม การส่ือสารแบบสองทาง หน้า
จะสามารถได้รับข้อเสนอแนะของผู้ รับสารได้ดีกว่าการส่ือสารแบบทางเดียว 
นอกจากนีผ้ลการวิจยันีพ้บว่า การใช้ส่ือบุคคลประเภทวิทยากรในการอบรม ส่ือ
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หนังสือ แผ่นพับ และปราชญ์ชาวบ้าน ไม่ได้รับความสนใจจากเกษตรกร ซึ่ง
สมัพนัธ์กบัทกัษะการใช้ภาษาในการส่ือสารและการรับสารของเกษตรกร ท่ีนิยม
รับสารด้วยการใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานหรือภาษาพูดในชีวิตประจ าวนั ดงันัน้ จึง
สอดคล้องกับการเลือกรับสารผ่านส่ือบุคคลท่ีใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานและส่ือ
พืน้บ้านมากท่ีสดุ 
 กล่าวได้ว่า การเลือกช่องทางการส่ือสารและส่ือ มีผลตอ่การสร้างความ
ตระหนกัรู้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ ในประชากรกลุม่ตวัอยา่งซึง่เป็นตวัแทน
ของเกษตรกรชาวไร่อ้อยในภาคอีสานท่ีใช้ภาษาไทยถ่ินอีสานในชีวิตประจ าวัน 
โดยควรมุง่น าเสนอเนือ้หาด้าน “สขุภาพ” มากกวา่ด้าน “สิ่งแวดล้อม” เพราะจะท า
ให้เกษตรกรให้ความสนใจได้รวดเร็ว  
 

6.2 อภปิรายผล  
งานวิจยันีส้อดคล้องกบัแนวคิดการส่ือสารเพ่ือการพฒันา ของ Nora C. 

Quebral (1972) ท่ีค้นพบวา่ แนวทางการส่ือสารเพ่ือจดุประสงค์ให้เกิดการพฒันา
ประเทศ โดยมุ่งไปท่ีชนบท ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จ าต้องมี
ลกัษณะการส่ือสารท่ีแตกตา่งจากการส่ือสารเพ่ือการขายสินค้าหรือบริการ ทัง้นี ้
เน่ืองจาก การส่ือสารกับชุมชนแต่ละท้องถ่ินนัน้ ต้องค านึงถึงวิถีชีวิต พฤติกรรม
การรับสาร และรูปแบบการเข้าถึงส่ือประเภทตา่ง ๆ ตลอดจนผู้ ท่ีมีบทบาทตอ่วิถี
ชีวิตของชมุชน ปัจจยัเหลา่นีล้้วนสง่ผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวคิด พฤตกิรรม 
ของเกษตรกร ท่ีจะน าไปสูก่ารพฒันาประเทศในด้านอ่ืน ๆ และเม่ือเกษตรกรได้รับ
การพฒันา ด้วยการได้รับความรู้ ข้อมลู ท่ีสามารถน าไปใช้กบัอาชีพได้ พวกเขาก็
จะเกิดการพัฒนา ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างรวดเร็ว และน าไปสู่การ
พฒันาทางเศรษฐกิจระดบัมหาภาคของประเทศในท้ายท่ีสดุ 
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 ดงันัน้ ตามแนวคิดดงักล่าวผลงานวิจยัเร่ืองนีส้ะท้อนให้เห็นว่า เกษตร
ชาวไร่อ้อยและประชาชนอีสานในพืน้ท่ีบริเวณปลูกอ้อยขาดการเข้าถึงข้อมูลท่ี
จ าเป็นต่อการรับรู้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพท่ีเกิดจากการเผาอ้อย 
เน่ืองจากผลการวิจัยสะท้อนว่าการเข้าถึงข้อมูลนัน้สัมพันธ์กับอาชีพ ระดับ
การศกึษา และทกัษะทางภาษาร่วมด้วย นอกจากนีด้้านประเด็น รูปแบบ และได้
แนวทางการส่ือสารปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพจากการเผาอ้อย
ในพืน้ท่ีภาคอีสาน โดยใช้อ าเภอกมุภวาปี จงัหวดัอดุรธานี เป็นพืน้ท่ีตวัอย่าง ท า
ให้ทราบวา่ การส่ือสารกบัประชาชนในวฒันธรรมอีสานนัน้ ควรใช้ส่ือพืน้บ้านมาก
ท่ีสุด เพราะเข้าถึงเกษตรกรชาวไร่อ้อยและประชาชนชาวอีสาน ซึ่งเป็นส่ือท่ีมี
ความแตกตา่งจากส่ือพืน้บ้านของภมูิภาคอ่ืน โดยผา่นการใช้ภาษาท้องถ่ิน  
 อย่างไรก็ตาม ปัญหาการเผาอ้อยก่อนสง่ขายโรงงาน คงจะใช้การส่ือสาร
เพียงอย่างเดียวไมส่ าเร็จ รัฐหรือผู้ มีส่วนเก่ียวข้องจะต้องแก้ไขปัญหา ด้านปัจจยั
ท่ีส่งผลต่อการเลือกวิธีการเผาอ้อยของเกษตรกร ควบคู่กับการให้ข้อมูล ความรู้ 
ไปพร้อมกนั เพ่ือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมให้เร็วท่ีสดุ นอกจากนี ้งานวิจยันีย้งั
พบวา่ ปัจจยัท่ีจะสง่ผลให้เกษตรกรมีความตระหนกัรู้ตอ่ปัญหาผลกระทบของการ
เผาอ้อยท่ีส าคญั คือ การท่ีเด็กเล็กในครอบครัวหรือชุมชนได้รับผลกระทบด้าน
สุขภาพ ดงันัน้ โรงเรียนหรือครูควรจะมีหลกัสตูรท้องถ่ินหรือมีประเด็นการเรียน
การสอนเก่ียวกับผลกระทบของการเผาอ้อย ตลอดจนวิธีการป้องกันไม่ให้เกิด
ปัญหาสขุภาพอนัเกิดจากการสดูดมควนัพิษ การด่ืมน า้ท่ีไมส่ะอาดจากฝุ่ นละออง
ของการเผาอ้อย และการหลีกเล่ียงเส้นทางการจราจรท่ีมีการเผาอ้อยในฤดเูก็บ
เก่ียว ซึ่งหน้าท่ีเหล่านีส้มัพนัธ์กบัหน่วยงานรัฐ หลายหน่วยงาน อาทิ ต ารวจทาง
หลวงควรมีป้ายรณรงค์การเลิกเผาอ้อย และป้ายเตือนประชาชนผู้ขบัข่ีให้ระวัง
ควนัจากการเผาอ้อย โรงเรียนในชมุชนท่ีมีการเผาอ้อยควรมีหลกัสตูรท่ีสร้างความ
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ตระหนักรู้ผลกระทบการเผาอ้อยด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ส านักงาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ในแต่ละพืน้ท่ีควรให้ความส าคัญกับการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมไปยงัเกษตรกรชาวไร่อ้อย นอกจากนี ้โรงงานรับซือ้อ้อยควรจะ
มีสว่นให้ความร่วมมือกบัการเผยแพร่ความรู้ผลกระทบการเผาอ้อยตอ่ชมุชน และ
ควรมีส่วนรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการสร้างความตระหนักรู้ให้เกษตรกรถึง
ผลกระทบด้านต่าง ๆ  จากการเผาอ้อย นอกจากนีค้วรจะพิจารณาการแก้สาเหตุ
เบือ้งต้นจากการส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานและลดการเผาอ้อยให้ได้มากท่ีสุด ก่อนท่ี
ปัญหานีจ้ะสง่ผลกระทบตอ่นโยบายการสง่ออกน า้ตาลไปสูต่ลาดสากล 
 
กิตตกิรรมประกาศ 
 

คณะผู้วิจยัขอขอบคณุ ฝ่ายวิจยัและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั-
ขอนแก่น ท่ีสนบัสนนุทนุวิจยันี ้
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ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านไร่สีเขียวเร่ิมเข้าสู่การผลิตอ้อยระบบโควตา เม่ือปี 
พ.ศ. 2519 ภายใต้การผลิตดงักล่าว หวัหน้าโควตา ลูกไร่และแรงงานตดัอ้อยมี
ความสมัพนัธ์เชิงการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ในลกัษณะของระบบอปุถมัภ์ ทัง้ใน 
“แนวดิ่ง” และ “แนวราบ” กล่าวคือ แนวดิ่งเป็นการแลกเปล่ียนผลประโยชน์ท่ีไม่
เท่าเทียมระหว่างบุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมแตกต่างกัน ส่วน
แนวราบเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเกิดจากการรวมตวักนัของลูกไร่และแรงงานตดัอ้อย 
ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของผู้ ท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจใกล้เคียงกันและอยู่ภายใต้
กระบวนการผลิตในขัน้ตอนเดียวกนัเพ่ือชว่ยเหลือเกือ้กลูกนั และเจรจาตอ่รองกบั
หัวหน้าโควตา สถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม การขาดแคลนแรงงานตดัอ้อย และความซบัซ้อนของ
ความสมัพนัธ์ทางสงัคมในชมุชนชนบท  
 
ค าส าคัญ:  ระบบอปุถมัภ์,  โควตาอ้อย,  หวัหน้าโควตา, 

ลกูไร่,  แรงงานตดัอ้อย 
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Abstract 
 

This paper aims to study dynamic of relationship between harvest 
laborers, ordinary growers, and sub-contract bosses through patron-client 
concept. Qualitative research methods including in-depth interview 
and observation were applied to collect data from 23 key informants of 
Baan Rai Si Khiew village in Kranuan District, Khon Kaen Province. The 
results showed that the villagers in Baan Rai Si Khiew village had engaged 
in growing sugarcanes under the quota system since 1976. With this 
system, sub-contract bosses, ordinary growers, and harvest laborers had 
benefit-exchange relationship in the form of patron-client relation shown in 
vertical and horizontal dimensions. In vertical relation, unequal exchange 
happened depending on different socio-economic statuses of each individual. 
Meanwhile, the horizontal relation was resulted from integration of ordinary 
growers and harvest laborers who had similar socio-economic status and 
were under the same production. This integration aimed to help each other 
and negotiate with the sub-contract bosses. All of these occurrences 
happened under conditions of socio-economic change including deficiency 
of harvest laborers and complexity of social relation in rural communities. 
 
Keywords:  Patron-client Relations,  Sugarcane Quota,  Quota Boss, 

Ordinary Grower, Harvest Laborer 
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1. บทน า 
 

อ้อยและน า้ตาลเป็นอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรท่ีมีการเติบโต
อย่างต่อเน่ือง และมีความ ส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย คิดเป็น
มลูคา่ประมาณ 250,000 ล้านบาทตอ่ปี และยงัสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลกู
อ้อยกว่า 427,000 ครัวเรือน นอกจากนีมี้แรงงานท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
น า้ตาลอีกจ านวนมาก (โรจน์ลกัษณ์ ปรีชาและคณะ, 2560) อย่างไรก็ตาม อ้อย
และน า้ตาลเป็นสินค้าท่ีต้องผลิตภายใต้ระบบโควตาเพ่ือควบคมุทัง้ปริมาณท่ีใช้
ภายในประเทศและส่งออกเพ่ือให้อยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสม ในแตล่ะปีส านกังาน
คณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) จะประเมินความต้องการน า้ตาลโดย
ใช้ข้อมลูทางสถิติทัง้ในและตา่งประเทศเพ่ือน ามาก าหนดโควตาการผลิตน า้ตาล
ให้แก่โรงงานน า้ตาล ทัง้ 54 แห่งทัว่ประเทศ จากนัน้โรงงานน า้ตาลจะค านวณหา
ปริมาณอ้อยท่ีต้องการและน ามาจดัสรรให้แก่เกษตรกรอีกทีหนึง่ เรียกว่า “โควตา
อ้อย” (นาวี เจ่ียด ารง และเรืองศกัดิ ์แก้วธรรมชยั, 2550)  

ระบบโควตาอ้อย คือ ระบบท่ีโรงงานน า้ตาลท าสัญญาซือ้ขายอ้อย
ล่วงหน้ากับเกษตรกรโดยระบุจ านวนและช่วงเวลารับซือ้เอาไว้ด้วยเน่ืองจาก
ต้องการลดความเส่ียงเร่ืองวัตถุดิบ ทัง้นี ้โรงงานน า้ตาลมักเลือกให้โควตาแก่
เกษตรกรรายใหญ่เน่ืองจากต้องการลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ดังนัน้ 
เกษตรกรรายยอ่ยท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรโควตาต้องติดตอ่เกษตรกรรายใหญ่เพ่ือขอ
เข้าร่วมการผลิตภายใต้การท าสญัญาระหว่างหวัหน้าโควตากบัโรงงานน า้ตาล มี
ลักษณะเป็นการท าสัญญาทางอ้อมหรือผู้ รับช่วงสัญญา เน่ืองจากไม่สามารถ
ผกูพนักบัโรงงานน า้ตาลได้โดยตรง ในระบบนี ้“หวัหน้าโควตา” ท าหน้าท่ีเป็นคน
กลางในการรวบรวมอ้อยจากเกษตรกรในสงักดัของตนท่ีเรียกวา่ “ลกูไร่” ไปสง่ขาย
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ให้แก่โรงงานน า้ตาล (โรจน์ลักษณ์ ปรีชา และคณะ , 2560) คนอีกกลุ่มท่ีมี
ความส าคญัในการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา คือ “แรงงานตดัอ้อย” เน่ืองจาก
การตดัอ้อยเป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญั และต้องด าเนินการภายในช่วงเวลาท่ี
ก าหนด ช่วงเวลาการตดัส่งผลตอ่คา่ความหวานและน า้หนกั ซึ่งท าให้ชาวไร่ได้รับ
ผลตอบแทนสูง หากตดัทิง้ไว้หลายวนัก่อนส่งโรงงานรับซือ้จะท าให้น า้หนกัและ
ค่าความหวานลดลง รายได้จากการขายอ้อยลดลงด้วย หรือหากตัดก่อน
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมจะไม่ได้น า้หนักและค่าความหวานท่ีต้องการท าให้เสีย
โอกาสทางรายได้ (นวลศรี เอิบกมล และวชิรศกัดิ ์แจวตระกลู, 2554)  

การเก็บเก่ียวอ้อยในประเทศไทยร้อยละ 90 ใช้แรงงานคนเป็นหลกั การใช้
รถตดัอ้อยท าให้มีต้นทนุสงูและยงัมีข้อจ ากดัหลายประการ เชน่ ตดัได้เฉพาะอ้อย
ไม่ล้ม พืน้ท่ีดินต้องราบเสมอกัน ไม่มีหินและต้องเป็นแปลงท่ีมีพืน้ท่ีขนาดใหญ่
พอสมควร ในขณะท่ีแรงงานคนสามารถตดัอ้อยได้ทุกสภาพพืน้ท่ี แรงงานคนมี
ความประณีตมากกว่า ถือได้ว่าแรงงานตัดอ้อยเป็นกลุ่มคนท่ีมีส าคัญใน
กระบวนการผลิตและเช่ือมโยงไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกลุ่มต่าง ๆ ของ
อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล ในกระบวนการเก็บเก่ียวหัวหน้าโควตาเป็นผู้
จดัล าดบั (จดัควิ) ในการตดัอ้อยของบรรดาลกูไร่ในแตล่ะแปลงเพ่ือให้ได้อ้อยครบ
ตามจ านวนท่ีต้องการและทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ระหว่างเดือนธันวาคม-
เดือนเมษายนของแต่ละปี ซึ่งเป็นช่วง “เปิดหีบ”4 เท่านัน้ ในช่วงเวลาดงักล่าวไร่

                                                   
4 การหีบอ้อย คือ การสกดั (คัน้) น า้อ้อยออกจากต้นอ้อยโดยการบีบอดัด้วยลกูหีบ โรงงานจะ
เปิดรับซือ้อ้อยเพื่อน าไปหีบและแปรรูปเป็นน า้ตาลในระหวา่งเดือนธนัวาคมถึงเดือนเมษายน
ของทกุปี ดงันัน้ เกษตรกรผู้ปลกูอ้อยต้องทยอยตดัอ้อยที่มีอายเุหมาะสมและขนสง่อ้อยเข้าสู่
โรงงานตามระยะเวลาดงักลา่ว 
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อ้อยหลายล้านไร่ตา่งต้องการแรงงานจ านวนมากเพ่ือตดัและขนสง่อ้อยเข้าโรงงาน
น า้ตาลพร้อมกนัทัง้ประเทศ ปัจจบุนับ้านไร่สีเขียวในฐานะท่ีเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการปลกู
อ้อยเป็นจ านวนมาก แต่ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานตดัอ้อยอย่างต่อเน่ือง 
แรงงานหายากมากขึน้และมีคา่จ้างท่ีสงูขึน้ด้วย ทัง้นี ้บ้านไร่สีเขียวไมส่ามารถใช้
เคร่ืองจกัรกลทนแทนแรงงานคนในการตดัอ้อยได้เน่ืองจากพืน้ท่ีเป็นเนินลูกคล่ืน 
ปรากฏการณ์ดงักล่าวย่อมส่งผลต่อกระทบต่อความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลทัง้
สามกลุม่ คือ หวัหน้าโควตา ลกูไร่ และแรงงานตดัอ้อย  

การศกึษาท่ีผ่านมามกัให้ความสนใจกบัการปลกูและตดัอ้อย ในมิติทาง
การเกษตรและวิศวกรรมศาสตร์ ดงัเชน่ การศกึษาของ ศภุกฤษฏิ์ ชว่ยชหูน ู(2550) 
วรญา เน่ืองมัจฉา (2552) และประสิทธ์ิ ใจศิล (2557) แม้การศึกษาเหล่านีจ้ะ
อธิบายให้เห็นปรากฏการณ์ขาดแคลนแรงงานตดัอ้อยและความพยายามในการ
จดัการกบัปัญหาดงักล่าว แตท่ว่ายงัไม่ปรากฏให้เห็นการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง บทความนีมุ้่งวิเคราะห์เพ่ือท าความเข้าใจการ
แปลงเปล่ียนความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลูกไร่ และแรงงานตดัอ้อยซึ่ง
เป็นความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ การศกึษาสะท้อนพลวตัของความสมัพนัธ์ภายใต้
ระบบอุปถัมภ์ท่ีแสดงให้เห็นถึง “การต่อรอง” ของ “ผู้ น้อย/ผู้ ท่ีมีทรัพยากรจ ากดั
กว่า” และความสมัพนัธ์แนวราบ ระหว่าง “ผู้ น้อย” โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานตดั
อ้อย ซึ่งลักษณะความสัมพันธ์แนวราบแตกต่างไปจากความสัมพันธ์แนวดิ่ง
ระหว่างผู้ ท่ีมีทรัพยากรและฐานะทางสงัคมท่ีแตกต่างกัน หรือ “ผู้ ใหญ่/ลกูพ่ี กบั 
ผู้ น้อย/ลูกน้อง” อันเป็นคู่ความสัมพันธ์หลักของแนวคิดระบบอุปถัมภ์ (อคิน 
รพีพฒัน์, 2527) ความเข้าใจจะเป็นประโยชน์ตอ่การจดัการความสมัพนัธ์ระหว่าง
บุคคลดงักล่าว ให้มีความเหมาะสมและสามารถบรรลุเป้าหมายในการจัดสรร
แรงงานในสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานได้ 
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2. วัตถุประสงค์ 
 

เพ่ืออธิบายพลวตัของความสมัพนัธ์เชิงอุปถัมภ์ระหว่างหวัหน้าโควตา 
ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย และเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว  
 
3. แนวคิดและวิธีการศึกษา  
 
 ระบบอปุถมัภ์ (Patron-client system) เป็นรูปแบบความสมัพนัธ์ลกัษณะ
หนึ่งท่ีมีความเป็นมาและพฒันาการอย่างยาวนานร่วมกบัสงัคมไทย เป็นการจดั
ระเบียบทางสงัคมท่ีก าหนดลกัษณะเชิงแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหว่างคนสอง
ฝ่ายท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งท าให้เกิดความสมัพนัธ์ ท่ี
ไม่เท่าเทียมกัน (อมรา พงศาพิชญ์ และปรีชา คุวินทร์พันธุ์ , 2545) พิชญ์ พงษ์
สวัสดิ์ (2558) เสนอว่าระบบอุปถัมภ์เป็นความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกับความ
คาดหวงั กล่าวคือ มีการให้บางสิ่งบางอย่างไปก่อนแล้วคาดหวงัจะได้รับสิ่งตอบ
แทนภายหลัง ระบบอุปถัมภ์มีคุณลักษณะท่ีส าคัญ 5 ประการ คือ 1) เป็น
ความสัมพันธ์คู่  (dyadic) ระหว่างผู้ อุปถัมภ์กับผู้ รับการอุปถัมภ์ คือ เป็น
ความสมัพนัธ์ท่ีสร้างขึน้มาเพ่ือบรรลภุารกิจหรือความมุง่หมายท่ีชดัเจน มุง่หวงัวา่
เพ่ือบรรลวุตัถปุระสงค์บางอย่าง 2) เป็นความสมัพนัธ์ท่ีตา่งตอบแทนกนัและขึน้
ต่อความสัมพันธ์ของอีกฝ่ายหนึ่ง (contingency) ในลักษณะการแลกเปล่ียน  
เกิดการหวังผลของการกระท าท่ีแน่นอน 3) เป็นความสัมพันธ์ท่ีมีล าดับขัน้ 
(hierarchy) คือ สองฝ่ายไม่ได้เท่ากัน ฝ่ายหนึ่งจะอยู่ในสถานะท่ีเหนือกว่า 
สามารถปกป้องอีกฝ่ายหนึ่งได้ มีทรัพยากรมากกว่าอีกฝ่าย และเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์แนวดิ่ง (vertical) หรือปิระมิด 4) ให้ความส าคัญท่ีตัวบุคคล 
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(personal) มากกว่าหลักการ (principle) เช่น แม้บุคคลมีความสามารถมาก
เพียงใด หากไม่ได้รับการอุปถมัภ์ค า้ชูจากผู้ ใหญ่ท่ีมีอ านาจ มีโอกาสน้อยมากท่ี
จะเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าท่ีการงานอยา่งเต็มท่ี 5) เป็นระบบท่ีมีการท าซ า้
แล้วซ า้อีก (iteration) 
 ความสัมพันธ์แนวดิ่งระหว่างอุปถัมภ์กับผู้ รับการอุปถัมภ์ เป็น
คุณลักษณะหนึ่งท่ีส าคัญของสังคมไทยท่ีมีการก าหนดสถานภาพของบุคคล
ลดหลั่นจากบนลงสู่ล่าง เน้นความแตกต่างระหว่างฐานะต าแหน่งของบุคคล 
โดยเฉพาะสงัคมในภาคเกษตรกรรมท่ีฝ่ายหนึ่งอยู่เหนือกว่า มีทรัพยากรมากกวา่
หรือมีอ านาจมากกว่ากับฝ่ายท่ีอยู่ต ่ากว่าคือผู้ ท่ีมีทรัพยากรน้อยกว่าหรือมี
อ านาจด้อยกว่า ซึ่งจากการศกึษาระบบอปุถมัภ์ในงานศกึษาท่ีผา่นมามีข้อจ ากดั
ในการสะท้อนภาพ การดิน้รนตอ่สู้ตอ่รองของผู้ ด้อยอ านาจ ท าให้เกิดความเข้าใจ
ว่า ผู้ น้อย/ผู้ ด้อยอ านาจยอมรับ ยอมจ านนในระบบความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียม 
เน่ืองจากขาดอ านาจต่อรอง หรือขาดความตระหนักในความสัมพันธ์ลักษณะ
ดังกล่าว (ประเทือง นรินทรางกูล ณ อยุธยา, 2537 ; ชีวิน อริยะสุนทร, 2554;  
ทศพล ทรรศนกลุพนัธ์, 2556) 

อย่างไรก็ตาม มีงานอีกส่วนหนึ่งท่ีสะท้อนถึงความซับซ้อนของระบบ
อปุถมัภ์ท่ีมีทัง้ความสมัพนัธ์ในแนวดิ่ง และแนวราบ และลกัษณะความสมัพนัธ์นี ้
เกิดขึน้ภายใต้เง่ือนไขหรือบริบทท่ีแตกตา่งกนัออกไป เชน่ การศกึษาความสมัพนัธ์
ของเกษตรกรกบักลุ่มทนุของ รุ่งรัตน์ ชมาฤกษ์ (2539) ท่ีเสนอว่า แม้เกษตรกรจะ
เป็นผู้ เสียเปรียบ และอยู่ภายใต้ความสมัพนัธ์แห่งการพึ่งพาและการขูดรีดจาก
กลุม่ทนุ แตเ่กษตรกรสามารถตอ่รองเพ่ือเอาตวัรอดจากสภาพการขดูรีดของทนุได้
ระดบัหนึ่ง และงานของ เพ็ญศิริ พนัพา (2557) ได้พฒันาการอธิบายการต่อรอง
ของเกษตรกรให้มีลกัษณะท่ีกว้างขวางกว่าการศึกษาท่ีผ่านมา โดยแสดงให้เห็น
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ว่าภายใต้ภาวการณ์เสียเปรียบนัน้เกษตรกรได้ใช้กลยุทธ์ทัง้ในระดบัครัวเรือน 
และระดบักลุ่มท่ีมีการรวมตวักันทัง้ในแง่การจดัการในระบบไร่นา กระบวนการ
ผลิต และการรวมกลุม่ทางการเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการจดัการและสร้าง
อ านาจในการต่อรองได้มากยิ่งขึน้ แต่เกษตรกรสามารถต่อรองได้เพียงบางด้าน
เน่ืองจากโครงสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมไทยท่ีมีความไม่เท่าเทียมอยู่แล้ว
ส่งผลให้การต่อรองในบางประเด็นไม่สามารถท าได้ กรณีความสมัพนัธ์อุปถมัภ์
ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อยท่ีเสนอในบทความนี ้มีลกัษณะ
คล้ายกับกลุ่มเกษตรกรผู้ ปลูกสับปะรด ผัก และอ้อยในจังหวัดล าปาง ในงาน
ศกึษาของ เพ็ญศริิ ท่ีชีใ้ห้เห็นวา่ภายใต้เง่ือนไขและข้อจ ากดัตา่ง ๆ  ท าให้เกษตรกร
ได้ปรับตวั ปรับรูปแบบการผลิต รวมถึงเรียนรู้ทกัษะในการเจรจาตอ่รอง ดงัจะเห็น
ได้ว่า ในความสมัพนัธ์แนวดิ่งท่ีมีทัง้การก ากบั ควบคมุ รวมถึงการแลกเปล่ียนท่ี
ไม่เป็นธรรมแล้ว ยงัมีความสมัพนัธ์แนวราบท่ีมีการรวมกลุ่ม เจรจาต่อสู้ต่อรอง
ระหวา่งกนัอยูด้่วย  

บทความนีใ้ห้ความสนใจไม่เฉพาะแต่ความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง หาก
สะท้อนถึง “ผู้ น้อย” ท่ีได้รวมกลุ่ม ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ในแนวราบเพ่ือสร้างพลงั
ในการเจรจาต่อรอง รวมถึงเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อการก่อเกิดและขยายตัวของ
ความสมัพนัธ์ดงักลา่ว ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ผู้ น้อย ซึง่หมายถึง ลกูไร่ และแรงงานตดั
อ้อย ไมไ่ด้สยบยอมตอ่ผู้ใหญ่ คือ หวัหน้าโควตาในทกุกรณี หากแตบ่คุคลทัง้สาม
กลุ่ม มีการตอ่รอง ร้องขอ และการปรับตวั ภายใต้บริบทท่ีเผชิญ ทัง้นี ้เพ่ือรักษา
ความสมัพนัธ์และผลประโยชน์ท่ีแตล่ะฝ่ายยอมรับได้ 

การศึกษานี ใ้ช้ระเบียบวิ ธีวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research 
methodology) การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียงข้อง การ
สมัภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการสงัเกตการณ์ (observation) พืน้ท่ี
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ในการศกึษา คือ บ้านไร่สีเขียว (นามสมมต)ิ อ าเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น ผู้ให้
ข้อมลูประกอบด้วยสองกลุม่ คือ ผู้ รู้ ได้แก่ ผู้ใหญ่บ้านและผู้อาวโุส จ านวน 2 ราย 
ให้ข้อมูลเก่ียวกับความเป็นมาของการปลูกอ้อย และการเปล่ียนแปลงทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของหมู่บ้าน อีกกลุ่มหนึง่ คือ ผู้ ให้ข้อมลูส าคญั ประกอบด้วย 
หวัหน้าโควตา 3 ราย ลกูไร่ 5 ราย และแรงงานตดัอ้อย 13 ราย บคุคลทัง้สามกลุม่
มีประสบการณ์การปลูกอ้อยภายใต้ระบบโควตาเป็นเวลาติดต่อกัน 6 ปีขึน้ไป 
ทัง้นีก้ารเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมลู ให้ความส าคญักับคู่ความสมัพนัธ์ 
ดงันี ้1) ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตาและลูกไร่ 2) ความสมัพนัธ์หวัหน้า
โควตาและแรงงานตัดอ้อย 3) ความสัมพันธ์ในกลุ่มของลูกไร่  และ 4) 
ความสมัพนัธ์ในกลุม่แรงงานตดัอ้อย ช่วงเวลาในการรวบรวมข้อมลูระหว่างเดือน
ธันวาคม 2560 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงฤดกูารหีบอ้อย ท าให้เห็นถึง
การจดัการ การตอ่รอง และความสมัพนัธ์ทางสงัคมของผู้ ท่ีเก่ียวข้องอย่างชดัเจน
มากยิ่งขึน้  
 
4. ผลการศึกษา 
 

บทความนีเ้สนอผลการศึกษาใน 3 ประเด็นหลกั คือ บ้านไร่สีเขียวและ
พฒันาการระบบปลกูอ้อย ซึง่เช่ือมโยงกบัพฒันาการของนโยบายการสง่เสริมการ
ปลูกอ้อยและการผลิตน า้ตาลของรัฐท่ีส่งผลต่อการขยายพืน้ท่ีปลูกและการ
จัดการแรงงานตดัอ้อยของชาวไร่ และหัวหน้าโควตา ส่วนต่อมาเสนอลักษณะ
ความสัมพันธ์ระบบอุปถัมภ์ทัง้แนวดิ่ง และแนวราบ และส่วนสุดท้ายกล่าวถึง
เง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ 
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 4.1 บ้านไร่สีเขียวและพัฒนาการระบบการปลูกอ้อย  
 บ้านไร่สีเขียว อ าเภอกระนวน ตัง้อยู่ห่างจากจงัหวดัขอนแก่นไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 70 กิโลเมตร หมู่บ้านมี 223 หลังคาเรือน มี
ประชากรทัง้หมด 1,164 คน เป็นชาย 615 คน เป็นหญิง 549 คน ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั เช่น การท านา ท าไร่อ้อย มนัส าปะหลงั 
ส่วนอาชีพรอง คือ การรับจ้างทัว่ไป เช่น การเป็นแรงงานรับจ้างในเขตก่อสร้าง 
แรงงานตดัอ้อย ลูกจ้างโรงงานน า้ตาล เป็นต้น การท่ีหมู่บ้านไร่สีเขียวเป็นแหล่ง
ปลูกอ้อยส าคญัของจงัหวดัขอนแก่น เน่ืองจากสภาพดินมีความเหมาะสมท าให้
อ้อยเจริญเตบิโตได้ดี โรงงานน า้ตาลตัง้อยูห่า่งจากหมูบ้่านเพียง 30 กิโลเมตร และ
รัฐบาลประกันราคารับซือ้จึงท าให้ชาวบ้านนิยมปลูกอ้อยมาตลอดระยะเวลา
หลายสิบปี ท่ีผ่านมา การปลกูอ้อยมีพฒันาการในบ้านไร่สีเขียวแบง่ได้เป็น 3 ยคุ 
โดยสามารถเห็นระบบความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดั
อ้อย เร่ิมปรากฏตัง้แตเ่ร่ิมมีพระราชบญัญตัอ้ิอยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 
  1) ยุคก่อตั ้งโรงงานน า้ตาล พ.ศ. 2519 การปลูกอ้อยใน
ระยะแรกนัน้เกิดขึน้เม่ือมีโรงงานน า้ตาลเข้ามาตัง้ในพืน้ท่ีปี พ.ศ. 2519 โรงงานได้
น าต้นพนัธุ์อ้อยมาส่งเสริมให้ชาวบ้านทดลองปลกู ท าให้ชาวบ้านสนใจปลกูอ้อย
เพ่ือขายให้กบัโรงงานน า้ตาลอย่างจริงจงัเน่ืองจากน ามาซึ่งรายได้ท่ีมากกว่าเม่ือ
เปรียบเทียบกบัพืชเศรษฐกิจประเภทอ่ืน เช่น ข้าว มนัส าปะหลงั ความสมัพนัธ์ใน
การปลูกและตดัอ้อยในยุคแรกตัง้อยู่บนพืน้ฐานการใช้แรงงานในครัวเรือนและ
กลุ่มเครือญาติเป็นหลกั มีลกัษณะของการพึ่งพาอาศยั ตอบแทนซึ่งกันและกัน 
เน่ืองจากมีพืน้ท่ีปลูกอ้อยไม่มากนัก บางครัวเรือนมีพืน้ท่ีเพียง 1-2 ไร่เท่านัน้ 
ครัวเรือนจึงเป็นผู้ ขนส่งอ้อยไปขายยังโรงงานน า้ตาลด้วยตนเอง มีการใช้ทัง้รถ
กระบะและรถบรรทุกสิบล้อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 เกิดภาวะฝนแล้งท าให้ปลูก
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อ้อยได้น้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการของโรงงานน า้ตาลจึงส่งผลให้อ้อยมี
ราคาสงู ดงันัน้ จงึท าให้ครัวเรือนท่ีปลกูอ้อยมากขึน้เร่ือย ๆ นบัแตน่ัน้มา  
  2) ยุคพระราชบัญญัติอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 
อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล มีความผันผวนมาโดยตลอด รัฐบาลจึงพยายาม
แก้ปัญหาโดยการบงัคบัพระราชบญัญัติอ้อยและน า้ตาลทรายขึน้ใน พ.ศ. 2527 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและการจ าหน่ายรวมถึงให้
เกิดความเป็นธรรมแก่โรงงานน า้ตาลและผู้บริโภค พรบ.นี ้ก าหนดกฎเกณฑ์ท่ี
ชดัเจนให้ผู้ เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมนีต้้องปฏิบตัิตาม รวมถึงครัวเรือนผู้ปลูกอ้อย
ในบ้านไร่สีเขียวด้วยเชน่เดียวกนั สิ่งท่ีเห็นได้ชดัเจนคือ พรบ.ดงักลา่วสง่ผลให้เกิด
ระบบโควตาอ้อยและมีคนกลางหรือ “หัวหน้าโควตา” รวบรวมผลผลิตจาก
เกษตรกรรายย่อยหรือ “ลกูไร่” ในสงักดัของตนให้ได้ตามจ านวนท่ีต้องการโดยใช้ 
“แรงงานตดัอ้อย” และขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงาน หวัหน้าโควตาส่วนมากมีฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมดี ส่วนลูกไร่เป็นเกษตรกรรายย่อย มีพืน้ฐานท าไร่ท านามี
ฐานะยากจนถึงปานกลาง ส่วนแรงงานตดัอ้อยเป็นคนในหมู่บ้านท่ีมกัไม่มีท่ีดิน
ท ากินเป็นของตนเองไม่มีปัจจัยการผลิต ดังนัน้ จึงต้องเป็นแรงงานรับจ้างใน
กิจกรรมทางการเกษตรตา่ง ๆ เช่น ใส่ปุ๋ ย ดายหญ้า ด านา เก่ียวข้าว และตดัอ้อย 
เป็นต้น  
  หัวหน้าโควตา ลูกไร่ และแรงงานตดัอ้อยมีความสัมพันธ์กัน
อย่างใกล้ชิดเน่ืองจากอ้อยมีลกัษณะการจดัการท่ีแตกตา่งจากสินค้าเกษตรชนิด
อ่ืน ๆ จึงก่อให้เกิดความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ กล่าวคือ เกษตรกรไม่สามารถผลิตและ
ขายอ้อยได้อยา่งอิสระเหมือนพืชอ่ืน ต้องได้รับการจดัสรรโควตาก่อน ลกูไร่ ซึง่มกั
เป็นเกษตรกรรายเล็กท่ีมีพืน้ท่ีปลูกไม่มากต้องเข้ารวมกลุ่มกับหัวหน้าโควตา 
เพ่ือให้สามารถขายผลผลิตได้ การขายอ้อยให้แก่โรงงานน า้ตาลต้องผ่านหวัหน้า
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โควตาเท่านัน้ หวัหน้าโควตาจะได้ก าไรจากส่วนตา่งของราคาอ้อย รวมถึงเงินคา่
ความหวานเป็นการตอบแทนท่ีร่วมกลุ่มด้วย หัวหน้าโควตาเป็นคนกลางหา
ผลผลิตเข้าสู่โรงงานโดยท าหน้าท่ีควบคมุระบบตัง้แตก่ารปลูกจนถึงกระบวนการ
เก็บเก่ียว หวัหน้าโควตามกัให้เงินแก่แรงงานตดัอ้อยไปก่อนหรือท่ีเรียกว่า “ตก
เขียว” เพ่ือผูกมัดให้แรงงานให้ต้องมาตัดอ้อยให้ตนระหว่างเดือนธันวาคมถึง
เมษายนในแตล่ะปี แรงงานตดัอ้อยท่ีอยู่ภายใต้ระบบตกเขียวจะได้รับเงินคา่แรง
ล่วงหน้าและต้องท างานแลกกับเงินท่ีได้รับไปแล้ว หากไม่ท าจะถูกฟ้องร้อง
ด าเนินคดี โดยปกติแรงงานจะไม่ได้รับค่าจ้างอีกเลยจนกว่าการตดัอ้อยจะแล้ว
เสร็จทัง้ไร่ซึง่กินเวลาประมาณ 2-4 เดือน เงินท่ีจา่ยลว่งหน้าจะถกูหกัออกตอนจา่ย
คา่จ้างทัง้หมด เม่ือหกัคา่จ้างลว่งหน้าแล้วหากยงัมียอดคงเหลือหวัหน้าโควตาจะ
จา่ยเป็นเงินสดให้ แตถ้่าใครหกัแล้วตดิลบต้องท าสญัญาผกูพนัวา่ต้องมาตดัอ้อย
ใช้หนีใ้นปีตอ่ไป อยา่งไรก็ตาม มีแรงงานอีกสว่นหนึง่ท่ีไมอ่ยูภ่ายใต้ระบบตกเขียว 
ซึง่กลุม่นี ้มีทางเลือกมากกวา่จะท างานให้กบัใครและสามารถตอ่รองกบัเจ้าของไร่
ได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสถานการณ์การขาดแคลนแรงงาน  
  3) ยุคขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย (พ.ศ. 2535-ปัจจุบัน) 
การค้าขายอ้อยภายใต้ระบบโควตาในชุมชนขยายตัวอย่างต่อเน่ือง จ านวน
เกษตรกรและพืน้ท่ีปลกูเพิ่มมากขึน้เร่ือย ๆ ชว่งท่ีต้องการแรงงานมากท่ีสดุ คือ ฤดู
เก็บเก่ียว แตก่ารจ้างงานในไร่อ้อยไม่ได้เกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองตลอดทัง้ปี จึงท าให้
มีการเคล่ือนย้ายแรงงานไปท างานภาคอุตสาหกรรมหรือออกไปแสวงหาความ
มั่นคงทางรายได้นอกหมู่บ้าน และแรงงานเหล่านีม้ักไม่กลับมาท างานในภาค
เกษตรอีก ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ในกรณีบ้านไร่สีเขียวและหมู่บ้าน
ส่วนใหญ่ในอีสานยงัใช้แรงงานคนในการตดัอ้อย เน่ืองจากข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีไม่
สามารถใช้เคร่ืองจกัรกลทดแทนแรงงานคนได้ ประกอบกบัการตดัอ้อยมีชว่งวิกฤต
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ท่ีต้องท างานให้แล้วเสร็จในเวลาจ ากดั ต้องเก็บเก่ียวให้ทนักบัช่วงระยะเวลาเปิด
หีบของโรงงานน า้ตาลท าให้ต้องแก่งแยง่ชว่งชิงแรงงานกนั หวัหน้าโควตารายหนึ่ง
ให้ข้อมลูว่าไม่สามารถหาแรงงานตดัอ้อยให้เพียงต่อความต้องการได้จนต้องลด
พืน้ท่ีปลกูอ้อยลงคร่ึงหนึง่วา่ 

“ผมมีปัญหาเร่ืองแรงงานมากครับ ผมเหนื่อยมากกบัปัญหานี้ 
บ้านไร่สีเขียวไม่สามารถเอาตดัอ้อยเข้ามาใช้ได้เพราะดินเป็นลูกคลื่น
เป็นเนิน หากเอารถเข้ามาได้ก็เสียหายมากกว่าเพราะเคร่ืองตดัอ้อยหนกั
ท าให้ทบัดินจนแน่น บางครั้งก็ทบัตออ้อยจนเสียหาย ตดัตอ 2-3 ต่อไป
ไม่ไดเ้พราะออ้ยไม่ข้ึน ตอ้งเสียเงินลงทนุเพือ่ซ้ือพนัธุ์อ้อยมาปลูกใหม่อีก
ลดพื้นที่ปลูกอ้อยลงไปเยอะ ถึงแม้จะขายอ้อยได้ราคาดีแต่หาคนตัด
ออ้ยไม่ได”้ (พ่ีสชุาต,ิ 2560) 

 
  จากข้อมลูดงักล่าวเห็นได้ว่าแรงงานตดัอ้อยมีความส าคญัเป็น
อย่างมากสอดคล้องกับแรงงานตดัอ้อยท่ีให้สมัภาษณ์ว่าการขาดแคลนแรงงาน
ตดัอ้อยได้ส่งผลดีกับกลุ่มพวกตนท่ีมีอาชีพรับจ้าง ท าให้สามารถหาเงินไว้เท่ียว
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีรายได้วนัละ 500-600 บาท ถือว่าเป็นรายได้ท่ีดีเม่ือเทียบ
กบัการรับจ้างอย่างอ่ืน เช่น ด านา เก่ียวข้าวท่ีได้คา่จ้างเพียงวนัละ 300 หรือ 350 
บาทเทา่นัน้ (นางสาว, 2560: สมัภาษณ์)  
  
 4.2 ความสัมพันธ์อุปถัมภ์ 
 ความสมัพนัธ์ของการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตานบัตัง้แต่การบงัคบั
ใช้พระราชบญัญัติอ้อยและน า้ตาลทราย พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มีลักษณะเป็น
ความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่ และแรงงานตดัอ้อย หวัหน้า
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โควตาเป็นผู้ มีฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสงู ครอบครองทรัพยากรตา่ง ๆ มาก 
เช่น สิทธิในการบริหารโควตาอ้อย เงินทนุ รถบรรทกุ ส่วนลกูไร่ต้องพึ่งพิงหวัหน้า
โควตาในการประกอบอาชีพ หวัหน้าโควตาไมส่ามารถตดัอ้อยเองได้ จงึต้องมีการ
ว่าจ้างแรงงานซึ่งเป็นผู้ มีปัจจัยการผลิตน้อยหรือไม่มีเลยมาตดัอ้อยให้แก่ตน 
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลสามกลุม่ตัง้อยู่บนฐานของการแลกเปล่ียนซึง่กนัและ
กนั และท าให้ระบบโควตาอ้อยด ารงอยูไ่ด้ ความสมัพนัธ์อปุถมัภ์ท่ีพบในบ้านไร่สี
เขียวแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) ความสมัพนัธ์แนวดิ่ง และ 2) ความสมัพนัธ์
แนวราบ มีรายละเอียด ดงันี ้  
  1) ความสัมพันธ์แนวดิ่ง  
  ความสมัพนัธ์ของการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตานบัในบ้านไร่
สีเขียวนบัตัง้แตก่ารบงัคบัใช้พระราชบญัญตัิอ้อยและน า้ตาลทราย 2527 เป็นต้น
มา มีลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบแนวดิ่ง ระหว่างหัวหน้าโควตากับลูกไร่และ
แรงงานตดัอ้อย ในท่ีนีจ้ะวิเคราะห์ คู่ความสัมพันธ์ระหว่าง หัวหน้าโควตา กับ  
ลกูไร่ และ หวัหน้าโควตา กบั แรงงานตดัอ้อย  
  หัวหน้าโควตา-ลูกไร่  
  ความสัมพันธ์ทางสังคมและเศรษฐกิจกับการควบคุมลูกไร่ 
ชาวบ้านส่วนมากเรียกหวัหน้าโควตาว่า “เฒ่าแก่” หรือ “หวัหน้า” เป็นผู้ มีช่ือเสียง
มีคนยกย่องนบัหน้าถือตา เป็นคนท่ีมีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมดีกว่าลกูไร่
และแรงงานตดัอ้อย มีท่ีดินมากจึงมีรายได้จากผลผลิตทางการเกษตรและการให้
เช่าท่ีนา ส่วนลูกไร่ คือ กลุ่มเกษตรชาวไร่อ้อยท่ีมีก าลังการผลิตขนาดเล็กไม่
สามารถส่งอ้อยได้ตามปริมาณขัน้ต ่าท่ีโรงงานน า้ตาลก าหนด มีอ้อยไม่เพียงพอ
ตามโควตา ซึง่ลกูไร่บางรายอาจมีท่ีดนิเป็นของตนเองบ้างหรือบางรายอาจจะเป็น
ผู้ เช่าท่ีดินของหวัหน้าโควตา ชาวไร่อ้อยกลุ่มนีจ้ึงต้องขอร่วมกบัหวัหน้าโควตาท่ี
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ท าสญัญาได้ เม่ือเข้าร่วมกลุ่มกับหวัหน้าโควตาคนใดคนหนึ่งแล้วลกูไร่จะได้รับ
การช่วยเหลือจากหวัหน้าโควตาในด้านตา่ง ๆ เพ่ือให้ได้อ้อยท่ีมีคณุภาพ ได้ครบ
ตรงจ านวนตรงตามโควตาท่ีต้องการและได้คา่ความหวานสงู เช่น ได้พนัธุ์อ้อย ได้
เงินลงทุน ตลอดจนได้ปุ๋ ยและยาก าจดัวชัพืชมาก่อน เม่ือได้ผลผลิตแล้วต้องส่ง
อ้อยให้กบัหวัหน้าโควตา หลงัจากได้เงินจากโรงงานน า้ตาลแล้ว หวัหน้าโควตาจะ
หกัเงินอ่ืน ๆ ก่อน แล้วจงึจา่ยให้แก่ลกูไร่ ถือเป็นข้อก าหนดหรือเง่ือนไขอตัโนมตัิท่ี
ลกูไร่จะต้องรับสินเช่ือและเง่ือนไขบงัคบัจากหวัหน้าโควตา ซึ่งมีการคิดคา่บริการ
และก าไรไปในตวั พร้อมทัง้หกัค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าหวัตนั ค่าความหวาน ค่า
ภาษี เป็นต้น ลูกไร่บางรายเห็นว่าการเข้าร่วมกลุ่มกับหัวหน้าโควตาเป็นผลดี
มากกว่าผลเสียเน่ืองจากมีคนกลางในการบริหารงาน แม้จะถกูหกัคา่ใช้จ่ายบ้าง
แตถื่อวา่ได้ประโยชน์ร่วมกนั 

“ครอบครัวลุงเป็นเกษตรกร มีที่ดินแค่พอท ากินเท่านัน้ก็ต้อง
เป็นลูกไร่ ลงุไม่มีเงินก็ได้เงินกู้จากเฒ่าแก่มาลงทุนนี่แหละ ถ้าไม่ได้ท า
ไร่อ้อยด้วยกนัใครที่ไหนจะให้เงิน เขาช่วยเรา เราก็ต้องช่วยเขา ถ้าจะให้
ไปขอโควตาเองไม่ได้หรอก ไม่มีเงิน ไม่มีรถจะเอาอ้อยไปขายกบัโรงงาน
ได้ยงัไง ที่ท าอยู่ทกุวนันี้ 13 ไร่ หกัต้นทนุต่าง ๆ เหลือไร่ละสี่ซะห้าพนัก็
พอใจแลว้” (นายประเทือง, 2560: สมัภาษณ์) 

 
  หวัหน้าโควตาได้ใช้สถานะและทรัพยากรของตนในการก ากับ
ควบคมุลูกไร่ เน่ืองจากหวัหน้าโควตาเป็นผู้ครอบครองสิทธ์ิในการบริหารโควตา
อ้อยท่ีลูกไร่ไม่มี ลูกไร่ต้องยอมรับข้อก าหนดหรือเง่ือนไขจากหวัหน้าโควตาโดย
อตัโนมตัิเพ่ือเป็นการตอบแทนท่ีหวัหน้าโควตาให้เข้าร่วมกลุ่มด้วย เช่น สินเช่ือ
หรือปัจจัยการผลิตในราคาท่ีสูงกว่าท้องตลาด ราคาขายอ้อยท่ีต ่ากว่าราคา



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

141 ระบบโควตาอ้อยกับความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์: แรงงานตัดอ้อย ลูกไร่ และหัวหน้าโควตา 

รัฐบาลก าหนดตันละ 50-100 บาท เรียกว่า “การหักหัวคิวอ้อย” นอกจากนี ้
หวัหน้าโควตาบางรายจ่ายเงินท่ีได้จากการขายอ้อยล่าช้าและจ่ายน้อยกว่าท่ีได้
ตกลงกันไว้ บรรดาลูกไร่ไม่มีทางเลือกจึงต้องยอมรับต่อเง่ือนไขและการ
แลกเปล่ียนท่ีไม่เป็นธรรมเพราะเกรงว่าตนเองจะไม่ได้ร่วมกลุ่ม ลกูไร่บางรายตก
อยู่ในสถานะลกูหนีข้องหวัหน้าโควตา การไม่มีเงินมาช าระหนีไ้ด้หมดท าให้ต้อง
อยูร่่วมกลุม่โควตาตอ่ไป ไมส่ามารถออกจากกลุม่ได้  
  การสร้างมาตรฐานเพ่ือให้ลูกไร่เอาใจใส่ดูแลผลผลิต
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงงานน า้ตาล ก าหนดมาตรฐานอ้อยท่ีต้องการ ได้แก่ 
อ้อยสด สะอาด และมีคา่ความหวานขัน้ต ่า 10 C.C.S. ซึ่งโรงงานจะรับซือ้เฉพาะ
อ้อยท่ีผา่นคณุสมบตัิตามราคาท่ีรัฐบาลก าหนด หากคา่ความหวานไมถ่ึงเกณฑ์ท่ี
ต้องการ โรงงานจะหกัเงิน C.C.S ละ 40 บาท/ตนัอ้อย ท าให้หวัหน้าโควตาจงึต้อง
เข้มงวดกวดขนัลูกไร่ให้ปลกูอ้อยให้มีคณุภาพตามต้องการ โดยการใช้พนัธุ์อ้อย 
ปุ๋ ยและการเก็บเก่ียวผลผลิตท่ีหวัหน้าโควตาวางแผนไว้ให้ ลกูไร่ต้องปฏิบตัิตาม
ระเบียบของหวัหน้าโควตาเน่ืองจากเป็นสิ่งท่ีโรงงานน า้ตาลก าหนดมาและมีผล
ต่อรายได้ของลูกไร่ด้วย นอกจากนี ้ลูกไร่ยังรู้สึกว่าเป็นสิ่งท่ีต้องตอบแทนท่ี
หวัหน้าโควตาให้เข้าร่วมกลุม่ด้วย ดงัค าบอกเลา่ของปา้สีวา่  

“อ้อยเป็นพืชที่ไม่ต้องดูแลรักษามากก็จริง แต่ก็ต้องใส่ปุ๋ ยและ
พรวนดินบ้างเพราะจะท าให้อ้อยงาม ปุ๋ ยยาอะไรเฒ่าแก่เขาหาให้ ป้า
รู้สึกว่าแพงกว่าไปหาซ้ือเองแต่ถา้บวกค่ารถค่าน ้ามนัก็พอ ๆ กนั เฒ่าแก่
เป็นคนหา เขาจะมีก าไรบ้างก็ไม่แปลก ก็ต้องยอมเขาบ้างเพราะเราร่วม
โควตากบัเขา ถา้ไม่มีเขา เราก็ขายออ้ยไม่ได้” (นางสี, 2561: สมัภาษณ์) 
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  หัวหน้าโควตา-แรงงานตัดอ้อย 
  “ตกเขียวแรงงาน”: การผูกมัดให้แรงงานตัดอ้อยท างานให้
ในช่วงฤดูเปิดหีบ (ธันวาคม-เมษายน) หวัหน้าโควตาได้พยายามผกูสมัพนัธ์
ให้แรงงานตดัอ้อยโดยการ “ตกเขียวแรงงาน” คือ การจ่ายเงินค่าจ้างบางส่วนไป
ก่อนเพ่ือเป็นการมดัจ าแรงงานตดัอ้อย เม่ือถึงฤดกูารเก็บเก่ียวแรงงานต้องไปตดั
อ้อยให้ วิธีการดงักล่าวท าให้แรงงานตกอยู่ในวงจรหนีส้ิน ซึ่งในหลายกรณีมกัไม่
สามารถออกจากความสมัพนัธ์นีไ้ด้ สงัเกตได้จากแรงงานตดัอ้อยบางคนต้องน า
คนในครอบครัวมาช่วยตดัอ้อยเพ่ือให้เพียงพอต่อการชดใช้หนี ้ดงัค าสมัภาษณ์
ของนางบวัวา่ 

“ปกติแฟนพี่รับจ้างเดินสายไฟ แต่บางครั้งก็ต้องมาตัดอ้อย
ช่วยกนั ตอ้งไปบอกเฒ่าแก่ก่อนว่าพีมี่แฟนมาตดัออ้ยดว้ย เฒ่าแก่รับคน
ตลอด มีเสมียนคอยลงบนัทึก คิดบญัชีว่าเป็นหนีเ้ท่าไหร่แลว้ ตดัออ้ยได้
เงินเท่าไหร่ จึงน ามาหกัลบกลบหนีก้นัไป...” (พ่ีบวั, 2561: สมัภาษณ์) 

 
  แรงงานจึงต้องพึ่งพาหวัหน้าโควตาและต้องตอบแทนบุญคณุ
โดยการท างานให้ แม้ว่าในบางครัง้จะได้ค่าตอบแทนต ่า หรือมีโอกาสท างาน
ให้กับหัวหน้าโคนตารายอ่ืนท่ีให้ผลประโยชน์สูงกว่า แต่ด้วยความสัมพันธ์
อุปถัมภ์ในลักษณะท่ีผู้ น้อยต้องพึ่งผู้ ใหญ่เน่ืองจากต้องการความช่วยเหลือใน
ด้านการเงิน ท าให้ต้องยอมรับในเง่ือนไขท่ีแรงงานตกอยู่ในสถานะท่ีเสียเปรียบ 
หรือเสียประโยชน์ในแง่ค่าจ้างแรงงานท่ีต ่า หากพิจารณาในเชิงผลประโยชน์ท่ี
ได้รับ การแลกเปล่ียนต่างตอบแทนระหว่างหัวหน้าโควตากับแรงงานตัดอ้อย 
แรงงานมกัตกอยูใ่นสถานะท่ีเสียเปรียบ  
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  ค่าจ้าง: การจัดการแรงงานและการควบคุมคุณภาพ  
การตดัอ้อยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จตามเง่ือนไขเวลา หวัหน้าโควตาจะประเมิน
และท าการวางแผนการตดัอ้อยในแตล่ะแปลง หากตดัไม่ทนัตามก าหนดจะสง่ผล
กระทบเป็นลูกโซ่ต่อแปลงอ่ืน ๆ และส่งผลเสียหายได้ หัวหน้าโควตาจึงต้อง
กวดขนัแรงงานตดัอ้อยให้ท างานแล้วเสร็จตามกรอบเวลา หวัหน้าโควตาบงัคบัให้
แรงงานต้องตดัอ้อยตัง้แตเ่ช้าตรู่จนถึงมืดค ่าหรือบางครัง้ต้องมาท างานชดเชยเม่ือ
ตดัอ้อยไมแ่ล้วเสร็จ หวัหน้าโควตาจะจา่ยเงินคา่จ้างให้แก่แรงงานตดัอ้อยเป็นราย
สัปดาห์ แต่ส่วนมากจะจ่ายให้ล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดนัดหมาย ทัง้นี ้หัวหน้า
โควตายังคงให้แรงงานตัดอ้อยท างานไปก่อนและถือเงินไว้ส่วนหนึ่ง เพ่ือเป็น
เง่ือนไขมิให้แรงงานตดัอ้อยละทิง้งานหรือเลิกตดัอ้อยก่อนฤดกูาลหีบอ้อยสิน้สุด
ลง การกระท าในลกัษณะนีเ้ป็นการควบคมุแรงงานอย่างหนึ่ง เพราะหากแรงงาน
ตัดอ้อยเลิกตัดอ้อยไปก่อนจะสูญเสียเงินค่าจ้างส่วนนีไ้ป หัวหน้าโควตาจะมี
อ านาจในการต่อรองกบัแรงงานตดัอ้อยเป็นอย่างมากเน่ืองจากเงินค่าจ้างยงัอยู่
ในความครอบครอง เป็นกลยทุธ์ในการฉดุดงึแรงงานตดัอ้อยไว้มิให้สามารถออก
จากความสัมพันธ์ได้โดยง่าย หัวหน้าโควตาได้ใช้ทรัพยากรท่ีตนเองมีซึ่งก็คือ
เงินตราเพ่ือน าไปสู่การมีอ านาจเหนือกว่าแรงงานตัดอ้อยผ่านการจัดการ
ความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ นอกจากนี ้หวัหน้าโควตายงัต้องเอาใจใส่การท างาน
ของแรงงานตดัอ้อยเพ่ือให้ได้อ้อยท่ีมีลกัษณะเป็นท่ีต้องการของโรงงานน า้ตาล 
แรงงานต้องริดใบออก ตดัให้ชิดโคนต้นเพราะจะท าให้ได้น า้หนกัอ้อยมาก ท าให้
ได้เงินจากการขายอ้อยเพิ่มขึน้ด้วย แตห่วัหน้าโควตาไม่สามารถก ากบัแรงงานได้
ตลอดเวลาการท างาน ดงันัน้หวัหน้าโควตาจึงใช้การควบคมุท่ีผลผลิตคืออ้อย ซึ่ง
จะส่งผลตอ่การควบคมุแรงงานตดัอ้อยอีกชัน้หนึ่ง แสดงให้เห็นถึงปฏิบตัิการของ
อ านาจในการควบคุมแรงงานท่ีกระท าผ่านเทคนิควิธีการต่าง ๆ หัวหน้าโควตา



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

144 

สามารถควบคมุคณุภาพวตัถุดิบของผลผลิตได้โดยใช้ตรรกะทางด้านการตลาด
เป็นกลไกให้แรงงานตดัอ้อยต้องปฏิบตัติาม  
  การท่ีหัวหน้าโควตาเป็นผู้ ควบคุมลูกไร่และแรงงานตัดอ้อย
อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดสะท้อนให้เห็นถึงความสมัพนัธ์เชิงอ านาจท่ีแทรกตวัอยูใ่น
การผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา ลูกไร่และแรงงานตัดอ้อยมักตกอยู่ใน
ความสมัพนัธ์ท่ีเสียเปรียบ หวัหน้าโควตาได้ใช้อ านาจผ่านช่องทางหลากหลาย
และมีความสลับซับซ้อน ใช้ทัง้ตรรกะทางวัฒนธรรมเร่ืองบุญคุณ และตรรกะ
ทางด้านตลาดในการซือ้ขายครอบง าคนทัง้สองกลุม่ แม้เป็นความสมัพนัธ์ท่ีมีการ
แลกเปล่ียนซึ่งกันและกันแต่ไม่เท่าเทียมกัน เป็นความสัมพันธ์จากบนลงล่าง
เน่ืองจากหัวหน้าโควตาเป็นผู้ ก าหนดกฎเกณฑ์และบทลงโทษได้แต่เพียงฝ่าย
เดียว 
  2) ความสัมพันธ์แนวราบ  
  ปัจจุบนัการปลูกอ้อยในบ้านไร่สีเขียวได้เปล่ียนแปลงไปทัง้ใน
เชิงกายภาพ คือ มีการขยายพืน้ท่ีปลูกอ้อยมากยิ่งขึน้และเกิดการเปล่ียนแปลง
ความสัมพันธ์ของผู้ คนท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในกระบวนการตัดอ้อย นอกจาก
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์แนวดิ่งระหว่างหัวหน้าโควตากับลูกไร่ และหัวหน้า
โควตากับแรงงานตัดอ้อย ซึ่งปรากฏอยู่ในการผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา
เร่ือยมา ปัจจบุนัเกิดการรวมตวั ผนกึก าลงั สร้างเครือขา่ยและสร้างความสมัพนัธ์
ในแนวราบของลกูไร่ และแรงงานตดัอ้อย เพ่ือการเจรจาตอ่รองกบัหวัหน้าโควตา 
การรวมกลุม่เกิดขึน้บนฐานการมีผลประโยชน์ร่วม การพึง่พาและชว่ยเหลือเกือ้กลู
กันของคนท่ีมีอาชีพเดียวกัน เพ่ือให้สามารถต่อรองและสร้างความสมัพันธ์ท่ีมี
ความสมดลุมากขึน้ ทัง้ในแง่รายได้ โอกาสการท างาน และสภาพการท างาน  
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  ความสัมพันธ์ระหว่างลูกไร่  
  แม้ว่าหวัหน้าโควตาจะมีกลไกควบคมุดงัท่ีกล่าวมาแล้ว แตล่กู
ไร่หลายรายไม่ได้ยอมจ านนตอ่การแลกเปล่ียนซือ้ขายท่ีไม่เป็นธรรม ซึ่งมีหวัหน้า
โควตาเป็นผู้ ก าหนด ลูกไร่มีการจับกลุ่มวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของหัวหน้า
โควตาท่ีถกูมองวา่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ มีการร่วมมือกนัเพ่ือจะแก้ปัญหาหรือ
ลดช่องว่างของการแลกเปล่ียนท่ีไม่เท่าเทียมกับหวัหน้าโควตา โดยการก าหนด
ทิศทางของการการเจรจา ทัง้การร้องขอ เรียกร้อง และตอ่รองผลประโยชน์ท่ีควรได้ 
ในบริบทตา่ง ๆ ท่ีลกูไร่มองวา่ไมไ่ด้รับความเป็นธรรม  
  การเจรจาไม่ขอรับสินเช่ือ การได้รับสินเช่ือเป็นเง่ือนไข
ส าคญัในการผลิต หวัหน้าโควตาจงึมกัปล่อยเงินกู้ ให้แก่ลกูไร่ หากหวัหน้าโควตา
เรียกเก็บดอกเบีย้ในอัตราสูงกว่าสถาบันการเงินอ่ืน ลูกไร่มักจะพูดคุย
วิพากษ์วิจารณ์ รวมทัง้ร้องขอและร่วมกันเจรจาให้ลดอัตราดอกเบีย้ให้เท่ากับ
สถาบนัการเงิน ในกรณีท่ีหวัหน้าโควตาไม่ยอม ลูกไร่จะหนัไปพึ่งพาแหล่งเงินกู้
จากสถาบนัการเงิน ในบางกรณีลกูไร่แสดงเจตนาวา่ต้องการย้ายไปอยูก่บัหวัหน้า
โควตารายอ่ืนท่ีให้ผลประโยชน์ตามท่ีต้องการ หรือแสดงความจ านงเลิกการขาย
อ้อยระบบโควตา แตย่งัปลกูอ้อยในฐานะเกษตรกรอิสระ และขายอ้อยให้แก่ลาน
รับซือ้หรือขายเหมาสวน เครือข่ายความสมัพนัธ์ระหว่างลกูไร่เอือ้ต่อการร้องขอ
และตอ่รองให้บรรลผุล  
  การปฏิเสธเงินขายอ้อยต ่ากว่าราคาประกาศ นอกจาก
สินเช่ือ ลูกไร่มีการจับกลุ่มพูดคุยกัน ถึงการแบ่งเงินตอบแทนการขายอ้อยท่ี
โรงงานจ่ายให้แก้หวัหน้าโควตา ในกรณีท่ีลูกไร่ได้รับส่วนแบ่งน้อยกว่าท่ีควรจะ
เป็น จะปฏิเสธการรับเงินและเจรจาต่อรองให้มีการแบ่งผลประโยชน์อย่างเป็น
ธรรม ลูกไร่ยอมรับว่าหัวหน้าโควตาเปรียบเสมือนผู้ จัดการไร่อ้อยควรได้
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ผลตอบแทนจากการบริหารงาน แต่หากหัวหน้าโควตาหักเงินส่วนนี เ้ป็น
ผลประโยชน์ของตนในจ านวนท่ีมาก ท าให้ลกูไร่รู้สกึว่าไมมี่ความเป็นธรรมในการ
แบ่งผลประโยชน์ และหากพิจารณาถึงก าไรจากปัจจยัการผลิตต่าง ๆ  ท่ีหวัหน้า
โควตาได้รับ ทัง้จากคา่พนัธุ์อ้อย คา่ยาปราบศตัรูพืช คา่จ้างรถขนอ้อยท่ีลกูไร่ต้อง
จ่ายให้กบัหวัหน้าโควตา ท าให้ลกูไร่ไม่ยอมรับเงินคา่อ้อยท่ีต ่ากว่าราคาประกาศ
ของรัฐบาล ดงัค าสมัภาษณ์ลกูไร่รายหนึง่วา่  

“เถา้แก่มีสิบลอ้ มีรถคีบ มีคนงานไดค่้ารถคีบ ไดค่้าลาก หกัค่า
คนงาน ค่าน ้ามนั ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แล้วก็ยงัมีเงินเหลือ อีกอย่างโรงงาน
จะมีโควตาให้ สมมุติผมมีลูกไร่เยอะ แล้วบอกโรงงานว่าผมสามารถหา
อ้อยเข้าโรงงานได้ปีนี้ 10,000 ตนั โรงงานก็จะจ่ายเงินก้อนมาให้ใช้จ่าย
ก่อน แล้วจะมาจ่ายค่าอ้อยต ่ากว่าราคาประกาศได้ยังไง” (นายทอง, 
2561: สมัภาษณ์) 

 
  ภายใต้ข้อก าหนดหรือเง่ือนไขของโรงงาน เช่น หัวหน้าโควตา
ต้องอ้อยให้ได้ถึงร้อยละ 80 ของโควตาท่ีได้ มิเช่นนัน้จะถูกด าเนินการด้วย
มาตรการตา่ง ๆ จากโรงงาน เช่น การริบเงินประกนัสญัญาตนัละ 10-20 บาท ซึ่ง
นับว่าเป็นเงินจ านวนมาก เม่ือพิจารณาว่าหัวหน้าโควตาหนึ่งรายอาจมีโควตา
อ้อยเป็นจ านวนหลายหม่ืนตนั และหากจ านวนอ้อยน้อยกว่าโควตาท่ีก าหนด
ติดตอ่กนัเป็นเวลาหลายปีโรงงานจะพิจารณา ตดัโควตาท่ีจะจดัสรรให้ในปีตอ่ไป 
เง่ือนไขเหล่านีท้ าให้หัวหน้าโควตาจ าเป็นต้องโอนอ่อนผ่อนปรนท าตามความ
ต้องการของลกูไร่เพ่ือรักษาจ านวนลกูไร่ในโควตาของตนเองไว้ นอกจากนี ้จ านวน
ลกูไร่ยงัเป็นปัจจยัท่ีท าให้หวัหน้าโควตาสามารถต่อรองกบัโรงงานน า้ตาล กล่าว
ได้อีกลกัษณะหนึง่วา่จ านวนลกูไร่สง่ผลตอ่อ านาจตอ่รองของหวัหน้าโควตา 
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  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานตัดอ้อย 
  แรงงานตดัอ้อย มีความส าคญัต่อการผลิตอ้อยภายใต้ระบบ
โควตา ดงัได้กล่าวไว้ข้างต้น เน่ืองจากการตดัอ้อยต้องด าเนินการภายในชว่งเวลา
ท่ีก าหนดคือประมาณ 4 เดือนต่อปี ซึ่งท าให้มีความต้องการแรงงานในช่วงเวลา
ดงักล่าวสงู ภายใต้บริบทท่ีมีการขยายพืน้ท่ีปลกูท่ีเพิ่มขึน้อย่างตอ่เน่ือง และการ
อพยพสู่เมืองและสู่การท างานในภาคอุตสาหกรรมและบริการของชาวชนบทได้
เพิ่มแรงกดดนัในการจดัการแรงงานตดัอ้อย ในขณะเดียวกนั เง่ือนไขดงักล่าวท า
ให้แรงงานตดัอ้อยสามารถ ต่อรอง กับผู้ จ้างซึ่งมีทัง้ลูกไร่ และหวัหน้าโควตาท่ีมี
พืน้ท่ีปลกูเยอะ เครือข่ายความสมัพนัธ์ของแรงงานตดัอ้อย ท่ีเกิดจากการเป็นคน
ในพืน้ท่ีเดียวกัน หรือการท างานภายใต้นายจ้างเดียวกัน และเผชิญสภาพการ
ท างาน และการจ้างงานคล้ายกัน แม้จะเป็นเครือข่ายแบบหลวม ๆ  แต่ส่งผลต่อ
การเจรจา ตอ่รองเพ่ือประโยชน์ของแรงงานตดัอ้อยในหลายลกัษณะ 
  การเพิ่มค่าจ้าง แรงงานตดัอ้อยได้เรียกร้องขอค่าแรงท่ีสงูขึน้ 
โดยเจรจาให้ลดจ านวนล าอ้อย ตอ่มดัลง ในอดีตเม่ือตดัอ้อยแล้วต้องมดัรวมกัน 
มดัละ 30 ล าอ้อยได้คา่จ้าง 3 บาท ปัจจบุนัลดจ านวนอ้อยลงเหลือเพียงมดัละ 20 
ล าและยงัได้คา่จ้างมดัละ 3 บาทเชน่เดมิ ท าให้การท างานเทา่เดมิได้คา่จ้างสงูขึน้ 
การรวมตวักันเจรจา ต่อรองกับเพ่ือปรับวิธีปฏิบตัิท่ีมีมาแต่เดิม ท าให้หัวหน้า
โควตาจะต้องจ่ายเงินมากขึน้ แตต้่องยินยอมตามข้อเรียกร้อง หวัหน้าโควตาเห็น
ว่าหากไมย่อมตกลง จะท าให้ไม่มีคนมาตดัอ้อย การยอมเสียเงินเพิ่มขึน้ เล็กน้อย
ย่อมดีกว่าเสียแรงงานตัดอ้อยทัง้กลุ่มไป การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ เป็นภาพ
สะท้อนของการปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์ทางการผลิตอ้อยท่ีเกิดขึน้ภายใต้ระบบ
ทุนนิยมท่ีอุปสงค์และอุปทานแรงงานตดัอ้อยไม่สอดคล้องกัน ท าให้แรงงานมี
อ านาจการต่อรองในบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือเกิดเครือข่ายระหว่าง
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แรงงาน ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์แนวราบ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย
ของต้องการได้  
  สภาพการท างาน: รถรับส่งและการจัดการอาหารกลางวัน 
แตเ่ดิมแรงงานตดัอ้อยต้องจดัหาอาหารกลางวนัเตรียมไปรับประทานท่ีไร่อ้อยเอง
เน่ืองจากหากกลบัมารับประทานท่ีบ้านจะท าให้เสียเวลาในการเดินทาง จึงมีการ
ต่อรองหัวหน้าโควตาจัดหาอาหารกลางวันให้ อย่างไรก็ตาม แรงงานมี
ประสบการณ์ว่า ผู้ จ้างมกัจดัอาหารไม่เพียงพอหรือไม่ถูกปาก จึงรวมตวักนัเพ่ือ
ขอเปล่ียนเป็นเงินคา่อาหารกลางวนัคนละ 30 บาทตอ่วนั โดยให้เหตผุลว่าท าให้
เกิดความสะดวกทัง้สองฝ่ายมากกว่า และแรงงานตดัอ้อยสามารถเลือกอาหาร
ตามความชอบได้ นอกจากนี ้แรงงานตดัอ้อยยงัได้ร้องขอให้หวัหน้าโควตาจดัรถ
รับ-ส่งไปไร่อ้อย หวัหน้าโควตาต้องจดัหาพาหนะรับส่งแรงงานตดัอ้อยระหว่างท่ี
อยู่อาศยักับไร่ท่ีจะต้องไปตดัอ้อย ในหลาย ๆ กรณีหากไม่จัดหาพาหนะรับส่ง 
แรงงานตดัอ้อยจะไมต่กลงรับจ้าง  
  การจัดหาอุปกรณ์ท างาน อุปกรณ์ส าคญัในการตดัอ้อยคือ 
มีด เสือ้แขนยาว หมวก และถงุมือ โดยปกติ แรงงานต้องน าอปุกรณ์เหลา่นีม้าเอง 
แตแ่รงงานได้เรียกร้องให้หวัหน้าโควตาจดัหาอุปกรณ์เหล่านีใ้ห้ ซึ่งผลการเจรจา
ต่อรอง มกัท าให้ผู้ จ้างต้องจดัหาอุปกรณ์ให้แม้จะไม่ทัง้หมด หวัหน้าโควตาราย
หนึ่งให้ข้อมูลว่ามีการส ารองอุปกรณ์กรณีฉุกเฉินหรือได้ขายมีดให้แรงงานใน
ลกัษณะเงินผอ่นโดยหกัเงินจากคา่แรง และมีการแจกจา่ยเสือ้ยืดแขนยาวคนละ 2 
ตัว ส่วนถุงมือและหมวกให้แรงงานตัดอ้อยเตรียมมาเอง มีดเป็นอุปกรณ์ท่ีมี
ความส าคญั หากด้ามมีดหลุดหรือมีดหกักระทนัทนัในระหว่างการท างานจะท า
ให้ตดัอ้อยไม่ได้ ต้องเสียเวลาเดินทางมาซือ้ในตวัเมือง หัวหน้าโควตาบางราย
สกรีนช่ือและเบอร์โทรของตนเองลงหลังเสื อ้ท่ีแจกแก่แรงงานเป็นการ
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ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถติดต่อเพ่ือร่วมตดัอ้อยในโควตานัน้ถือเป็น
ความพยายามในการหาแรงงาน  
  งานเลีย้งสังสรรค์ แรงงานร้องขอให้หวัหน้าโควตาจดังานเลีย้ง
สงัสรรค์หลงัจากสิน้สดุฤดกูาลตดัอ้อยเพ่ือผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยเม่ือยล้า
จากการท างาน โดยจะจดัขึน้ประมาณเดือนพฤษภาคมของทกุปี หวัหน้าโควตาจะ
ซือ้หมมูาเป็นตวัเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารตา่ง ๆ  เชน่ ลาบ หมยูา่ง ฯลฯ หวัหน้า
โควตาเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมด แรงงานตดัอ้อยมารับประทานได้ฟรีและ
สามารถหอ่กลบัไปรับประทานท่ีบ้านได้ด้วย แม้จะเป็นเพียงงานเลีย้งท่ีจดัขึน้ปีละ
ครัง้ แตแ่รงงานสามารถลดคา่ใช้จ่ายในครัวเรือนได้ นอกจากนี ้หวัหน้าโควตายงั
แจกเงินรางวลัให้แก่แรงงานตดัอ้อยท่ีท างานดี รวดเร็วและซ่ือสตัย์ ไม่โกงล าอ้อย 
มีการจบัสลากสลากของขวญั เช่น พดัลม กระทะไฟฟ้า เตารีด ฯลฯ งานเลีย้งเกิด
จากการรวมตวักนัเพ่ือเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการท างานได้มากขึน้ ในอีกด้าน
หนึ่งได้สะท้อนให้เห็นการปรับตวัของหวัหน้าโควตาท่ีมีความยืดหยุ่นมากขึน้มิได้
ใช้พระเดชในการก ากับควบคมุแรงงานเท่านัน้ แต่เป็นการใช้พระคณุเพ่ือรักษา
ความสมัพนัธ์อนัดีกบัแรงงานไว้ได้ เป็นยทุธวิธีท่ีแนบเนียนและเกิดประโยชน์ทัง้
สองฝ่าย 
  ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย
ในบ้านไร่สีเขียวปรากฏให้เห็นสองรูปแบบ คือ ความสัมพันธ์แนวดิ่งท่ีหัวหน้า
โควตายงัคงเป็นผู้ มีอ านาจ มีบทบาทส าคญั และใช้ทัง้พระเดชและพระคณุในการ
บริหารลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย และความสมัพนัธ์แนวดิง่ ท่ีลกูไร่และแรงงานตดั
อ้อยรวมตัวและสามารถต่อรองได้มากขึน้ สะท้อนให้เห็นว่าแม้จะเป็น
ความสมัพนัธ์แบบอุปถัมภ์ระหว่างเกษตรกรรายใหญ่กับเกษตรกรรายย่อย แต่



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

150 

สามารถปรับเปล่ียนความสมัพนัธ์ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับพลงัหรือความเข้มแข็งของ
กลุม่ และความสามารถในการตอ่รองแลกเปล่ียนผลประโยชน์ระหวา่งกนั  
 

4.3 เงื่อนไขที่ส่งผลต่อพลวัตความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ 
พลวตัความสมัพนัธ์เชิงอปุถมัภ์ไม่ได้เป็นสิ่งเกิดขึน้อย่างเล่ือนลอยหรือ

เป็นเพียงการร่วมมือ การสร้างความสมัพนัธ์เพ่ือเสริมอ านาจของกลุม่แรงงานตดั
อ้อยกับลูกไร่เท่านัน้ แต่เป็นสิ่งท่ีสัมพนัธ์กับการ ผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา 
สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย ประกอบกับความซับซ้อนของ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งเป็นเง่ือนไขปัจจัยส าคัญเบือ้งหลังท่ีส่งเสริมการ
รวมกลุ่มของผู้ น้อย แรงงานตัดอ้อยและลูกไร่ในบ้านไร่สีเขียวได้ปรับเปล่ียน
พฤติกรรมยอมรับจ านนแบบเดิม โดยหาช่องทางจดัการความสมัพนัธ์กบัหวัหน้า
โควตาให้สอดคล้องกับบริบท ควบคู่ไปกับการแสวงหาประโยชน์ให้แก่กลุ่มของ
ตนเอง โดยแรงงานตัดอ้อยและลูกไร่บางครัง้อาจยอมท าตามกฎระเบียบของ
หัวหน้าโควตาแต่มีเง่ือนไขแลกเปล่ียนหรือปรับประยุกต์กลยุทธ์ต่อรองเพ่ือ
แสวงหาโอกาสในการด ารงชีพท่ีดีขึน้ในหลายลกัษณะท่ีแตกต่างกันไป เป็นการ
ผนึกก าลงั การช่วยเหลือพึ่งพากนัและหาวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้และน าไปสู่
การรวมตวัเจรจาตอ่รองระหวา่งกนั โดยมีเง่ือนไข 3 ข้อ ท่ีสง่ผลตอ่การปรับ เปล่ียน
ความสมัพนัธ์เชิงอ านาจของแรงงานตดัอ้อย ลกูไร่และหวัหน้าโควตา คือ 1) การ
ผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา 2) สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตดัอ้อย และ 3) 
ความซบัซ้อนของความสมัพนัธ์ทางสงัคมในชมุชนชนบท 
  1) การผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา 
  อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีมีความส าคญัและมีราคาสูงขึน้ทุกปี 
ก่อให้เกิดการจงูใจให้เกษตรกร เข้าสูก่ารผลิตอ้อยภายใต้ระบบโควตา ซึง่การผลิต
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ดงักล่าวได้ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้คนในระบบ เช่น การ
เปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินไปสู่การปลกูอ้อยเพ่ือส่งโรงงานมากขึน้ การปรับตวัและ
การต่อรอง การใช้แรงงาน เป็นต้น ระบบโควตาอ้อยก่อให้เกิดความมัน่คงด้าน
รายได้เน่ืองจากมีแหล่งรับซือ้ผลผลิตและประกันราคาแน่นอน ทัง้ยังเกิดการ
ว่าจ้างงานเป็นจ านวนมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลเก็บเก่ียว หรือ “ช่วงหีบ” 
ดังนัน้ จึงต้องมีการบริหารจัดการท่ีมีลักษณะเฉพาะโดยมีหัวหน้าโควตาเป็น
เสมือนผู้จดัการไร่อ้อย ท าหน้าท่ีก ากบัและควบคมุกระบวนการผลิตจนถึงการเก็บ
เก่ียว หวัหน้าโควตาเป็นผู้ มีสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมสูง เป็นผู้ครอบครอง
ทรัพยากรท่ีลูกไร่และแรงงานตัดอ้อยไม่มี เช่น สิทธิในการบริหารโควตา 
ความสามารถในการเข้าถึงโรงงาน (ตลาด) และเงินทนุจงึก่อให้เกิดความสมัพนัธ์
อุปถัมภ์ระหว่างหวัหน้าโควตาและลูกไร่ และหวัหน้าโควตากับแรงงานตัดอ้อย 
บคุคลทัง้สามกลุ่มได้มีการข้องเก่ียวผกูพนักนัเน่ืองมาจากการประกอบอาชีพไม่
สามารถแยกขาดจากกันได้ ในความสัมพันธ์นีมี้ทัง้การก ากับ ควบคุมและการ
เจรจาตอ่สู้ตอ่รองระหวา่งกนั 
  2) สถานการณ์ขาดแคลนแรงงานตัดอ้อย 
  การขาดแคลนแรงงานตดัอ้อยในบ้านไร่สีเขียวเกิดมาจากหลาย
สาเหต ุเช่น ประชากรวยัแรงงานลดลง ช่วงต้นหีบหาแรงงานยากเน่ืองจากเป็น
ช่วงเวลาคาบเก่ียวกบัการเก่ียวข้าว การตดัอ้อยมีเง่ือนไขด้านระยะเวลาท่ีท างาน
เพียง 4 เดือนท าให้รายได้ไมต่อ่เน่ือง แรงงานจงึไปท างานอยา่งอ่ืน โดยเฉพาะงาน
ในภาคอตุสาหกรรมท่ีมีความมัน่คงด้านรายได้และมีสวสัดิการรองรับ นอกจากนี ้
การขยายพืน้ท่ีปลูกอ้อยเพิ่มมากขึน้ทุกปียังเป็นสาเหตุหลักของการแย่งชิง
แรงงานกนั เน่ืองจากมีความต้องการใช้แรงงานอย่างเข้มข้น ท าให้หวัหน้าโควตา
มีค่าใช้จ่ายด้านแรงงานเพิ่มขึน้ ทัง้ด้านการจ่ายค่าแรงงานล่วงหน้าเพ่ือเป็นการ
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มัดจ าและค่าจ้างท่ีสูงขึน้ด้วย ดงันัน้ แรงงานตดัอ้อยจึงได้ใช้สถานการณ์ขาด
แคลนแรงงานเป็นเง่ือนไขในการเจรจาตอ่รองว่าหากไม่มีคนตดัอ้อยย่อมน ามาซึง่
ความเสียหายของเกษตรกรชาวไร่อ้อย สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของแรงงานตดั
อ้อยท่ีมีก าลงัแรงเป็นทุน สามารถน าเง่ือนไขเร่ืองการขาดแคลนแรงงานมาเป็น
ข้ออ้างเพ่ือท าให้ตนเองมีทางเลือกในการประกอบอาชีพให้มีความมัน่คงขึน้และมี
รายได้ดีขึน้ได้  
  3) ความซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางสังคมในชุมชน
ชนบท  
  ความสมัพนัธ์ระหว่างหวัหน้าโควตา ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อย
เป็น “แนวดิ่ง” เน่ืองจากระบบความคิดความเช่ือของชาวบ้านไร่สีเขียวยงัผกูโยง
กบัมิตทิางวฒันธรรม ทัง้ระบบเครือญาต ิความเช่ือบญุท ากรรมแตง่ การตอบแทน
ผู้ มีบญุคณุ เคารพผู้อาวโุส ฯลฯ จึงท าให้ลกูไร่และแรงงานตดัอ้อยให้ความเคารพ
นบัถือและเช่ือฟังหวัหน้าโควตาเพราะเป็นผู้ มีบุญคณุให้เข้าร่วมกลุ่ม ให้งานท า 
ตลอดจนให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แต่ในขณะเดียวกัน เกิดความสัมพันธ์ 
“แนวราบ” ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์ของกลุ่มลูกไร่ และแรงงงานตดัอ้อย เพ่ือตอ่รอง
ผลประโยชน์กบัหวัหน้าโควตา การเกิดขึน้ของความสมัพนัธ์แนวราบ เป็นสะท้อน
ถึงการอ่อนตวัของความสมัพนัธ์ทางสงัคมท่ียึดโยงกบัการยอมรับในความไมเ่ทา่
เทียม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในแง่ของการจดัการแบง่ปันผลประโยชน์ ปรากฏการณ์นี ้
สะท้อนถึงการลดทอนความส าคญัของความเช่ือบุญท ากรรมแต่ง และการตอบ
แทนบญุคณุในชมุชนชนบทหรือไม่ เป็นประเด็นต้องศกึษาวิเคราะห์เพิ่มเติม ผล
การศึกษานีส้ะท้อนว่ามิติความสัมพันธ์ทางสังคมของแรงงานสามารถมองได้
หลากหลาย มีความสลบัซบัซ้อนและมีพลวตัท่ีเช่ือมโยงกบับริบททัง้ทางการผลิต 
(เศรษฐกิจ) และวฒันธรรม 
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5. สรุปผลและอภปิรายผล  
 

ผลการวิจยันีเ้สนอว่ามมุมองเก่ียวกบัระบบอปุถมัภ์ในสงัคมเกษตรกรรม
มีทัง้ความสมัพนัธ์ในแนวดิ่ง ท่ีเกิดบนฐานความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมระหว่าง  
ผู้อุปถัมภ์ซึ่งเป็น “ผู้ฐานะดีกว่า หรือ เป็นลูกพ่ี” กับผู้อยู่ได้รับการอุปถัมภ์ซึ่งมี
ฐานะต ่ากว่า หรือ “ผู้ น้อย หรือ ลกูน้อง” ลกูพ่ีมกัเป็นผู้ ท่ีมีอ านาจและครอบครอง
ทรัพยากร หรือรู้ช่องทางการตลาดมากกว่า ในขณะท่ีผู้ น้อยมีข้อจ ากัดทัง้
ทรัพยากรและอ านาจจึงมกัต้องขอความช่วยเหลือและในขณะเดียวกนั ถกูก ากบั
จากผู้ ท่ีให้การอุปถัมภ์ ทัง้โดยตรงหรือผ่านตวัแทน เช่น การศึกษาของ จตุพล  
หวงัสู่วฒันา และชลธี วฒันเวชวิจิตร (2550) และกมล กมลตระกลู (2550) ท าให้
เห็นถึงบทบาทของบริษัทผู้ รับซือ้ผลผลิตด้านการเกษตร ท่ีแม้ว่าจะให้การ
สนบัสนนุเกษตรกรแตไ่ด้สร้างเง่ือนไขและกฎเกณฑ์ท่ีไม่เป็นธรรมเพ่ือเอาเปรียบ
เกษตรกร และความสัมพันธ์แนวราบดงักล่าว ถือเป็นภาพความสัมพันธ์ในอีก
ลักษณะหนึ่งท่ี เกิดจากการความร่วมมือของ “ผู้ น้อย” ท่ีตกอยู่ภายใต้
ความสมัพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมซึ่งได้รวมกลุ่ม กันโดยมีวตัถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือ
เกือ้หนนุกนั สร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบอาชีพเดียวกนั ท าให้เกิดเครือขา่ย
ความสมัพนัธ์ “แนวราบ” ท่ีซ้อนทบักับความสมัพนัธ์ “แนวดิ่ง” สถานการณ์การ
ขาดแคลนแรงงานในฤดกูาลตดัอ้อยในปัจจบุนัเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้แรงงาน
สามารถตอ่รองได้มากขึน้ ในขณะท่ีความร่วมมือของแรงงานตดัอ้อยและของลูก
ไร่ ท าให้ทัง้สองกลุม่สามารถตอ่รองกบัหวัหน้าโควตา เพ่ือให้ได้มาซึง่สิ่งท่ีต้องการ
มากขึน้  
 ในบริบทท่ีมีการพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับภาคเมือง และ
ภาคอตุสาหกรรม ท าให้เกิดการอพยพแรงงานออกจากชนบท เพ่ือแสวงหาโอกาส
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ในการด าเนินชีวิตท่ีดีกวา่และหารายได้ท่ีสงูขึน้เป็นเง่ือนไขท่ีสง่ผลตอ่ความรุนแรง
ของสถานการณ์การขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรให้มีความวิกฤติเพิ่มขึน้ ใน
ขณะเดียวกันบริบทเช่นนี ้ท าให้แรงงานในภาคเกษตรรวมทัง้แรงงานตัดอ้อย
สามารถต่อรองได้มากขึน้ด้วย ทิศทางการพัฒนาลักษณะนีท้ าให้มองได้ว่า
ความสมัพนัธ์ “แนวราบ” ของแรงงานตดัอ้อย และลกูไร่ จะขยายตวัมากขึน้ แม้วา่
ความสมัพนัธ์ “แนวดิง่” จะยงัคงปรากฏอยูด้่วย 
 บทความนี ้น ามาสู่ข้อเสนอว่ากรอบแนวคิดการท าความเข้าใจระบบ
อุปถัมภ์ท่ีมีมาแต่เดิม ซึ่งให้ความส าคญักับความสมัพนัธ์ “แนวดิ่ง” มีข้อจ ากัด 
ในการอธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคมท่ีมีความหลายหลายและและซ้อนทบักนั 
เช่น กรณีแรงงานตดัอ้อย ลูกไร่ และหวัหน้าโควตา ท่ีพบในการศึกษาครัง้นี ้การ
ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของกลุ่มคนเหล่านี ้ต้องให้เผยให้เห็นถึงความ
ซบัซ้อน และพลวตัของความสมัพนัธ์ท่ีเกิดขึน้ในบริบทตา่ง ๆ 
 
กิตตกิรรมประกาศ  
 
 ผู้วิจยัขอขอบพระคณุชาวบ้านไร่สีเขียวส าหรับข้อมลูส าคญัในบทความ
นี ้และศนูย์วิจยัพหลุกัษณ์สงัคมลุ่มน า้โขง คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี 2560 ท่ีให้ทุนอุดหนุนและส่งเสริมการท า
บทความนี ้
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บทคัดย่อ 
 

บทความวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาบทบาทของเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม 2) เพ่ือศกึษา
การเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์ใน
ด้านตา่ง ๆ  3) เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการส่งเสริมสขุภาวะทางสงัคมของประชาชน และ 
4) เพ่ือศกึษาผลของสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมืองหงส์ท่ี
เกิดจากการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม งานวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดย
ศกึษาจากกลุ่มตวัอย่างทัง้สิน้ 379 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั
                                                   
1 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลยัสงฆ์ร้อยเอ็ด  มหาวิทยาลยัมหาจฬุา-  
  ลงกรณราชวิทยาลยั  e-mail:  sommaiklanghin123@gmail.com 
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และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติเชิงอนมุาน ผลการวิจยัพบวา่
1) บทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมเสริมสร้างสขุภาวะ
ทางสงัคมอยู่ในระดบัมากทกุด้าน (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68) ได้แก่ ด้านทนุมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพ ด้านทุนท่ีเป็นสถาบนั ด้านทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม และ
ด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การเสริมสร้างสุขภาวะทาง
สงัคมของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในด้านตา่ง ๆ  โดยภาพรวมมีคา่
มาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.73) ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้าน
วฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ ด้านเครือขา่ยทางสงัคม และด้านกลุม่องค์กรใน
ชมุชน 3) ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุ
ทางสังคมกับการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของประชาชนโดยภาพรวมมี
ความสัมพันธ์ปานกลางท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 (r = 0.59) ได้แก่ ทุนมนุษย์ท่ีมี
คุณภาพ ทุนท่ีเป็นสถาบัน ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และทุนทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยท่ีทัง้ 4 ด้านนีทุ้นมนุษย์ท่ีมีคณุภาพมี
ความสมัพนัธ์ในระดบัสงู 4) ผลของสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม พบว่าเกิดสุขภาวะทาง
สังคมท่ีดีโดยเน้นไปท่ีรูปแบบการพัฒนาผ่านทางทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือ
ขับเคล่ือนสังคมด้วยปัจเจกบุคคล ทัง้นีท้ัง้กลุ่มบุคคล องค์กรทางสังคม และ
เครือข่ายทางชุมชนต่างร่วมกันวางแนวนโยบายส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิ
ร่วมกันเพ่ือมีสุขภาวะทางสงัคมท่ีดี เทศบาลต าบลเมืองหงส์ต่างใช้สิ่งท่ีมีอยู่ใน
การพัฒนาและเสริมสร้างทุนมนุษย์ นั่นก็คือทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ก่อให้เกิดการพฒันาเศรษฐกิจชมุชน และประชาชนอยูดี่มีสขุมากยิ่งขึน้ 
 
ค าส าคัญ:  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน,  ทนุทางสงัคม,  สขุภาวะทางสงัคม 
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Abstract 
 

This quantitative research aims to: 1) examine role of Mueang Hong 
Subdistrict Municipality in utilizing social capital to promote social well-being, 
2) study enhancement of social well-being by people in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality in various aspects, 3) analyze relationship between 
social capital utilization by Mueang Hong Subdistrict Municipality’s role and 
enhancement of social well-being by the people, and 4) study people’s social 
well-being results effected from social capital application in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality. To collect the data, 379 people living in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality were selected as participants of this study. A 
questionnaire was also used as research instrument. The data acquired was 
analyzed by using descriptive and inferential statistics.  

Results revealed that: 
1) Role of Mueang Hong Subdistrict Municipality in applying social 

capital to promote social well-being was at a high level (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68). 
These aspects comprised capital of qualitied humans, capital of institutes, 
capital of wisdom and culture, and capital of natural resources and environment. 

2) Enhancing social well-being by people in Mueang Hong 
Subdistrict Municipality was generally found at a high level (�̅� = 4.50, 
S.D. = 0.73). These aspects were: a) relationship between people in 
the community, b) culture, tradition and belief, c) social networks, and 
d) organizations in the community. 
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 3) The relationship between social capital utilization by Mueang Hong 
Subdistrict Municipality’s role and enhancement of social well-being by the 
people was moderately correlated with significance of 0.05 (r = 0.59). However, 
the four aspects, i.e. capital of qualitied humans, capital of institutes, capital of 
wisdom and culture, and capital of natural resources and environment were 
found highly correlated. 
 4) Good social well-being had been arisen after applying social 
capital to promote people’s social well-being in Mueang Hong Subdistrict 
Municipality. This application focused on utilizing qualitied human capital to 
motivate social movement by the individuals in the community. In other words, 
there was cooperation between people in the community, social organizations, 
and social networks to set policies as a co-regulation framework in order to 
build good social well-being. Mueang Hong Subdistrict Municipality used their 
own valuable capital, i.e. local wisdom and culture to develop and promote 
human capital which later led to arising of community’s economic development 
and people’s better well-being. 
      
Keywords:  Local Administration Organizations,  Social Capital,  

Social Well-Being 
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1. บทน า 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม (Social Health) เป็นอีกหนึ่งตวัชีว้ัด
ความอยู่ดีมีสขุของประชาชนโดยภาพรวมในชมุชนแตล่ะท้องท่ี ซึ่งในอดีตท่ีผ่าน
มา มีการพัฒนาแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแหง่ชาตฉิบบัท่ี 9 ได้ระบถุึงเร่ืองการสง่เสริมความเข้มแข็งของชมุชน องค์กร 
และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพ่ือการเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมกับภาครัฐเพ่ือพฒันาสุขภาพของท้องถ่ินและการพฒันาสังคมอย่างยั่งยืน 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัการระบบสขุภาพของชมุชนและ
ท้องถ่ิน โดยให้ความส าคญักับสุขภาพท่ีหมายถึง มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ์และการ
พฒันาระบบสุขภาพทัง้ระบบเพ่ือให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับแนวคิดสุขภาพ 
คือ สุขภาวะ ดงันัน้จึงจ าเป็นต้องพฒันาทัง้ระบบสุขภาพโดยรวมถึงเหตุปัจจยั
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง วฒันธรรม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็น
องค์ประกอบและกลไกส าคญัต่อการสร้างสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ของสงัคม
อย่างบูรณาการโดยน าเอาการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเข้ามาพัฒนาสุขภาพ  
(ธิดารัตน์ อัฐกิจ, 2548: 1) จะเห็นได้ว่าการมองเร่ืองสุขภาวะทางสงัคมส าหรับ
เป็นตัวชีว้ัดส าคัญในเร่ืองสุขภาพของประชาชนนัน้เร่ิมเข้ามามีบทบาทอย่าง
จริงจังในช่วงแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับดังกล่าว (พ.ศ. 2545-2549) 
ภายหลงัจากนัน้ก็เร่ิมมีการปรับเปล่ียนและพฒันาขึน้มาเร่ือย ๆ  

สงัคมไทยในปัจจุบนันัน้ มีความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทกุมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นบริบททางสังคมเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม การส่ือสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ อนัเน่ืองมาจากกระแสโลกาภิวตัน์ท่ีเข้มข้นอย่างตอ่เน่ือง สง่ผลให้เกิด
การเคล่ือนย้ายของประชากรและสงัคมอย่างเสรีมากขึน้กว่าเม่ือก่อน การต้อง
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รับมือกบัโรคติดตอ่และโรคอุบตัิใหม่จึงเป็นเร่ืองท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ และในอนาคต
อนัใกล้ประเทศไทยก็จะกลายเป็นสงัคมผู้สงูอายุอย่างเต็มตวั อีกทัง้ยงัส่งผลถึง
บริบททางเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกด้วย จากเดิมท่ีเคยเป็นเศรษฐกิจสังคม
อุตสาหกรรมก็ก าลงัจะเปล่ียนผ่านเป็นเศรษฐกิจสงัคมดิจิทลั ดงันัน้บริบทในแง่
ของการด ารงชีวิตของประชากรไทยก็ต้องมีการปรับเปล่ียนตามไปด้วย (กระทรวง
สาธารณสุข, 2560: 3) ดงันัน้ในแผนแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 
2560-2564 ซึง่อยูภ่ายใต้แผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาตฉิบบัท่ี 12 จงึได้วางนโยบาย
และกรอบแนวคิดส าหรับสร้างสุขภาวะให้กับสงัคมและชุมชน โดยท่ีปัจจยัของ
การเปล่ียนแปลงทางด้านสงัคมท่ีน าไปสูปั่ญหาสขุภาพของประชาชนนัน้ปัจจยัท่ี
ส าคญัก็คือ โครงสร้างประชากรเปล่ียนแปลงเข้าสู่การเป็นสงัคมสงูวยั (กระทรวง
สาธารณสขุ, 2560: 16) ซึ่งแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 นีอ้ยู่ภายใต้แผน
ยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ในยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีนีเ้อง 
ได้มีการวางกรอบก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพคน และ
ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความ
มัน่คงด้านน า้ รวมทัง้มีความสามารถในการปอ้งกนัผลกระทบและปรับตวัตอ่การ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบตัิธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็น
สงัคมสีเขียว โดยมีกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคญัและเก่ียวข้องกบักระทรวง
สาธารณสุข ได้แก่ 1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศ 2) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะท่ีดี และ 3) การสร้าง
ความอยู่ดีมีสขุของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบนัครอบครัวในการ
บม่เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง (กระทรวงสาธารณสขุ, 2561: 4) จะเห็นได้วา่แผนพฒันา
สขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ให้ความส าคญักบัหน่วยทางสงัคมมากกว่าปัจเจกใน
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การสร้างสขุภาวะและความอยู่ดีกินดี กล่าวคือสอดคล้องกบัการพฒันาสขุภาวะ
ทางสงัคมของประชาชนนัน่เอง 

จากกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ
ฉบบัท่ี 12 ดงักล่าวข้างต้น สอดคล้องกับการกระจายอ านาจของการปกครอง
ส่วนกลางมายงัการปกครองท้องถ่ินของรัฐบาลไทย โดยท่ีท้องถ่ินมีหน้าท่ีในการ
รับนโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบตัิ ส าหรับทิศทางการปกครองส่วนท้องถ่ินตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 50 (8) อธิบายว่า 
หน้าท่ีของปวงชนชาวไทยร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้ มครอง
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทัง้มรดกทาง
วฒันธรรม และในหมวด 5 หน้าท่ีของรัฐ มาตรา 57 รัฐต้อง (1) อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและ
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณี
อนัดีงามของท้องถ่ินและของชาติ และจดัให้มีพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ี
เก่ียวข้องรวมทัง้ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ได้ใช้สิทธิและมีส่วนร่วมในการด าเนินการด้วย และ (2) อนุรักษ์ 
คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟืน้ฟ ูบริหารจดัการ และใช้หรือจดัให้มีการใช้ประโยชน์ จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิด
ประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน โดยต้องให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ี
เก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าว
ด้วยตามท่ีกฎหมายบญัญตั ิ(โชคสขุ กรกิตตชิยั, 2560) 

จะเห็นได้ว่าการก าหนดนโยบายของรัฐบาลได้เห็นความส าคญัต่อการ
พฒันาสงัคมและชมุชนโดยมุ่งเน้นไปท่ีสุขภาพของชุมชนหรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
วา่ “สขุภาวะทางสงัคม” ซึง่ลกัษณะส าคญัของแผนพฒันาสขุภาพแหง่ชาตฉิบบัท่ี 
12 จะเห็นว่าการพฒันาและส่งเสริมความอยู่ดีมีสุขของประชาชนนัน้วางอยู่บน



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

166 

ฐานของ “ทนุทางสงัคม” เพ่ือน าไปสู่การมีสขุภาวะทางสงัคมท่ีดี กล่าวคือมุ่งเน้น
ให้ประชาชนในท้องถ่ินมีสว่นร่วมผา่นทางบรรทดัฐานของสงัคมและตามกฎหมาย 
กล่าวอีกนยัหนึ่งทุนทางสงัคมในความหมายท่ีสอดคล้องกับแผนพฒันาสขุภาพ
แหง่ชาตฉิบบัท่ี 12 ก็คือ ความสมัพนัธ์ในระดบัชมุชนซึง่เป็นความสมัพนัธ์ท่ีแสดง
ผ่านกลุ่ม องค์กรชมุชนหรือเครือข่ายทางสงัคมในแตล่ะชมุชนเป็นความสมัพนัธ์
แบบแบ่งปัน ตอบแทนและพึ่งพาอาศยักันกล่าวได้ว่า ความสัมพันธ์เหล่านีซ้ึ่ง
หมายถึงทุนทางสังคมต่างก่อให้ เกิดประโยชน์ในสังคมทัง้สิ น้ (ปิยพร  
ท่าจีน, 2560: 106) จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่ารัฐบาลจะไม่ได้ก าหนดอย่างชดัเจนว่า
การพัฒนาสุขภาวะของประชาชนต้องกระท าผ่านทุนทางสังคมนัน้ แต่โดย
ความหมายท่ีก าหนดในแผนพฒันาสขุภาพแห่งชาติฉบบัท่ี 12 ก็ส่ือให้เห็นว่าทนุ
ทางสังคมมีความสัมพันธ์อันก่อให้เกิดสุขภาวะทางสังคม ผ่านทางการเป็น
เคร่ืองมือของนโยบายของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะ
มีหน้าท่ีเตมิเตม็สว่นนีใ้นการสร้างสขุภาวะทางสงัคมตอ่ไป 

ด้วยเหตุนีจ้ึงเห็นเป็นข้อสังเกตในเบือ้งต้นว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ทุนทางสังคม และสุขภาวะทางสังคมท่ีเช่ือม
ประสานกนัอย่างลงตวัน าไปสู่การอยู่ดีกินดีของประชาชน ท าให้ผู้วิจยัสนใจท่ีจะ
ศกึษา “บทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินตอ่การสง่เสริมสขุภาวะทางสงัคม
บนฐานของทนุทางสงัคม: กรณีศกึษาเทศบาลต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตรุพักตร
พิมาน จงัหวดัร้อยเอ็ด” เน่ืองจากในพืน้ท่ีดงักล่าวยงัปรากฏให้เห็นทนุทางสงัคม
อยู่อย่างเด่นชดั ไม่ว่าจะเป็นจารีต ประเพณี วฒันธรรม สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ทาง
สงัคม ตลอดจนกลุ่มทางสงัคมและสถาบนัทางสงัคม ทัง้หมดนีย้งัปรากฏให้เห็น
ในชุมชนแห่งนีแ้ละยงัมีการสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ของสงัคมผ่านทางทนุทาง
สงัคมและน าไปสู่การมีสขุภาวะทางสงัคมท่ีดีได้ และเพ่ือท่ีจะชีใ้ห้เห็นถึงบทบาท



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

167 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมบนฐาน 
ของทุนทางสังคม: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินดงักล่าววา่ มีการน าเอาทนุทางสงัคมท่ีมีอยู่มาใช้
ในการพฒันาหรือส่งเสริมสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนหรือไม ่ผู้วิจยัจึงเลือก
ท่ีจะท าวิจยัในหวัข้อดงักลา่วบนพืน้ท่ีของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1. เพ่ือศกึษาบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคม
เสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม 

2. เพ่ือศึกษาการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลเมืองหงส์ในด้านตา่ง ๆ  

3. เพ่ือวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการสง่เสริมสขุภาวะทางสงัคมของประชาชน 

4. เพ่ือศึกษาผลของสุขภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบล
เมืองหงส์ท่ีเกิดจากการประยกุต์ใช้ทนุทางสงัคม 
 
3. การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นค าอธิบาย “ทุน” ในลักษณะใหม่ท่ี
ไม่ใช่เพียงทุนทางเศรษฐกิจท่ีมุ่งหวังในการท าก าไรหรือแสวงหาผลประโยชน์
สงูสดุของตวัเอง แตท่นุทางสงัคมมีลกัษณะเป็นผลประโยชน์หรือต้นทนุส่วนรวม
ท่ีมาจากการชว่ยเหลือและความร่วมมือกนัระหว่างบคุคลและระหว่างกลุ่มตา่ง ๆ  
ในสงัคม (Putnam, 2000) ในช่วงทศวรรษ 1990 และ 2000 แนวคิดนีไ้ด้รับความ
นิยมมากขึน้ในสาขาวิชาสงัคมศาสตร์และการเมือง (Adler, Paul S. and Seok-
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Woo Kwon, 2002: 17) ค าว่าทุนทางสงัคมนี ้Robert Putnam (1993: 167) กล่าว
ว่า ทุนทางสงัคม คือ รูปแบบของการจดัองค์การท่ีประกอบไปด้วยความเช่ือใจ 
(trust) บรรทดัฐาน (norm) และเครือข่าย (network) ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั
สงัคมในการท ากิจกรรมตา่ง ๆ  ร่วมกนั โดยทนุทางสงัคมจะเพิ่มโอกาสในการบรรลุ
เปา้หมายของสงัคมโดยอาศยัความเช่ือใจ ไม่ใช่แคร่ะดบับคุคลตอ่บคุคล แตเ่ป็น
ระดบัในองค์รวมของสงัคม และสามารถคาดหวงัได้ว่าสิ่งท่ีเราท าไปนัน้ ผู้ อ่ืนก็จะ
ตอบรับกลับมาในทางเดียวกัน ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงก่อตัวเป็นสถาบัน 
(institution) และจดุมุ่งหมายของสถาบนัก็คือ การจดัการกบัปัญหาท่ีไม่สามารถ
ท าคนเดียวได้ แตต้่องอาศยัความร่วมมือระหว่างสมาชิกทัง้หลายในสงัคมและมี
ทุนทางสังคมเป็นตวัขับเคล่ือนความสัมพันธ์ดงักล่าว อย่างไรก็ตาม ในระดบั
สากลค าว่า ทนุทางสงัคมก็ยงัมีอีกหลายนิยามท่ีอาจจะสอดคล้องหรือขดัแย้งใน
บางประเด็น แต่จุดร่วมท่ีมีอยู่ด้วยกันคือ การใช้ค าว่าทุนทางสงัคมในการสร้าง
ความร่วมมือทางสงัคม ทนุทางสงัคมโดยตวัของมนัเองนัน้มิได้เป็นปัจจยัการผลิต
โดยตรง หากแต่เป็นตวักลางในการเข้าถึงปัจจยัการผลิตหรือทุนอ่ืน เช่น ข่าวสาร
ข้อมูล ทุนมนุษย์ (human capital) ทุนกายภาพ (physical capital) ทรัพยากร-
ธรรมชาติ (natural resources) เป็นต้น ในต้นทุนหรือราคาท่ีถูกลง โดยผ่าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมท่ีแต่ละสมาชิกท าหน้าท่ีตาม
บทบาทตวัเองอยา่งเหมาะสม ทนุทางสงัคมจงึเป็นรากฐานในความร่วมมือกนัทาง
สงัคม ซึ่งจะส่งเสริมทัง้การพฒันาทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ยืนและพฒันาการทาง
การเมือง (สินาด ตรีวรรณไชย, 2548) แนวคิดและความส าคญัของทนุทางสงัคม
เป็นท่ียอมรับขององค์กรพัฒนาของประเทศต่าง ๆ ว่ามีความส าคญัยิ่งต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและการพฒันาสงัคมท่ียัง่ยืนน าไปสู่ความผาสุกของคนใน
ชาติทนุทางสงัคมของไทย คือ “ทนุทางสงัคมเกิดจากการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท า 
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สายใยผูกพนัและวฒันธรรมท่ีดีงามของสงัคมไทย ผ่านระบบความสมัพนัธ์ท่ีมี
การสะสมในลกัษณะเครือขา่ย ได้แก่ คน สถาบนั วฒันธรรม และองค์ความรู้ซึง่จะ
เกิดเป็นพลงัในชมุชนและทนุทางสงัคม” (ไมตรี อินตรียะ, 2560: 19) ในงานวิจยันี ้
ก าหนดขอบเขตของทุนทางสังคม ได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ที่ มีคุณภาพ มีความรู้ 
สติปัญญา และทกัษะ มีคณุธรรม มีวินยัและความรับผิดชอบ มีทศันคติท่ีดีใน
การท างาน การไปมาหาสู่กัน การพบปะสงัสรรค์กันในประเพณีส าคญั การเอือ้
อาทรช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม 2) ทุนที่ เป็นสถาบัน ได้แก่ สถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา ศาสนา การเมือง รวมทัง้องค์กรท่ีตัง้ขึน้มา เช่น 
องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรชุมชน สมาคมวิชาชีพ 3) ทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม ครอบคลุมถึงระบบคณุค่า เช่น คณุธรรม วินยั จิตส านึกสาธารณะ
วฒันธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งประวตัิศาสตร์ โบราณคดี เป็นต้น 4) 
ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ได้แก่ ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ คณุภาพสิ่งแวดล้อม ทางน า้ ทางดิน ทางอากาศ และความสมบรูณ์
ของป่าไม้ โดยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติเป็นเสมือนส่วนร่วมสร้างสขุภาวะทาง
สงัคมอีกหนึง่ทาง (สกลุชาต ิสิรถนอมทรัพย์, 2559: 23) 

สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกนัด้วยดีในระดบัตา่ง ๆ  ทัง้ใน
ระดบัครอบครัว ชมุชน ท่ีท างาน ในเมือง ในสงัคมโลก ถ้าครอบครัวอยูร่่วมกนัได้ดี
ก็เป็น Healthy Family ถ้าเป็นบ่อเกิดสุขภาพท่ีส าคญัในชุมชนก็เช่นเดียวกันท่ี
เรียกว่า Healthy Community ประกอบกันด้วยหลายอย่างและสัมพันธ์กันได้ดี 
ชว่ยกนัสร้างเศรษฐกิจ มีการศกึษาดี ซึง่รวมไปหมด ถ้าเป็นในเมืองก็เป็น Healthy 
City “สขุภาวะทางสงัคม” หรือสขุภาพสงัคม ก็คือ การอยูร่่วมกนัด้วยดีทกุ ๆ  ระดบั
และท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและเกิดสุขคมท่ีดีขึน้ (ธิดารัตน์ อัฐกิจ, 
2548: 42) นอกจากนี ้ประเวศ วะสี (2545) ยังได้กล่าวถึงสุขภาวะทางสงัคมว่า 
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หมายถึง การอยู่ร่วมกนัในสงัคมด้วยดี มีบรรยากาศในครอบครัวท่ีอบอุ่น ชมุชน
เข้มแข็ง สังคมมีความยุติธรรม มีความเสมอภาค หรือรวมไปถึงการแสดงออก
รวมกนัของสงัคม ซึ่งต้องท าความเข้าใจและยอมรับร่วมกนัของทัง้สงัคม (นิตยา 
ปรูกระโทก, 2555: 23)  

นิตยา ปรูกระโทก (2555: 105) เสนอว่า วิธีการน าทนุทางสงัคมมาใช้ใน
การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนนัน้ จะออกมาในรูปแบบของกิจกรรมต่าง ๆ  ท่ีเน้น
การมีส่วนร่วมของชมุชน ได้แก่ กิจกรรมการสร้างความสมัพนัธ์ การกระตุ้นผ่าน
กติกาสังคม สร้างตวัแบบวัฒนธรรมท่ีดี การขัดเกลาผ่านกลไกจารีตประเพณี 
สร้างการมีส่วนร่วม สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วม ปรับวิธีคิด เป็น
ต้นแบบและเป็นผู้ น าในการขับเคล่ือนกิจกรรม ซึ่งในแต่ละกิจกรรมได้สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหว่างคนในชุมชน และสร้างความ
ตระหนกัให้คนในชมุชนได้เห็นคณุคา่และสร้างความภาคภมูิใจในความเป็นตวัตน
ท่ีเป็นอยู่ ซึ่งการแสดงออกมาในรูปแบบกิจกรรมสามารถส่ือให้คนในชุมชนได้
เข้าใจอย่างง่ายท่ีสดุและกิจกรรมเหล่านีไ้ด้ถกูปฏิบตัิให้เกิดรูปธรรมอย่างชดัเจน 
ประสบผลส าเร็จและก่อให้เกิดการเสริมสร้างสขุภาวะได้จริง ซึ่งวิธีการน าทนุทาง
สงัคมมาใช้ในการเสริมสร้างสขุภาวะชมุชนท าให้เกิดกลยทุธ์หรือวิธีการท างานใน
การเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) ด้านความสัมพันธ์ของคนใน
ชมุชน 2) ด้านวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ 3) ด้านเครือข่ายทางสงัคม และ 
4) ด้านกลุม่องค์กรในชมุชน 

นอกจากนี ้ในแง่ของตัวชีว้ัดสุขภาวะทางสังคมนัน้ อาจแบ่งได้หลาย
แนวทางด้วยกัน เช่น คนในชุมชนไม่มีเร่ืองทะเลาะวิวาทกัน วยัรุ่นหญิงชายไม่มี
เร่ืองชกต่อยทะเลาะวิวาท คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของต าบล หรือ 
หมู่บ้าน ชุมชนมีการสืบทอดวฒันธรรม ประเพณี ฮีต 12 คอง 14 ผู้สูงอายุได้รับ



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

171 บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมบนฐาน 
ของทุนทางสังคม: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลเมืองหงส์ อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 

การดูแลเอาใจใส่ เด็กในครัวเรือนไม่ถูกทอดทิง้ให้ขาดความอบอุ่น อัตราการ 
หย่าร้างในครอบครัวลดลง ชุมชนปลอดจากอบายมุข มีการรวมกลุ่มของชุมชน
เพ่ือส่งเสริมด้านอาชีพ ผู้น าในชุมชนเป็นผู้ มีความรู้ และมีความสามารถในการ
แก้ไขปัญหา (สมพนัธ์ เตชะอธิก และคณะ, 2553: 30) สรุปได้ว่าตวัชีว้ดัสขุภาวะ
ทางสงัคมบนฐานของทนุทางสงัคมนัน้ผู้วิจยัจ าแนกออกเป็น 1) การเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรม 2) การเปล่ียนแปลงด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม 3) พฒันาศกัยภาพด้าน
สุขภาวะในระดับบุคคลและชุมชน และ 4) สร้างเครือข่ายทางสังคม จากการ
ทบทวนวรรณกรรมน ามาสูก่รอบแนวคดิของการวิจยั ดงันี ้
 
                   ตวัแปรต้น                                                      
 
                                                                  
                                                                                                        
                                                                                                        

 
 

       ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านบุคคล 
1) ข้อมลูสว่นบคุคล 
2) ข้อมลูเก่ียวกบัการได้รับ 
    ค าแนะน าเก่ียวกบัสขุภาวะ 
    ทางสงัคมจากเทศบาลต าบล 

ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้
ทุนทางสังคม 
1) ทนุมนษุย์ที่มีคณุภาพ  
2) ทนุที่เป็นสถาบนั  
3) ทนุทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม  
4) ทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและ  
    สิง่แวดล้อม 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 
1) ด้านความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน  
2) ด้านวฒันธรรมประเพณีและ 
 ความเช่ือ  

3) ด้านเครือขา่ยทางสงัคม  
4) ด้านกลุม่องค์กรใชมุชน 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณเพ่ือศกึษาบทบาทขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินตอ่การเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมบนฐานของทนุทางสงัคม ในเขต
เทศบาลต าบลเมืองหงส์ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

 
4.1 ศึกษาสภาพปัญหาและก าหนดขอบเขตของการวิจัย โดยใน

ขัน้ตอนนีผู้้วิจยัได้ท าการศกึษาสภาพปัญหาจากข้อมลูในเอกสาร รายงานผลการ
ปฏิบตัิงานประจ าปี และศึกษาภาพรวมของปัญหาเก่ียวกับสุขภาวะทางสงัคม 
แล้วท าการก าหนดขอบเขตของการศึกษาวิจัย จากจ านวนประชากร 7,282 คน 
และสุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการของ Taro Yamane ได้ตวัอย่างทัง้สิน้ 379 คน และ
น าผลท่ีได้จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารไปสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ซึง่ได้แก่
แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบบั  

 
4.2 สร้างเคร่ืองมือที่ ใช้ในการวิจัย ในขัน้ตอนนีผู้้ วิจัยได้ท าการ

ออกแบบเคร่ืองมือในการวิจัยซึ่งได้จากการศึกษาสภาพปัญหา ขอบเขต และ 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องซึ่งสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยก่อน  
จึงค่อยน าไปสู่การสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย ท่ีประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ 1) 
แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้านบุคคล 2) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยด้าน
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทุนทางสงัคม 3) แบบสอบถาม
เก่ียวกบัการเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม และ 4) เป็นค าถามปลายเปิดเก่ียวกับ
ผลของการใช้ทนุทางสงัคมเพ่ือเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม ทัง้สิน้ 4 ข้อค าถาม 
หลงัจากสร้างเคร่ืองมือเสร็จแล้วก็น าไปตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือด้วยวิธีการ 
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คือ 1) ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ เช่ียวชาญ 2 คน จากนัน้น ามา
ปรับปรุง และ 2) ตรวจสอบความเท่ียงตรง โดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบั
กลุ่มตวัอย่างท่ีคล้ายคลึงกันกับประชากรท่ีศึกษา คือ เทศบาลต าบลหนองผือ 
อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จ านวน 30 ราย และหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า 
(Cronbach) ซึ่งมีค่าความเท่ียงเท่ากับหรือมากกว่า 0.7 ขึน้ไป ถึงยอมรับความ
เท่ียงท่ีน่าเช่ือถือได้ ในการตรวจสอบครัง้นีพ้บว่า ความเท่ียงของแบบสอบถามใน
ภาพรวมมีคา่ 0.97 แยกเป็นรายด้านตวัแปรต้นเทา่กบั 0.96 ตวัแปรตาม 0.96 

 
4.3 เก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ท าการเก็บ

รวบรวมข้อมลูทัง้สิน้ในพืน้ท่ีจากกลุม่ตวัอยา่ง 379 คน โดยการเก็บรวบรวมข้อมลู
ครัง้นีผู้้ วิจัยใช้แบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนจัด
ประชมุกลุม่ยอ่ยเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้หลงัจากเก็บข้อมลู 

 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ในการวิเคราะห์ข้อมลูหลงัจากท่ีเก็บรวบรวม

ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนัน้ ผู้ วิจยัได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
และสถิตท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ  
  1) สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมลูของแตล่ะตวัแปรด้วย
คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยแปลผล ดงันี ้
   คา่เฉล่ีย 4.51-5.00 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั มากท่ีสดุ 
   คา่เฉล่ีย 3.51-4.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั มาก 
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   คา่เฉล่ีย 2.51-3.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
   คา่เฉล่ีย 1.51-2.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั น้อย 
   คา่เฉล่ีย 1.00-1.50 หมายความว่า บทบาทของการใช้
ทนุทางสงัคมอยูใ่นระดบั น้อยท่ีสดุ 
  2) สถิตเิชิงอนมุาน โดยใช้การหาคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของ
เพียร์สนั ในการหาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรต้นกบัตวัแปรตามทีละคู ่และแปล
ผล คือ r = 0 หมายความว่าไมมี่ความสมัพนัธ์, r = +0.01 - +0.30 หมายความวา่
มีความสมัพนัธ์ต ่า, r = +0.31 - 0.70 หมายความว่ามีความสมัพนัธ์ปานกลาง, r 
= +0.71 - +0.99 หมายความว่ามีความสมัพนัธ์สูง และ r = +1 หมายความว่ามี
ความสมัพนัธ์สงูมาก 
 

4.5 สรุปผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัย หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลู
เรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยได้ท าการน าเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีการเชิงพรรณา  
สรุปผลการวิจยั อภิปรายผลเพ่ือให้ได้ซึ่งข้อชีแ้นะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป และ 
ข้อชีแ้นะเชิงนโยบายในการวิจยัครัง้นี ้
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5. ผลการศึกษา 
 

จากการวิจยัสามารถสรุปผลการวิจยัในแตล่ะด้านตามตวัแปร ดงันี ้
5.1 ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ในเทศบาลต าบลเมืองหงส์กลุ่มตวัอย่าง

ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 53.30) และเพศชายเป็นน้อยกว่าเพศหญิง (ร้อย
ละ 46.70) โดยอายุเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะอยู่ท่ีประมาณ 46-60 ปี 
(ร้อยละ 40.63) อายุต ่าสุด 17 ปี อายุสูงสุด 97 ปี สถานภาพของกลุ่มตวัอย่าง
ส่วนมากจะเป็นสถานภาพสมรส (ร้อยละ 78.63) รองลงมา คือ หม้าย/หย่า/แยก
ทาง และโสด (ร้อยละ 13.72 และ 7.65 ตามล าดบั) ส่วนระดบัการศกึษาของกลุม่
ตัวอย่างโดยเฉล่ียส่วนมากจบการศึกษาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 25.33) 
รองลงมา คือ ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น (ร้อยละ 
24.24 และ 20.58 ตามล าดับ) มีส่วนน้อยท่ีไม่ได้รับการศึกษา (ร้อยละ 1.06) 
ส าหรับการได้รับค าแนะน าเก่ียวกบัการเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมจากเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนมากเคยได้รับค าแนะน า (ร้อยละ 83.11) 
และจ านวนครัง้ท่ีได้รับค าแนะน า คือ 1-3 ครัง้ (ร้อยละ 56.20) รองลงมาคือ 4-6 
ครัง้ และ 7-9 ครัง้ (ร้อยละ 22.96 และ 16.09 ตามล าดบั) มีเพียงส่วนน้อยท่ีได้รับ
ค าแนะน า 10-12 ครัง้ (ร้อยละ 4.75) 

 
5.2 ปัจจัยด้านบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการใช้

ทุนทางสังคม ได้แก่ ด้านทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ พบวา่ เทศบาลต าบลเมืองหงส์มี
บทบาทในการพัฒนาฐานทุนทางสังคมด้านทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพภาพรวมใน
ระดบัมาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.68) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า เทศบาลต าบล
มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินในด้านภาวะ
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โภชนาการ สิ่งแวดล้อมครอบครัว การเลีย้งด ูและการอนามยั มีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ 
(�̅� = 4.65, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ เทศบาลต าบลมีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการท่ีส่งเสริมการมีระเบียบวินยัและตระหนกัรู้ในหน้าท่ีให้กับประชาชนใน
ท้องถ่ิน (�̅� = 4.57, S.D. = 0.60) ส่วนในข้อเทศบาลต าบลมีการจดักิจกรรมหรือ
โครงการในการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในท้องถ่ินเป็นข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อย
สุด (�̅� = 4.30, S.D. = 0.78) ด้านทุนที่เป็นสถาบัน พบว่า เทศบาลต าบลเมือง
หงส์มีบทบาทในการพฒันาฐานทุนทางสงัคมด้านทุนท่ีเป็นสถาบนั ภาพรวมใน
ระดบัมาก (�̅� = 4.49, S.D. = 0.71) เม่ือพิจารณาในรายข้อ พบว่า เทศบาลต าบล
ให้การส่งเสริมสนบัสนนุองค์กรอ่ืน ๆ  ท่ีมีการจดัตัง้ขึน้เองเพ่ือประโยชน์กบัชมุชน 
เช่น ส่งเสริมกลุม่กีฬา ส่งเสริมกลุม่กองทนุสวสัดิการทางสงัคมในระดบัหมูบ้่านมี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.67, S.D. = 0.60) รองลงมา คือ เทศบาลต าบลมีการ
สนบัสนนุส่งเสริมและจดัตัง้กลุ่มจิตอาสาพฒันาชมุชนเพ่ือเป็นองค์กรส าหรับให้
ประชาชนช่วยเหลือกนั (�̅� = 4.60, S.D. = 0.66) ส่วนข้อเทศบาลต าบลมีกิจกรรม
หรือโครงการสง่เสริมสมัพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว เพ่ือสร้างความรัก ความอบอุน่ 
และความเข้าใจภายในครอบครัว และเทศบาลต าบลมีการร่วมมือกับองค์กร
ทางการศกึษาในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กบัผู้คนในชมุชนมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 
4.36, S.D. = 0.75 และ �̅� = 4.36, S.D. = 0.80) ด้านทุนทางภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม พบว่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์มีบทบาทในการพฒันาฐานทุนทาง
สังคมด้านทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ภาพรวมในระดบัมาก (�̅� = 4.50, 
S.D. = 0.74) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เทศบาลต าบลมีการส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้ประชาชนใช้ภมูิปัญญาท้องถ่ินในการสร้างเศรษฐกิจในครัวเรือนเพ่ือ
เป็นฐานมั่นคงให้ครัวเรือน เช่น การส่งเสริมการท าของใช้ในครัวเรือนจาก 
ภูมิปัญญาท้องถ่ินมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.64, S.D. = 0.61) รองลงมา คือ
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เทศบาลต าบลให้การส่งเสริม อนุ รักษ์  และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา 
ศลิปวฒันธรรม และเอกลกัษณ์ท่ีหลากหลายเพ่ือให้สงัคมเกิดการอยูร่่วมกนัอยา่ง
สนัติสขุ (�̅� = 4.60, S.D. = 0.67) และในข้อเทศบาลต าบลมีกิจกรรมหรือโครงการ
ในการส่งเสริมให้สมาชิกในชมุชน มีจิตส านึกรับรู้ในวฒันธรรมของตน มีคา่เฉล่ีย
น้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.36, S.D. = 0.80) และ ด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชุมชน พบว่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์มีบทบาทในการพฒันาฐาน
ทุนทางสงัคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ภาพรวมในระดบั
มาก (�̅� = 4.50, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า เทศบาลต าบลให้การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครัวเรือนปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิเชน่ การคดัแยกขยะ การท าการเกษตรโดยใช้
ทรัพยากรท้องถ่ิน การดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีอยู่เสมอมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 
4.56, S.D. = 0.74) รองลงมา คือ เทศบาลต าบลจัดกิจกรรมและโครงการฟื้นฟู
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น การปลูกป่าทดแทน การรักษาแหล่งน า้ การ
ปล่อยสัตว์เพ่ือรักษาสมดุลของนิเวศวิทยา (�̅� = 4.54, S.D. = 0.72) ส่วนข้อ
เทศบาลต าบลมีการส่งเสริมและสนบัสนนุให้ความรู้เก่ียวกบัแนวทางการปฏิบตัิ
ตนของประชาชนเก่ียวกบัการใช้สารเคมี ท่ีมีผลกระทบตอ่ระบบนิเวศวิทยาชมุชน
มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 4.41, S.D. = 0.77) เม่ือพิจารณาบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคมส าหรับเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคม
นัน้ พบว่าเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีบทบาทในการส่งเสริมให้ใช้ทนุทางสงัคมโดย
ภาพรวมมีค่ามาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ค่าเฉล่ียในด้านทุนมนุษย์ท่ีมี
คณุภาพ ทุนทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุและเทา่กนัทัง้สามด้าน และรองลงมา คือ ด้านทนุ
ท่ีเป็นสถาบนั พิจารณาจากตารางท่ี 1 ดงันี ้
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบทบาทของ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการสง่เสริมการใช้ทนุทางสงัคมทัง้ 4 ด้าน (n = 379) 
 
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการส่งเสริมการใช้ทุนทางสังคม 

�̅� S.D. แปลผล 

1) ทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ 4.50 0.68 มาก 
2) ทนุท่ีเป็นสถาบนั 4.49 0.71 มาก 
3) ทนุทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม 4.50 0.74 มาก 
4) ทนุทางทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 4.50 0.75 มาก 

ภาพรวม 4.50 0.72 มาก 
 

5.3 การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ของ
คนในชุมชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีความสมัพนัธ์
กับผู้คนในชุมชนในระดบัมาก (�̅� 4.47, S.D. = 0.75) เม่ือพิจารณารายข้อพบว่า 
การสร้างความสมัพนัธ์ของคนในชุมชนโดยร่วมกิจกรรมการพฒันาหมู่บ้านเพ่ือ
สร้างสุขภาวะชุมชน เช่น การขุดลอกคูคลอง การซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมท่อ
ระบายน า้ การท าป้ายหมู่ บ้าน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� 4.54, S.D. = 0.67) 
รองลงมาคือ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการประชมุปรึกษาหารือในระดบัหมู่บ้านเสมอ 
(�̅� = 4.52, S.D. = 0.74) ส่วนข้อได้รับการบริการกิจกรรมการเย่ียมบ้านผู้สูงอายุ 
และเด็กแรกเกิดมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 4.35, S.D. = 0.80) การเสริมสร้างสุข
ภาวะทางสงัคม ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งใน
เขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการสร้างสขุภาวะทางสงัคมด้านวฒันธรรมประเพณี
และความเช่ือในระดบัมาก (�̅� = 4.46, S.D. = 0.76) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า 
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กลุ่มตวัอย่างในเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการน าเอาวฒันธรรมท้องถ่ินมาปรับใช้
กับตนเอง และเป็นหลักปฏิบัติกับผู้ อ่ืนในท้องถ่ิน เช่น หลักค าสอนในนิทาน 
ต านาน เร่ืองเล่า และผญามีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ (�̅� = 4.54, S.D. = 0.75) รองลงมา 
คือ ปฏิบัติตามความเช่ือดัง้เดิมของท้องถ่ินและน าความเช่ือนัน้มาเป็นหลัก
ปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันกับผู้ อ่ืนในสังคม เช่น ความเช่ือในอ านาจบารมีของ 
ผู้อาวโุส ความเกรงใจผู้ ใหญ่ (�̅� = 4.53, S.D. = 0.74) สว่นข้อมีการน าเอาหลกัคดิ 
และหลกัปฏิบตัิท่ีปรากฎในงานประเพณีท้องถ่ินมาปรับใช้กบัชีวิตประจ าวนั เชน่ 
สอนบตุรหลาน และปรับใช้กบัตนเองมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.38, S.D. = 0.76) 
ด้านเครือข่ายทางสังคม พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มี
การสร้างสขุภาวะทางสงัคมด้านเครือขา่ยทางสงัคมในระดบัมาก (�̅� = 4.53, S.D. 
= 0.72) เม่ือพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อร่วมเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงในอาชีพและการพฒันาคณุภาพชีวิต และข้อมีการ
ร่วมกับเครือข่ายทางสังคมในการร่วมวางแผนและวางนโยบายในการพัฒนา
ศกัยภาพในการท างานและคณุภาพชีวิตในชมุชนมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุเทา่กนั (�̅� = 
4.60, S.D. = 0.61 และ �̅� = 4.60, S.D. = 0.66) ส่วนข้อการให้ความร่วมกับ
เครือข่ายทางสงัคม เช่น เทศบาลต าบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และ
โรงเรียน ในการร่วมมือกนัสร้างสุขภาวะท่ีดีมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสุด (�̅� = 4.45, S.D. 
= 0.79) และด้านสุดท้าย ด้านองค์กรในชุมชนและผู้น าชุมชน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการสร้างสขุภาวะทางสงัคมด้านองค์กร
ในชุมชนและผู้ น าชุมชนในภาพรวมระดับมาก (�̅� = 4.54, S.D. = 0.68) เม่ือ
พิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์มีการร่วมกบั
องค์กรในชุมชนในการพัฒนาแหล่งรายได้ชุมชน พัฒนาแหล่งอาชีพในชุมชน 
ตลอดจนร่วมกันสร้างความมัน่คงทางอาชีพในชุมชน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 
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4.63, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ มีการร่วมกบัองค์กรในชมุชนในการร่วมกระตุ้นให้
สังคมเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยใช้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน (�̅� = 
4.61, S.D. = 0.62) ส่วนข้อร่วมกบัองค์กรในชมุชนในการจดัตัง้กลุ่มทางสงัคม เชน่ 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ สูงอายุ กลุ่มเด็กและเยาวชน เพ่ือร่วมกันพัฒนาขับเคล่ือน
ชมุชนมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.45, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาในภาพรวม พบวา่ 
การเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมืองหงส์นัน้ โดย
ภาพรวมมีค่าเฉล่ียระดบัมาก เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านองค์กรในชุมชน
และผู้ น าชุมชนมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (�̅� = 4.54, S.D. = 0.68) รองลงมา คือ ด้าน
เครือข่ายทางสงัคมและด้านความสมัพนัธ์ของคนในชมุชนตามล าดบั (�̅� = 4.53, 
S.D. = 0.72 และ �̅� = 4.47, S.D. = 0.75) ส่วนด้านวัฒนธรรมประเพณีและความ
เช่ือมีคา่เฉล่ียน้อยท่ีสดุ (�̅� = 4.46, S.D. = 0.76) พิจารณาได้จากตารางท่ี 2 ดงันี ้
 

ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเสริมสร้าง 
สขุภาวะทางสงัคมของกลุม่ตวัอยา่งในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์ (n = 379) 
 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม �̅� S.D. แปลผล 
1) ด้านความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน 4.47 0.75 มาก 
2) ด้านวฒันธรรมประเพณีและความเช่ือ 4.46 0.76 มาก 
3) ด้านเครือขา่ยทางสงัคม 4.53 0.72 มากท่ีสดุ 
4) ด้านกลุม่องค์กรในชมุชน 4.54 0.68 มากท่ีสดุ 

ภาพรวม 4.50 0.73 มาก 
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5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ใน
การใช้ทุนทางสังคมกับการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของประชาชน จาก
การวัดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สันเพ่ือตรวจสอบความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัด้านบทบาทขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคม
กบัการเสริมสร้างสขุภาวะทางสงัคมแสดงดงัตารางท่ี 3 ดงันี ้
 

ตารางท่ี 3 แสดงสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เพียร์สนัระหว่างค่าปัจจยัด้าน
บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการเสริมสร้าง
สขุภาวะทางสงัคม 
 

ปัจจัยด้านบทบาทของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในการใช้ทุนทางสังคม 

การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม 

r ระดบัความสมัพนัธ์ 

1) ทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ 0.72** มีความสมัพนัธ์สงู 
2) ทนุท่ีเป็นสถาบนั 0.42** มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
3) ทนุทางภมูิปัญญาและวฒันธรรม 0.58** มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 
4) ทนุทางทรัพยากรธรรมชาต ิ
    และสิ่งแวดล้อม 

0.63** มีความสมัพนัธ์ปานกลาง 

ภาพรวม 0.59** มีความสัมพันธ์ปานกลาง 
** คา่ระดบันยัส าคญัน้อยกวา่ 0.05  

 
จากตารางท่ี 3 พบว่าบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทุน

ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมภาพรวมมี
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ความสัมพันธ์ในระดบัปานกลางบวกกับการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของ
กลุ่มตวัอย่างในเขตเทศบาลต าบลเมืองหงส์อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (r = 
0.59) เม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพมีความสมัพนัธ์
ระดบัสงูอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (r = 0.72) ส่วนด้านทนุท่ีเป็นสถาบนั ทนุ
ทางภูมิปัญญาและวฒันธรรม และทนุทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความสมัพนัธ์ปานกลางอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 (r = 0.42), (r = 0.58) และ 
(r = 0.63) ตามล าดบั 

 
5.5 ผลที่ เกิดจากการใช้ทุนทางสังคมในการเสริมสร้างสุขภาวะ

ทางสังคม จากการศกึษากลุ่มตวัอย่างในเทศบาลต าบลเมืองหงส์ พบว่า สงัคม
เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคม กล่าวคือ ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกนัคนในสงัคมได้
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน มีกฎกติกาทางสังคมท่ีเป็นระเบียบแบบแผน
สงัคมมีความสงบสุขและเป็นมาตรการทางสงัคมได้เป็นอย่างดี (สุทธา ไชยหงส์
ษา, 2560: สัมภาษณ์) นอกจากนีย้ังเกิดการเปล่ียนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมและ
นิเวศวิทยาของชุมชนด้วย กล่าวคือ การใช้ทุนทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านภมูิปัญญาและวฒันธรรมในการนบัถือผีปู่ ตานัน้ชว่ยให้ป่าดอนปู่ ตาไม่มี
ใครกล้ารุกราน หนองน า้สาธารณะและป่าสาธารณะก็สามารถท่ีจะคงอยู่ได้อยา่ง
มัน่คง เพราะคนในท้องถ่ินเช่ือมัน่ในความศกัดิ์สิทธ์ิของปู่ ตาและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิเจ้า
ท่ี ภมูิบ้าน ภมูิเมือง วา่มีอิทธิฤทธ์ิและสามารถปกปักรักษาชาวบ้านได้จงึไม่มีใคร
กล้าเข้าไปรุกราน (นิยม มหาหงส์, 2560: สมัภาษณ์) นอกจากนีย้งัท าให้เกิดกลุม่
ท่ีเป็นองค์กรและเครือข่ายทางสังคมอีกมากมาย เช่น กลุ่มผู้ สูงอายุซึ่งท าให้
ผู้สงูอายไุม่มีภาวะเครียดหรือซึมเศร้า และยงัเป็นการสร้างกิจกรรมร่วมกนัให้กบั
ผู้สงูอายไุด้พฒันางานฝีมือ และเกิดเป็นสินค้าสร้างมลูคา่ให้กบัชมุชนได้ และยงั
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มีกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีครอบคลุมทุกช่วงวัยในชุมชุนอันเป็นการใช้
ประโยชน์จากทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ินเป็นหลัก ท าให้ท้องถ่ิน
สามารถแปลงทุนทางสงัคมเหล่านีเ้กิดเป็นมูลค่าขึน้มาได้ (วิวรรธน์ หงส์มาลา, 
2560: สมัภาษณ์) กลา่วได้วา่ ทนุทางสงัคมเหลา่นีก้่อให้เกิดประโยชน์ตอ่สขุภาวะ
ทางสงัคมเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนเกิดความสุขเพราะสามารถท่ีจะน าเอาทนุทาง
สงัคมมาประยกุต์ใช้และแปรสภาพเป็นภาวะของสขุภาพทางสงัคมให้เกิดผลลพัธ์
ท่ีดีตอ่ตนเองและผู้ อ่ืนได้ (บญุตา นงนวล, 2560: สมัภาษณ์)  
 
6. อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

6.1 อภปิรายผล 
1) บทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ในการใช้ทุนทางสังคม

เสริมสร้างสุขภาวะทางสังคม จากผลการวิจยัจะเห็นได้ว่าเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีบทบาทในการ
ผลกัดนัและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินน าเอาทนุทางสงัคมมาประยกุต์ใช้ใน
ด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทุนมนุษย์ท่ีมีคณุภาพ ด้านทุนท่ีเป็นสถาบนั ด้าน
ทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม และด้านทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จากทนุทางสงัคมทัง้ 4 ด้านนี ้เทศบาลต าบลเมืองหงส์ได้สง่เสริมและ
ผลกัดนัให้ประชาชนน ามาใช้เท่ากันทุก ๆ  ด้าน ซึ่งจะเห็นว่าเทศบาลต าบลเมือง
หงส์มีบทบาทในระดบัมากท่ีจะส่งเสริมให้น าทนุทางสงัคมมาใช้ โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งจากผลการวิจยั พบว่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์ได้ให้ความส าคญัและส่งเสริม
การใช้ทุนทางสังคม ได้แก่ 1) การสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนโดยร่วม
กิจกรรมการพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือสร้างสุขภาวะชุมชน เช่น การขุดลอกคูคลอง  
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การซ่อมแซมถนน ซ่อมแซมท่อระบายน า้ การท าป้ายหมู่บ้าน 2) การน าเอา
วฒันธรรมท้องถ่ินมาปรับใช้กบัตนเอง และเป็นหลกัปฏิบตักิบัผู้ อ่ืนในท้องถ่ิน เชน่ 
หลักค าสอนในนิทาน ต านาน เร่ืองเล่า และผญา 3) ร่วมเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์เก่ียวกบัการสร้างความมัน่คงในอาชีพและการพฒันาคณุภาพชีวิต 
และส่งเสริมให้มีการร่วมกับเครือข่ายทางสังคมในการร่วมวางแผนและวาง
นโยบายในการพฒันาศกัยภาพในการท างานและคณุภาพชีวิตในชมุชน และ 4) 
สนบัสนนุให้มีการร่วมกบัองค์กรในชมุชนในการพฒันาแหลง่รายได้ชมุชน พฒันา
แหล่งอาชีพในชุมชน ตลอดจนร่วมกันสร้างความมัน่คงทางอาชีพในชุมชน จาก
ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นว่าทุนทางสังคมเป็นฐานส าคัญท่ีจะท าให้สังคมเป็น
ระเบียบแบบแผน ประชาชนอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสขุ และท าให้เกิดสขุภาวะท่ีดี
ทางสังคม ข้อค้นพบนีส้อดคล้องกับแนวคิดเร่ืองทุนทางสังคมของ พัทนัม 
(Putnam, 1993: 167) ท่ีอธิบายเอาไว้ว่า ทุนทางสังคม คือ รูปแบบของการจัด
องค์การท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสงัคมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  ร่วมกัน โดย
ทนุทางสงัคมจะเพิ่มโอกาสในการบรรลเุปา้หมายของสงัคมโดยอาศยัความเช่ือใจ 
ไม่ใช่แค่ระดบับุคคลต่อบุคคล แต่เป็นระดบัในองค์รวมของสงัคม และสามารถ
คาดหวังได้ว่าสิ่งท่ีเราท าไปนัน้ ผู้ อ่ืนก็จะตอบรับกลับมาในทางเดียวกัน 
ความสัมพันธ์ดังกล่าวจึงก่อตัวเป็นสถาบัน (institution) และจุดมุ่งหมายของ
สถาบนัก็คือ การจดัการกบัปัญหาท่ีไม่สามารถท าคนเดียวได้ (collective action 
problem) แต่ต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างสมาชิกทัง้หลายในสงัคมและมีทนุ
ทางสงัคมเป็นตวัขับเคล่ือนความสมัพนัธ์ดงักล่าว ความสอดคล้องกันระหว่าง
ผลการวิจยักบัค าอธิบายเร่ืองทนุทางสงัคมของแพทนมันัน้เป็นเคร่ืองบง่ชีใ้ห้เห็น
ว่า ทุนทางสงัคมเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนสงัคมไปสู่ความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเม่ือมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท าหน้าท่ีในการ
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เอือ้อ านวยและส่งเสริม ตามกรอบนโยบายรัฐ นอกจากนีฐ้านของการน าทนุทาง
สังคมมาใช้ในการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมในข้อค้นพบของงานวิจัย ยัง
สอดคล้องกบัท่ี โชคสขุ กรกิตติชยั (2560) อธิบายไว้ว่าหน้าท่ีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน คือ (1) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีต ประเพณีอนัดีงามของท้องถ่ินและของชาติ 
และจัดให้มีพืน้ท่ีสาธารณะส าหรับกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องรวมทัง้ส่งเสริมและ
สนบัสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้ใช้สิทธิและมี
สว่นร่วมในการด าเนินการด้วย และ (2) อนรัุกษ์ คุ้มครอง บ ารุงรักษา ฟืน้ฟ ูบริหาร
จดัการ และใช้หรือจดัให้มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และความหลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อยา่งสมดลุและยัง่ยืน โดยต้อง
ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมด าเนินการและได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินการดงักลา่วด้วยตามท่ีกฎหมายบญัญตัิ 

2) การเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมของประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์ในด้านต่าง ๆ  ผลการวิจยัชีใ้ห้เห็นว่า ประชาชนในเขตเทศบาล
ต าบลเมืองหงส์มีการเสริมสร้างสุขภาวะทางสังคมทัง้ 4 ด้านได้แก่ ด้าน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ด้านวัฒนธรรมประเพณีและความเช่ือ ด้าน
เครือข่ายทางสังคม และด้านกลุ่มองค์กรในชุมชน ซึ่งแต่ละด้านล้วนแล้วแต่มี
ความส าคญัเทา่ ๆ กนั แตท่วา่จะเห็นวา่การสร้างสขุภาวะทางสงัคมของประชาชน
ในเทศบาลต าบลเมืองหงส์จะเกิดขึน้ในลกัษณะของกิจกรรมทางสงัคมของกลุ่ม
องค์กรในชุมชน เช่น กลุ่มอาสาสมคัรสาธารณะสุข กลุ่มอาชีพ กลุ่มฌาปนกิจ-
สงเคราะห์ กลุ่มผู้สงูอาย ุฯลฯ ซึ่งกลุ่มเหล่านีล้้วนแล้วแตท่ างานเช่ือมประสานกนั
ในลกัษณะของกลุม่ และยงัน าไปสูก่ารเกิดการหวงแหนส านกึรักท้องถ่ินตลอดจน
ร่วมกนัขบัเคล่ือนสงัคมไปสูค่วามอยูดี่มีสขุ ปลอดภยัทัง้ทางสขุภาพและปลอดภยั
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ทัง้ทางด้านโจรผู้ ร้าย และปัญหาตา่ง ๆ เพราะการรวมกลุม่ทางสงัคมท่ีเข้มแข็ง ซึง่
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ธารทิพย์ ขาวผ่องอ าไพ และธีรศกัดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ 
(2553) ท่ีอธิบายว่า การมีสุขภาวะทางสงัคมท่ีดีท าให้คนในชุมชนมีการพัฒนา
ตนเองให้มีความรู้ มีฝีมือในการประกอบอาชีพมากขึน้ มีระบบสาธารณูปโภคท่ี
สะดวกมากขึน้ และมีความสมัพนัธ์ในครอบครัว/ชมุชนมากขึน้ ส่งผลให้เกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็งในเร่ืองการลดอัตราการย้ายถ่ินปัญหาอาชญากรรม อบายมุข 
ปัญหาความขดัแย้ง พบวา่ เกิดขึน้น้อยมาก นอกจากนีใ้นเทศบาลต าบลเมืองหงส์
ยงัมีการเสริมสร้างสุขภาวะทางสงัคมโดยใช้ทุนทางด้านประเพณีและความเช่ือ
เป็นหลกัด้วย ซึ่งถือว่าเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวและพึ่งพิงของจิตใจในยามเจ็บป่วย
และทกุข์ใจ การใช้ทนุทางประเพณีและความเช่ือนีส้อดคล้องกบัท่ี บวัพนัธ์ พรหม
พกัพิง (2546) ท่ีกล่าวถึงการขยายตวัของทนุทางสงัคมในชนบทอีสานว่า การเข้า
มาของระบบรัฐและตลาดเป็นการขยายตวัของเครือขา่ยในแนวตัง้และการท่ีคนใน
ชนบทยงัคงด ารงความเป็นชุมชนไว้อยู่โดยมีทุนทางสงัคมเครือข่ายแนวราบใน
การผลิตซ า้จากการมีสถาบนัวฒันธรรม 3 สถาบนั คือ การมีประเพณีความเช่ือ
เร่ืองผี และวิธีการปฏิบตัิตามพระพทุธศาสนา ก่อให้เกิดการผนึกรวมของวิถีชีวิต
ของคนในชมุชนท่ีมีความหลากหลายตามการเปล่ียนแปลงของสงัคมให้คงอยู่ 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ใน
การใช้ทุนทางสังคมกับการส่งเสริมสุขภาวะทางสังคมของประชาชน จาก
ผลการวิจัยพบว่าบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ท่ีมีต่อการเสริมสร้างสุข
ภาวะทางสงัคมโดยใช้ทนุทางสงัคมนัน้มีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาในรายข้อจะเห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของเทศบาลต าบล
เมืองหงส์ในการใช้ทนุทางสงัคมกบัการส่งเสริมสขุภาวะทางสงัคมจะสมัพนัธ์กบั
ด้านทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพในระดบัสงู ซึ่งเป็นข้อบง่ชีว้่า เทศบาลต าบลเมืองหงส์
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เห็นความส าคญักับการพฒันาทรัพยากรมนษุย์เป็นอนัดบัแรก ทัง้นีอ้าจเป็นผล
อันเน่ืองมาจากการบริหารจัดการยุคใหม่ท่ีเห็นความส าคัญกับปัจเจกบุคคล
มากกว่าสิ่งอ่ืน ๆ เพราะเห็นว่า คน คือ ก าลังส าคญัท่ีจะน าพาการพัฒนาไปสู่
ความอยู่ดีกินดีได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการวิจยัในข้อท่ีผ่านมาท่ีว่าการเสริมสร้าง
สขุภาวะทางสงัคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมืองหงส์จะเกิดขึน้ในลกัษณะ
ของกิจกรรมทางสงัคมของกลุ่มองค์กรในชุมชนอันเน่ืองมาจากการพฒันาและ
รวมตวักันของกลุ่มบุคคล ดงันัน้ การพัฒนาทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพจึงเป็นการ
พฒันาในระดบัรากฐานขององค์กรหรือกลุ่มทางสงัคมอนัจะน าไปสู่การพัฒนา 
ท่ีดีกว่า ผลดงักล่าวนีย้ังสอดคล้องกับท่ี อภิลักษณ์ ธรรมวิมุตติ และธีระวฒัน์  
จันทึก (2560) ได้อธิบายว่า การท่ีโลกเข้าสู่ยุคสังคมแห่งความรู้ซึ่งจ าเป็นต้อง
อาศยัทกัษะความรู้ ความสามารถของบุคคลและการลงทนในทรัพยากรมนุษย์ 
โดยทนุมนษุย์เป็นปัจจยัส าคญัท่ีมุง่สามารถเสริมสร้างศกัยภาพในการเพิ่มมลูคา่
ของผลิตภัณฑ์และบริการของไทยโดยอาศยัความคิดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมในการสร้างนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มจากความคิดของผู้คนใน
ท้องถ่ิน เสริมสร้างด้วยการแลกเปล่ียนความรู้ในชุมชน การตัง้ปณิธานในการ
ขวนขวายความรู้เพิ่มเติม การท างานเป็นทีม การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ใน
ชุมชนจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ท่ีมีความสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคและสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจได้ และยงัเป็นไปในลกัษณะ
เดียวกันกับท่ี กัลย์ ป่ินเกสร และคณะ (2560) อธิบายไว้ว่า ทุนมนุษย์มีบทบาท
ส าคัญต่อการพัฒนาองค์การ ทัง้นีทุ้นมนุษย์ หมายถึง ความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถเฉพาะตวัอ่ืน ๆ ท่ีสะสมอยู่ในตวัมนุษย์ นอกจากนัน้ทุนมนุษย์ยงั
เป็นกรรมสิทธ์ิสว่นบคุคลท่ีไมส่ามารถเปล่ียนถ่ายให้กบับคุคลอ่ืนได้ ทนุมนษุย์จึง
เป็นสินทรัพย์ท่ีมีคณุคา่ ช่วยเสริมสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่องค์การ และน ามาสู่การ
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สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากทุนมนุษย์เป็น
สินทรัพย์ท่ีจับต้องไม่ได้ การวัดมูลค่าทุนมนุษย์จึงเป็นสิ่งท่ีท าได้ยาก ดังนัน้ 
ตวัชีว้ดัทนุมนษุย์จึงมีบทบาทส าคญัในฐานะท่ีเป็นแบบแผนการวดัประสิทธิภาพ
จากการลงทุนในทุนมนุษย์ การเลือกใช้ตวัชีว้ดัทุนมนุษย์ให้เหมาะสมกับบริบท
ขององค์การ จะช่วยให้สามารถวัดผลการด าเนินงานขององค์การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าทนุมนษุย์เป็นทนุท่ีก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสงัคมท่ี
จะสร้างสุขภาวะทางสงัคมอนัก่อให้เกิดความอยู่ดีมีสุขของประชาชนได้ ดงันัน้ 
บทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์จึงเป็นไปในลักษณะของการเสริมสร้างสุข
ภาวะทางสงัคมผา่นทนุมนษุย์เป็นส าคญั 

4) ผลของสุขภาวะทางสังคมของประชาชนในเทศบาลต าบลเมือง
หงส์ที่ เกิดจากการประยุกต์ใช้ทุนทางสังคม ผลของการเสริมสร้างสุขภาวะ
ทางสงัคมโดยใช้ทุนทางสงัคมนัน้ ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกันของคนในสงัคมได้
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางบวกต่อกัน มีกฎกติกาทางสังคมท่ีเป็นระเบียบแบบแผน 
สงัคมมีความสงบสขุและเป็นมาตรการทางสงัคมได้เป็นอย่างดี สิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศชุมชนก็เกิดการอนุรักษ์ฟืน้ฟูผ่านองค์ความรู้และกฎกติกาของสงัคม
ให้เกิดความยัง่ยืน กลา่วได้วา่การน าทนุทางสงัคมมาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
นัน้ ทางหนึ่งเป็นการสร้างสขุภาวะทางสงัคมได้เป็นอย่างดี และในผลการวิจยัยงั
ถือได้ว่าบทบาทของเทศบาลต าบลเมืองหงส์ได้ก่อให้เกิดสุขภาวะทางสงัคมท่ีดี
โดยเน้นไปท่ีรูปแบบการพัฒนาผ่านทางทุนมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ เพ่ือขับเคล่ือน
สงัคมด้วยปัจเจกบคุคล ทัง้นี ้ทัง้กลุ่มบคุคล องค์กรทางสงัคม และเครือข่ายทาง
ชุมชนต่างร่วมกันวางแนวนโยบายส าหรับเป็นกรอบการปฏิบตัิร่วมกันเพ่ือมีสขุ
ภาวะทางสงัคมท่ีดี เทศบาลต าบลเมืองหงส์ต่างใช้สิ่งท่ีมีอยู่ในการพฒันาและ
เสริมสร้างทนุมนษุย์ นัน่ก็คือทนุทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน ก่อให้เกิด
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การพฒันาเศรษฐกิจชมุชน และประชาชนอยูดี่มีสขุมากยิ่งขึน้ ซึง่ผลดงักลา่วมานี ้
เป็นไปตามงานศกึษาเร่ือง กระบวนการสู่ความส าเร็จในการด าเนินงานต าบลสุข
ภาวะของเทศบาลเมืองวงัน า้เย็น จงัหวดัสระแก้ว ในงานวิจยัของ อมราพร สรุการ 
และนิลภา จิระรัตนวรรณะ (2560) ได้กล่าวไว้ว่า ผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ในเทศบาลวงั
น า้เย็นท่ีท าให้เห็นถึงการเป็น “ต าบลสขุภาวะ” คือ มีสงัคมดี คือ การท่ีมีต้นแบบ
ของบคุคลในสงัคมท่ีมีความรู้ มีภูมิปัญญาท้องถ่ิน พร้อมท่ีจะแลกเปล่ียนเรียนรู้
และถ่ายทอดทัง้ความรู้และคุณธรรมจริยธรรมให้แก่คนในชุมชน มีเศรษฐกิจท่ี
พอเพียง ไม่มีปัญหาหนีส้ิน มีกลุ่มออมทรัพย์ การแปรรูปอาหาร สิ่งแวดล้อมดี 
ประชาชนให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลงังานการพฒันาเทคโนโลยีด้านการ
เกษตรกรรม การจดัการขยะในครัวเรือน การใช้ประโยชน์และจดัการสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การเพิ่มพืน้ท่ีป่า สุขภาพดี คือ การรู้เท่าทันปัญหา
สขุภาพตา่ง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสขุภาพกาย เช่น การมีพฤตกิรรม
ท่ีไม่เหมาะสมด้านการบริโภคและออกก าลงักาย ปัญหาด้านการใช้สารเคมี และ
ปัญหาการใช้สารเสพติด ปัญหาด้านสขุภาพจิตท่ีเกิดจากความเครียดตา่ง ๆ  เป็น
ต้น มีแนวทางแก้ไขท่ีเหมาะสม โดยชมุชนมีแนวทางแก้ปัญหาร่วมกนัโดยมีหวัใจ
ส าคญั คือ กิจกรรมสุขภาพดีสร้างได้ด้วยการร่วมใจของชุมชนประชากรมีส่วน
ร่วม โดยมีฐานคิดของการพัฒนาชุมชนว่าต้องประสานความร่วมมือทัง้จาก
องค์กรในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีสร้างพลังให้กับประชาชน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของ ปัณณพงศ์ วงศ์ณาศรี (2559) ท่ีอธิบายไว้ว่า ทนุทางสงัคมก็เป็น
ปัจจัยส าคญัยิ่งต่อการบูรณาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินในทุกด้าน โดยอาศยั
กลไกประชารัฐหรือความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนในการ
พฒันาเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน โดยข้อเสนอเชิงนโยบายของ
การบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินโดยอาศัยกลไกประชารัฐ 
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ประกอบด้วย 1) นโยบายการบริหารของผู้ น ายึดหลักกลไกประชารัฐท่ีดีเป็น
แนวทางในการบูรณาการทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 2) นโยบายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนประชาชนใน
เชิงรุกและ 3) นโยบายขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินในการแสวงหาความร่วมมือ
ในรูปแบบของเครือขา่ยใหม ่และการรักษาเครือขา่ยเดมิ เพ่ือการพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมตามหลกัการกลไกประชารัฐท่ีดี 
 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จากผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่าเทศบาล

ต าบลเมืองหงส์ส่งเสริมให้ใช้ทุนทางสังคมทุก ๆ ด้านอย่างเท่า ๆ กัน แต่เม่ือ
พิจารณาปัจจยัด้านบทบาทในการส่งเสริมของเทศาบาลต าบลกบัการเสริมสร้าง
สขุภาวะทางสงัคมพบวา่มีความสมัพนัธ์กนักบัการสง่เสริมทนุมนษุย์ท่ีมีคณุภาพ
มากกวา่ด้านอ่ืน ๆ (ความสมัพนัธ์ระดบัสงู) ดงันัน้ เทศบาลต าบลเมืองหงส์จงึควร
ท่ีจะมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการสง่เสริมในด้านอ่ืน ๆ  เพ่ือแสดงถึงการใช้ทนุทาง
สังคมในการสร้างสุขภาวะทางสังคมท่ีดีขึน้มากกว่านี ้เช่น ควรมีการน าเอา
แนวนโยบายจากรัฐมาปฏิบตัิให้มากขึน้ ควรสร้างความสมัพนัธ์ทางสงัคมให้ดี
มากขึน้กว่านี ้และควรมีกิจกรรมการส่งเสริมให้ใช้ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ให้
หลากหลายและสร้างมลูคา่ได้ โดยเฉพาะทนุทางด้านวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

2) ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ควรมีการศึกษาครัง้ต่อไปในประเด็นท่ี
เก่ียวกบับทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคมเพ่ือพฒันา
เศรษฐกิจครัวเรือน บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการใช้ทนุทางสงัคม
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เพ่ือพฒันาสขุภาวะทางด้านอ่ืน ๆ  เชน่ จิตใจ ร่างกาย สตปัิญญา หรือความสมัพนัธ์
ระหวา่งการใช้ทนุทางสงัคมกบัการสร้างเครือขา่ยเศรษฐกิจสงัคม 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยนีมี้วัตถุประสงค์มุ่งศึกษาสิทธิชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่
(มูเซอ)ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดการดูแล
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ภายใต้หลักการตามท่ี
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ก าหนดไว้ โดยใช้วิธีวิจัย 
เชิงคณุภาพ ด้วยการศกึษาจากเอกสารและจากข้อมลูภาคสนาม ทัง้การสมัภาษณ์
เชิงลึก จากผู้ น าชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ และวิธีการสนทนากลุ่ม จากประชากร 
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กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจน 
น าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์และเรียบเรียงเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ท่ีอาศัยอยู่ในต าบลแม่นาเติง  
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการรวมตัวกันเป็นชุมชนในลักษณะ “ชุมชน 
ท้องถ่ินดัง้เดิม” อันถือว่าเป็นชุมชนท่ีได้รับการรับรองสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญ  
โดยการจัดการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีลักษณะ 
เป็นการปฏิบัติสืบทอดกันตามจารีตประเพณีดัง้เดิมของตนแต่ยังไม่ชัดเจน 
เป็นรูปธรรม และภาครัฐยังไม่ให้การยอมรับ ประกอบกับแนวทางการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองภาครัฐยงัไมส่ามารถประสานความร่วมมือระหวา่งภาครัฐ
และภาคชมุชนได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ:  สิทธิชมุชน,  กลุม่ชาตพินัธุ์,  กฎหมาย,  

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
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Abstract  
 

The purpose of this research is to study community rights of Lahu 
ethnic group in Mae Na Terng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province 
to their conservational management of natural resources and environment 
under the principles of the Constitution of Kingdom of Thailand (B.E. 2560). 
Qualitative research method was used to collect the data through: 1) 
documentary study, 2) field study, 3) in-depth interview with community 
leaders, village headmen, related officers of local government organizations, 
and forest officers, and 4) focus group with Lahu ethnic group in Mae Na 
Terng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province. The acquired data 
was analyzed and compiled through descriptive data. 

Results showed that union form of Lahu ethnic group living in Mae 
Na Terng Sub-district, Pai District, Mae Hong Son Province was as traditional 
community. Their rights were acknowledged under the Constitution. They 
managed natural resources and environmental conservation according to 
their traditional way inherited from generation to generation. However, this 
management was not physically clear which later effected to unacceptability 
from the government sector. In addition, cooperation between the government 
sector and the community to manage natural resources was still ineffective. 
 
Keywords:  Community Rights,  Ethnic Group,  Law,  

Natural Resource Management 
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1. บทน า 
 
 “สิทธิชุมชน” เกิดขึน้จากการผสมผสานความสัมพันธ์ระหว่างจารีต
ประเพณี วฒันธรรมของชุมชน ท้องถ่ิน และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเข้าไว้
ด้วยกัน โดยอาจกล่าวได้ว่าสิทธิชุมชนนัน้เป็นอุดมการณ์ท่ีแนบแน่นกับวิถีชีวิต
และวฒันธรรมชมุชนมาอยา่งยาวนานมาก (ชลธิรา สตัยาวฒันา, 2546: 81) 

จากการใช้ชีวิตร่วมกันของคนในชุมชนท่ีต้องพึ่งพาอาศยัซึ่งกันและกนั 
สร้างกฎเกณฑ์ให้คนในชุมชนยึดถือร่วมกันโดยอาศยัความเช่ือดัง้เดิมของคน 
ในชมุชนท่ีแฝงอยู่ในวิถีชมุชนจนกลายเป็นกฎจารีตประเพณีท่ีคนในชมุชนยึดถือ
และปฏิบตัิตาม สร้างเป็นความสมัพนัธ์ระหว่างคนในชุมชนด้วยกันเองและคน 
ในชมุชนกบัธรรมชาต ิอนัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอบเขตอ านาจซึ่งเป็น
อ านาจท่ีทกุคนยอมรับภายใต้คณุคา่ท่ียึดถือร่วมกนัและเป็นอ านาจอนัชอบธรรม
ของระบบสิทธิชุมชน (สนั่น ชูสกุล (2552) อ้างใน กาญจนา คุ้มทรัพย์ 2558)  
โดยสิทธิชุมชนถือเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานของประชาชนท่ีรวมตัวกันเป็นกลุ่ม 
โดยมีจารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน ตลอดจนมีสิทธิในการ 
ก าหนดอนาคตของตนเอง (เสน่ห์ จามริก, 2547: 28) และเป็นสิทธิท่ีเกิดขึน้ตาม
หลักกฎหมายธรรมชาติ (กิตติศักดิ์ ปรกติ, 2550: 104) เพียงแต่รัฐธรรมนูญ 
น ามารับรองโดยบัญญัติให้เป็นรูปธรรม จนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพตอ่ไปเทา่นัน้ 

สิทธิชมุชนได้รับการรับรองครัง้แรกในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศกัราช 2540 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบบันีรั้บรองเฉพาะ
บคุคลท่ีรวมตวักนัเป็นชนุท้องถ่ินดัง้เดิมเท่านัน้ และในปัจจบุนัมีรัฐธรรมนญูแหง่
ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560 ซึ่งประกาศใช้เม่ือวันท่ี 6 เมษายน 2560  
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แม้มิได้บญัญัติก าหนดหมวดหมู่ “สิทธิชุมชน” แต่ยงัคงก าหนดรับรองสิทธิของ
กลุม่คนท่ีรวมตวักนัเป็น “ชมุชน” โดยไมจ่ าแนกประเภทของชมุชน ยอ่มแสดงให้เห็นว่า
หากกลุ่มคนท่ีรวมกลุ่มกนัเป็นชมุชนมีจารีตประเพณี ศิลปวฒันธรรมร่วมกันแล้ว
ย่อมได้รับความคุ้มครองและมีสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช 2560 ทัง้หมด โดยสิทธิชุมชนท่ีได้รับการรับรองภายใต้รัฐธรรมนูญ
ฉบับนีส้ามารถจ าแนกได้ทัง้หมด 3 ส่วน กล่าวคือ ส่วนท่ีหนึ่ง คือ สิทธิชุมชน 
ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ินของคน 
ในชมุชน สว่นท่ีสอง คือ สิทธิชมุชนในการใช้ จดัการดแูลฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และส่วนท่ีสาม คือ สิทธิชมุชนในการโต้แย้งอ านาจภาครัฐหากมี
การกระท าท่ีสง่ผลกระทบตอ่ชมุชนหรือคนในชมุชน ซึง่ประเดน็ท่ีได้รับความสนใจ
และเป็นประเดน็พืน้ฐานอนัเป็นท่ีมาในการเกิดสิทธิชมุชน คือ ประเดน็สิทธิชมุชน
กับการใช้ประโยชน์และการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
อย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนการยอมรับในความมีอยู่ของชุมชนเพ่ือให้เกิด 
การน าสิทธิชมุชนดงักลา่วไปใช้ในทางปฏิบตัไิด้อยา่งมีประสิทธิภาพตอ่ไป 

“สิทธิชุมชน” แม้เป็นประเด็นท่ีมีการถกเถียงทางวิชาการเป็นเวลานาน
นบัแตก่่อนจะมีการรับรองในรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
จนถึงปัจจุบนัมีการรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 
2560 แล้วก็ตาม แต่ถึงกระนัน้สิทธิชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิในการ 
จัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินัน้ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างชัดเจน  
ตลอดจนความมีตัวตนของชุมชนในสายตาภาครัฐ อันจะพบเห็นได้จาก 
ความพยายามสง่เสริมให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการภายใต้โครงการ
ของภาครัฐ แต่ยังคงมีปัญหาในเชิงโครงสร้างและทศันคติของหน่วยงานรัฐต่อ
ชุมชนตลอดจนมุมมองการตีความในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในมุมมอง
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ของภาครัฐและชุมชน (กาญจนา คุ้มทรัพย์, 2558: 145) จึงส่งผลให้สิทธิชุมชน
ภายใต้รัฐธรรมนญูไทยไมเ่ป็นรูปธรรมเทา่ท่ีควรจะเป็น 

ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นพืน้ท่ีท่ีมีลกัษณะ
โดดเด่นหลายประการ ไม่ว่าจะในด้านนิเวศวิทยาท่ีมีความซับซ้อน มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้หลายลกัษณะ ทัง้ป่าไม้แบบ
ผลัดใบ และป่าไม้แบบไม่ผลัดใบ ตลอดจนเป็นแหล่งต้นน า้และมีแม่น า้ 
สายส าคัญไหลผ่านหลายสาย อันแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับด้านภูมิประเทศ มีลกัษณะเป็นเมืองในหุบเขาและ 
รายล้อมด้วยภูเขาสลบัซบัซ้อน ทัง้ยงัเป็นเขตพืน้ท่ีรอยต่อกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา) อันถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ท่ีส าคญัในแง่ของ
เส้นทางขนถ่ายและล าเลียงยาเสพติดผ่านพรมแดนของประเทศ และในอีก 
ด้านหนึ่ง ยังเป็นเขตพืน้ท่ีท่ีได้รับความสนใจในแง่ของการดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติอีกด้วย นอกจากนัน้ ในด้านความหลากหลายของ
กลุ่มชาติพันธุ์ ปรากฏว่ามีกลุ่มชาติพันธุ์ทัง้ชาวไทใหญ่ จีนฮ่อ พม่า ม้ง (แม้ว)  
ลีซู (ลีซอ) ลาหู่ (มเูซอ) ลวัะ และปะกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) รวมกลุ่มตัง้รกรากอาศัย 
ในเขตพืน้ท่ี ซึ่งแต่ละกลุ่มต่างมีวัฒนธรรมจารีตประเพณีในรูปแบบอัตลักษณ์ 
ของตวัเองโดยเฉพาะกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ซึ่งถือเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ ท่ีมีอยู่ใกล้ชิด
ธรรมชาตแิละมีความผกูพนักบัทรัพยากรธรรมชาตมิาก  

กล่าวเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ได้อพยพมาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีต าบล 
แม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน่ืองจากเป็นพืน้ท่ีท่ีมีธรรมชาติ  
อดุมสมบรูณ์ ประกอบกบักลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ยงัคงมีการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
โดยใช้จารีตประเพณีดัง้เดมิตามพืน้ฐานความเช่ือของตนเองอยู ่การศกึษาถึงสิทธิ
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ดงักล่าวในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในฐานะสิทธิชมุชน
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เพ่ือดงึอตัลกัษณ์ของกลุม่ชมุชนให้บคุคลภายนอก ตลอดจนภาครัฐ (ไมว่า่จะเป็น
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐในสงักดัราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถ่ิน) ได้เล็งเห็น
ความส าคญัและให้การยอมรับและเพ่ือให้กลุ่มชาติพนัธุ์ดงักล่าวมีความรู้ส านึก
ในความเป็นเจ้าของและหวงแหนในพืน้ท่ีของตนอันจะน าไปสู่แนวทางการ
พัฒนาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ และเพิ่มความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนตลอดจนกลุ่มชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นสิ่งท่ีน่าสนใจ 
งานวิจยันีจ้ึงมุ่งศกึษาสิทธิชมุชนในการจดัการดแูลทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่ม
ชุมชนโดยอาศยัภูมิปัญญาท้องถ่ินดัง้เดิม และจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีชุมชนสืบต่อกันมาเป็นทอด ๆ  ภายใต้หลกัการสิทธิชุมชนเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและเป็นท่ียอมรับ 
ของกลุม่คนภายนอกและภาครัฐตลอดจนแนวทางในการร่วมมือกนัระหวา่งชมุชน
และภาครัฐในการด าเนินการจดัการทรัพยากรธรรมชาตใินพืน้ท่ีดงักลา่วตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

เพ่ือศกึษาสิทธิชมุชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตขิองกลุม่ชาตพินัธุ์
ลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และน ามาก าหนด
แนวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตร่ิวมกบัภาครัฐอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 วิธีด าเนินการวิจัย เร่ือง สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของกลุ่มลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นงานวิจยั



 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2562 

202 

ประยุกต์ท่ีใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร เก็บข้อมูลด้วยการ
สมัภาษณ์ และจดบนัทกึเป็นหลกั ผู้วิจยัได้ก าหนดแนวทาง ในการด าเนินการวิจยั 
มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมลู การจดัท าและการวิเคราะห์ข้อมลู โดยใช้
การวิเคราะห์เชิงเนือ้หา ซึง่มีวิธีการดงันี ้ 

3.1 ศึกษาจากเอกสาร (Document Study) โดยศึกษาค้นคว้าจาก
หนังสือ เอกสารทางการศึกษา บทความ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาประกอบ อ้างอิง และเป็นแนวทางในการศกึษา 

3.2 ศึกษาจากข้อมูลภาคสนาม (Field Study) โดยวิธีการสนทนากลุม่ 
และสมัภาษณ์เชิงลกึพร้อมวิเคราะห์ข้อมลูเชิงเนือ้หา 
  - การสนทนากลุ่ม (Focus group) โดยมีชาวลาหู่ บริวารบ้านป่ายาง
จ านวน 17 คน และบริวารบ้านยะโป๋ จ านวน 16 คน รวมทัง้หมด 33 คน 
  - สมัภาษณ์เชิงลกึ (Deep interview) โดยมีนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน ปลดัองค์การบริหาร
ส่วนต าบล 1 คน เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในองค์การบริหารส่วนต าบล 2 คน 
ผู้ใหญ่บ้าน 1 คน และเจ้าหน้าท่ีป่าไม้ 1 คน รวมทัง้หมด 7 คน 
 
4. ขอบเขตการวิจัย 
 

งานวิจยันีมี้ขอบเขต ดงันี ้
4.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่  พืน้ท่ีการศึกษา ได้แก่ พืน้ท่ีต าบลแม่นาเติง 

อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน 
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4.2 ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ใน
การศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 
จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน  

4.3 ขอบเขตด้านเนือ้หา ศึกษาสิทธิของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ในต าบล
แม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ภายใต้
หลักการสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2560  
โดยเก็บข้อมลูระหวา่งวนัท่ี 30 มกราคม 2559 - 1 กรกฎาคม 2559 
 
5. ผลการวิจัย 
  

งานวิจยันีมุ้่งศกึษากลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ เฉพาะท่ีอาศยัในต าบลแม่นาเตงิ 
อ าเภอปาย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน โดยแบง่การน าเสนอออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้
 

ส่วนที่  1 บริบทท่ัวไปและลักษณะชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ 
ในต าบลแม่นาเตงิ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ชาวลาหู่ในต าบลแม่นาเติงอยู่อาศยัในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋เป็น
ระยะเวลานานกว่า 40 ปี (ไม่ปรากฏปี พ.ศ. ท่ีแน่ชดั) โดยกลุ่มแรกท่ีอพยพมานัน้
เดินเท้ามาจากถ่ินฐานบนดอยจิกจ้องและเดินทางมาตัง้รกรากบริเวณท่ีมีต้นน า้
อุดมสมบูรณ์ การอยู่อาศยัของชาวลาหู่จะใช้วิธีการจบัจองพืน้ท่ีโดยไม่มีโฉนด
หรือเอกสารราชการใด ๆ เพียงทางราชการอนุญาตให้อยู่อาศัยและท ากินได้
เทา่นัน้  
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พืน้ฐานของชาวลาหู่ ด ารงชีพโดยอาศยัการเกษตรเป็นหลักโดยเลือก
พืน้ท่ีท ากินบริเวณต้นน า้ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ ท าการเกษตร เพาะปลูก เลีย้ง
สตัว์ และหากในช่วงเวลาท่ีไม่สามารถท าการเกษตรจะมารับจ้างทัว่ไปบ้างเล็ก ๆ  
น้อย ๆ โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่ท่ีพบเห็นชาวลาหู่อาศยัอยู่มกัจะเป็นบริเวณดอยหรือ
ภูเขาและบริเวณท่ีใกล้แหล่งน า้เป็นส าคญั ชาวลาหู่ ส่วนใหญ่นับถือผี (โดยมี
ความเช่ือว่าเป็นเทพเจ้าของตน) ปัจจุบนัหันมานับถือศาสนาพุทธหรือศาสนา
คริสต์แตย่งัคงไว้ซึง่ความเช่ือในเร่ืองผี  

ด้านวัฒนธรรม จารีตประเพณี การด ารงชีพ กิจกรรมตลอดจนวิถีชีวิต
ส่วนมากมีพืน้ฐานมาจากความเช่ือและการนบัถือผีและเทพเจ้า ดงัจะเห็นได้จาก
พิธีเลีย้งผี (ซาบี) ประเพณีปีใหม่หรือกินวอ (เขาะจาเลอ) ประเพณีกินข้าวใหม่  
(จ่าลือจ่าเลอ) รวมทัง้ประเพณีร่ืนเริงเฉลิมฉลอง และความเช่ือดงักล่าวยงัส่งผล
ไปสูแ่นวทางในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตเิป็นส าคญัอีกด้วย ลกัษณะการรวมตวั
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ มีลกัษณะการรวมตวัเป็นกลุ่ม ส าหรับกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ 
ในบ้านป่ายางนัน้ ระยะแรกอยูอ่าศยัโดยสร้างบ้านเรือนอยู่ประมาณ 20 หลงัคาเรือน
ซึ่งไกลออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากพืน้ท่ีตัง้ปัจจุบัน แต่ต่อมา
ผู้ ใหญ่บ้าน ได้ชกัชวนให้อพยพย้ายถ่ินฐานมาอยู่ในท่ีตัง้ปัจจบุนั (บริวารบ้านป่ายาง 
เป็นบริวารบ้านอยู่ในหมู่ท่ี 3 บ้านม่วงสร้อย ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย) และ 
ชาวลาหู่ ส่วนหนึ่งไปตัง้รกรากอยู่ในบริวารบ้านยะโป๋ (ซึ่งหย่อมบ้านยะโป๋เป็น
บริวารบ้านอยู่ในหมู่ท่ี 4 บ้านหมอแปง ต าบลแม่นาเติง) โดยในปัจจุบนัหย่อม
บ้านป่ายางมีจ านวนประชากร 112 หลงัคาเรือน 500 คน ส่วนในหย่อมบ้านยะโป๋
มีประชากร 50 หลังคาเรือน 191 คน แต่ละครัวเรือนมีความสัมพันธ์แนบแน่น  
รักพวกพ้องให้ความช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน บ้านไหนจัดงานทุกบ้านจะมา 
ช่วยเหลือกัน รวมถึงในฤดูท านาทุกบ้านจะช่วยเหลือลงแรงร่วมกัน และแม้เกิด
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ปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างกนั คนในชมุชนจะพยายามยตุิข้อพิพาทแบบถ้อยที
ถ้อยอาศยัโดยมีคนกลางในการไกลเ่กล่ีย  

ส าหรับสถานะทางกฎหมาย ภาครัฐเร่ิมให้การรับรองสถานะของการ
รวมกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ครัง้แรกในราวปี พ.ศ. 2512 ในฐานะท่ีเป็นหย่อมบ้านหรือ
บริวารบ้านท่ีอาศยัซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนัน้ ตามพระราชบญัญัติลกัษณะ
ปกครองท้องท่ี พทุธศกัราช 2457 และเป็นหน่วยการปกครองหนึ่งในรูปแบบการ
ปกครองส่วนภูมิภาค (หมู่บ้าน ต าบล) เร่ือยมา อย่างไรก็ตาม หน่วยการปกครอง
ดังกล่าวเป็นเพียงรูปแบบของการจัดระเบียบสังคมเพ่ือความเรียบร้อยของ
บ้านเมือง สิทธิหน้าท่ีของกลุ่มชาติพนัธุ์ย่อมแสดงออกในฐานะปัจเจกชนแตล่ะ
คนซึ่งเป็นพลเมืองของรัฐเท่านัน้ แต่การแสดงออกในฐานะ “กลุ่มชุมชน” หรือ 
“กลุ่มคน” ท่ีมีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกันไม่ว่าในด้านวัฒนธรรมประเพณี 
รากเหง้าทางประวัติศาสตร์ พิธีกรรมความเช่ือ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ท่ีสืบทอดกันมาหลายรุ่นไม่ขาดสายนัน้ ยงัไม่มีการรับรองสถานะทางกฎหมาย 
กระทัง่เม่ือ มีการประกาศใช้รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2540 
จึงได้มีการรับรองสถานะทางกฎหมายของ “สิทธิชุมชน” เป็นครัง้แรก และ 
ยงัคงหลกัการดงักล่าวในสาระส าคญัไว้ในรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั (รัฐธรรมนญู
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560) ดงันัน้ อาจกล่าวได้ว่า นบัแต่ปี พ.ศ. 
2540 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบนั กลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ได้รับการรับรองสถานะของ 
“ชุมชน” ในฐานะเป็นผู้ทรงสิทธิตามท่ีกฎหมายบญัญัติรับรองไว้หลายประการ 
รวมไปถึงการจัดการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมด้วย 
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ส่วนที่ 2 สถานภาพ “สิทธิชุมชน” ของกลุ่มชาตพัินธ์ุลาหู่ ในต าบล
แม่นาเตงิ อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีผลบังคับใช้
นบัตัง้แตว่นัท่ี 6 เมษายน 2560 โดยมีการกล่าวถึงสิทธิของชมุชนไว้ในมาตรา 43 
และบญัญัติรับรองสิทธิไว้ 3 ส่วน คือ ส่วนแรก เป็นสิทธิในการอนรัุกษ์ ฟืน้ฟูหรือ
สง่เสริมภมูิปัญญา ศลิปะ วฒันธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอนัดีงาม
ของท้องถ่ินและของชาติ ส่วนท่ีสอง เป็นสิทธิในการจดัการ บ ารุงรักษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดลุและยัง่ยืนตามวิธีการท่ีกฎหมายบญัญัติ และส่วนท่ีสาม คือ สิทธิใน
การเข้าช่ือกันเพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการใดอันจะเป็น
ประโยชน์ตอ่ประชาชน หรือชมุชน หรืองดเว้น การด าเนินการใดอนัจะกระทบต่อ
ความเป็นอยูอ่ยา่งสงบสขุของประชาชนหรือชมุชน และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว และนอกจากท่ีชุมชนจะมีสิทธิในการด าเนินการด้วยตนเองแล้ว 
มาตรา 43 ยงัก าหนดให้ชมุชนมีสิทธิในการเข้าร่วมกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
หรือรัฐในการด าเนินการดังท่ีได้กล่าวมาข้างต้นอีกด้วย แต่ส าหรับแนวคิด 
สิทธิชมุชนในสงัคมไทยนัน้จะมุ่งเน้นไปท่ีการให้ความส าคญักบัความหมายของ
สิทธิในการใช้ประโยชน์และจดัการดแูลทรัพยากรธรรมชาตขิองชมุชนเป็นส าคญั 

 
สิทธิชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน การรวมตวัของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ มีลกัษณะท่ีเป็นชุมชน
ขนาดเล็กโดยเป็นหยอ่มบ้านหรือบริวารบ้านของบ้านหลกั และอยูภ่ายใต้การดแูล
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง โดยมีก านัน ผู้ ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบุคคล 
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ท่ีภาครัฐมอบหมายให้มาดแูลคนในพืน้ท่ี นอกจากนัน้ภายในชมุชนเองมีการแตง่ตัง้
ผู้น าชุมชนซึ่งเป็นคนชาติพนัธุ์ และด ารงต าแหน่งโดยสืบทอดมาจากบรรพบรุุษ 
นอกจากผู้น าชมุชนแล้วยงัมีคณะกรรมการของหย่อมบ้านท่ีคอยควบคมุในกรณี
เกิดข้อพิพาทขึน้ระหวา่งคนในชมุชนด้วยกนัเอง  

ในส่วนภาครัฐมีการจัดโครงการและกิจกรรมให้คนในแต่ละชุมชน 
มาเข้าร่วมในการจดัการดแูลทรัพยากรธรรมชาติ เช่นโครงการบวชป่า ปลกูป่า โครงการ
ปอ้งกนัไฟป่าและหมอกควนั โครงการอบรมเยาวชนเพ่ือการอนรัุกษ์และจดัการน า้เสีย 
โดยแตล่ะโครงการจะเป็นโครงการตอ่เน่ืองท่ีจดัในทกุ ๆ  ช่วงของแตล่ะปี ซึ่งชาวลาหู่
ในพืน้ท่ีดงักลา่วให้ความร่วมมือโดยเข้าร่วมในบางโครงการ  

คณะกรรมการของหย่อมบ้านจะท าหน้าท่ีเป็นตัวแทนของชาวลาหู่  
ในท้องท่ีนัน้เพ่ือเจรจาตลอดจนเรียกร้องสิทธิขัน้พืน้ฐานจากภาครัฐภายหลงัจากท่ีมี
การประชุมกันของสมาชิกในชุมชนแล้ว ซึ่งโดยส่วนมากมกัเรียกร้องให้ภาครัฐ 
เข้าไปให้ความช่วยเหลือในเร่ืองเก่ียวกบัสาธารณูปโภคพืน้ฐาน เช่น เร่ืองประปา 
ขยะ หรือข้อพิพาทต่าง ๆ ของคนในชุมชนท่ีไม่สามารถยุติได้ ส่วนในเร่ืองของ
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีตลอดจนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ชาวลาหู่ 
มกัจะด าเนินการภายในชุมชนของตนโดยมิได้มีการเรียกร้องขอความสนบัสนนุ
จากภาครัฐ 

 
ส่วนที่  3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธ์ุลาหู่ 

ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะแยกการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาตเิป็น 3 สว่น 
  1. ทรัพยากรป่าไม้ บ้านป่ายาง และบ้านยะโป๋อยูใ่นเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน า้ปาย โดยพืน้ท่ีส่วนใหญ่ ประกอบด้วยพืน้ท่ีสูงท่ีมีลักษณะ
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ภูเขา สภาพป่ามีลกัษณะหลายรูปแบบรวมกนั คือ มีทัง้ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง 
ป่าดงดบิ ป่าสนเขา และมีไม้ท่ีส าคญั เชน่ ไม้สกั แดง ประดู ่เตง็ รัง พลวง ก่อ สน รัก 
โดยในบริเวณบ้านป่ายางมีต้นยางเป็นไม้ท่ีพบเห็นได้มากท่ีสดุเป็นอนัดบัแรก 
  การใช้ทรัพยากรป่าไม้ จะแยกเป็นสองส่วนหลัก ๆ กล่าวคือ 
ส่วนแรก เป็นการใช้ไม้เพ่ือสร้างบ้าน (แหย่) โดยรูปแบบบ้านในบ้านป่ายางและ 
บ้านยะโป๋มกัสร้างโดยปลกูยกพืน้ใต้ถนุสงู ซึง่ใช้เป็นท่ีเก็บฟืน เสาบ้านเป็นไม้เนือ้แข็ง 
พืน้ฟาก ฝาฟาก มุงด้วยหญ้าคา หรือใบก้อ โดยอุปกรณ์ส าคัญท่ีใช้ส าหรับ 
สร้างบ้านประกอบไปด้วย 4 อย่าง คือ เสาบ้าน (ท าจากไม้เนือ้แข็งซึ่งส่วนมาก 
จะใช้ไม้สกั หรือไม้แดง) คาน แฝกหญ้าคา ไม้ไผ่สบัฟากเพ่ือท าฝา และพืน้บ้าน  
โดยไม้ท่ีน ามาสร้างบ้านไม่ว่าจะน ามาสร้างเป็นเสาบ้านก็ดี คานบ้านก็ดี ซึ่งต้อง
เป็นไม้เนือ้แข็ง และการจะใช้ต้องขออนญุาตไปยงัก านนั ผู้ ใหญ่บ้านโดยประสาน
ผ่านทางชมุชน และส่วนท่ีสองเป็นการใช้ไม้ส าหรับกิจกรรมประเพณี ซึ่งประเพณี
ท่ีส าคญัของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ คือ ประเพณีเขาะจาเลอ ซึ่งเปรียบเสมือนปีใหม่
ของชาวลาหู่ โดยในการจดังานต้องมีการไปตดัไม้มาท าฟืน เพ่ือจุดกองไฟเพ่ือ
ความอบอุ่นรวมถึงเพ่ือประกอบอาหารในเทศกาลดงักล่าว โดยไม้ท่ีใช้ในการท า
ฟืนจะเป็นไม้สนหรือไม้ต้นพริก ซึ่งเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้ตดัได้เฉพาะในช่วง
เทศกาลเท่านัน้ และต้องไปตัดในป่าลึกและน าใช้พอสมควรโดยผู้ ใหญ่บ้าน 
จะเป็นผู้ประกาศว่าจะน ามาใช้ได้ในปริมาณเท่าใด ซึ่งตามความเช่ือของชาวลาหู่ 
จะไม่น าไม้จากต้นไม้ท่ีล้มแล้วมาประกอบพิธีเน่ืองจากมีความเช่ือว่าต้นไม้ท่ีล้ม
เป็นต้นไม้ไมดี่ไมค่วรน ามาใช้ 
  การจัดการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ทัง้ในบ้านป่ายาง
และบ้านยะโป๋นัน้ มีการจัดการโดยอาศยัพืน้ฐานความเช่ือเป็นหลัก เน่ืองด้วย
ลักษณะการด ารงชีวิตของชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ มีความผูกพันเช่ือมโยงกับ 
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ความเช่ือและความนบัถือในเร่ืองผี กิจกรรมของชมุชนสว่นมากจะเป็นกิจกรรมอนั
เก่ียวกับความเช่ือในเร่ืองผีเป็นส าคญั เช่น การเลีย้งผี ไหว้ผี (ซาบี) พิธีทรายก่อ 
(เซก่อเว) พิธีการไหว้ต้นไม้ ขอขมาต้นไม้ โดยบริเวณท่ีมีการประกอบพิธีกรรมจะมี
ความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอยู่และห้ามตดัต้นไม้หรือเข้าไปบุกรุกในบริเวณนัน้ 
โดยเฉพาะในบริเวณรอยพระพุทธบาทซึ่งชาวลาหู่ ในบ้านป่ายางเคารพนับถือ 
เป็นอย่างมาก ชาวบ้านมีความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือมีผีเฝา้ จะไม่ไปตดัต้นไม้
และไม่มีการบกุรุกป่าในบริเวณนัน้ ทรัพยากรป่าไม้ในบริเวณนัน้จึงมีความอุดม
สมบรูณ์ 
  2. ทรัพยากรน า้ ในบ้านป่ายางนัน้ล าน า้ห้วยน า้เตงิ และน า้ตก
ม่วงสร้อยถือเป็นแม่น า้สายหลักของชุมชน ส่วนในบ้านยะโป๋ มีน า้ตกหมอแปง 
ซึ่งถือเป็นต้นน า้ท่ีส าคญัของคนในชมุชนเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยตลอดทัง้ปี 
การใช้น า้จะแยกออกเป็นสองสว่นส าคญั สว่นแรก คือการใช้น า้เพ่ือการเกษตร ทัง้
ในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋จะใช้น า้โดยการต่อท่อโดยตรงจากตาน า้ (ต้นน า้) 
และต่อท่อมายังแปลงเกษตรของตน ซึ่งในบ้านป่ายางไม่พบเห็นฝายหรือ 
อ่างกกัเก็บน า้ท่ีจะเก็บน า้ไว้ใช้ได้ในช่วงฤดแูล้ง แตแ่ถวบริเวณบ้านม่วงสร้อยซึ่ง
เป็นพืน้ท่ีต ่าลงมาจากบ้านป่ายางเร่ิมมีการสร้างฝายเก็บน า้เพ่ือใช้ในช่วงฤดแูล้งแล้ว 
ในส่วนบ้านยะโป๋ยังไม่พบเห็นฝายเก็บน า้หรืออ่างกักเก็บน า้เช่นเดียวกัน แต่ชุมชน 
เร่ิมเห็นความส าคัญในการสร้างอ่างกักเก็บน า้ประกอบกับองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลแม่นาเติง ก าลังเสนอเร่ืองของบในการจัดสร้างบ่อภัยแล้ง 12 บ่อ  
เพ่ือเก็บกกัน า้ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ในสว่นท่ีสอง คือ การใช้น า้เพ่ือการอปุโภคบริโภค 
ทัง้ในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋การใช้น า้เพ่ือการอุปโภคบริโภคจะใช้น า้ประปา 
(ประปาภูเขา) ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง จดัให้มีโดยให้ชุมชนดแูล
จดัการกนัเองและเก็บคา่น า้ในอตัราท่ีถกู คือ 70 บาทตอ่ปี โดยมีข้อตกลงระหว่าง
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กันว่าต้องใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคเท่านัน้ห้ามใช้เพ่ือการเกษตร โดยชุมชม 
ได้ตกลงจดัสรรแบง่เวลาในการใช้น า้ให้ใช้ได้อยา่งทัว่ถึง ซึง่การจดัสรรเชน่นีท้ าให้
ลดปัญหาความขดัแย้งระหวา่งชมุชนได้ 
  ในการจัดการดูแลและอนุรักษ์ทรัพยากรน า้ ทัง้ในบ้านยะโป๋
และบ้านป่ายางกิจกรรมท่ีชมุชนสร้างขึน้มาโดยเพ่ือการดแูลและอนรัุกษ์จะผกูพนั
เช่ือมโยงกับความเช่ือในเร่ืองของผีเช่นกันซึ่งสามารถเห็นได้ในพิธีกรรมการ 
ขอขมาต้นน า้ โดยในบ้านป่ายางไม่มีพิธีกรรมเก่ียวกับน า้ให้เห็นเด่นชัดเท่า 
บ้านยะโป๋ ซึ่งชุมชนบ้านยะโป๋มีความเช่ืออย่างแรงกล้าว่าน า้ตกหมอแปง 
มีเจ้าท่ีและสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิคอยปกปักษ์รักษาคุ้มครอง ชาวบ้านจึงมกัจะท าพิธีกรรม
ในบริเวณดังกล่าว เพ่ือขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธ์ิหรือผีเจ้าป่าเจ้าเขา ช่วยปกป้อง
คุ้มครอง และให้ผลผลิตทางการเกษตรดี โดยพิธีกรรมจะท าในบริเวณน า้ตก  
และชาวบ้านจะช่วยกนัดแูลรักษาน า้ตก และตามพืน้ฐาน ความเช่ือของชาวลาหู่
วา่ต้นน า้เป็นต้นก าเนิดสรรพชีวิตชมุชนจงึต้องดแูลให้ดี 
  3. กฎระเบียบของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในบ้านป่ายางกฎระเบียบท่ีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรธรรมชาตมีิเพียงข้อเดียว 
คือ ห้ามน าไม้แปรรูปออกนอกหมู่บ้าน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการน าไม้ในป่ามาใช้ 
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จะอนุญาตให้ใช้ได้เฉพาะคนในชุมชนเท่านัน้
และห้ามท าเพ่ือการค้าหรือการพาณิชย์แตอ่ยา่งใด ในสว่นบ้านยะโป๋มีกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวกับการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอยู่ 2 ประการ ข้อหนึ่งคือ การห้ามตดั
ต้นไม้บริเวณหวัน า้ตก เน่ืองจากคนในชมุชนในบ้านยะโป๋ให้ความส าคญัในแหล่ง
น า้โดยเฉพาะต้นน า้อนัถือเป็นต้นก าเนิดของสรรพชีวิต ทัง้ป่าไม้ สตัว์ และมนษุย์ 
ชาวลาหู่  ในบ้านยะโป๋จึงให้ความส าคัญในการดูแลแหล่งน า้ตลอดจนป่าไม้ 
ท่ีอยู่ในบริเวณนัน้อย่างยิ่ง และข้อสอง คือห้ามขายท่ีดินให้บุคคลภายนอก  
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ซึ่งคนชมุชนในบ้านยะโป๋นีมี้ความรักและหวงแหนในพืน้ท่ีเป็นอย่างมากโดยเห็นว่า
พืน้ท่ีดงักล่าวเป็นบ้านเกิดจึงไม่ยอมให้พืน้ท่ีไปอยู่ในมือของนายทุนท่ีจะน าไป 
ท ารีสอร์ท หรือ ท าธุรกิจการค้าอยา่งอ่ืน ๆ 
 
6. อภปิรายผล 
 

6.1 ลักษณะการรวมตัวของคนในชุมชน 
กลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ลาหู่ ท่ีอาศัยอยู่ในบ้านป่ายาง และบ้านยะโป๋  

 ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะการรวมตวัของ 
กลุ่มชาติพนัธุ์ท่ีมีรากเหง้า ต้นก าเนิดมาจากท่ีเดียวกนั คือ จากยอดดอยจิกจ้อง 
ซึ่งบรรพบุรุษของกลุ่มชุมชนชาติพันธุ์ ท่ีอาศยัอยู่ในบ้านป่ายางและบ้านยะโป๋ 
เป็นกลุ่มเดียวกัน แต่อพยพย้ายถ่ินฐานอาศัยในพืน้ท่ีต่างกัน จารีตประเพณี 
ศลิปะวฒันธรรม การด ารงชีวิต วิถีชีวิตและความสมัพนัธ์ระหวา่งคนในครอบครัว
กบัคนในชมุชนชาตพินัธุ์ลาหู ่ยงัคงมีลกัษณะเหมือนกนั อีกทัง้ยงัมีการใช้ภาษาถ่ิน
เป็นของตนเอง มีการรับและศึกษาภาษาของคนเมือง เน่ืองจากในการศึกษา 
ของนกัเรียนชาวลาหู่ ต้องศึกษารวมกับกลุ่มเด็กนกัเรียนคนเมืองจึงมีการศกึษา
ภาษาไทยของคนเมืองด้วย ตลอดทัง้ในเร่ืองของความเช่ือและความนับถือของ
ชุมชนชาติพนัธุ์ลาหู่ ในทัง้สองบ้านต่างเป็นอย่างเดียวกัน คือ เช่ือและนบัถือผี 
ผู้วิจยัจงึเห็นวา่การรวมตวัของกลุ่มชมุชนชาตพินัธุ์ลาหู ่ทัง้ท่ีอาศยัอยู่ท่ีบ้านป่ายาง
และบ้านยะโป๋นัน้เป็นการรวมกลุ่มในลักษณะของ “ชุมชนท้องถ่ินดัง้เดิม” 
เน่ืองจากคนในพืน้ท่ีตา่งมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั และมีความสมัพนัธ์กบัระบบ
กลุม่ตา่ง ๆ ภายนอกร่วมกนั (โกวิทย์ พวงงาม, 2547: 266) เป็นการรวมตวักนัของ
กลุ่มคนท่ีสืบเชือ้สายเดียวกันมาโดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกันมีความเอือ้อาทรกัน 
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(ประเวศ วะสี , 2541: 15) มีการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ 
มีความรู้สึกว่าเป็นคนชมุชนเดียวกนั (กาญจนา แก้วเทพ, 2538: 14) มีวฒันธรรม 
จารีตประเพณีผูกพันร่วมกันมาอย่างยาวนานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (ชยันต์ 
วรรธนะภูติ, 2536: 24) ชุมชนในลักษณะนีจ้ะอาศัยอยู่ในชนบทท่ีแวดล้อม 
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ และมีการด ารงชีวิตด้วยการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ 
(สุนีย์ มลัลิกะมาลย์, 2545: 93) โดยมีรากเหง้า แหล่งก าเนิด สืบสายเผ่าพนัธุ์มาจาก
บรรพบุรุษร่วมกัน มีความผูกพนักันโดยทางประวัติศาสตร์และการด าเนินชีวิต
หรือวัฒนธรรมของตนเองโดยเฉพาะ อีกทัง้ยังยึดโยงเข้ากันด้วยความเช่ือว่า 
มีพืน้เพและแบบแผนในการด าเนินชีวิตแบบเดียวกัน ตลอดจนอาศัยแหล่ง 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นฐานในการด ารงชีพร่วมกนัยิ่งกว่าความมีชาติพนัธุ์
ร่วมกนั หรือการมีหลกัแหลง่ในท้องท่ีแหง่หนึง่แหง่ใดโดยเฉพาะ (กิตตศิกัดิ ์ปรกติ
, 2550: 104) และเป็นกลุ่มคนท่ีด ารงอยู่ตัง้แต่ก่อนมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนมีการปฏิรูป 
การบริหารราชการแผน่ดินและจดัระเบียบการปกครองใหมเ่ป็นหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 
(จังหวัด) จึงถือเป็นชุมชนและควรได้รับการรับรองสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญ
เช่นเดียวกับชุมชนอ่ืน ๆ  และแม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
2560 ซึ่งเป็นฉบบัปัจจุบนัจะไม่มีการก าหนดหมวดหมู่ “สิทธิชุมชน” แต่ยังคง
ก าหนดรับรองสิทธิของกลุ่มคนท่ีรวมตวักันเป็นชุมชนโดยไม่มีการแยกประเภท
ของชุมชน ดงันัน้ ชุมชนชาติพนัธุ์ลาหู่ในพืน้ท่ีดงักล่าวย่อมได้รับการรับรองและ
คุ้มครองในสิทธิ เพ่ือให้ชุมชนสามารถช่วยกันดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ร่วมกนั ให้เกิดการอนรัุกษ์ และฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยัง่ยืนเชน่กนั 
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6.2 มุมมองสิทธิชุมชน 
จากผลการวิจยัท าให้เห็นว่าสิทธิชมุชนของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ในพืน้ท่ี

ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ยงัไม่รับการยอมรับหรือรับรอง
ในทางปฏิบตัิเท่าท่ีควร โดยในกลุ่มชุมชนมีการตระหนกัและให้ความส าคญัแก่
ชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนโดยการตัง้คณะกรรมการของหย่อมบ้าน
เพ่ือเป็นตวัแทนในการเรียกร้องสิทธิตา่ง ๆ จากภาครัฐ ซึง่การเรียกร้องจากภาครัฐ
ส่วนมากเป็นการเรียกร้องสาธารณูปโภคหรือสิทธิขัน้พืน้ฐานโดยมิได้มีการ
เรียกร้องในสิทธิท่ีเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอันอาจมีสาเหตุ
เน่ืองมาจากแนวทางการจัดการดงักล่าว ถูกจ ากัดขอบเขตและค าจ ากัดความ 
โดยภาครัฐ ซึง่ในสว่นนีจ้ะสะท้อนมมุมองสิทธิชมุชนจากทัง้สองภาคสว่น กลา่วคือ  

สิทธิชุมชนในมุมมองของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุ กลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ 
ในต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้ เป็นกลุ่มท่ีรวมตวักนัและ
โดยมีจารีตประเพณีเป็นของตนเอง มีความเก่ียวข้องเช่ือมโยงกนัของคนในชมุชน
ในลกัษณะระบบเครือญาติ โดยกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ มองว่าชุมชนเป็นหน่วยทาง
สังคมท่ีมีความส าคญัและจุดเช่ือมโยงคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันคือความเช่ือ
ความศรัทธาในผู้น าชมุชนของตนเอง ซึง่กลุม่ชาตพินัธุ์ลาหู ่ในพืน้ท่ีมีการรวมกลุม่
และตัง้คณะกรรมการหย่อมบ้านเพ่ือเป็นตวัแทนของคนในชมุชนในการเรียกร้อง
สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนเอง และมองว่ากลุ่มชาติพนัธุ์ของตนมีสิทธิไม่น้อยไปกวา่
กลุ่มชาติพันธุ์ อ่ืน ๆ ในส่วนสิทธิในการจัดการดูแลและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาตินัน้ชาวลาหู่ มองว่าเป็นสิทธิท่ีเกิดขึน้และมีอยู่ตามธรรมชาติ 
และชาวลาหู่ มีภูมิปัญญาพืน้บ้านในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติตาม
รูปแบบแนวคิด จารีตประเพณีท่ีบรรพบรุุษของตนได้ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นแตก่าร
ใช้ประโยชน์และการจดัการดแูลถูกจ ากดัด้วยกฎเกณฑ์ของภาครัฐ ดงันัน้ การท่ี
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ภาครัฐหนัมาให้ความสนใจในสิทธิชมุชนโดยให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจดัการดแูล
ทรัพยากรธรรมชาติ ภาครัฐควรจะให้การยอมรับในกฎเกณฑ์ จารีตประเพณีของกลุ่ม
ชุมชน ตลอดจนให้การสนับสนุนและดึงศกัยภาพท่ีแท้จริงของชุมชนออกมาใช้
ประโยชน์ให้ได้ และการท่ีรัฐมองว่าทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีเป็นของภาครัฐ
มิใช่ของกลุ่มชุมชน ท าให้กลุ่มชุมชนไม่ให้ความสนใจและต่ืนตัวในการดูแล
จดัการทรัพยากรธรรมชาติเท่าท่ีควรจะเป็น และเฝ้ารอให้ภาครัฐก าหนดเง่ือนไข 
กฎเกณฑ์ตา่ง ๆ และรอปฏิบตัติามเพ่ือให้ไมเ่กิดความขดัแย้งตอ่ไปเทา่นัน้ 

สิทธิชุมชนในมุมมองของภาครัฐ หลักการในเร่ืองสิทธิชุมชนเกิดจาก
แนวคิดท่ีภาครัฐรวมอ านาจและจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแบบเบ็ดเสร็จ 
ฝ่ายเดียวแล้วไม่ประสบความส าเร็จ เลยกระจายอ านาจในการใช้ประโยชน์ให้
ชมุชนและให้ชมุชนเข้าชว่ยเหลือ สอดสอ่ง ตลอดจนดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งสมดลุและยัง่ยืน หนว่ยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการดแูลทรัพยากรธรรมชาต ิ
ตลอดจนให้ความชว่ยกลุม่ชาตพินัธุ์จงึมองวา่ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเกิดขึน้นัน้มีไว้
เพ่ือประโยชน์สว่นรวมและภาครัฐเป็นเจ้าของโดยชมุชนหรือบคุคลใดไมมี่เอกสิทธ์ิ
พิเศษเหนือทรัพย์ เพียงแตภ่าครัฐอนญุาตให้คนในชมุชนสามารถใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาตินัน้ได้ แตชุ่มชนมีหน้าท่ีในการชว่ยเหลือสอดส่องจดัการดแูล 
ตลอดจนปอ้งกนัมิให้บคุคลอ่ืนเข้ามาท าลายทรัพยากรธรรมชาติในท้องท่ีของตน  

ในมมุมองของภาครัฐยงัมีอคติในการมองกลุ่มชาติพนัธุ์ว่าเป็นผู้ท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ช่วยในการจัดการดูแลรักษาจนลืมมองพืน้ฐาน 
การด ารงชีวิต และจารีตประเพณี ตลอดจนการด ารงชีวิตดัง้เดมิของกลุม่ชาตพินัธุ์ 
และมองว่าไม่ควรให้สิทธิในการจดัการดแูลรักษาทรัพยากรธรรมชาติด้วยตนเอง
โดยอาศยัจารีตประเพณีหรือภมูิปัญญาดัง้เดมิอยา่งเตม็ท่ี 
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6.3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
ในชุมชนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติตามวิถีความเช่ือของคนใน

ชมุชนซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม การไหว้ หรือการสกัการบชูาอนัถือ
เป็นการแสดงออกในรูปแบบการจดัการตามวิถีชีวิตและจารีตประเพณีของกลุ่ม
ชุมชน แต่รูปแบบในการจดัการดงักล่าวนัน้ไม่ได้รับการยอมรับและได้รับความ
สนใจจากภาครัฐหรือบุคคลภายนอกอันอาจเน่ืองมากจากมุมมองทัศนคติของ
ภาครัฐท่ีมองว่ากลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ เป็นพวกท่ีใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ดแูล
รักษา ประกอบกับการดูรักษาของชาวลาหู่ ไม่ได้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนใน
มุมมองของภาครัฐ จนท าให้ภาครัฐไม่ยอมรับในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
ตามวิถีของชมุชนพร้อมมองกลุม่ชาตพินัธุ์ในทางท่ีไมดี่  

ในส่วนของภาครัฐก็ยังไม่สามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างเต็มท่ีอันอาจ
เน่ืองมาจากเหตุท่ีภาครัฐมีมุมมองและทัศนคติท่ีไม่ดีต่อชุมชนส่งผลให้ชุมชน
ไม่ให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการร่วมกันจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และไม่ได้รับความไว้วางใจจากชุมชนหรือคนในชุมชนอย่างแท้จริง 
อีกทัง้การเปิดโอกาสให้ชุมชนส่งตัวแทนเข้ามาเป็นสมาชิกในองค์กรบริหาร 
สว่นต าบลอนัมีวตัถปุระสงค์เพ่ือร่วมมือกนัในการจดัการทรัพยากรธรรมชาตริะหว่าง
ภาครัฐและเอกชน แต่ตวัแทนไม่ได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐหากแต่กลายเป็น
กระบอกเสียงให้ชุมชนทราบข้อมูลของภาครัฐและน าไปใช้ในทางท่ีผิดเพ่ือหลีก
เล่ียงการจบักมุของภาครัฐและหลีกเล่ียงการให้ความร่วมมือกบัภาครัฐท าให้การ
จดัการทรัพยากรธรรมชาตไิมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร 
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7. ข้อเสนอแนะ 
 
 7.1 ข้อเสนอแนะการน าวิจัยไปใช้ 

เน่ืองจากการศึกษาวิจัยสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ พบว่ากลุ่มชุมชนชาติพนัธุ์ลาหู่ ในพืน้ท่ีต าบลแม่นาเติง 
อ าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มชุมชนของตน 
ตลอดจนมีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยอาศัยวิถีชีวิต จารีตประเพณี 
ท่ีสืบทอดจากบรรพบุรุษ แต่ภาครัฐยังไม่ยอมรับและมีทัศนคติเป็นลบต่อแนวทาง 
การจดัการดงักล่าว อนัส่งผลให้การด าเนินการจดัการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้
หลกัการสิทธิชมุชนจงึยงัไมส่ามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  

จากปัญหาดังกล่าวผู้ วิจัยจึงเห็นว่าภาครัฐควรท าความเข้าใจถึง  
“สิทธิชุมชน” ในมุมมองท่ีกว้างกว่า “สิทธิ” ทั่วไปตามท่ีก าหนดในรัฐธรรมนูญ  
โดยให้ความส าคญัแก่ชุมชนเป็นท่ีตัง้ ลดความกดดันหรือคาดหวังจากชุมชน  
อีกทัง้ภาครัฐต้องท าความเข้าใจสิทธิชุมชนในมุมมองท่ีเป็นสิทธิของชุมชน  
มิใชส่ิทธิชมุชนภายใต้ขอบเขตของภาครัฐ 

ตลอดจนภาครัฐต้องท าความเข้าใจพืน้ฐานวิถีชีวิตและจารีตประเพณี
ของกลุ่มชาติพนัธุ์ลาหู่ ท่ีแสดงออกในการจัดการทรัพยากรธรรมโดยปราศจาก
อคต ิและพยายามดงึอตัลกัษณ์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติอนัเกิดจากวิถีชีวิต 
หรือภมูิปัญญาท่ีโดดเดน่ออกมาท าให้กลายเป็นจดุเดน่ของชมุชน เชน่ หากความ
เช่ือของชมุชนมีความเช่ืออย่างแนบแน่นในเร่ืองผี หรือเทพเจ้า โดยแสดงออกมา
เป็นพิธีกรรมการบูชาต้นไม้หรือต้นน า้ ภาครัฐอาจให้การสนับสนุนพิธีกรรม
ดงักล่าวให้เป็นท่ียอมรับของสงัคม ซึ่งหากภาครัฐให้การยอมรับในแนวทางการ
จดัการตา่ง ๆ  ของชมุชนย่อมส่งผลตอ่จิตใจของคนในชมุชน กล่าวคือ เม่ือภาครัฐ
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ยอมรับและเห็นความส าคญัของกลุ่มชมุชน กลุ่มชมุชนย่อมยอมรับและให้ความ
ร่วมมือแก่ภาครัฐในการด าเนินการตา่ง ๆ ตอ่ไป 

และท้ายนีก้ารด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายใต้หลักการ 
สิทธิชมุชนท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนญูนัน้จะไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 
หากชมุชนไมใ่ห้ความร่วมมือหรือเปิดใจให้รัฐเข้าไปมีสว่นร่วมและสนบัสนนุ ดงันี ้
สิ่งส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าให้ภาครัฐและชุมชนสามารถด าเนินการร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทัง้ภาครัฐและชุมชนต้องมีการสร้างความเข้าใจและก าหนด
ข้อตกลง ขอบเขตหรือกฎกติการ่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ งสิทธิชุมชนท่ีคน 
ภายในชมุชนจะสามารถมีสว่นร่วมกบัภาครัฐในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิ 
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ประเทศกมัพชูาปัจจบุนั ท่ีจารึกเป็นภาษาเขมรโบราณพบ 2 หลกั มีอายอุยูใ่นราว
พุทธศตวรรษท่ี 16 บทความนีมี้จุดประสงค์เพ่ืออ่านและแปลจารึกทัง้สองหลกั  
มีวิธีการศกึษาโดยการถ่ายถอดค าอ่านจากส าเนาจารึก และน าไปเทียบกับหลกั
ศิลาจารึกเพ่ือได้ค าอ่านท่ีถกูต้อง ท าให้ค าแปลมีความชดัเจนมากท่ีสดุ ส่งผลถึง
การวิเคราะห์และการตีความเนือ้หาในจารึก เนือ้ความในจารึกกล่าวถึงรูปเคารพ
พระโพธิสตัว์และพทุธเทพองค์อ่ืน ๆ  แสดงให้เห็นวา่ในชว่งเวลาดงักลา่วอาณาจกัร
เขมรโบราณคงจะมีการนบัถือศาสนาพทุธและเป็นศาสนาพทุธในนิกายมหายาน 
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Abstract 
 

Phnom Banteay Neang inscriptions are found in the northwestern part 
of present Cambodia. Two of them were inscribed into Khmer language and 
existed in the 16th Buddhist century. The purpose of this article was to read and 
translate Khmer language inscribed in both of the inscriptions. This was done 
through transliteration method from the inscriptions’ rubbings and then 
comparison with the inscriptions to acquire accurate readings. By doing this, it 
made the interpretation completely explicit and led to analyzing and 
interpreting inscriptions’ contents. Details of the contents were found related to 
icons of Bodhisatta and other Buddhist gods, showing that the former Khmer 
Empire might believe in Mahayana Buddhism. 
 
Keywords:  Khmer Inscriptions,  Mahayana Buddhism,  
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221 จารึกภาษาเขมรที่พนมบันทายนาง (K.214 และ K.791) 

จารึกพบท่ีภูเขาพนมบันทายนาง หรือมีอีกช่ือหนึ่งว่า พนมแกรนาง 
(Etienne Aymonier, 1999: 100) ซึง่เป็นภเูขาขนาดยอ่ม ๆ มีความสงูประมาณ 40 
เมตร ตัง้อยู่ห่างจากเมืองมงคลบุรี ในจงัหวดับนัทายมีชยั2 ไปทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร ทัง้หมด 3 หลกั คือ K.213, K.214 และ K.791 

จารึก K.213 เป็นจารึกท่ีจารด้วยภาษาสันสกฤตบนฐานของศิวลึงค์ มี
เพียงหนึ่งบรรทัด ข้อความในจารึกกล่าวถึงการท่ีพระเจ้าภววรมันได้ทรง
ประดิษฐานศิวลึงค์แห่งไตรยมัพก (Auguste Barth, 1885: 26-28) เน่ืองจากจารึก
กล่าวถึงพระเจ้าภววรมนัท่ี 13 ดงันัน้อายุของจารึกชิน้นีจ้ึงสนันิษฐานว่าน่าจะมี
อายอุยูใ่นราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 11 

จารึกหลกัท่ี K.2144 มีลกัษณะเป็นแผน่ศลิาส่ีเหล่ียมคล้ายใบเสมาขนาด 
53.5 ซม. x 36.5 ซม. x 8.5 ซม. โดยท่ีด้านหนึ่งของจารึกมีการสลกัเป็นรูปบุคคล
ประนมมืออยู่ด้านบน ภาษาท่ีใช้ในการจารมีทัง้ท่ีเป็นภาษาสนัสกฤตและภาษา
เขมรโบราณ จารึกมีทัง้หมด 41 บรรทดั โดยในด้านแรกถกูจารเป็นภาษาสนัสกฤต
จ านวน 21 บรรทดั และในด้านท่ีสองเป็นภาษาสนัสกฤต 5 บรรทดั อีก 15 บรรทดั
เป็นภาษาเขมรโบราณ ในส่วนของภาษาสันสกฤตมีการระบุมหาศักราช 9035 

                                                   
2 แตเ่ดิม เมืองมงคลบรีุ ขึน้อยูก่บัจงัหวดัพระตะบอง 
3 (ในประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรเขมรโบราณ กษัตริย์เขมรที่มีพระนามวา่ พระเจ้าภววรมนั มี
สององค์คือ พระเจ้าภววรมนัที่ 1 (ราว พ.ศ. 1093 - ?) และพระเจ้าภววรมนัที่ 2 (ราว พ.ศ. 1171 
- ?) ส าหรับจารึกหลกันี ้เซเดย์สนันิษฐานวา่นา่จะเป็นพระเจ้าภววรมนัที่ 1 ด ูGeorge Cœdès, 
1966: 4) 
4 หมายเลขทะเบียนในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ (Musée National de Phnom 
Penh) หมายเลขเก่าคือ D 49 D 1.15 หมายเลขใหม ่คือ K 1767 
5 แตเ่ดิม ศกัราชถกูอา่นเป็น 907 และ 908 ที่ถกูคือ 903. 
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ตรงกันกับ พ.ศ. 15246 ข้อความเร่ิมต้นด้วยการกล่าวค าสรรเสริญให้กับ
พระพทุธเจ้าและพทุธเทพในศาสนาพทุธแบบมหายาน คือ พระโลเกศวรและนาง
ปรัชญาปารมิตา (โศลกท่ี 1-3) ตอ่มาได้กล่าวถึงการประดิษฐานประติมากรรมรูป
เคารพนางปรัชญา-ปารมิตา (มารดาแห่งพทุธ) และพทุธเทพท่ีมีพระนามว่า ชคที
ศวร7 โดย ตริภุวนวชัระ (Tribhuvanavajra) นอกจากนีย้งักล่าวถึงการประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปเคารพพระโลเกศวร โดย โสมวชัระ ในปีดงักล่าวด้วยในส่วนของ
ภาษาเขมรโบราณนัน้ระบุมหาศกัราช 902 ตรงกันกับ พ.ศ. 1523 มีการกล่าวถึง
นามของ ตริภุวนวชัระ (Tribhuvanavajra) และครอบครัว ได้ถวายข้ารับใช้ให้แด่ 
“พระกมรเตง อญั ไตรโลกยวิชยาคีศวรี” ตอ่มาข้อความในจารึกยงักลา่วถึง การท่ี
อาจารย์ตริภุวนวชัระได้ให้ “พระกมรเตง อญั ไตรโลกยนาถ” กบั เตงไว และโลญ 
โสมวชร โดยสนันิษฐานว่าทัง้ “พระกมรเตง อญั ไตรโลกยวิชยาคีศวรี” และ “พระ
กมรเตง อัญ ไตรโลกยนาถ” น่าจะเป็นรูปเคารพประจ าศาสนสถานแห่งนี ้จาก
หลกัฐานในข้อความจารึกภาษาสนัสกฤตในหลกัเดียวกันท าให้สนันิษฐานได้ว่า 
รูปเคารพทัง้สององค์นีค้งจะเป็นรูปเคารพเน่ืองในพทุธศาสนาแบบมหายานอยา่ง
แน่นอน แต่ไม่ทราบได้อย่างชดัเจนว่าเป็นพระพุทธรูปหรือพระโพธิสตัว์องค์ใด

                                                   
6 ตรงกนักบัรัชกาลของพระเจ้าชยัวรมนัที่ 5 (พ.ศ. 1511-1543) 
7 ชคทีศวร มาจากค าวา่ ชคตฺ + อีศวร แปลวา่ผู้ เป็นใหญ่แหง่โลก การตัง้พระนามวา่ “ชคทศีวร” 
นัน้ก็มีความหมายสอดคล้องกับความหมายของพระโลเกศวรเพราะทัง้สองค านีต้่างก็แปล
ความหมายคล้ายกนัว่า “ผู้ เป็นใหญ่แห่งโลก” หรือ “ผู้ เป็นเจ้าแห่งโลก” จึงสนันิษฐานว่ารูป
เคารพที่มีพระนามวา่ “ชคทีศวร” องค์นีน้า่จะเป็นประติมากรรมรูปเคารพพระโลเกศวรหรือพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวรนัน้เอง ส าหรับพระนามวา่ “ชคทีศวร” มีปรากฏมาแล้วตัง้แต ่พ.ศ. 1334 
ที่จารึกปราสาทตาเกียม (K.244) ในจงัหวดัก าปงธม 
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เพราะจากความหมายของพระนามสามารถแทนคุณสมบตัิทัง้ของพระพุทธรูป
และพระโพธิสตัว์ได้ 

จารึกภาษาเขมรโบราณอีกหลักหนึ่งท่ีพบท่ีปราสาทแห่งนี  ้คือ จารึก 
K.791 เป็นจารึกท่ีมีเพียงสองบรรทัดเท่านัน้ ในจารึกมีการระบุพระนามท่ี
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระนามของพระบาทสุริยวรมันท่ี 28 และการสร้าง
ประติมากรรมรูปเคารพมหากาล ส าหรับมหากาลนัน้เป็นเทพท่ีมีความเก่ียวข้อง
ทัง้ทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ มหากาลในศาสนาพราหมณ์ มกัจะมี
หน้าท่ีเป็นทวารบาล9 ของพระศิวะควบคูไ่ปกบัโคนนทิ10 และในบางครัง้มหากาล
เองก็อาจเป็นช่ือหนึ่งของพระศิวะด้วย (W.J. Wilkins, 1972: 235) ส่วนในศาสนา
พุทธนัน้พบว่ามหากาลนัน้มีก าเนิดจากพระธยานิพุทธทัง้ห้าซึ่งเป็นพุทธเทพใน
พทุธศาสนาแบบมหายานโดยลกัษณะทางประติมานวิทยาจะมีลกัษณะท่ีนา่กลวั
หรือดรุ้าย มีพระพกัตร์เดียวและอาจมีถึง 2, 4 หรือ 6 กร ถ้าในกรณีมี 8 พระพกัตร์

                                                   
8 ในประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรเขมรโบราณ กษัตริย์เขมรที่มีพระนามว่า พระบาทสุริยวร
มนั มีสององค์คือ พระบาทสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1545 - 1593) และพระบาทสุริยวรมันที่ 2 
(พ.ศ. 1656 - 1693) ส าหรับจารึกหลกันี ้เซเดย์สนันิษฐานว่าเป็นพระบาทสุริยวรมนัที่ 2 ดู 
George Cœdès, 1966: 8) 
9 ทวารบาลที่อยู่ตรงทางเข้าศาสนสถานที่สร้างถวายพระศิวะทางทิศตะวนัออกจะเป็นนนทิ
และมหากาล ทางด้านทิศใต้จะเป็น ภริงคิและวินายก ทางทิศตะวนัตกเป็น พระขนัทกุมาร
และรูปโคศกัดิ์สทิธ์ิ สว่นทางทิศเหนือจะเป็นฉนัทิ ด ูH. Krishna Sastri, 1986 : 254 n.1) 
10 แต่ในอาณาจกัรเขมรโบราณสมยัพระนครได้พบศิลาจารึก K.814 ที่ปราสาทโกกโป (Prasat 
Kôk Pô) โดยกลา่วถึงการสร้างรูปมหากาลและโคนนทิอยูด้่านหน้าศาสนสถานของพระวิษณ ุ
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างไศวนิกายและไวษณพนิกายในอาณาจักรเขมร
โบราณ ดรูายละเอียดของจารึกหลกันีท้ี่ Pierre Dupont et George Cœdès, 1937: 379-413. 
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พบว่าจะมีถึง 16 กร มีเขีย้ว พงุพุ้ยมีตวังูประดบัอยู่ วรรณะสีฟ้าหรือสีด าและจะ
ปรากฏรูปพระธยานิพุทธทัง้ห้าบนเคร่ืองประดับเศียรด้วย (Benoytosh 
Bhattacharyya, 1985: 120) ส าหรับหน้าท่ีของมหากาลในศาสนาพทุธนัน้คือเป็น
ธรรมบาล โดยมีสญัลกัษณ์ตรีศลูประกอบ (Alice Getty, 1962: 160-162)  

ส าหรับพืน้ท่ีตรงบริเวณเมืองมงคลบรีุ จงัหวดับนัทายมีชยั แตเ่ดิมอยู่ใน
จงัหวดัพระตะบองในบริเวณนี ้นกัวิชาการท่ีศกึษาเก่ียวกับเขมรศกึษาในอดีตเช่ือ
ว่าแต่เดิมคงจะเป็นท่ีตัง้ของเมืองท่ีส าคญัท่ีมีช่ือว่า อโมฆปรุะ (Amoghapura)11 
และมลัยาง (Malyāng)12 โดยเมืองอโมฆปรุะนัน้นา่จะอยูต่รงบริเวณทางเหนือของ

                                                   
11 ส าหรับเมืองอโมฆปรุะ (Amoghapura) นัน้ พบว่า มีการกลา่วถึงจากศิลาจารึกดงัต่อไปนี ้
จารึกวัดวิหารกุกที่ไพรแวง (K.60), จารึกปราสาทกรอจัปท่ีเกาะแกร์ในจังหวัดพระวิหาร 
(K.183), จารึกวดัแอกที่จงัหวดัพระตะบอง (K.211), จารึกปราสาทสงัขะที่จงัหวดัพระตะบอง 
(K.218), จารึกบนัทายเพราที่จงัหวดัพระตะบอง (K.221), จารึกสด๊กกกธมที่อรัญประเทศใน
ประเทศไทย (K.235), จารึกปราสาทกอกโปที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.256), จารึกที่โคปรุะทางทิศ
ตะวนัออกของพระราชวงัหลวงในจงัหวดัเสียมเรียบ (K.292), จารึกบาสกัที่จงัหวดัสวายเรียง 
(K.425), จารึกที่ปราสาทบนัทายกเด็ยในจงัหวดัเสียมเรียบ (K.532), จารึกพระพนมที่จงัหวดั
พระตะบอง (K.594), จารึกตวลโดนมาสที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.843) และจารึกวดัภทูี่บาสกัใน
ประเทศลาว (K.938) 
12 ในส่วนของเมืองมัลยาง (Malyāng) ก็พบว่ามีการกล่าวถึงจากในศิลาจารึกหลายหลกั
ด้วยกนัดงันี ้จารึกวดัสลาเกดที่จงัหวดัพระตะบอง (K.200), จารึกปราสาทจาร์ที่จงัหวดัเสยีม
เรียบ (K.257), จารึกโลเลยที่จงัหวดัเสียมเรียบ (K.329), จารึกปาลหาลที่จังหวดัพระตะบอง 
(K.449), จารึกปราสาทตาแก้วที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.536), จารึกสตงุจรัปที่จงัหวดัพระตะบอง 
(K.693) และจารึกพระโคที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.713) 
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จงัหวดัพระตะบองในปัจจุบนัและเมืองมลัยางก็น่าท่ีจะอยู่ในบริเวณทางใต้ของ
จงัหวดัพระตะบองในปัจจบุนั 
 

K.214 
ค าจารึก 

 

…(6)…//903 çaka daçamī ket mārggaçira vṛhaspativāra nu ācāryya 

(7) tribhuvanavajra samakṣa nu kule phoṅ pajvan khñuṃ ta vraḥ 

kamrateṅ añ trailo (8) kyavijayāgīçvarī  gho dharmma si aṅgāra 

si khñu si sudāsa si kaṃvai si saṃvār (9) si caṃlau tai paroṅ tai 

kandeṅ tai kaṃprvat tai kansom tai paroṅ sot (10) tai kaṃvai  

svok vaudi padigaḥ aval thm[u]r krapi aval  sre dakṣināgneya (11) 

sthalā lvoḥ vrai dan ār jaṃhvat vyar sre kvan tarāñ ti duñ ta me mau 

pi jvan ta (12) vraḥ kamrateṅ añ çrī trailokyavijayāgīçvarī  vraḥ 

kamrateṅ a (13) ñ trailokyanātha ti ācāryya tribhuvanavajra oy ta 

ten vai ta (14) phavan nu loñ somavajra syaṅ ta sanme ni sthāpanā 

oy ta kvan nu anak khloñ (15)  jvan khñuṃ tai kanso tai sthira 

gho chpoṅ si kantvah si kapur sre thpvaṅ tyak (16) ti duñ ta loñ heṃ 

stuk cok ti samakṣa nu kule phoṅ jaṃhvat vya (17) r aṃruṅ vraḥ 

bhay mvāy ti jvan ta vraḥ kamrateṅ añ çri trailokya (18) natha  

nau ge ta sakk kalpanā neḥ ge svey traitriṃçanaraka yāvat ca (19) 

ndrāditya mān ley //// kalpanā ta vraḥ praçasta khñuṃ (20) mvāy 

yajña mvāy dnāl raṅka  
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K.214 
ค าแปลจารึก 

 
…………//903 ศก ขึน้สิบค ่า เดือนมิคสิร13 วนัพฤหสับดี ด้วยอาจารย์ตริภวุนวชัร 
ร่วมด้วยตระกูล (ครอบครัว) ทัง้หมด ให้ถวายข้ารับใช้แด่ (ต่อ) พระกมรเตง อญั 
ไตรโลกยวิชยาคีศวรี  โฆธรรมมะ สิองัคาร สิขญ ุสิสทุาส สิก าไว สิจ าเลา ไตบ
โรง ไตกนัเทง ไตก าปรวตั ไตรกนัโสม ไตบโรงโสต ไตก าไว  ถาด ภาชนะ กระโถน 
เป็นจ านวน (อนั) มาก ววั ควายเป็นจ านวนมาก  ท่ีนา ทางตะวนัออกเฉียงใต้ (ท่ี
เป็น) โคก จนถึง ป่า ทนอาร ขนาด สอง (ท่ีนา) ท่ีนาลกู (ของ) ตราญ ท่ีซือ้ตอ่ (จาก) 
แมเ่มา แล้วถวายตอ่พระกมรเตง อญัศรี ไตรโลกยวิชยาคีศวรี  พระกมรเตง อญั 
ไตรโลกยนาถ ท่ีอาจารย์ตริภุวนวชัร (ได้) ให้ตอ่ เตงไว ผู้ น้องและโลญ โสมวชร ซึ่ง
เป็นผู้  ร่วมกันสถาปนาให้ต่อลูกและนกัโขลญ  ถวายข้ารับใช้ ไตกันโส ไตสถิร 
โฆโฉปง สิกันตวห์ สิกปรุ ท่ีนา (ด้าน) ทิศใต้ท่ีซือ้ต่อโลญเหม สดกุโจก ท่ีร่วมกับ
ตระกูล (ครอบครัว) ทัง้หมด ขนาดสอง (ท่ี) ความกว้าง ย่ีสิบเอ็ด ท่ีถวายต่อพระ
กมรเตง อัญศรีไตรโลกยนาถ  ส าหรับคนท่ีลัก (ขโมย/ท าลาย) กัลปนานีเ้ขา 
(จะต้อง) เสวยนรกไตรตรึงษ ตราบเท่าพระจนัทร์ (และ) พระอาทิตย์ (ยงั) มี (อยู่) 
เลย//// กลัปนาตอ่พระค าสัง่ (ด้วย) ข้ารับใช้ 1 ยชัญ์ 1 ทะนานข้าวสาร  
 
 
 
 

                                                   
13 ตรงกนักบัเดือนที่หนึง่ทางจนัทรคติ อยูใ่นช่วงเดือนธันวาคม 
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K.791 
ค าจารึก 

 
(1)…….[s]ū[ry]yava[r]mmadeva ka[ṃ]loñ anak sañjak sau --- 

(2) gi nu sthāpaṇā kamrateṅ añ çrīmahākāla 

 
K.791 

ค าแปลจารึก 
 

(1)…..สรูยวรมเทวะ ก โลญ อนกั สญัชกั14 เสา--- 
(2) ซึง่ได้สร้าง กมรเตง อญั ศรีมหากาล 
 
 ในอาณาจกัรเขมรโบราณจนถึงปัจจบุนันีมี้การค้นพบศลิาจารึกทัง้ท่ีเป็น
ภาษาเขมรโบราณและภาษาสนัสกฤต จ านวนพนักว่าหลกั ข้อมลูจากศิลาจารึก
ท าให้ทราบถึงเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม ความเช่ือและศาสนา แต่
ทัง้นีข้้อมลูท่ีได้ยงัไม่สมบรูณ์ชดัเจนมากนกั เน่ืองมาจากเง่ือนไขอ่ืน ๆ  เช่น สภาพ
ของศิลาจารึกท่ีไม่สมบรูณ์ สภาพของตวัอกัษรท่ีไม่ชดัเจน จ านวนของผู้อ่านและ
แปลจารึกท่ีมีอยูจ่ านวนน้อย เป็นต้น ดงันัน้การค้นพบศิลาจารึกใหม่ ๆ และมีการ
อ่านแปลจะเป็นการช่วยเพิ่มความกระจ่างให้กบัประวตัิศาสตร์และโบราณคดีใน
อาณาจักรเขมรโบราณให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ ศิลาจารึกท่ีพนมบันทายนางเป็น
ตวัอยา่งหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นข้อมลูของศาสนาในอาณาจกัรเขมรโบราณตรงบริเวณ
จงัหวดับนัทายมีชยัและพระตะบองในปัจจุบนั ว่ามีการนบัถือพระพุทธศาสนา
                                                   
14 ก โลญ อนกั สญัชกั เป็นช่ือต าแหนง่ 
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แบบมหายานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 แม้ว่าในช่วงเวลาเดียวกนันัน้ท่ีเมืองพระ
นครในอาณาจักรเขมรโบราณศาสนาพราหมณ์จะได้ รับความนิยมอยู่
คอ่นข้างมากเห็นได้จากปราสาทส าคญั ๆ เชน่ ปราสาทบนัทายสรี ปราสาทพิมาน
อากาศ ปราสาทบาปวน เป็นต้น  
 

อธิบายค าศัพท์ 
 

1. ta ตอ่ ผู้ /เป็นผู้  เขมรปัจจบุนัคือค าวา่ d¾ แปลวา่ ท่ี, อนั 
2. syaṅ เขมรปัจจบุนั คือค าวา่ suwg แปลวา่ “ซึง่” 
3. vyar เขมรปัจจบุนัคือค าวา่ BÍr แปลวา่ “สอง” 
4. โฆ (gho) และ สิ (si) เป็นค าน าหน้าช่ือข้ารับใช้ผู้ชายในสมยัพระนคร  
5. ไต (tai) เป็นค าน าหน้าช่ือข้ารับใช้ผู้หญิงในสมยัพระนคร15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 ในสมยัก่อนพระนคร ค าน าหน้าข้ารับใช้ผู้ชายคือ วา (vā) 
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ภาพที่ 1 บริเวณพนมบนัทายนาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 บริเวณพนมบนัทายนาง 
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ภาพที่ 3 บริเวณพนมบนัทายนาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 บริเวณพนมบนัทายนาง 
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ภาพที่ 5 จารึก K.214 ด้าน A (ภาพจาก corpus des Inscriptions du Cambodge. Vol.II) 
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ภาพที่ 6 จารึก K.214 ด้าน B (ภาพจาก corpus des Inscriptions du Cambodge. Vol.II) 
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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. 
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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 

ง’งง. 
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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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                            หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

• 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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                            หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

• 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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                            หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

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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                            หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

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 

 

 

 

 

 



 

      

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (ก.ค. – ธ.ค.) 2562 

ISSN: 2408 - 1639 

296 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                     

                                                     แหลง่ศลิปกรรมบนเส้นทางแผนท่ีโบราณ 

                                                     จากเมืองหนองบัวล าภูถึงเมอืงเวยีงจันทน ์

                                                     โดย อ.พงษ์ศักดิ์ อคัรวัฒนากุล  

                                                     ISBN: 978 – 616 – 394 – 321 - 7 

          216 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      สิมญวนในอีสาน                                     

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 1 - 6 

                                                      490 หนา้  

 

 

 

 

 

 



 
  

                                                        สิมรูปแบบฝีมอืช่างญวน 161 หลัง                                    

                                                        โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                        ISBN: 978 – 616 – 394 – 322 - 4 

                                                        340 หนา้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

          ฮูปแตม้อีสาน                                    

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 0 - 9 

                                                      236 หนา้ 

 

 

 

 

 

 



                                                           

             

      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

      “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 1”   

      หัวข้อ” “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” 

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559                                      

                                                             โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

                                                             328 หน้า 

                                                               

 

  

 

 

 

        เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

        “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 2”   

        หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ 

        วัฒนธรรมประเพณใีนอีสาน” 

        วันที่ 9 มีนาคม 2560                                      

                                                               โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

                                                               144 หน้า 



 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

“พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 3”   

หัวข้อ “ถอดรือ้พรมแดนความรู้: ความท้าทาย

ของสหวทิยาการในการพัฒนาท้องถิน่ โขง ชี มูล” 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561                                      

โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน  

จ านวน 3 เล่ม รวม 1476 หน้า 

 

 

 

 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
 

ศูนยก์ารเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอสีาน  

ส านักวิชาศกึษาท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

64 ถนนทหาร ต าบลหมากแข้ง 

อ าเภอเมอืง จังหวัดอุดรธาน ี41000  
 
 

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

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

            ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิและดาวนโ์หลดบทความได้ท่ี mcmac.udru.ac.th  

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