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วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มลู เป็นวารสารวิชาการดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์
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วิชาการของคณาจารย ์นกัศกึษา และผูส้นใจทั่วไป รวมทัง้เพื่อเป็นสือ่กลางในการแลกเปลีย่น
องคค์วามรูท้างวิชาการในดา้นมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ซึง่เนือ้หาของบทความมีสว่น
เก่ียวขอ้งกบัพืน้ถ่ินลุม่น า้โขง ชี มลู ในประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้
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 วารสารพืน้ถ่ินโขง ชี มูล เป็นพืน้ที่ในการเผยแพร่งานวิชาการดา้นมนษุยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สังกัดศูนย์การเรียนรู ้พุทธศิลป์ถ่ินอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่ วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในฉบับปัจจุบันนี ้ 
เป็นปีที่ 6 ฉบบัที่ 2 (หากนบัเป็นเลม่จะเป็นเลม่ในล าดบัที่ 12) มีบทความรวมจ านวนทัง้สิน้  
9 บทความ ประกอบด้วย บทความเรื่องแรก “เมืองเชียงคาน : การศึกษาพัฒนาการ 
ทางประวตัิศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น า้โขง” ของ ธีระวฒัน ์ แสนค า บทความเรื่อง 
ที่ 2 “กบฏเจา้อนวุงศ์ : ภาพสะทอ้นความสมัพนัธ์เชิงอ านาจระหว่างสยามกบัพืน้ที่อีสาน” 
ของ ประวิทย ์ สายสงวนวงศ ์บทความเรื่องที่ 3 “รูปแบบธาตุเจดีย์สมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง 
ณ ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จังหวดัศรีสะเกษ” ของ ธันยพงศ ์ สารรตัน  ์
บทความเรื่องที่ 4 “พฒันาการคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวดัอุดรธานี” ของ จิราพรรณ  
เอี่ยมแกว้ บทความเรื่องที่ 5 “กลองกิ่งพืน้บา้นอีสานจงัหวดัอดุรธาน ี: มรดกภูมิปัญญาและ
คณุค่าทางวฒันธรรม” ของ ไกรฤกษ์  ศิลาคม และคณะ บทความเรื่องที่ 6 “แนวทางการให้
แสงสว่างในสิมอีสานโบราณ” ของ ธีรพฒัน ์ หนองหารพิทกัษ์ บทความเรื่องที่ 7 “ชุมชน
ธนาคารตน้ไมบ้า้นท่าลี่ : การเกือ้กูลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสงัคม และสิ่งแวดลอ้ม” ของ  
ดิรก  สาระวดี และคณะ บทความเรื่องที่ 8 “รูปแบบการเรียนรูชุ้มชนเพื่อการใชป้ระโยชน ์
พชืสมุนไพรพืน้บา้น กรณีศึกษาลุ่มน า้ลี ้จงัหวดัล าพูน” ของ สามารถ  ใจเตีย้ และบทความ
เรื่องสุดทา้ย “การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พื่อส่งเสริมความสามารถการเขียน 
เชิงสรา้งสรรค์โดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ส าหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี”   
ของ ศศิพงษ์  ศรสีวสัดิ ์และปรณิ  ทนนัชยับตุร  

โดยยงัคงเหมือนกบัเลม่ที่ผา่นมา บทความในวารสารฯ ฉบบันี ้มีเนือ้หาที่หลากหลาย
แต่ละประเด็นลว้นมีความเขม้ขน้ น่าสนใจ และเป็นประโยชนต์อ่แวดวงวิชาการเป็นอยา่งยิ่ง 
จึงมุ่งหวงัว่า จะเป็นประโยชนต์่อผูอ้่าน ทัง้ในแง่ของการน าไปประยุกตใ์ชเ้พื่อพฒันาองค์
ความรู ้และพฒันาผลงานดา้นวิชาการ อย่างไรนัน้ ความเขม้ขน้ น่าสนใจ และประโยชนท์ี่
เกิดขึน้ในวารสารฯ ฉบับนี ้กองบรรณาธิการ ต้องขอขอบคุณผู้เขียน และผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาบทความทกุท่าน ที่มีสว่นประกอบสรา้งใหส้ิ่งขา้งตน้เกิดขึน้ สง่ผลใหท้กุบทความมี
คณุภาพและเป็นยอมรบั  

บทบรรณาธิการ 



 

ท้ายสุด กองบรรณาธิการ ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งในฐานนะผู้อ่าน ผู้เขียน 
ผูท้รงคณุวฒุิ และสมาชิกวารสาร ที่ไดต้ิดตามผลงานมาอยา่งตอ่เนื่องเสมอมา 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฒันาการทางประวัติศาสตรข์อง
เมืองเชียงคาน โดยวิธีการทางประวัติศาสตร ์จากการศึกษา พบว่า เมืองเชียง
คานเป็นชมุชนโบราณท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงในเขตเมืองซะนะคาม สาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และอ าเภอเชียงคาน จงัหวดัเลย มีพฒันาการการ
ก่อรูปความเป็นชมุชนเมืองในราวพทุธศตวรรษท่ี 18-19 ตอ่มาถกูผนวกเป็นส่วน
หนึ่งของอาณาจกัรลา้นชา้งท่ีถูกสถาปนาขึน้โดยพระเจา้ฟ้างุม้ เม่ือ พ.ศ. 1896 
ซึ่งมีศูนยก์ลางอยู่ท่ีเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงคานเป็นเมืองใหญ่ท่ีอยู่บน
เส้นทางคมนาคมตามล าแม่น ้าโขงระหว่างเมืองหลวงพระบางกับเมือง
เวียงจนัทน ์เม่ือกองทพัญวนบกุโจมตีเมืองหลวงพระบางเม่ือราว พ.ศ. 2022 พระ
เจา้ไชยจกัรพรรดิแผ่นแผว้และพระราชวงศไ์ดเ้สดจ็มาประทบัท่ีเมืองเชียงคานจน
ท าใหเ้มืองนีก้ลายเป็นเมืองส าคญัอีกเมืองหนึ่งของอาณาจกัรลา้นชา้ง โดยเป็น
แหล่งทรพัยากรทางเศรษฐกิจและชุมทางการคา้ท่ีส าคญั กลายเป็นแหล่งสะสม
อ านาจของพระราชวงศ ์ท าใหร้าชส านักลา้นชา้งพยายามเขา้มาควบคุมดูแล
อยา่งใกลช้ิด  
  ตอ่มาไดเ้กิดความขดัแยง้ในราชส านกัลา้นชา้งหลงัจากยา้ยเมืองหลวง
มาท่ีเมืองเวียงจนัทน ์ก็ไดมี้การใชต้  าแหน่งปากน า้เหืองใกลเ้มืองเชียงคานเป็น
จดุแบง่ขอบเขตอ านาจระหว่างราชส านกัเวียงจนัทนก์ับราชส านกัหลวงพระบาง
ในราว พ.ศ. 2246 โดยเมืองเชียงคานอยู่ภายใต้การปกครองของราชส านัก
เวียงจันทน์ เม่ือเกิดสงครามระหว่างราชส านักเวียงจันทน์กับราชส านัก
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2369-2371 เมืองเชียงคานถกูกองทพัเมืองน่านซึ่งมาช่วย
กองทพักรุงเทพฯ บกุเผาท าลายเมืองในปี พ.ศ. 2370 จากนัน้ราชส านกักรุงเทพฯ 
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ไดต้ัง้เมืองปากเหืองขึน้เพ่ือรวบรวมผูค้นท่ีแตกหนีภัยสงครามท่ีบริเวณปากน า้
เหือง โดยขึน้กบัเมืองพิชยั ภายหลงัมีการยา้ยผูค้นมาอยูท่ี่รมิฝ่ังแมน่ า้โขงใกลก้ับ
ท่ีตัง้ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานเดิม จึงเปล่ียนช่ือเมืองปากเหืองเป็นเมืองเชียง
คาน และลดสถานะจากเมืองเชียงคานเป็นอ าเภอเชียงคานในปี พ.ศ. 2454 โดย
ขึน้กบัจงัหวดัเมืองเลย มณฑลอดุร 
   
ค าส าคัญ:  เมืองเชียงคาน,  พฒันาการทางประวตัิศาสตร,์  ชมุชนโบราณ,  

     แมน่  า้โขง 
 
ABSTRACT 
 

 This article aims to explore the historical development of Chiang 
Khan. Based on the historical method, the study found that Muang Chiang 
Khan is ancient community located on the Mekong riverbank in Sanakham 
District of Laos and Chiang Khan District of Loei Province in Thailand. 
Muang Chiang Khan became an urban community in the 18-19th Buddhist 
century, but afterwards it was appended as a part of the Lan Xang realm 
established by King Fa-ngum in 1896 B.E. His central realm was Luang 
Prabang whereas Muang Chiang Khan was a large city located on the 
transportation route between Luang Prabang and Vientiane along the 
Mekong riverside. When the Vietnamese army invaded Luang Prabang in 
2022 B.E., King Chaichakkraphatphaenphaew and his dynasty migrated to 
Muang Chiang Khan, so it became a major city of the Lan Xang realm, 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

4 

where it also became the economic center and major commercial center.  
Muang Chiang Khan was dynasty military power; consequently, the Lan 
Xang dynasty had been trying to control Muang Chiang Khan closely.  
  Later on, there was conflict within the royal court after moving the 
capital to Vientiane. As a result, the Hueng River became the border 
between Vientiane and the Luang Prabang dynasty around 2246 B.E., and 
Muang Chiang Khan was under the Vientiane dynasty. When there was a 
war between Vientiane and the Bangkok dynasty around 2369-2371 B.E., 
Muang Chiang Khan was destructed by the Nan army who came to 
support the Bangkok army in 2370 B.E. Later on, the Bangkok dynasty 
founded Muang Pak Hueng, located on Hueng River estuary and under the 
control of Muang Phichai, for assembling people who escaped from the 
war. Afterwards, there was migration of people into Mekong Riverbank near 
the location of former Muang Chiang Khan ancient community; 
accordingly, Muang Pak Hueng was renamed as Muang Chiang Khan and 
downgraded to Chiang Khan District in 2454 B.E., under Muang Loei 
Province of Monthon Udon. 
 
Keywords:  Muang Chiang Khan, Historical Development,  

       Ancient Communities, Mekong River 
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1. ทีม่าและความส าคัญของการวิจัย 
 

“เชียงคาน” เป็นช่ือของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น า้โขงท่ีโด่งดังและมี
ช่ือเสียงทางดา้นการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ เชียงคานถือเป็น
แหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีคนทกุเพศทกุวยัทกุสาขาอาชีพตา่งก็ปรารถนาจะมาเยือน ดว้ย
บรรยากาศท่ีน่าหลงใหลและดึงดูดใจให้มาพักผ่อนได้ในทุกฤดูกาล แต่
นกัท่องเท่ียวนอ้ยคนนกัท่ีจะสนใจศึกษาเรียนรูเ้รื่องราวทางดา้นประวตัิศาสตร์
ของเมืองเชียงคาน เช่นเดียวกับชาวเชียงคานท่ียงัคงสบัสนในตวัตน อตัลกัษณ์
และพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องบา้นเมืองตนเอง  
  ท่ีผ่านมา แม้จะมีงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ของนักวิชาการใน
ระดบัประเทศและระดบัท้องถ่ินท่ีไดท้  าการศึกษาและน าเสนอขอ้มูลทางดา้น
ประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคานในหลายประเด็น แต่ถึงกระนัน้ขอ้มูลเรื่องราว
พฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคานก็ยงัคงเป็นขอ้มูลผ่านเรื่องเล่า
มุขปาฐะและผลการศึกษาท่ีน าเสนอก็ยังขาดการวิเคราะหตี์ความตามวิธีการ
ทางประวัติศาสตร ์ซึ่งมีความคลาดเคล่ือนกับหลักฐานปฐมภูมิหรือหลักฐาน
ชัน้ตน้ท่ีมีอยู่ จนท าใหเ้กิดขอ้สงสยัและเป็นประเด็นค าถามท่ีหาค าตอบท่ีชดัเจน
ไมไ่ด ้
  หากพิจารณาจากสภาพภูมิประเทศและหลกัฐานเท่าท่ีมีอยู่ก็จะพบว่า 
ดว้ยความท่ีเมืองเชียงคานตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงในเขตอ าเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย และเมืองซะนะคาม แขวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว ซึ่งเป็นเสน้ทางโบราณส าคญัท่ีเช่ือมระหว่างเมืองส าคญัของอาณาจกัรลา้น
ชา้งคือ เมืองเวียงจนัทนก์บัเมืองหลวงพระบาง และยงัอยูใ่นเสน้ทางท่ีเช่ือมไปยงั
เมืองพิษณุโลกซึ่งเป็นหวัเมืองใหญ่ของสยาม จงึท าใหเ้มืองเชียงคานเป็นชุมทาง
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ส าคญัแห่งหนึ่งของลา้นชา้ง และยงัถกูใชเ้ป็นจดุแบง่เขตแดนระหว่างราชส านัก
เมืองหลวงพระบางและราชส านกัเมืองเวียงจนัทนใ์นช่วงตน้พุทธศตวรรษท่ี 23 
แม้ว่าเมืองเชียงคานจะถูกท าลายในสงครามระหว่างกรุงเทพมหานครกับ
เวียงจนัทนใ์น พ.ศ. 2370 แตร่าชส านกักรุงเทพฯ ก็ไดร้วบรวมผูค้นจากเมืองเชียง
คานมาอยู่ท่ีบริเวณปากน า้เหือง ซึ่งเป็นท่ีราบแคบ ๆ ใกลก้บัจดุท่ีแม่น า้เหืองไหล
มาบรรจบกับแม่น า้โขง และตัง้เป็นเมืองปากเหืองขึน้กับเมืองพิชัย ก่อนท่ีจะมี
การยา้ยชมุชนมาอยู่ท่ีฝ่ังขวาของแม่น า้โขงตรงขา้มกับศนูยก์ลางของเมืองเชียง
คานเดิม และเปล่ียนช่ือเมืองกลบัมาใชช่ื้อ “เมืองเชียงคาน” ตามเดิม จนกระทั่ง 
พ.ศ. 2454 เมืองเชียงคานก็ถูกลดสถานะลงเป็นอ าเภอเชียงคาน ขึน้กับจงัหวดั
เลย 
  งานวิจัยนีจ้ึงพยายามท่ีจะศึกษาและเปิดประเด็นให้เห็นว่าในระบบ
การเมืองการปกครองของสงัคมแบบจารีต เมืองต่าง ๆ ในรฐัก็มีลกัษณะเฉพาะ
ของทอ้งถ่ิน มีประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ิน มีอิสระทางการปกครองภายในเมืองระดบั
หนึ่งและมีพยายามท่ีจะรักษาเสถียรภาพของเมืองเอาไว ้โดยผ่านการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตรท์้องถ่ินของเมืองเชียงคานในยุคจารีตมิติเวลา
ตัง้แตก่่อรูปเมืองในราวพทุธศตวรรษท่ี 19 จนถึงการประกาศตัง้อ าเภอเชียงคาน 
พ.ศ. 2454 
 ท่ีผา่นมาการศกึษาความเป็นทอ้งถ่ินของเมืองขนาดใหญ่ในสงัคมไทยท่ี
มีแนวทางการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ท้องถ่ินนั้นยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย 
การศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคานในงานวิจยันี ้จึงเป็น
เสมือนภาพตวัแทนของเมืองขนาดใหญ่ในลุ่มแม่น า้โขงในยุคจารีต ถือว่าเป็น
การน าเสนอมมุมองการศกึษาประวตัิศาสตรข์องเมืองขนาดใหญ่ท่ีอธิบายอย่าง
เป็นระบบ แสดงใหเ้ห็นพฒันาการภายในของเมืองและความสมัพนัธข์องเมือง
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กบัศนูยอ์  านาจรฐัภายใตโ้ครงสรา้งอ านาจรฐัแบบจารีต ทัง้ทางดา้นการเมืองการ
ปกครอง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมในแตล่ะช่วงมิติเวลา ซึ่งจะท าใหเ้ขา้ใจ
ปรากฏการณ์ ความเคล่ือนไหวต่าง ๆ และการปรับตัวของเมืองได้อย่าง
ครอบคลมุมากยิ่งขึน้ 
  ดงันัน้ การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตรข์องเมืองเชียงคานจึง
เป็นการน าเสนอแนวทางการศึกษาประวตัิศาสตรเ์มืองในสงัคมไทย-ลาว ท่ีให้
ความส าคญักับท้องถ่ินของเมืองเป็นหลัก ผ่านช่วงเวลาในยุคจารีต แนวทาง
การศกึษาประวตัิศาสตรเ์ช่นนีจ้ะท าใหเ้ราเขา้ใจลกัษณะเฉพาะของเมือง เขา้ใจ
ประวัติศาสตรท์อ้งถ่ินจากแง่มุมของคนในท้องถ่ิน ตลอดจนเป็นการคลายข้อ
สงสัยและสร้างความกระจ่างแจ้งเก่ียวกับลักษณะการปกครองหัวเมืองใน
ภมูิภาคของรฐัจารีต เป็นการเปิดพืน้ท่ีทางวิชาการใหป้ระวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินเมือง
ขนาดใหญ่และขนาดเล็กไดมี้ส่วนรว่มในการศกึษามากยิ่งขึน้ 
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 
 เพ่ือศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องเมืองเชียงคาน ผ่านพลวัต
ความเป็นเมือง การสรา้งอ านาจ การรกัษาเสถียรภาพ และการปรบัความสมัพนัธ์
ของเมืองเชียงคานกบัศนูยอ์  านาจรฐัภายใตโ้ครงสรา้งอ านาจรฐัแบบจารีต ตัง้แต่
การก่อรูปเมืองประมาณพทุธศตวรรษท่ี 19 จนถึงการประกาศตัง้อ าเภอเชียงคาน 
พ.ศ. 2454 
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3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้
วิธีการทางประวตัิศาสตร ์(Historical Approach) ซึ่งมีวิธีด  าเนินการวิจยั ดงันี ้
  3.1 การศกึษาขอ้มลูจากหลกัฐานประวตัิศาสตรแ์ละเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3.2 การจดัท าเครื่องมือจดัเก็บขอ้มลู ไดแ้ก่ 
  1) การสร้างแบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านประวัติ
ศาสตรเ์พ่ือใหค้รอบคลมุเนือ้หาตามวตัถปุระสงค ์
   2) การสร้างแบบส ารวจข้อมูลเก่ียวกับลักษณะศิลปกรรม
ภายในบรเิวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา 
 3.3 การศกึษาภาคสนาม โดย 
   1) การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ใหข้้อมูลส าคัญจ านวน 10 รูป/คน 
เพ่ือศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชนโบราณเมืองเชียงคาน 
  2) การสังเกตและส ารวจข้อมูลเก่ียวกับลักษณะศิลปกรรม
ภายในบรเิวณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษา 
  3.4 การประเมินหลกัฐาน การวิเคราะหข์อ้มลู ตีความหลกัฐาน และการ
เรียบเรียงขอ้มลู ใชก้ารวิเคราะห ์และสงัเคราะหข์อ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยการ
วิเคราะหเ์นือ้หา  
  3.5 การประชุมกลุ่มย่อยโดยใชเ้ทคนิคการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus 
Group Discussion) รว่มกบักลุม่ผูท้รงคณุวฒุิจ  านวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบขอ้มลู
พฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชนโบราณเมืองเชียงคาน 
  3.6 น าเสนอรายงานการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical 
Description) 
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4. สรุปผลการศึกษา 
 
 เมืองเชียงคานเป็นชุมชนโบราณขนาดใหญ่เมืองหนึ่งในลุ่มแม่น า้โขง
ตอนกลาง เดิมมีศูนย์กลางของเมืองอยู่ทางฝ่ังซ้ายแม่น ้าโขงในเขตเมือง 
ซะนะคาม แขวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 
ในปัจจุบัน ดังปรากฏในแผนท่ีโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทรท่ี์ค้นพบใน
พระบรมมหาราชวงั กรุงเทพมหานคร (Santanee Phasuk & Philip Stott, 2004: 
131) แต่ชุมชนเมืองเชียงคานเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีบา้นเรือนกระจายอยู่
ทัง้สองฝ่ังแมน่ า้โขง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 แผนท่ีแสดงช่ือและต าแหน่งที่ตัง้เมืองเชียงคานจากแผนท่ีเก่า ราวกลางพุทธ-
ศตวรรษที่ 24  ที่มา: Santanee Phasuk & Philip Stott (2004: 131) 
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  เม่ือพิจารณาต าแหน่งท่ีตัง้ทางกายภาพของเมืองเชียงคาน ก็จะพบว่า
เมืองเชียงคานตัง้อยู่ในต าแหนง่ท่ีเป็น “ชมุทางโบราณ” ดว้ยมีแมน่ า้โขงไหลผ่าน
กลางท่ีราบลุ่มท่ีสามารถเช่ือมต่อกบัเมืองใหญ่เมืองนอ้ยในลุ่มแม่น า้โขงได ้และ
มีล าน า้สาขาไหลมาบรรจบกับแม่น า้โขงทัง้ทางฝ่ังซ้ายและฝ่ังขวาในบริเวณท่ี
ใกลเ้คียงกัน โดยทางฝ่ังซา้ยมีล าน า้มี ้ซึ่งไหลมาจากเทือกเขาสูงในเขตรอยต่อ
ระหว่างแขวงเวียงจนัทนก์บัแขวงหลวงพระบาง สามารถเช่ือมตอ่ไปยงัเมืองแมด
และบา้นเมืองในลุ่มน า้งึมตอนบนได ้ฝ่ังขวามีล าน า้ฮวย ซึ่งไหลมาจากท่ีราบลุ่ม
รอบพืน้ท่ีรอยตอ่ระหว่างอ าเภอเชียงคานกบัอ าเภอเมืองเลย ซึ่งสามารถเช่ือมต่อ
กับเมืองเลยและเมืองซายขาวท่ีอยู่ในลุ่มแม่น า้เลยตอนตน้ ตลอดจนขา้มแนว
เทือกเขาเพชรบูรณต์ะวนัออกไปยงัเมืองหล่มสกั เมืองเพชรบูรณแ์ละบา้นเมือง
ในลุ่มแม่น า้เจา้พระยาได ้จึงท าใหบ้ริเวณนีเ้ป็นเสมือน “ส่ีแยกโบราณ” ท่ีเช่ือม
ตอ่ไปยงับา้นเมืองตา่ง ๆ ได ้ 
 นอกจากนี ้พืน้ท่ีสองฝ่ังแม่น า้โขงบริเวณเมืองเชียงคานเป็นท่ีราบลุ่ม
กวา้งขวาง เม่ือเทียบกับพืน้ท่ีราบลุ่มตามแนวแม่น า้โขงจากเมืองเวียงจันทน์
ขึน้มาจนถึงเมืองหลวงพระบาง บริเวณท่ีตัง้เมืองเชียงคานถือเป็นพืน้ท่ีราบท่ี
กวา้งขวางมากท่ีสุด ท่ีราบลุ่มล าน า้มี ้และล าน า้ฮวย ยังมีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูก และเพียงพอต่อการผลิตเพ่ือบริโภคของคนจ านวนมาก 
ต าแหน่งท่ีตัง้ของเมืองเชียงคานยงัเป็น “ชมุทางการคา้” ท่ีมีสินคา้ของป่าและแร่
ธาตใุนละแวกใกลเ้คียงจากพืน้ท่ีสูงดา้นในถูกส่งมารวมกัน ก่อนท่ีจะมีการขน
สินคา้ส่งไปขายต่อยงับา้นเมืองในลุ่มแม่น า้เจา้พระยา เน่ืองจากว่าเมืองเชียง
คานตัง้อยู่ใกลก้บัปากน า้เหืองและปากน า้เลยซึ่งอยู่ทางทิศตะวนัตกของตวัเมือง
และเป็นเสน้ทางท่ีเช่ือมไปยงับา้นเมืองใหญ่ในลุม่แมน่  า้น่านและลุ่มแมน่ า้ป่าสกั
ซึ่งเป็นแมน่ า้สาขาของแม่น า้เจา้พระยา 
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  ดว้ยเหตนีุ ้ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานจึงเป็นเมืองอกแตก มีบา้นเรือน
ตัง้อยู่ฝ่ังแม่น า้โขงในต าแหน่งท่ีใกลเ้คียงกับต าแหน่งปากน า้มีท้างฝ่ังซา้ยในเขต
เมืองซะนะคาม แขวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว และ
ต าแหน่งปากน า้ฮวยทางฝ่ังขวาในเขตต าบลเชียงคาน อ าเภอเชียงคาน จงัหวดั
เลย ดงัปรากฏรอ่งรอยโบราณสถานหรือวดัโบราณในบรเิวณดงักล่าวนี ้

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 แผนที่แสดงลักษณะ
ภูมิประเทศบริเวณพืน้ที่ชุมชน
โบราณเมืองเชียงคาน 
ที่มา: ปรบัปรุงจาก Google earth 
 
 
 
 
 

ริมฝ่ังแม่น า้โขงบริเวณต าแหน่งท่ีตัง้ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานทางฝ่ัง
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย มีการพบร่องรอยหลักฐานมนุษย์สมัยก่อน
ประวตัิศาสตรเ์ป็นตน้ว่า เครื่องมือท่ีท าจากหินกรวดแม่น า้ในรูปของหินกะเทาะ 
ขวานหินขดั ก าไลหิน แกนก าไลหิน ขวานส าริด เหล็ก ภาชนะดินเผาทัง้เนือ้แกรง่
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และเนือ้หยาบอยู่ตามแหล่งโบราณคดี ทัง้ท่ีอยู่ในถ า้ ริมแม่น า้โขง ล าหว้ยสาขา 
กบับรเิวณท่ีราบเชิงเขาหลายทอ้งท่ีดว้ยกนั (กรมศลิปากร, 2534: 10) ซึ่งแสดงให้
เห็นว่าบริเวณริมฝ่ังแม่น า้โขงต าแหน่งท่ีตัง้เมืองเชียงคานเคยมีร่อยรอยมนุษย์
อาศยัอยูต่ัง้แตส่มยัก่อนประวตัิศาสตร ์
 แมว้่าเมืองเชียงคานจะปรากฏช่ือขึน้มาครัง้แรกในรชักาลพระเจา้ไชย
จักรพรรดิแผ่นแผ้ว ราว พ.ศ. 1992-1993 แต่มีความเป็นไปไดว้่าบริเวณเมือง
เชียงคานน่าจะมีการตัง้ถ่ินฐานของผูค้นเป็นชุมชนมาตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษท่ี 
17-18 เป็นอย่างนอ้ย ดงัมีการพบพระพุทธรูปหินทรายแกะสลัก ปางนาคปรก 
ศิลปะเขมร ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 17-18 ในบริเวณ
โบราณสถานทัง้สองฝ่ังแม่น า้โขง พระพุทธรูปศิลปะเขมรดงักล่าวไม่น่าจะถูก
เคล่ือนย้ายมาจากท่ีอ่ืนในระยะหลัง เน่ืองจากว่ามีการพบจ านวนมากและ 
กระจายอยู่ตามวดัซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ของเมืองเชียงคานท่ีตัง้อยู่ทัง้สอง
ฝ่ังแมน่ า้โขง 
  ก่อนท่ีชมุชนบริเวณเมืองเชียงคานจะขยายตวัเป็นชมุชนใหญ่พรอ้มกับ
การรบัอิทธิพลวฒันธรรมเขมร มีความเป็นไปไดว้่าในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 14-16 
บริเวณนีอ้าจมีชุมชนเล็ก ๆ ระดบัหมู่บา้นท่ีไดร้ับอิทธิพลวัฒนธรรมทวารวดี
ตัง้อยู่มาก่อนแล้ว เน่ืองจากมีการส ารวจพบใบเสมาหินทรายศิลปะทวารวดี
จ านวน 1 ใบ อยู่ภายในวดัสีพมูวะราราม เมืองซะนะคาม สปป.ลาว ลวดลายบน
ใบเสมาแสดงใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธก์บักลุ่มใบเสมาท่ีพบในเขตอ าเภอวงัสะพุง 
จงัหวดัเลยเป็นอย่างมาก ซึ่งมีผูศ้กึษาและก าหนดอายรุาวใบเสมากลุ่มดงักล่าว
ไวใ้นช่วงระยะเวลาตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 14-16 (วิเชียร ชาบุตรบุณฑริก, 2541: 
98) 
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13 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

 จากหลกัฐานศิลปวตัถใุนวฒันธรรมทวารวดีท่ีพบในเมืองซะนะคามดงั
ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ ท าใหส้นันิษฐานว่าชุมชนโบราณแห่งนีค้งมีพฒันาการ
จากชมุชนระดบั “หมูบ่า้น” ในวฒันธรรมทวารวดี ราวพทุธศตวรรษท่ี 16-18 เป็น
อย่างน้อย ภายหลังจึงค่อย ๆ ขยายตัวเป็นชุมชนระดับ “เมือง” ในช่วงท่ีเกิด
การคา้ของป่าท่ีรุง่เรืองเขา้มาทางตอนในภาคพืน้ทวีป ซึ่งไดมี้การเคล่ือนยา้ยถ่ิน
ฐานของผูค้นมารวมกนัอยู่บริเวณท่ีเป็นแหล่งทรพัยากรส าคญัหรือบริเวณท่ีเป็น
ชุมทางการคา้ ท าใหเ้กิดเป็นเมืองขนาดใหญ่ขึน้ในบริเวณท่ีเป็นชุมทางการคา้
ตามลุ่มแม่น า้ต่าง ๆ ทัง้ในลุ่มแม่น า้เจา้พระยา ลุ่มแม่น า้ปิง ลุ่มแม่น า้น่าน และ
ลุม่แมน่  า้โขงในชว่งพทุธศตวรรษท่ี 19 (น. ณ ปากน า้ และธิดา สาระยา, 2530: 25) 
 ในพุทธศตวรรษท่ี 18-19 การคา้ก็ยงัขยายตวัอย่างต่อเน่ือง ท าใหเ้กิด
การขยายตวัของกลุ่มคนไปตามท่ีราบลุ่มแม่น า้สายใหญ่ ๆ และตัง้ถ่ินฐานอยู่
บริเวณท่ีมีความอุดมสมบูรณ ์เป็นแหล่งท่ีมีทรพัยากรส าคญัซึ่งเป็นสินคา้ท่ีจีน
ตอ้งการ หรือตัง้ถ่ินฐานอยู่บริเวณท่ีเป็นชุมทางการคมนาคม (สุจิตต ์วงษ์เทศ, 
2526: 78-85) ดว้ยเหตผุลดงักล่าวนีน้่าจะท าใหเ้มืองเชียงคานไดก้่อตวัขึน้เป็น
ชุมชนขนาดใหญ่อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขง บริเวณใกลเ้คียงกับจุดท่ีแม่น า้เลย แม่น า้
เหืองและล าน า้ฮวย ซึ่งไหลมาจากทิศใต ้และล าน า้มีซ้ึ่งไหลมาจากทางทิศเหนือ
มาบรรจบกับแม่น า้โขง อันเป็นพืน้ท่ีชุมทางการคา้และคมนาคมท่ีส าคัญแห่ง
หนึ่งในลุ่มแม่น า้โขง สอดคลอ้งกบัมีการส ารวจพบพระพทุธรูปหินทรายปางนาค
ปรก ศิลปะเขมร ก าหนดอายุราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19 จ  านวนหลายองคใ์นเขต
ชมุชนโบราณเมืองเชียงคานทัง้สองฝ่ังแม่น า้โขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝ่ังซา้ย
ของแมน่ า้โขง เชน่ วดัแสนไชยะมงุคณุ วดัใหญ่ผาหด และวดัทา่แขก เป็นตน้  
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ภาพที่ 3 พระพุทธรูปหินทรายปางนาค
ปรก อิทธิพลศิลปะเขมร ภายในสิมวัด
ใหญ่ผาหด เมืองซะนะคาม สปป.ลาว 
 
 
 
 
 

 การพบพระพุทธรูปหินทรายปางนาคปรก ศิลปะเขมรในเขตชุมชน
โบราณเมืองเชียงคาน แสดงใหเ้ห็นว่าในราวพุทธศตวรรษท่ี 18-19 ชมุชนแห่งนี ้
ไดมี้การขยายตวัเป็นชมุชนท่ีมีขนาดใหญ่และรบัเอาวฒันธรรมเขมรมาเป็นส่วน
หนึ่งในวฒันธรรมของตน สถานะความเป็น “เมือง” ของชมุชนโบราณเมืองเชียง
คานจึงน่าจะเริ่มชดัเจนขึน้ในช่วงเวลาดงักล่าว พรอ้ม ๆ กบัชมุชนโบราณขนาด
ใหญ่อีกหลายแห่งรมิฝ่ังแมน่ า้โขงและแม่น า้สาขาท่ีเริ่มขยายตวัและมีพฒันาการ
เป็นชุมชนเมืองขึน้มา เช่น เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน ์เมืองเวียงค า 
เป็นตน้ 
 จากการส ารวจและศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์ท่ี เก่ียวข้องกับ
อาณาจกัรลา้นชา้งและเมืองเชียงคาน พบว่าเมืองเชียงคานปรากฏช่ือขึน้มาใน
รชักาลพระเจา้ไชยจกัรพรรดิแผน่แผว้ ราว พ.ศ. 1992-1993 เก่ียวกบัการอญัเชิญ
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15 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

พระบางจากเมืองเวียงค าไปยงัเมืองหลวงพระบาง แลว้เกิดเรือล่มท่ีแก่งจันใต้
เมืองเชียงคาน ความว่า “...แลว้พระเจา้กรุงศรีสตันาคนหุตไชยจักรพรรดิแผ่น
แผว้ จึงทรงแต่งเสนาพฤฒามาตย์ ผูส้มควรแก่ราชการเชิญพระบางแห่ขึน้มาแต่
เมืองเวียงค า ครัน้มาถึงแก่งจนัใตเ้มืองเชียงคาน เรือทีร่บัพระบางมานัน้บงัเอิญ
ใหล้ม่ทีแ่ก่งจนั พระบางก็พลดัตกจมอยู่ในน า้ บรรดาคนทีแ่ห่พระบางขึน้ไปนัน้ก็
มิไดเ้ป็นอนัตราย...” (กรมศลิปากร, 2507: 171)  
  เมืองเชียงคานในข้อความข้างต้น เช่ือว่าคือเมืองเดียวกันกับชุมชน
โบราณเมืองเชียงคานท่ีตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้โขงท่ีมีศนูยก์ลางอยู่ทางฝ่ังซา้ยในเขต
เมืองซะนะคามในปัจจุบนันี ้เน่ืองจากเมืองนีต้ัง้อยู่ริมแม่น า้โขงตามเสน้ทางเรือ
จากเมืองเวียงค าท่ีสามารถขึน้ไปถึงเมืองหลวงพระบางได ้ในขณะเดียวกันใต้
เมืองเชียงคานตามล าแมน่ า้โขงยงัปรากฏช่ือ “แก่งจนั” อยูจ่นถึงบดันี ้ 
  เม่ือราวช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 โดยพระเจ้าฟ้างุ้มได้ท าการ
รวบรวมบา้นเล็กเมืองนอ้ยในลุ่มแม่น า้โขงและลุ่มน า้สาขามีช่ือว่า “กรุงศรีสตันา
หนหุต” หรือ “อาณาจกัรลา้นชา้ง” มีราชส านกัอยู่ท่ีเมืองเชียงดงเชียงทอง หรือ
ภายหลังถูกเรียกช่ือว่า “เมืองหลวงพระบาง” เน่ืองจากเป็นท่ีประดิษฐาน
พระพทุธรูปพระบาง พระพทุธรูปศกัดิส์ิทธ์ิของอาณาจกัรลา้นชา้ง การปรากฏช่ือ
เมืองเชียงคานในเอกสารประวตัิศาสตรข์องลา้นชา้งก็เป็นสิ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่า
เมืองเชียงคานอยู่ภายใตก้ารปกครองของอาณาจักรล้านช้างมาช้านานดังได้
กล่าวมาแล้ว เพียงแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ปกครองเมืองเชียงคานแต่เดิม
ยอมรบัพระราชอ านาจของพระมหากษัตริยแ์ห่งลา้นชา้ง ซึ่งขณะนัน้มีเมืองหลวง
อยูท่ี่เมืองหลวงพระบางดว้ยวิธีการใด 

ในราวปี พ.ศ. 2022 เป็นศกัราชท่ีปรากฏว่าพระเจา้ไชยจักรพรรดิแผ่น
แผว้ไดเ้สด็จมาประทบัท่ีเมืองเชียงคาน  เน่ืองจากจกัรพรรดิกรุงเวียดนามไดน้ า
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กองทพัเวียดนามหรือกองทพัญวนยกมาตีเมืองหลวงพระบาง กองทพัของพระ
เจา้ไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้วพ่ายต่อกองทัพญวนท่ีปากน า้พูน จึงถอยร่นลงมา
จนถึงเมืองเชียงคาน แลว้มีรบัสั่งใหท้า้วแท่นค าน าก าลงัทหารจากเมืองซายขาว
ตอ่สูก้บักองทพัญวนท่ีปากน า้พนู ทา้วแท่นค าน าทหารขบัไล่ทหารญวนไปจนถึง
เมืองหลวงพระบาง และแตกพ่ายออกจากแดนลาวไดส้  าเร็จ (กรมศิลปากร , 
2507: 173-173) 
  หลังจากทา้วแท่นค า พระโอรสของพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว ผู้
ครองเมืองซายขาวสามารถขบัไล่กองทพัญวนออกไปจากเมืองหลวงพระบางได้
แลว้ พระมหาสามีเจา้วดัแกว้จงึใหพ้ระธรรมเสนาเจา้ไดล้งมาทลูเชิญพระเจา้ไชย
จกัรพรรดแิผน่แผว้ท่ีเมืองเชียงคานใหก้ลบัไปครองราชยท่ี์เมืองหลวงพระบาง แต่
พระเจา้ไชยจกัรพรรดิแผ่นแผว้ขอประทบัท่ีเมืองเชียงคาน จนสวรรคตในปีต่อมา 
(กรมศลิปากร, 2545: 170) 
 ทา้วแท่นค าไดท้  าการปลงพระศพพระเจา้ไชยจักรพรรดิแผ่นแผว้ พระ
ราชบิดาของพระองคท่ี์เมืองเชียงคาน ดงัปรากฏขอ้มูลในว่า ทา้วแท่นค าท่ีเป็น
พระราชโอรส และเสนาพฤฒามาตยร์าษฎรกรุงศรีสัตนาคนหุต และเมืองเชียง
คานก็พรอ้มกันปลงพระศพตามสมควรอันเป็นพระเจ้าแผ่นดินเอกเทศ (กรม
ศิลปากร, 2507: 173-174) ครัง้นัน้ “...เจา้เมืองศรีโยทธิยาจิงแต่งโลงค าลูกหนึ่ง 
โลงไมจ้นัทน์ลูกหนึ่ง พนิพนัแพหา้ฮอ้ยใหขุ้นศรีราชโกษามาสง่ซกาน พระยาไชย
จกัรพรรดิแผ่นแผว้...” (กรมศลิปากร, 2545: 170) หลงัถวายพระเพลิงฯ ทา้วแท่น
ค าจึงให้ก่อเจดีย์บรรจุพระอัฐิพระเจ้าไชยจักรพรรดิแผ่นแผ้ว แล้วสร้าง
พระพทุธรูปองคห์นึ่ง วิหารหลงัหนึ่ง เจดียอ์งคห์นึ่ง พรอ้มสรา้งวดัก่อกวมสถานท่ี
ถวายพระเพลิงพระศพโดยเรียกช่ือวดันัน้ว่า “วดัศพเชียงคาน” หรือ “วดัสบเชียง
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17 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

คาน” (กรมศิลปากร, 2507: 174) ซึ่งสันนิษฐานว่าคือบริเวณดงหอทางทิศ
ตะวนัออกของเมืองซะนะคามในปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4 ชิน้ส่วนพระประธานบนซากอาคารวดัรา้งในดงหอเมืองซะนะคามซึ่งสนันิษฐาน
นา่จะเป็นสถานที่เดียวกนักบั “วดัศพเชียงคาน” ในพงศาวดารลาว 
 
 หลงัจากเหตกุารณด์งักล่าวผ่านไป ช่ือเมืองเชียงคานก็ไม่ไดห้ายไปจาก
หนา้ประวตัิศาสตรแ์ต่ยงัคงเป็นเมืองส าคญัเมืองหนึ่งในอาณาจกัรลา้นชา้ง ดงั
ปรากฏขอ้ความในจารึกภายในสิมวัดใหญ่ผาหดซึ่งอยู่กลางเมืองซะนะคามมี
ศลิาจารกึหลกัหนึ่งซึ่งยงัไม่ไดร้บัการตีพิมพเ์ผยแพร ่ขอ้ความในจารกึระบศุกัราช
วา่สรา้งขึน้เม่ือศกัราช 872 สนันิษฐานว่าเป็นปีจลุศกัราชซึ่งตรงกบัปีพทุธศกัราช 
2053 มีเนือ้ความการสรา้งวัดและการกัลปนาท่ีดินเพ่ืออุทิศถวายพระเจ้าชมพู 
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รวมทัง้การแต่งตัง้เจา้อาวาสวดักลางเมืองเชียงคานเป็นเจา้อาวาสวดัมโนรมยท่ี์
เมืองหลวงพระบาง ซึ่งเป็นวัดส าคัญของราชส านักในขณะนั้น เป็นหลักฐาน
ส าคญัท่ีแสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างเชือ้พระวงศใ์นราชส านกัลา้นชา้งกับ
เมืองเชียงคาน อย่างกรณีทรงเลือกสรา้งหรือบูรณปฏิสงัขรณว์ัดภายในเมืองนี ้
หรือเลือกพระภิกษุในเมืองนีไ้ปครองวดัส าคญัท่ีเมืองหลวงพระบาง และสะทอ้น
ให้เห็นว่าราชส านักล้านช้างยังให้ความส าคัญกับเมืองเชียงคานอยู่ไม่น้อย 
แมว้่าพระราชวงศส์่วนใหญ่จะยา้ยกลับไปประทับท่ีเมืองหลวงพระบางแล้วก็
ตาม 
  ในชว่งตน้พทุธศตวรรษท่ี 22 พระเจา้ไชยเชษฐาธิราชไดท้รงยา้ยราชธานี
จากเมืองหลวงพระบางลงมายังเมืองเวียงจันทนอ์ย่างเป็นทางการ เมืองเชียง
คานก็ยังมีบทบาทส าคญัทางเศรษฐกิจเมืองหนึ่งในลุ่มแม่น า้โขงจนท าให้เกิด
การขยายตวัของชุมชนไปตามริมสองฝ่ังแม่น า้โขงและล าน า้สาขา ก็ท าใหร้าช
ส านกัลา้นชา้งพยายามเขา้มาควบคมุดแูลอย่างใกลช้ิด ทัง้เพ่ือปอ้งกนัการสะสม
อ านาจและรกัษาผลประโยชนข์องราชส านกั ดงัจะเห็นไดจ้ากมีการพบจารึกหลกั
หนึ่งภายในสิมวัดใหญ่ผาหด กลางเมืองซะนะคามซึ่งยังไม่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร ่กล่าวถึงประกาศการกลัปนาท่ีดินเพ่ือถวายแก่พระพทุธศาสนาของพระ
เจา้วร วงษามหาธรรมิกราชในปี พ.ศ. 2150 รวมทัง้มีขอ้ความในจารกึภายในสิม
วดัใหญ่ผาหดอีกหลกัหนึ่งท่ีกล่าวถึงพระมหาอุปราชมีศรทัธาพระราชทานท่ีดิน
ถวายแดพ่ระพทุธเจา้หรือพระราชทานไวใ้นพระพทุธศาสนาในปี พ.ศ. 2159  
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19 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 จารึกวดัใหญ่ผาหด ที่กล่าวถึง
พระมหาอุปราชมีศรัทธาพระราชทาน
ที่ดินไวใ้นพระพทุธศาสนาเมื่อ พ.ศ. 2159  
 
 
 
 
 

 
การพระราชทานท่ีดินใหก้ับวดัในเมืองเชียงคานของพระมหาอุปราชซึ่ง

เป็นพระราชวงศช์ั้นสูงก็คงเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากว่าไม่เกิด
เหตุการณ์ท่ีพระมหาอุปราชพระองค์นั้นได้กระท าการชิงราชสมบัติจาก
พระมหากษัตริย ์แมใ้นจารกึไม่แน่ชดัว่า “พระมหาอปุราช” หมายถึงบคุคลใดใน
ประวัติศาสตรล์า้นชา้ง แต่มีความเป็นไปไดม้ากว่าพระมหาอุปราชพระองคนี์ ้
น่าจะเป็นบุคคลเดียวกับ “พระอุปยุวราช” เน่ืองจากพบขอ้มูลว่ามีพวกขุนนาง
บางสว่นใหก้ารสนบัสนนุพระอปุยวุราชชิงราชสมบตัแิละจบัพระเจา้วรวงษามหา
ธรรมิกราชพรอ้มกับบรรดาเชือ้พระวงศอี์กหลายองคป์ระหารเสีย (สุรศกัดิ์ ศรี
ส  าอาง, 2545: 169) 
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20 

  ดงันัน้ จึงมีความเป็นไปไดม้ากว่าพระอุปยุวราชกับพระมหาอุปราชใน
จารึกวัดใหญ่ผาหดเป็นบุคคลคนเดียวกัน และมีความเป็นไปไดม้ากว่าพระ
อุปยุวราชอาจจะมีความสัมพันธ์ใกลช้ิดกับผูป้กครองเมืองเชียงคาน หรือไม่ก็
พระองคพ์ยายามท่ีจะสรา้งอ านาจภายในเมืองเชียงคาน เพ่ืออาศยัก าลงัพลหรือ
ซ่องสมุก าลงัพลในการชิงราชสมบตัิจากพระบิดา หรือพระอปุยวุราชอาจจะเคย
ปกครองเมืองเชียงคานมาก่อนก็เป็นได ้แตอ่ย่างไรก็ดี การพบหลกัฐานดงักล่าว
ก็สะทอ้นใหเ้ห็นว่าเมืองเชียงคานอยู่ในสายตาของราชส านักล้านช้างมาโดย
ตลอด ซึ่งก็หมายความว่าเมืองเชียงคานยังเป็นหัวเมืองท่ีมีบทบาทส าคัญ
ทางการการเมืองและเศรษฐกิจเมืองหนึ่งในอาณาจกัรลา้นชา้ง 
  นอกจากนี ้ในช่วงท่ีภาวะบา้นเมืองในลา้นชา้งก าลงัอยู่ในยุคเส่ือมถอย
ก่อนการขึน้ครองราชยข์องพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราชในปลายพุทธศตวรรษท่ี 
22 พงศาวดารลา้นชา้งตามถ้อยค าในฉบับเดิมระบุว่าพระองคไ์ดก้่อการกบฏ
แย่งชิงอ านาจกับบรรดาพ่ีน้อง 4 พระองค ์ขับออกไปจากนอก ทา้วชมพูพระ
เชษฐาองคใ์หญ่ตอ้งหนีราชภยัไปเมืองแกว (เวียดนาม) เจา้บญุชตูอ้งหนีไปบวช
ท่ีภูหอภูโฮง ทา้วบุหนีมาอยู่ท่ีเมืองเชียงคานและสิน้พระชนมท่ี์น่ี ส่วนทา้วสอ้ย
หนีไปอยูส่ะพือหลวง (กรมศลิปากร, 2506: 171-172)  
  การท่ีทา้วบซุึ่งเป็นเชือ้พระวงศอ์งคส์  าคญัเลือกท่ีจะหนีมาประทับอยู่ท่ี
เมืองเชียงคานย่อมสะท้อนให้เห็นว่าเมืองเชียงคานยังคงเป็นเมืองใหญ่ท่ีมี
บทบาทส าคญัเมืองหนึ่ง มีกองก าลงัหรือฐานอ านาจท่ีเพียงพอต่อการตา้นทาน
กองทพัเมืองเวียงจนัทนท่ี์จะตามมาจบักมุพระองค ์ในขณะเดียวกันในช่วงเวลา
ดงักล่าวนีเ้มืองเชียงคานก็คงมีฐานะเป็นชุมทางการคา้ท่ีส าคญัแห่งหนึ่งในลุ่ม
แมน่ า้โขง 
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21 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

 ในช่วงตน้พทุธศตวรรษท่ี 23 เม่ือพระเจา้สรุิยวงศาธรรมิกราชสวรรคตก็
เกิดความวุ่นวายขึน้ราชส านักเมืองเวียงจันทน ์หลังจากเจ้านันทราชได้ราช
สมบตัิแลว้พระไชยองคเ์วก็้ขอก าลงักองทพัญวนยกมาตีเมืองเวียงจนัทน ์จบัเจา้
นนัทราชฆ่าเสีย จากนัน้ก็เสด็จขึน้ครองราชย ์และส่งทา้วนองซึ่งเป็นพระอนุชา
ต่างพระบิดาไปรักษาเมืองหลวงพระบาง (กรมศิลปากร , 2506: 175-176) 
หลังจากเกิดความวุ่นวายขึน้ในราชส านักเมืองเวียงจันทน์ เจ้าก่ิงกิจและ 
เจ้าอินทโสม พระนัดดาของพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชกับเจ้าองค์นก  
(หม่อมนอ้ยหรือเจา้องคค์  า) ก็คิดเกรงกลวัพระไชยองคเ์ว ้จึงพากันเสด็จหนีไป
เมืองแสนหวีสิบสองปันนา เจา้ก่ิงกิจและเจ้าองคน์กเข้าพักอาศัยอยู่เมืองล่า 
เมืองพง ส่วนเจ้าอินทโสมขึน้ไปพ านักอยู่เมืองแผกับพวกข่า จึงเป็นเหตุให้ 
พระไชยองคเ์วต้อ้งส่งทา้วนองซึ่งเป็นพระอนุชาขึน้ไปรกัษาเมืองหลวงพระบาง 
(กรมศลิปากร, 2507: 194) 
  ตอ่มาเจา้ก่ิงกิจและเจา้องคน์กก็เกลีย้กล่อมเอาไพรพ่ลเมืองล่า เมืองพง 
และบา้นเล็กเมืองนอ้ยใกลเ้คียงเมืองหลวงพระบางยกลงมาตีเมืองหลวงพระบาง 
ทา้วนองเม่ือรูว้่าเจา้ก่ิงกิจและเจา้องคน์กยกทพัมาก็ทิง้เมืองกวาดครวัลงมาเมือง
เวียงจันทน ์(กรมศิลปากร, 2506: 176) จากนั้นสมณะพราหมณาจารย์เสนา
พฤฒามาตยร์าชปโุรหิตทัง้หลาย ก็พรอ้มใจกนัอญัเชิญเอาเจา้ก่ิงกิจขึน้ครองราช
สมบตัิในเมืองหลวงพระบางเป็น “พระเจา้กรุงศรีสัตนาคนหุตลา้นชา้งร่มขาว” 
ถวายพระนามว่า “พระเจา้ก่ิงกิศรธรรมิกราช” (กรมศิลปากร, 2507: 195) ส่วน
พงศาวดารลา้นชา้งตามถอ้ยค าในฉบบัเดิมเรียกพระนามว่า “พระธรรมกิจลา้น
ช้างร่มขาวบรมบพิตรราชธานี กรุงศรีสัตนาคนหุตอุดมราชธานีบุรีรมย์ยม
จกัรพรรดริาชเจา้” (กรมศลิปากร, 2506: 176) 
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22 

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2238 พระธรรมกิจลา้นชา้งร่มขาว (เจา้ก่ิงกิจ) ผูค้รอง
เมืองหลวงพระบาง ไดย้กทพัไปตีเมืองเวียงจนัทน ์พระไชยองคเ์ว ้พระมหากษัตรยิ์
ท่ีเมืองเวียงจนัทนจ์งึมีศภุอกัษรลงมายงักรุงศรีอยธุยา สมเดจ็พระเพทราชาจึงให้
แมท่พันายกองยกขึน้ไป ฝ่ายเมืองหลวงพระบางครั่นครา้มในพระเดชานภุาพของ
กองทพักรุงศรีอยุธยา จึงยอมประนีประนอมกัน ท าใหเ้กิดการแบ่งแยกดินแดน
การปกครองระหว่างสองเมืองขึน้ (พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบบัพัน
จนัทนุมาศ (เจิม), 2542: 425-426) ท าใหอ้าณาจกัรลา้นชา้งไดมี้นครรฐัเกิดขึน้
ภายในสองนครรฐั คือ นครรฐัเวียงจนัทนแ์ละนครรฐัหลวงพระบาง  
  ส่วนพงศาวดารเมืองหลวงพระบางไดใ้หข้อ้มูลวนัเวลาการแบง่เขตและ
ขอบเขตพืน้ท่ีของทัง้สองราชส านกัซึ่งเกิดขึน้เม่ือ พ.ศ. 2246 วา่  
  “...พระเจา้กิงกิศรธรรมิกราช พระเจา้แผ่นดินกรุงศรีสตันาคนหุตลา้น
ชา้งร่มขาวหลวงพระบาง พระไชยองค์เวียด พระเจา้แผ่นดินกรุงศรีสตันาคนหุต
ลา้นชา้งเวียงจนัทน์ จึงทรงผูกทางพระราชไมตรีแบ่งปันพระราชอาณาเขตใหแ้ก่
กันและกัน อาณาเขตพระเจ้าล้านช้างเวียงจันทน์ น ้าของฝ่ายตะวันตก 
ก าหนดเอาปากน ้าเหืองเหนือเมืองเชียงคาน น า้ของฝ่ายตะวนัออก ก าหนด
เอาปากน ้ามีใ้ตเ้มืองเชียงคานลงไปถึงเมืองแก่งลีผี เป็นพระราชอาณาเขตของ
พระเจา้ลา้นชา้งเวียงจันทน์ อาณาเขตของพระเจา้ลา้นชา้งหลวงพระบาง น ้า
ของฝ่ายตะวันออก ก าหนดเอาปากน ้ามีต่้อพรมแดนเวียงจันทน์ น ้าของ
ฝ่ายตะวนัตก ก าหนดเอาปากน ้าเหืองพรมแดนเมืองเวียงจันทน์ ต่อกันขึ้นไป
จนถงึผาบนัไดใหเ้มืองเชียงของ ฝ่ายซา้ยพรมแดนต่อแขวงกรุงศรีอยธุยา ก าหนด
เอาภูเขาไมป้ระดู่สามตน้อน้สามขอยขึ้นไป ฝ่ายขวาพรมแดนต่อแขวงพระเจ้า
เวียตนาม ก าหนดเอาตน้สารสามง่าน า้น่าสามแควหวัพนัทัง้หกและสิบสองหนา้
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23 เมืองเชียงคาน :  
การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

ด่านจุไท เป็นพระราชอาณาเขตของพระเจา้ลา้นชา้งร่วมขาวหลวงพระบาง...” 
(กรมศลิปากร, 2507: 195-196) 
 จากขอ้ความดงักล่าวไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าทางตะวนัตกเหนือปากน า้เหือง 
ทางฝ่ังขวา และทางตะวนัตกเหนือปากน า้มีท้างฝ่ังซา้ยแม่น า้โขง ขึน้ไปจนถึงผา
กะไดหรือผาได เป็นเขตของนครรฐัหลวงพระบาง และทางตะวนัออกใตป้ากน า้
เหืองทางฝ่ังขวา และทางตะวนัออกใตป้ากน า้มีท้างฝ่ังซา้ยแมน่ า้โขง ลงไปจนถึง
แก่งหล่ีผี เป็นเขตของนครรฐัเวียงจนัทน ์ศนูยก์ลางของเมืองเชียงคานทางฝ่ังซา้ย
ของแม่น า้โขงจึงมีความสัมพันธ์กับราชส านักหลวงพระบางเป็นส่ วนใหญ่ 
ในขณะท่ีเมืองเชียงคานทางฝ่ังขวาแม่น า้โขงอยู่ภายใตก้ารปกครองของราช
ส านกัเวียงจนัทน ์
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ภาพที่ 6 แผนที่แสดงต าแหน่งของปากน า้เหือง ปากน า้มี ้และชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน 
ที่มา: ปรบัปรุงจาก Google earth 
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 แต่ถ้าพิจารณาข้อความจากเอกสารชั้นตน้ร่วมกับแผนท่ีภูมิศาสตร์
บริเวณชุมชนโบราณเมืองเชียงคานก็จะพบว่า หากมีการแบ่งเขตการปกครอง
ตามขอ้ความในพงศาวดารเมืองหลวงพระบาง เมืองเชียงคานก็จะตอ้งถูกแบ่ง
การปกครองออกเป็นสองส่วน ชุมชนทางฝ่ังขวาในเขตอ าเภอเชียงคานปัจจุบนั
ตอ้งขึน้กับราชส านักเมืองเวียงจันทน ์ส่วนชุมชนทางฝ่ังซา้ยในเขตเมืองซะนะ
คามปัจจบุนัตอ้งขึน้กับราชส านกัเมืองหลวงพระบาง ซึ่งคงเป็นเรื่องยากท่ีจะท า
การแยกเมืองเชียงคานทัง้สองฝ่ังออกจากกัน ดว้ยเมืองเชียงคานเองก็เป็นเมือง
ขนาดใหญ่และเป็นหวัเมืองส าคญั ผูป้กครองเมืองในช่วงเวลาดงักล่าวคงไม่ยอม
ง่าย ๆ อาจตอ้งเกิดการตอ่ตา้นขอ้ตกลงของทัง้สองราชส านกัเป็นแน ่ดงันัน้ เมือง
เชียงคานทัง้เมืองจึงควรอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชส านกัใดราชส านักหนึ่ง
เพียงราชส านกัเดียวเท่านัน้ 
 พงศาวดารล้านชา้งตามถ้อยค าในฉบับเดิมเป็นหลักฐานส าคัญท่ีให้
ค  าตอบว่า เมืองเชียงคานอยู่ภายใตก้ารปกครองของราชส านกัเมืองเวียงจันทน ์
ดงัปรากฏความในพงศาวดารความว่า “บดันีค้นทัง้หลายคิดกันพอยเอานิยาย
บานนีม้าว่า ไปบ่ใส่ขอ้ยสุริยวงศ์องค์แวจึงผิดกนัสงัก็เพื่อดงันีแ้ล แต่นัน้จึงมา
ปันเขตปันแดนแก่กนั ตัง้แต่เมืองเชียงคานไปใตถ้ึงลิผีและพวกชา้งทัง้ 6 บ่อค า
ทัง้ 9 ไวแ้ก่เวียงจันทน์ แต่เมืองเชียงคานขึน้ไปถึงผาได แล 12 ด่านจุไทย และ
หวัพนัทัง้หก อนัเป็นพวกแพรขาวแพรแดงทัง้มวลไวแ้ก่เมืองหลวงแดน แต่นัน้มา
แผน่ดนิลาวเกิดเป็นสองบัน้ปันเป็นสองท่อน...” (กรมศลิปากร, 2506: 176) 
 ขอ้ความในพงศาวดารลา้นชา้งตามถ้อยค าในฉบบัเดิมสอดคลอ้งกับ
ขอ้ความในจารกึท าเนียบหวัเมืองและผูค้รองเมืองท่ีขึน้กบัราชส านกักรุงเทพ มหา
นครในช่วงปลายพทุธศตวรรษท่ี 24 ท่ีวดัพระเชตพุนวิมลมงัคลาราม เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ซึ่งจารกึขึน้เม่ือราว พ.ศ. 2373 ครัง้พระบาทสมเดจ็พระนั่งเกลา้-
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การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

เจ้าอยู่หัว ทรงบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แต่ข้อความ
ส่วนทา้ยไดก้ล่าวถึงหวัเมืองท่ีเคยขึน้กับราชส านกัเมืองเวียงจนัทน ์ซึ่งก่อนหนา้
นั้นเป็นประเทศราชของราชส านักกรุงเทพ ฯ ความว่า “กรุงศรีสัตนาคนหุต  
อดุมราชธานี เมืองเวียงจนัทประเทศราช ขึน้กรมมหาดไทย อยู่ฝั่งของฟากเหนือ 
เมืองนามฮงุ 1 เมืองเชียงคาน 1 อยูเ่หนือเวียงจนัท ์ขึน้เวยีงจนัท ์2 เมือง เมือง
ท่าบ่อ เมืองพานพรา้ว อยู่ฝั่งล าของขา้งใต ้ขึน้เวียงจนัท์ 2 เมือง” (ประชมุจารึก
วดัพระเชตพุน, 2544: 284) 
  ข้อความในจารึกท าเนียบหัวเมืองและผู้ครองเมือง วัดพระเชตุพน
วิมลมงัคลาราม ถือเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าหลงัจากท่ีมีการแบ่งเขตแดน
ระหว่างราชส านักเมืองเวียงจันทนก์ับราชส านักเมืองหลวงพระบางแลว้ เมือง
เชียงคานถูกแบ่งใหข้ึน้กับราชส านักเมืองเวียงจนัทน ์แสดงว่าหลงัการแบ่งเขต
แดนครัง้นีท้างฝ่ังซา้ยของแม่น า้โขงคงไม่ไดใ้ชป้ากน า้มีเ้ป็นเขตแดนจริงในทาง
ปฏิบตัิ คงใชเ้ฉพาะปากน า้เหืองเป็นแดนเท่านัน้ ทางฝ่ังซา้ยก็คงยึดเอาบริเวณท่ี
ตรงขา้มกับปากน า้เหือง ดว้ยเป็นท่ีป่าเขาทางตะวนัตกของเมืองเชียงคาน และ
ไมมี่ผูค้นตัง้บา้นเรือนอาศยัอยู่ 
  ภายใตโ้ครงสรา้งรฐัแบบจารีต เรื่องความชดัเจนแน่นอนและมั่นคงถาวร
ของเขตแดนหรือชายแดนรฐัหรืออาณาจักรไม่ค่อยจะมีความมั่นคงถาวรและ
ชดัเจน เน่ืองจากขึน้อยู่กบัอ านาจรฐับารมีของผูป้กครองอาณาจกัรท่ีจะสามารถ
รักษาพืน้ท่ีท่ีมีอยู่ไว้ไดห้รือไม่ หรือสามารถท่ีจะขยายพื ้นท่ีอาณาเขตออกไป
อย่างกว้างขวางครอบคลุมไปถึงบริเวณท่ีเคยอยู่ภายใต้การปกครองของ
อาณาจกัรอ่ืนไดห้รือไม ่ซึ่งเป็นสาเหตสุ  าคญัท่ีท าใหเ้ขตแดนหรือชายแดนของรฐั
แบบจารีตไม่มีความมั่นคงถาวรและชดัเจน เวน้แต่ในช่วงเวลาท่ีอาณาจกัรสอง
อาณาจกัรเป็นไมตรีกนัและตกลงในการแบง่เขตแดน สรา้งสญัลกัษณข์องเขตต่อ
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แดนอย่างเช่น พระเจดีย ์หลักหินหรือกองหินขึน้มาตามช่องเขาหรือเส้นทาง
คมนาคมระหว่างอาณาจักร แลว้ก็สรา้งเมืองหรือด่านรกัษาชายแดนไวบ้ริเวณ
ใกลเ้ขตตอ่แดนในฝ่ังอาณาเขตของอาณาจกัรตน (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556: 101-
111)  
  ต่อมา พ.ศ. 2369-2370 ไดเ้กิดสงครามครัง้ใหญ่ขึน้ระหว่างราชส านัก
กรุงเทพมหานครและราชส านกัเวียงจนัทนห์รือท่ีเรียกกันในภายหลงัว่า “ศกึเจา้
อนุวงศ”์ กองทพัเวียงจนัทนน์ าโดยพระเจา้อนุวงศไ์ดน้  าไพร่พลจากเมืองต่าง ๆ 
ในปกครองยกลงไปจนถึงเมืองนครราชสีมา ยึดเมืองนครราชสีมาได ้ต่อมาเม่ือ
ทราบข่าวว่ากองทัพกรุงเทพฯ ยกขึน้มาจึงถอยทัพกลับมาตัง้รับศึกอยู่ท่ีเมือง
หนองบัวล าภู ส่วนเจ้าอนุวงศไ์ปตัง้ค่ายคอยดูสถานการณ์ศึกท่ีช่องข้าวสาร 
(รอยต่อระหว่างอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู กับอ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี) ในขณะเดียวกันก็มีทหารส่วนหนึ่งราว 200 คน ยกจากเมือง
เวียงจนัทนเ์ขา้มาทางเมืองแก่นทา้วและเมืองด่านซา้ย เพ่ือจะยกทพัลงไปทาง
เมืองหล่มสกัและเมืองเพชรบรูณเ์พ่ือสมทบกบักองทพัของเจา้ราชวงศ ์(เหงา้) ท่ี
เมืองสระบรุี (จดหมายเหตรุชักาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 33-34) 
 หลงัจากท่ีกองทพัเวียงจนัทนเ์พล่ียงพล า้จนตอ้งถอยมาตัง้ทพัรบัศึกท่ี
เมืองหลม่สกั ก็พยายามสั่งใหข้นุนางและทหารจากเวียงจนัทนแ์ละจากเมืองน่าน
ซึ่งถูกพระเจ้าอนุวงศส์่งสาส์นขอความร่วมมือก่อการเร่งกวาดต้อนไพร่พล
ชาวเมืองในเขตนี ้เช่น เมืองนครไทย เมืองด่านซา้ย เมืองแก่นทา้ว เมืองฮ าและ
เมืองน า้ปาด เป็นตน้ เพ่ือน าขา้มแม่น า้โขงลงไปยังเมืองเวียงจันทนแ์ละเมือง
น่าน แตท่า้ยท่ีสดุเจา้ราชวงศก็์สั่งเผาเมืองหล่มสกั เมืองนครไทยและกวาดตอ้น
ชาวเมืองลงมายงัเมืองเลย ก่อนท่ีจะถูกกองทพักรุงเทพฯ ติดตามมาทนั จนเจา้
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การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณริมฝ่ังแม่น ้าโขง 

ราชวงศต์อ้งหนีไปอยู่กบัพระเจา้อนวุงศท่ี์ช่องขา้วสาร (ธีระวฒัน ์แสนค า, 2556: 
113-126) 
  ในเอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ ฉบับ 12 เป็น
เอกสารราชงานราชการทพัของแม่ทัพนายกองท่ีส่งไปทูลเกลา้ฯ ถวายรายงาน
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 3) เม่ือ พ.ศ. 2370 ไดมี้ขอ้ความ
รายงานไดก้ล่าวถึงขุนนางเมืองน่านไดล้งมากวาดตอ้นผูค้นบริเวณลุ่มน า้เหือง
และตีเมืองเชียงคาน จนท าใหช้าวเมืองเชียงคานตอ้งทิง้เมือง ดงัปรากฏขอ้ความ
ในจดหมายเหตวุ่า 
  “...ขา้พเจา้พญาน่านแสนทา้ว พญาลาวนายทพั นายกอง เมืองน่านทัง้
ปวง...ขา้พเจา้แตง่ใหร้าชวงษ์ พญาเมืองเลน พญาเชียงแขง นายนอ้ยขตัิยะ นาย
ขนานวฒันะ นายนอ้ยมหาวงศ ์ทะแกลว้ทหารคมุไพร่ 270 ยกข้ามน ้าของไปตี
เมืองเชียงคานฟากตะวันออกแขวงเมืองเวียงจันแตกยับเยินไป จบัไดพ้วก
ครวัประมาณ 300 เศษ พวกครวัแตกไปทางเมืองหลวงพระบาง ทางเมืองเวียง
จนับา้ง...” (จดหมายเหตรุชักาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 117) 
  จากขอ้ความในเอกสารจดหมายเหตรุาชการทพัเมืองเวียงจนัทน ์ฉบบั 
12 แสดงใหเ้ห็นวา่เมืองเชียงคาน (ท่ีอยูท่างฝ่ังซา้ยแมน่ า้โขง) ไดถ้กูกองทพัทหาร
จากเมืองน่านซึ่งมาเขา้กับฝ่ายสยามไดย้กทัพเขา้ตีเมือง ท าใหช้าวเมืองเชียง
คานส่วนหนึ่งถูกจับ และส่วนหนึ่งก็หนีไปทางเมืองหลวงพระบางบา้ง เมือง
เวียงจนัทนบ์า้ง และท าใหเ้มืองเชียงคานกลายเป็นเมืองรา้ง 
  ผลของสงครามท าใหน้ครรฐัเวียงจนัทนล์่มสลาย และมีการกวาดตอ้น
ผูค้นตามบรรดาหวัเมืองทางฝ่ังซา้ยแม่น า้โขงมาไวท้างฝ่ังขวา พืน้ท่ีบริเวณปาก
เหืองซึ่งเป็นท่ีราบแคบ ๆ ติดกบัปากน า้เหืองจึงถูกเลือกใหใ้ชเ้ป็นท่ีรวบรวมผูค้น 
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัโปรดใหต้ัง้เป็นเมืองช่ือ “เมืองปากเหือง” 
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(ประชมุจารกึวดัพระเชตพุน, 2544: 280) โดยมีพระอนพุินาศ (ก่ิง) เป็นเจา้เมือง
ปากเหืองคนแรก (เติม วิภาคยพ์จนกิจ, 2542: 125) โดยท่ีเมืองปากเหืองเป็น
เมืองบริวารท่ีขึน้กับเมืองพิชยั หวัเมืองชัน้โทในหวัเมืองฝ่ายเหนือ (ประชมุจารึก
วดัพระเชตพุน, 2544: 280) 

 
 
ภาพที่  7 ที่ ราบปากน ้า
เหืองในเขตเมืองแก่นทา้ว 
สปป.ลาว เคยเป็นที่ตั้ง
ศูนย์กลางการปกครอง
เมืองปากเหืองมาก่อน 
 
 

 ต่อมาเม่ือสถานการณ์บ้านเมืองสองฝ่ังแม่น ้าโขงเข้าสู่ภาวะปกติ 
ชาวเมืองปากเหืองก็อพยพย้ายครัวเรือนจากบริเวณปากเหือง (ปัจจุบัน คือ 
บริเวณบา้นใหม่เวินค า เมืองแก่นทา้ว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว) มาอยู่ท่ีริมฝ่ัง
ทางขวาของแม่น า้โขง ดงัปรากฏหลกัฐานการสรา้งโบสถว์ดัศรีคณุเมืองท่ีระบุว่า
พระอนุพินาศและภรรยา พรอ้มขุนนางและชาวเมืองสรา้งขึน้เม่ือ พ.ศ. 2380 
(คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุฯ, 2544: 127-128) และ
โบสถ์วัดมหาธาตุท่ีมีจารึกท่ีฐานพระประธานระบุว่าสร้างเม่ือ พ.ศ.2386 ซึ่ง
แสดงใหเ้ห็นว่าครวัเรือนเมืองปากเหืองไดย้า้ยมาตัง้อยู่บริเวณท่ีเป็นท่ีตัง้เมือง
เชียงคานในปัจจบุนั 
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 ในช่วง พ.ศ. 2418-2419 ชาวจีนฮ่อไดย้กก าลงัเขา้มาปลน้สะดมในเขต
เมืองปากเหือง จนท าใหพ้ระศรีอรรคฮาต เจา้เมืองปากเหืองคนท่ีสาม พรอ้มขุน
นางทา้วเพีย้กรรมการเมืองไดท้ิง้เมืองหลบหนี จนท าใหพ้ระบาท สมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 5) สั่งลงโทษเจา้เมือง อปุฮาต ราชวงศแ์ละราช
บุตรเมืองปากเหืองด้วยการเฆ่ียน 50 ที แล้วให้กลับเข้ารับราชการรักษา
บา้นเมืองตามเดมิ (กหช., 2419: ร.5 รล.-ตรานอ้ยเลม่ 1/12) 
 ต่อมาสันนิษฐานว่ามีการเปล่ียนช่ือเมืองปากเหืองมาเป็นเมืองเชียง
คาน ในชว่งประมาณระหว่าง พ.ศ. 2426-2429 เน่ืองจากเอกสารท่ีพบในช่วงหลงั 
พ.ศ. 2429-2430 ไดเ้รียกช่ือเมืองเชียงคานแทนเมืองปากเหืองหรือเรียกคูก่นัแลว้ 
และเรียกช่ือพระศรีอรรคฮาต (ทองดี) ว่าเป็นเจ้าเมืองเชียงคานอีกด้วย 
(เจา้พระยาสุรศกัดิ์มนตรี, 2504: 199, 233) ทัง้นีค้งเป็นเพราะราษฎรส่วนใหญ่
ไม่ไดต้ัง้บา้นเรือนอยู่ท่ีบริเวณปากเหืองอย่างแต่ก่อนแลว้ หากแตย่า้ยมาอยู่ริม
ฝ่ังโขงบริเวณตรงขา้มเมืองเชียงคานเก่าท่ีถูกกองทัพเมืองน่านเผาท าลายเม่ือ 
พ.ศ. 2370 ประกอบกบัมีราษฎรจากทางฝ่ังซา้ยแมน่ า้โขงอพยพหนีศกึฮ่อขา้มมา
อยู่ฝ่ังขวามากขึน้ (สุดารา สุจฉายา, 2539: 159) จึงมีการเปล่ียนช่ือเมืองปาก
เหืองโดยกลบัมาใชช่ื้อเมืองเชียงคานอีกครัง้ โดยก่อนหนา้ท่ีจะมีการเปล่ียนช่ือ
เมืองปากเหืองมาเป็นเมืองเชียงคานนัน้ ก็มีราษฎรเรียกชุมชนแห่งนีว้่า “เมือง
ใหม่” หรือเมืองเชียงคานใหม่อยู่ก่อนแลว้ เพราะเมืองแห่งนีถ้กูสรา้งขึน้ใหม่แทน
เมืองเก่าท่ีตัง้อยู่รมิฝ่ังซา้ยของแมน่ า้โขง (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 192)  
  ใน พ.ศ. 2452 กระทรวงมหาดไทยไดพ้บปัญหาว่าเมืองเชียงคานซึ่ง
ขึน้กับเมืองพิชยัในมณฑลพิษณุโลกนัน้ การเดินทางไปมาระหว่างกันค่อนข้าง
ไกลและล าบาก ท าใหก้ารดแูลความสงบเรียบรอ้ยในเมือง การควบคมุการคา้ฝ่ิน
เถ่ือนท าไดย้าก พระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี) ก็แก่ชราลงมาก อีกทัง้ท่ีตัง้เมือง
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เชียงคานอยู่ใกลก้ับจงัหวัดเมืองเลย มณฑลอุดรมากกว่า พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัมีพระราชกระแสเป็นการสมควร แตเ่กรงว่าชาวเมืองเชียง
คานจะไดร้บัความเดือดรอ้นจากการเก็บภาษี และความผ่อนผนัของมณฑลอุดร
ในเรื่องนีก็้ยงัไม่สูดี้นกั จึงไดร้ะงบัการโอนเมืองเชียงคานไปขึน้กับมณฑลอุดรไว ้
(กหช., 2452: ร.5 ม.2/1 เลขท่ี 9) 
  ต่อมา พ.ศ. 2454 สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งด  ารง
ต าแหน่งเสนาบดีกระทรวง มหาดไทยในขณะนัน้ จึงขอพระราชทานกราบบงัคม
พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลท่ี 6) เพ่ือยา้ยเมือง
เชียงคานมาขึน้กับจงัหวดัเมืองเลย มณฑลอดุร พระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกลา้
เจา้อยูห่วัก็ทรงอนญุาตตามประกาศกระทรวง มหาดไทยวนัท่ี 23 มิถนุายน 2454 
(กหช., 2454: ร.6 มร.6 ม/4 เลขท่ี 4) ซึ่งมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือ
วนัท่ี 25 มิถนุายน 2454 (ราชกิจจานเุบกษา เลม่ 28, 2454: 622) 
  การยา้ยเมืองเชียงคานมาขึน้กับจังหวัดเมืองเลยใน พ.ศ.2454 ท าให้
เมืองเชียงคานถกูลดฐานะจาก “เมืองเชียงคาน” มาเป็น “อ าเภอเมืองเชียงคาน” 
และพระยาศรีอรรคฮาต (ทองดี) ซึ่งด  ารงต าแหน่งเจา้เมืองหรือผูว้่าราชการเมือง
เชียงคานก็ไดมี้ต าแหน่งเป็น “ผูว้า่ราชการอ าเภอเมืองเชียงคาน” ซึ่งเป็นต าแหน่ง
เดียวกันกับนายอ าเภอตามไปด้วย ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้พระยาศรีอรรคฮาต  
(ทองดี) เป็นผูด้  ารงต าแหน่งเจา้เมืองเชียงคานคนสุดทา้ย และเป็นนายอ าเภอ
เชียงคานเป็นคนแรก  
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5. ข้อเสนอแนะ 
 
   5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  5.1.1 หนว่ยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศกึษาประวตัิศาสตร์
ทัง้ของไทยและลาว ควรท าขอ้ตกลงร่วมมือกันในการท่ีจะศึกษา ส ารวจและท า
การขุดคน้ทางโบราณคดีในพืน้ท่ีชุมชนโบราณเมืองเชียงคาน เพ่ือความชดัเจน
ของการศกึษาพฒันาการทางประวตัิศาสตรช์มุชนโบราณเมืองเชียงคาน 
   5.1.2 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
โบราณเมืองเชียงคานควรศึกษาและยึดถือข้อมูลจากหลักฐานท่ีเป็นเอกสาร
ชัน้ตน้เป็นหลกั มากกว่าท่ีจะใหค้วามส าคญักับมุขปาฐะ ซึ่งท าใหก้ารน าเสนอ
ขอ้มลูท่ีผา่นมามีความคลาดเคล่ือนอย่างมาก  
 
 5.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
  5.2.1 ควรศึกษาวิจัยในพืน้ท่ีชุมชนโบราณอ่ืนในลุ่มแม่น า้โขง
และล าน ้าสาขาท่ีมีความแตกต่างทางด้านบริบทชุมชน เศรษฐกิจ สังคม
วฒันธรรม ซึ่งจะท าใหท้ราบถึงพฒันาการทางประวตัิศาสตรท์อ้งถ่ินท่ีเป็นภาค
รวมในลุม่แมน่  า้โขงมากยิ่งขึน้ 
  5.2.2 ควรศกึษาในประเด็นแนวทางการก าหนดยทุธศาสตรก์าร
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตรแ์ละวัฒนธรรมอย่างยั่ งยืนในระดับ
นานาชาติระหว่างไทยกับลาว เพ่ือส่งเสริมการท างานดา้นยุทธศาสตรแ์ละการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอย่างยั่ งยืนร่วมกัน 
เน่ืองจากชมุชนโบราณเมืองเชียงคานมีโบราณสถานอยูท่ัง้สองฝ่ังแมน่ า้โขง  
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   5.2.3 ควรมีการท าวิจยัพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชน
เมืองเชียงคานหลังจากถูกลดฐานะเป็นอ าเภอเชียงคานจนถึงปัจจุบนั เพ่ือให้
ทราบพฒันาการทางประวตัิศาสตรข์องชมุชนแหง่นีท้กุชว่งมิตเิวลา 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือวิเคราะหค์วามสัมพนัธ์ระหว่างสยามกับ
พืน้ท่ีอีสานก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ 24301 เพ่ือท าความ
เขา้ใจวา่ความสมัพนัธร์ะหว่างสยามกบัพืน้ท่ีอีสานมีลกัษณะอย่างไร และเหตใุด
สยามจึงพยายามกระชบัอ านาจเหนือพืน้ท่ีอีสานเป็นครัง้แรกหลงัจากเหตกุารณ์
กบฏเจ้าอนุวงศส์ิน้สุดลง โดยอาศัยหลักฐานประเภทลายลักษณ์อักษรทั้ง
หลกัฐานชัน้ตน้ เช่น ประชุมพงศาวดาร จดหมายเหต ุบนัทึกการเดินทาง และ
หลกัฐานชัน้รอง เช่น หนงัสือวิชาการ บทความ วิทยานิพนธแ์ละงานวิจยัต่าง ๆ 
เป็นเคร่ืองมือในการศึกษาดว้ยวิธีการทางประวัติศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 
ตัง้แตพ่ทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นตน้มาเม่ือสามารถขยายอิทธิพลสู่ดินแดนลุ่มน า้โขง
ไดเ้ป็นผลส าเร็จ สยามพยายามท าใหพื้น้ท่ีอีสานแข็งแกรง่ขึน้ดว้ยการสนับสนุน
การขยายตวัของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน ขณะเดียวกนักลุม่อ านาจทอ้งถ่ินก็พยายาม
ขยายฐานอ านาจของตนอยู่เสมอเพ่ืออ านาจและความชอบธรรมในการเก็บเก่ียว
ผลประโยชน ์ลกัษณะเช่นนีท้  าใหพื้น้ท่ีอีสานภายใตก้ารปกครองของสยามมีเขต
อิทธิพลของกลุม่อ านาจทอ้งถ่ินเกิดขึน้เป็นจ านวนมาก  

                                                   
1 การใชค้  าว่า “พืน้ที่อีสาน” ในบทความนี ้หมายถึง อาณาบริเวณตัง้แต่ที่ราบสงูโคราชจรด
ฝ่ังขวาแม่น า้โขงและบริเวณฝ่ังซา้ยแม่น า้โขงบางสว่น เป็นการเรียกตามบริบทสมยัปัจจุบนั
เพื่อใหง้่ายตอ่การท าความเขา้ใจวา่ หมายถึงอาณาบรเิวณซึ่งไดก้ลายมาเป็นภาคอีสานหรอื
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในภายหลงั เนื่องจากก่อน พ.ศ. 2465 ยงัไม่มีการใชค้  าวา่ “อีสาน” 
เพื่อเรยีกอาณาบรเิวณนีใ้นลกัษณะภมูิภาค 
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สภาพการณด์งักล่าวสามารถตัง้ขอ้สงัเกตได ้2 ประการดว้ยกนั ประการ
แรก อ านาจท่ีแท้จริงของสยามซึ่งมีเหนือกลุ่มอ านาจท้องถ่ินเป็นไปในทาง
นามธรรมมากกว่ารูปธรรม เบือ้งหลงัสภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสานคือการมีอยู่
ของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมากซึ่งมีสิทธ์ิและอ านาจเหนือพืน้ท่ีของตน
อย่างแทจ้ริง ประการที่สอง สภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสานเบือ้งหลังนัน้เต็มไป
ดว้ยความขดัแยง้และความแตกแยกระหว่างกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน ทา้ยท่ีสดุน ามา
ซึ่งสภาพโครงสรา้งการเมืองท่ีเปราะบางและการขาดเสถียรภาพท่ีมั่นคง ทัง้นี ้
วิกฤตการณก์ารเมืองจากกรณีกบฏเจา้อนวุงศเ์ม่ือ พ.ศ. 2369 คือตวัแปรส าคญั
ท่ีกระตุน้ใหส้ยามตระหนกัในปัญหาเหลา่นีม้ากขึน้ อนัน ามาซึ่งความพยายามใน
กระชับอ านาจของสยามเหนือกลุ่มอ านาจท้องถ่ินเป็นครัง้แรกก่อนท่ีจะมีการ
ปฏิรูปการปกครองในอีกหลายทศวรรษถดัมา 
 
ค าส าคัญ:  อีสาน,  กบฏ,  เจา้อนวุงศ ์
 
ABSTRACT 
 

This article aims to analyze relationship between Siam and Isan 
area before the administrative reform during the 2430s to highlight the 
significance of Siam’s relationship with Isan area and factors that forced 
Siam to reinforce its cover in this area for the first time following Anouvong’s 
rebellion of B.E. 2369 (1826 A.D.). This study was conducted based on 
written and primary evidence, such as the chronicle meeting, annals, and 
travel records. In addition, secondary evidence such as academic books, 
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articles, various research and theses was investigated as research 
instruments through historical methods.  

This article shows that from the 24th Buddhist century, Siam 
successfully expanded its power to the Mekong River basin after gaining 
support from local groups. However, local groups continued to retain their 
power base and authority, particularly in tax collection. Thus, Isan area 
under the Siamese rule was divided among many local influential groups.  
From this circumstance, this article comes up with two narratives of Siam’s 
relationship with Isan area during the 24th Buddhist century. First, Siam’s 
power in Isan area was rather limited and intangible since real power and 
administration continued to be in the hand of local groups. Second, internal 
conflicts among of local groups in Isan area made this area politically 
unstable and fragile. The Anouvong’s Rebellion in B.E. 2369 (1826 A.D.) 
became a grave concern for Siam, which eventually led to Siam’s attempt 
to consolidate its power over local groups for the first time, long before the 
administrative reforms in the 2430s. B.E. (1890s A.D.) 
 
Keywords:  Isan,  Rebellion,  Chao Anouvong 
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1. ความน า 
 

การต่อตา้นอ านาจของสยามโดยเจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจันทนเ์ม่ือ พ.ศ. 
2369 ซึ่งเป็นท่ีรูจ้กักันดีในมุมมองของสยามว่า “กบฏเจา้อนุวงศ”์ เป็นสงคราม
ครัง้ใหญ่ท่ีสดุในหนา้ประวตัิศาสตรร์ะหว่างสยามกบัลา้นชา้ง ผลจากเหตกุารณ์
ครัง้นัน้ท าใหส้ยามด าเนินการขัน้เด็ดขาดกบัเวียงจนัทนด์ว้ยการท าลายเมืองจน
ย่อยยับ เมืองเวียงจันทน์และเมืองจ าปาศักดิ์ในฐานะตัวการส าคัญของ
เหตกุารณค์รัง้นีถ้กูลดสถานะจากเมืองเจา้ประเทศราชเป็นเพียงหวัเมืองชัน้นอก
ขึน้กบักรุงเทพฯ เป็นผลใหก้ารสืบสนัตติวงศข์องเจา้นายแห่งลา้นชา้งเวียงจนัทน์
สิน้สุดลง พรอ้มกันนัน้สยามยังไดก้วาดตอ้นเชลยศึกชาวลาวนับหม่ืนคนมายัง
พืน้ท่ีอีสานและบริเวณมณฑลชัน้ใน เพ่ือสกดักัน้ไม่ใหเ้วียงจนัทนส์ามารถตัง้ตวั
ทา้ทายอ านาจของสยามไดอี้กตอ่ไป 
 จากภาพรวมขา้งตน้ท าใหง้านศึกษาเก่ียวกับกบฏเจา้อนุวงศท่ี์ผ่านมา
เน้นความส าคัญไปท่ีความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับเวียงจันทน์ในฐานะคู่
ขดัแยง้ทางการเมืองโดยตรง เช่น งานของมะยรุี และเผยพนั เหงา้สีวทัน ์(มะยุรี 
เหง้าสีวัทน์และเผยพัน เหง้าสีวัทน์ , 2531: 64) ศึกษาปัจจัยท่ีผลักดันให ้
เจ้าอนุวงศด์  าเนินการต่อตา้นสยามครัง้ใหญ่ ทั้งสองคนสรุปว่าการกดข่ีและ
นโยบายกลืนชาติของสยามเป็นสาเหตใุหเ้จา้อนวุงศแ์ละชาวลาวทัง้หลายลุกฮือ
ขึน้ต่อตา้นเพ่ือปกป้องเอกลกัษณ ์ชาติและกอบกูอิ้สรภาพท่ีถูกสยามแย่งชิงไป 
งานของดารารตัน ์เมตตาริกานนนท ์(ดารารตัน ์เมตตาริกานนนท์, 2537: 37) 
ศกึษาสาเหตขุองการเกิดสงครามและการด าเนินนโยบายทางการเมืองของสยาม
ภายหลังจากท่ีสงครามสิน้สุดลง โดยอาศัยมุมมองจากทั้งสองฝ่ังเป็นแนว
ทางการวิเคราะห ์ดารารตันเ์สนอว่า สงครามครัง้นัน้เกิดขึน้มาจากความไม่พอใจ
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ของเจ้าอนุวงศต์่อสยาม เน่ืองจากเจ้าอนุวงศเ์ห็นว่าสยามไดท้ าการกดข่ีใช้
แรงงานชาวลาวอย่างหนัก นอกจากนี้ยังมีประเด็นความขัดแย้งระหว่าง 
เจา้นครราชสีมากับเวียงจันทนแ์ละจ าปาศกัดิ์เป็นเหตุใหเ้จ้าอนุวงศต์ัดสินใจ
ด าเนินการดงักล่าว ผลจากสงครามครัง้นั้นท าให้สยามท าลายเวียงจันทนจ์น 
ราบคาบและสนับสนุนเจ้าเมืองกลุ่มพระวอพระตาซึ่งสยามไว้วางใจให้ขึน้มี
บทบาททางการเมืองมากขึน้ งานของ Volker Grabowsky ศึกษาความสมัพนัธ์
ระหวา่งสยามกบัลา้นชา้ง และการเพิ่มขึน้ของอิทธิพลสยามในดินแดนลุ่มน า้โขง 
โดยเฉพาะหลงัเหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศส์ิน้สุดลง งานของ Volker Grabowsky 
คล้ายคลึงกับงานของมะยุรี และเผยพัน เหง้าสีวัทนต์รงท่ีว่ามองบริบทของ 
“เวียงจนัทน”์ กบั “อีสาน” เป็นภาพเดียวกนั (ลาว) เขาเปรียบเทียบไวใ้นบทสรุปวา่ 
สยามคอ่นขา้งจะยืดหยุ่นกบัลา้นนามากกว่า เพราะลา้นนาเป็นอิสระจากพมา่ได้
เน่ืองจากการอปุถมัภข์องสยาม จึงไดร้บัความไวว้างใจคอ่นขา้งมาก แตกตา่งกบั
ลาวท่ีสยามท าสงครามแย่งชิงมาจึงตอ้งคอยเฝ้าระวังและด าเนินนโยบายทาง
การเมืองอยา่งเขม้งวดเดด็ขาด (Volker Grabowsky, 1995: 124-125) 

จะเห็นไดว้่างานศึกษาท่ีผ่านมามุ่งประเด็นไปท่ีความสมัพนัธแ์บบหนึ่ง
ต่อหนึ่งระหว่างสยามกับเวียงจันทนโ์ดยเฉพาะประเด็นสาเหตุและผลสืบเน่ือง
ของสงครามครั้งนั้น อย่างไรก็ดี บทความนีมี้ความเห็นว่าเราไม่อาจเข้าใจ
เหตกุารณด์งักล่าวอย่างลึกซึง้ดว้ยการพิจารณาแค่เพียงความสมัพนัธร์ะหว่าง
สยามกบัเวียงจนัทน ์การตัง้สมมตุิฐานว่า “ลาว” และ “อีสาน” เป็นภาพเดียวกัน 
หรือกระทั่งการมองว่ากลุ่มอ านาจท้องถ่ินในพืน้ท่ีอีสานมีความเป็นอันหนึ่ง 
อนัเดียวกนัดว้ย เพราะอาจท าใหเ้ขา้ใจความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจระหวา่งสยามกบั
รัฐบริวารในลุ่มน า้โขงซึ่งมีความสลับซับซ้อนคลาดเคล่ือน รวมถึงมองข้าม
ความส าคญัของพืน้ท่ีอีสานในฐานะตวัแปรท่ีมีผลตอ่การพลิกผนัของสถานการณ์
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ดงักลา่ว ซึ่งกลุม่อ านาจทอ้งถ่ินแตล่ะกลุม่ตา่งมีทางเลือกและบทบาทของตนเอง
ในการตัดสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ภายใต้บริบทท่ีแวดล้อม ณ ขณะนั้น 
บทความนีจ้ึงมีจุดประสงค์ท่ีจะหยิบยกสภาพการณ์ของพื ้นท่ีอีสานขึน้มา
พิจารณาดว้ยวิธีการทางประวัติศาสตร ์โดยอาศยัขอ้มูลหลักฐานจากเอกสาร
ร่วมสมัยท่ีเกิดเหตุการณ ์เช่น ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท ์
ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9 และบนัทึกการเดินทางในลาวของ 
เอเจียน แอมอนิเย เป็นตน้ รวมถึงเอกสารชัน้รอง เช่น หนงัสือวิชาการ บทความ 
วิทยานิพนธแ์ละงานวิจยัต่าง ๆ  เป็นเครื่องมือในการศึกษา โดยอาศยัเหตกุารณ์
กบฏเจา้อนวุงศเ์ป็นกระจกสะทอ้นภาพความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจระหวา่งสยามกบั
พืน้ท่ีอีสานสืบเน่ืองมาจนถึงก่อนการปฏิรูปการปกครอง ภาพท่ีปรากฏนัน้จะท า
ใหเ้ขา้ใจไดว้่า เพราะเหตใุดหลงัจากท่ีสงครามสิน้สุดลง สยามจึงด าเนินการขัน้
เดด็ขาดและพยายามกระชบัอ านาจของตนเหนือพืน้ท่ีอีสานเป็นครัง้แรก  

ดว้ยเหตดุงักล่าว บทความนีจ้ึงตอ้งการน าเสนอใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) 
การเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานระหว่างเหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศ ์
2) แรงกดดนัของสยามจากญวนและอังกฤษ และ 3) “เมือง”: เขตอิทธิพลและ
ผลประโยชนข์องกลุม่อ านาจทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีอีสาน 
 
2. การเคลื่อนไหวของกลุ่มอ านาจท้องถิ่นอีสานระหว่างเหตุการณ ์
    กบฏเจ้าอนุวงศ ์
 
 เหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศเ์ม่ือ พ.ศ. 2369 เป็นจดุพลิกผนัครัง้ใหญ่ท่ีท า
ใหส้ยามเปล่ียนแปลงแนวทางการปกครองต่อพืน้ท่ีอีสานและพยายามกระชับ
อ านาจของตนในบริเวณนีใ้หม้ั่นคงขึน้ ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาการเคล่ือนไหวของกลุ่ม
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อ านาจทอ้งถ่ินในช่วงเหตุการณ์กบฏนัน้พบว่าแต่ละกลุ่มลว้นมีเป้าหมายและ
ยุทธวิธีในการรับมือกับสถานการณ์ท่ีแตกต่างกันไปขึน้อยู่กับภูมิหลังและ
ผลประโยชนข์องกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินนัน้ ๆ โดยสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ไดด้งันี ้
(ขจีรตัน ์ไอราวณัวฒัน,์ 2532: 215-216)  
 1. กลุ่มที่ไม่ให้ความร่วมมือกับเจ้าอนุวงศ์ เช่น เมืองกาฬสินธุ์ 
เขมราฐ ชยัภมูิและเมืองภูเขียว เป็นตน้ แมไ้มอ่าจทราบสาเหตท่ีุแทจ้ริงว่าเหตใุด
ผูน้  าทอ้งถ่ินเหล่านีถ้ึงตดัสินใจไม่เขา้ร่วมกับเจา้อนุวงศแ์ห่งเวียงจันทนใ์นการ
ต่อตา้นสยาม แต่จากการวิเคราะหภ์ูมิหลังก็พอเห็นไดว้่า เมืองเหล่านีล้้วนมี 
“เวียงจนัทน”์ เป็นศตัรูเช่นเดียวกันจึงไม่ตอ้งการท่ีจะกลับไปอยู่ภายใตอ้ านาจ
ของราชส านกัเวียงจนัทนอี์กครัง้หนึ่ง กรณีของเมืองเขมราฐนัน้มีภูมิหลงัมาจาก
เมืองอุบลราชธานีเชือ้สายของกลุ่มพระวอพระตาซึ่งท าสู้รบกับกองทัพของ 
พระเจา้สิริบุญสาร พระราชบิดาของเจา้อนุวงศจ์นถึงแก่ความตายในสนามรบ 
ทางดา้นเมืองกาฬสินธุ ์พระยาไชยสุนทร (หมาแพง) ผูเ้ป็นเจา้เมืองก็เป็นบุตร
ของทา้วอุปฌา หนึ่งในผูน้  าคนส าคญัของกลุ่มเจา้ผา้ขาว-เจา้โสมพะมิต ซึ่งหนี
การคุกคามของเวียงจันทนแ์ละน าผู้คนอพยพมาปักหลักในพืน้ท่ีอีสานคราว
เดียวกบักลุ่มพระวอพระตา สว่นเมืองชยัภมูินัน้ ทางพระยาภกัดีชมุพล (ทา้วแล) 
ก่อนหนา้นีเ้คยเก็บส่วยส่งใหก้ับทางเวียงจนัทนแ์ตภ่ายหลงัไดเ้ขา้หาเจา้พระยา
นครราชสีมาเพ่ือขอเป็นเมืองขึน้ของสยามและเปล่ียนมาส่งส่วยใหก้บัทางสยาม
แทน จงึถือวา่เป็นคูก่รณีท่ีมีความขดัแยง้กบัเจา้อนวุงศโ์ดยตรง อีกทัง้เจา้พระยา
นครราชสีมาเองก็เป็นคูข่ดัแยง้กับเจา้อนุวงศด์ว้ย (เมืองชยัภูมิและเมืองภูเขียว
เป็นเมืองในสงักดัของเมืองนครราชสีมา) ซึ่งทา้ยท่ีสดุผูน้  าทอ้งถ่ินท่ีไมเ่ขา้รว่มกับ
เจา้อนุวงศไ์ดถู้กทางเวียงจันทนป์ระหารชีวิตเพ่ือมิใหก้ระท าเป็นเย่ียงอย่างแก่
กลุม่อ านาจทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ นอกจากนีย้งัมีผลในแง่การตดัก าลงัของฝ่ายสยามดว้ย 
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 2. กลุ่มที่เปลี่ยนแปลงท่าทีตามสถานการณ์ เป็นกลุ่มท่ีมีเป็น
จ านวนมากท่ีสุด เช่น กลุ่มเมืองเขมรป่าดง (ยกเวน้เมืองขุขันธ)์ เมืองขอนแก่น 
ยโสธร สวุรรณภมูิ รอ้ยเอ็ด อบุลราชธานี และเมืองชนบท เป็นตน้ ในชว่งแรกของ
สงครามเมืองเหล่านีไ้ดเ้ขา้ร่วมกับทางเวียงจนัทนโ์ดยอาจถูกบีบบงัคบัหรือเขา้
ร่วมด้วยความสมัครใจไม่อาจทราบได้แน่ชัด อย่างไรก็ดี ภายหลังจาก
สถานการณพ์ลิกผนัท าใหเ้จา้อนวุงศก์ลบัเป็นฝ่ายตัง้รบั เมืองตา่ง ๆ เหล่านีก็้ได้
เปล่ียนทา่ทีหนัมาสนบัสนนุกองทพัสยามในการปราบปรามเจา้อนวุงศ ์ 
 การเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจท้องถ่ินท่ีเปล่ียนไปเปล่ียนมาเช่นนี ้ 
บง่ชีใ้หเ้ห็นถึงการเป็นเอกเทศของกลุ่มผูน้  าทอ้งถ่ิน ซึ่งสามารถปรบัเปล่ียนท่าที
อย่างใดก็ไดต้ามสถานการณ์ในขณะนั้น อีกนัยหนึ่งก็สะทอ้นใหเ้ห็นความไม่
มั่นคงในอ านาจของสยามท่ีมีเหนือพืน้ท่ีอีสาน ตลอดจนระบบตา่ง ๆ ท่ียดึโยงกับ
ศนูยก์ลางทัง้การคมุก าลงัคนและการบงัคบับญัชาจากเมืองใหญ่สู่เมืองบริวาร
ไม่อาจใชก้ารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพในยามท่ีเกิดวิกฤตการณเ์ช่นนีข้ึน้ ถา้มอง
ในทางกลับกันหากสยามเป็นฝ่ายเพล่ียงพล า้และตกเป็นรองฝ่ายเวียงจันทน ์
เมืองต่าง ๆ เหล่านีอ้าจกลายเป็นหอกข้างแคร่ท่ีบั่นทอนพระเกียรติภูมิของ
พระมหากษัตริยแ์ละความมั่นคงของราชอาณาจกัรสยามไดอ้ย่างใหญ่หลวง  
 3. กลุ่มที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าอนุวงศ ์เช่น เมืองขขุนัธุ ์เมืองส่ีมุม 
(จัตุรสั) และเมืองปักธงชัย เป็นตน้ ทัง้สามเมืองนีต้่างเป็นก าลังส าคญัให้กับ
กองทพัของเจา้อนุวงศเ์ม่ือเคล่ือนพลเขา้สู่พืน้ท่ีอีสาน และมีส่วนช่วยใหก้องทพั
เวียงจนัทนส์ามารถเขา้ยึดเมืองนครราชสีมาฐานอ านาจของสยามไดส้  าเร็จ 
 ทั้งสามเมืองนี ้ล้วนมีภูมิหลังท่ีขัดแย้งกับเจ้าเมืองนครราชสีมา 
โดยเฉพาะกรณีของพระยาไกร เจา้เมืองขุขันธ์ไดเ้คยวิวาทแย่งชิงพวกข่ากับ
เจ้าพระยานครราชสีมาตั้งแต่ เม่ือครั้งเจ้าพระยานครราชสีมายังเป็น 
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หลวงยกกระบตัร จนตอ้งมีการฟ้องรอ้งไปยงักรุงเทพฯ แต่ก็ไม่สามารถท าอะไร
เจา้พระยานครราชสีมาได ้ความขัดแย้งภายในท่ีเกิดขึน้ระหว่างกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินไดผ้ลกัดนัใหก้ลุ่มท่ีหาทางสูไ้ม่ไดอ้ย่างเจา้เมืองขขุันธแ์สวงหาพนัธมิตร
และความคุม้ครองจากศูนยอ์ านาจท่ีใหญ่กว่าดงัท่ีเคยเกิดขึน้เสมอมาในอดีต 
การสานสมัพนัธร์ะหว่างเมืองนอ้ยกับเมืองใหญ่เพ่ือเปล่ียนขัว้อ านาจจากสยาม
เป็นลา้นชา้ง (เวียงจนัทน-์จ าปาศกัดิ์) จึงเกิดขึน้ท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย
ของสภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสาน ส่วนเมืองส่ีมมุ (จตัรุสั) และเมืองปักธงชยั ซึ่ง
เป็นเมืองในสงักดัของเมืองนครราชสีมานัน้แมไ้ม่ปรากฏขอ้มลูชดัเจนถึงสาเหตท่ีุ
ตดัสินใจเขา้รว่มกบัเจา้อนวุงศ ์แตใ่นผลงานของขจีรตัน ์ไอราวณัวฒัน ์ไดท้  าการ
วิเคราะหไ์วว้่ามีความเป็นไปไดท่ี้เจา้เมืองส่ีมุมและเจา้เมืองปักธงชัยจะเคยมี
ความขัดแยง้กับเจา้พระยานครราชสีมาเน่ืองจากการแย่งชิงผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจกนัมาก่อน (ขจีรตัน ์ไอราวณัวฒัน,์ 2532: 224)  
 การแบ่งกลุ่มเพ่ืออธิบายการเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินต่าง ๆ 
ในพืน้ท่ีอีสานก็เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมในเบือ้งตน้ ซึ่งความเป็นจริงแลว้ ในแต่ละ
เมืองก็ลว้นมีความขดัแยง้กันภายใน มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายและเลือกสนบัสนุน
สยามและเวียงจนัทนแ์ตกตา่งกนัไป เช่น เมืองขขุนัธ ์แมฝ่้ายพระยาไกรเจา้เมือง
จะเขา้ร่วมกับฝ่ายเจา้อนุวงศ ์แต่ทางดา้นทา้วก่ิงหลา้ ยกกระบตัรเมืองขุขันธ์ผู้
เป็นนอ้งชายกลับเลือกอยู่ข้างกรุงเทพฯ และเป็นฝ่ายขอก าลังจากเจ้าพระยา
นครราชสีมาใหไ้ปช่วยปราบปรามพ่ีชายของตน อีกกรณีหนึ่งท่ีเมืองกาฬสินธุ ์แม้
ทางพระยาไชยสุนทร (หมาแพง) เจ้าเมืองจะเลือกอยู่ข้างกรุงเทพฯ แต่ฝ่าย
อปุฮาด (หมาสยุ) บตุรเจา้โสมพะมิตร ซึ่งมีความขดัแยง้เดิมกบัพระยาไชยสุนทร 
(หมาแพง) ไดเ้ลือกอยู่ขา้งเดียวเวียงจนัทนแ์ละเป็นฝ่ายขอก าลงัจากเวียงจนัทน์
ใหย้กทพัมาตีเมืองกาฬสินธุอี์กดว้ย (ธีรชยั บญุมาธรรม, 2528: 68) 
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3. แรงกดดันของสยามจากญวนและอังกฤษ 
 

หากขยายขอบเขตการพิจารณาให้กวา้งขึน้จากความสมัพนัธ์ระหว่าง
สยามกับกลุ่มอ านาจท้องถ่ินก็จะเห็นไดช้ัดว่าปัญหาโครงสรา้งการเมืองและ
อ านาจท่ีแท้จริงของสยามในพืน้ท่ีอีสานน่าหวาดหวั่นต่อสยามมากเพียงใด 
อิทธิพลจากภายนอก คือ ญวนและองักฤษ ซึ่งก าลงัเพิ่มขึน้ ณ ขณะนัน้ อาจเป็น
ตวัแปรส าคญัท่ีส่งผลตอ่ชะตากรรมความมั่นคงและเกียรติภูมิของสยาม ราวตน้
พุทธศตวรรษท่ี 24 ญวนกลายเป็นศัตรูและคู่แข่งท่ีส  าคัญของสยามทาง
ตะวนัออกแทนท่ีรฐัพม่าซึ่งเคยเป็นศตัรูอนัดบัหนึ่งของสยามทางทิศตะวนัตก ทัง้
สองฝ่ายตา่งแข่งขนัแยง่ชิงความเป็นใหญ่เพ่ือสถาปนาปรมิณฑลแห่งอ านาจของ
ตนเหนือดินแดนเขมรและลา้นชา้งดงัท่ี ครอวฟ์อรด์ ซึ่งเดินทางเขา้มาสยามใน
สมยัรชักาลท่ี 2 ตัง้ขอ้สงัเกตไวว้่า 

“ญวนกบัสยามมีความสมัพนัธท์างการทตูแก่กนัและกนั แตท่ัง้
สองก็มีแต่ความริษยาซึ่งกันและกันท่ีจะเขา้ครองกัมพูชา…ถา้หากทัง้
สองประเทศเกิดพิพาทกัน ทัง้สยามและญวนก็คงไม่สามารถตีเอาฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งมาเป็นเมืองขึน้ได ้แต่กระนั้นก็ดี เจ้าญวนอาจเข้าไปยึด
ดนิแดนของสยามในกมัพชูาไดอ้ย่างง่ายดาย ซึ่งจะเป็นทางท่ีเขา้ประชิด
พรมแดนสยามต่อไป จนถึงอาจบุกเข้าไปจนถึงเข้าตีพระนครได้…” 
(จอหน์ ครอวฟ์อรด์, 2515: 134) 

 
 ในกรณีของเวียงจนัทนน์ัน้ ญวนไดแ้สดงใหเ้ห็นว่าตนก็เป็นหนึ่งในเจา้
เหนือหัวของกษัตริยเ์วียงจันทนด์ว้ยเช่นกัน เพราะนอกจากเวียงจันทนจ์ะส่ง
บรรณาการใหก้บัทางกรุงเทพฯ แลว้ เวียงจนัทนย์งัสง่บรรณาการใหก้บัราชส านกั
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ท่ีกรุงเวด้ว้ย ความตอนหนึ่งในพระราชสาสน์ของจักรพรรดิญวนท่ีมีถึงกษัตริย์
สยามสะทอ้นใหเ้ห็นสถานะระหวา่ง ลา้นชา้ง สยามและญวนไดเ้ป็นอยา่งดี ความ
ว่า “…อนุท าความผิดหนีไปหาญวน ญวนเหมือนมารดา กรุงเทพมหานคร
เหมือนบิดา ๆ โกรธบตุรแลว้ มารดาตอ้งพามาขอโทษ… ญวนตอ้งเอาธุระ ดว้ย
เมืองเวียงจนัทนเ์คยไปจิม้กอ้ง 3 ปีครัง้ 1” (พระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร ์
ฉบบัหอสมดุแห่งชาต ิเลม่ 2, 2506: 80) ดงันัน้ ญวนจงึเป็นอีกศนูยอ์  านาจหนึ่งท่ี
เวียงจนัทนส์านสมัพนัธด์ว้ยนอกจากสยาม การส่งบรรณาการใหก้ับทัง้สองฝ่าย
เช่นนีท้  าใหเ้วียงจนัทนมี์สถานะเป็น “เมืองสองฝ่ายฟ้า” อนัเป็นกศุโลบายในการ
ถ่วงดุลอ านาจระหว่างเจ้าเหนือหัวทั้งสองฝ่ายของเมืองท่ีเล็กกว่า เพ่ือให้
บา้นเมืองของตนยังด ารงอ านาจปกครองตนเองต่อไปได ้เม่ือเกิดปัญหาหรือ
ความขดัแยง้จากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เมืองท่ีมีสถานะเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าก็จะไปขอ
ความสนับสนุนและการคุม้ครองจากเจา้เหนือหัวอีกฝ่าย ซึ่งเจา้เหนือหัวนัน้ ๆ
หากเห็นเป็นโอกาสก็จะเขา้แทรกแซงเพ่ือสรา้งความไดเ้ปรียบในดุลยภาพเชิง
อ านาจของตน การส่งทูตและเครื่องราชบรรณาการไปถวายจกัรพรรดิญวนของ
เจา้อนุวงศเ์ท่ากับการเปิดทางใหอิ้ทธิพลของญวนขยายเขา้สู่ดินแดนลุ่มน า้โขง
โดยตรง จึงไม่แปลกท่ีเหตุใดตลอดช่วงสถานการณ์ท่ีคับขันญวนถึงพยายาม
แสดงบทบาทของตนเสมอ ทั้งนี ้หากญวนไม่เกิดความวุ่นวายภายในและ
ตดัสินใจเขา้แทรกแซงช่วยเหลือเจา้อนวุงศด์ว้ยแลว้ สถานการณอ์าจพลิกผนัท า
ให้สยามกลายเป็นฝ่ายตั้งรับ กองทัพของเจ้าอนุวงศ ์ท่ีมีก าลังคนจากกลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินอีสานก็จะปราบปรามไดย้ากขึน้ พืน้ท่ีอีสานซึ่งมีขอบเขตประชิด
กบัหวัเมืองชัน้ในของกรุงเทพฯ จากปราการท่ีปกปอ้งสยามอาจจะกลายเป็นฐาน
ก าลงัของศตัรู ซึ่งสุ่มเส่ียงและเป็นอนัตรายอย่างใหญ่หลวงต่อความมั่นคงของ
สยาม  
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 ส าหรบัองักฤษแมไ้ม่ไดส้่งผลกระทบโดยตรงในฐานะคูแ่ข่งและศตัรูของ
สยามเช่นเดียวกับญวน ถึงกระนัน้อิทธิพลขององักฤษท่ีเพิ่มขึน้เรื่อย ๆ ทางตอน
ใตแ้ละทางตะวนัตกก็ท าใหส้ยามตอ้งคิดหนา้คิดหลงัมากขึน้ องักฤษเริ่มตน้การ
เป็นมหาอ านาจในเอเชียดว้ยการครอบครองอินเดียและขยายอิทธิพลเขา้สู่เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตใ้นราวต้นพุทธศตวรรษท่ี 24 บริษัทอินเดียตะวันออกของ
องักฤษไดเ้จรจาขอเช่าเกาะปีนังจากสุลต่านแห่งรฐัเกดะห ์(ไทรบุรี) เม่ือ พ.ศ. 
2329 ตอ่มาก็ขอเช่าดินแดนฝ่ังตรงขา้มท่ีเรียกว่า “โปรวินซเ์วลสเ์ลย”์ (Province 
Wellesley) ในเวลาไม่นานนกั ปีนงั มะละกา และสิงคโปรก็์กลายเป็นเขตอิทธิพล
ท่ีเขม้แข็งขององักฤษและถือเป็นอาณานิคมองักฤษแห่งแรกในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ภายใต้ช่ืออย่างเป็นทางการว่า “สเตรสต์ แซตเทิลเมนต์” (Straits 
Settlements) (ชลีุพร วิรุณหะ, 2557: 101) 
 ยคุสมยัของรฐับรรณาการท่ีปกครองโดยผูน้  าพืน้เมืองก าลงัเคล่ือนผ่าน
สู่ยุคจกัรวรรดินิยมท่ีมีชาติตะวนัตกเป็นศูนยก์ลาง ซึ่งมาพรอ้มกับแนวคิดและ
รูปแบบของรัฐสมัยใหม่ท่ีชาวพืน้เมืองและชนชั้นน าสยามเองก็ไม่เข้าใจ เขต
อิทธิพลท่ีคลุมเครือของสยามกับอังกฤษทางตอนบนของคาบสมุทรมลายู
กลายเป็นปัญหาท่ีตอ้งสะสางแก้ไข ดงันัน้ ใน พ.ศ. 2365 จอหน์ ครอวฟ์อรด์ 
(John Crawfurd) ตัวแทนของอังกฤษจากรัฐบาลท่ีอินเดียจึงเดินทางมายัง 
ราชส านักสยามเพ่ือเจริญสัมพันธไมตรีทางการค้าและพยายามแก้ปัญหา
เก่ียวกับอ านาจระหว่างสยามและอังกฤษในเกดะห ์(เตช บุนนาค, 2532: 60) 
ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2368 เฮนรี เบอรนี์ย ์(Henry Burney) ไดร้ับมอบหมายให้มา
เจรจากับสยามในหลายประเด็น โดยเฉพาะเรื่องอ านาจและเขตแดนทาง
คาบสมุทรมลายูและข้อตกลงทางการคา้ระหว่างทั้งสองฝ่าย ซึ่งขณะนั้นเป็น
ช่วงเวลาเดียวกับท่ีองักฤษก าลงัท าสงครามกับพม่า เบอรนี์ยย์งัรายงานดว้ยว่า 
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สยามตดิตามสถานการณส์ูร้บอย่างใจจดใจจ่อและกระตือรือรน้ท่ีจะรบัฟังขอ้มลู
ขา่วสารตา่ง ๆ (ธงชยั วินิจจะกลู, 2556: 89-90)  
 ทา้ยท่ีสุดองักฤษสามารถมีชยัเหนือพม่าทางตอนใตไ้ดส้  าเร็จ เบอรนี์ย์
ไดเ้รียกรอ้งใหส้ยามส่งขุนนางไปปันเขตแดนทางตะวนัตก ซึ่งกลายเป็นเป็นเขต
อิทธิพลขององักฤษแลว้ ณ ขณะนัน้ แมร้ะยะแรกสยามจะไม่ไดก้ระตือรือรน้ใน
เรื่องนีเ้ท่าใดนกัเน่ืองจากยงัไม่เขา้ใจว่าเขตแดนมีความหมายและความส าคญั
อยา่งไรในสายตาขององักฤษ อยา่งไรก็ดี ชยัชนะอนัเด็ดขาดขององักฤษท่ีมีเหนือ
พม่าศัตรูอันดับหนึ่งของสยามก็ท าให้สยามสามารถตระหนักได้ไม่ยากว่า  
ยคุสมยัก าลงัเปล่ียนแปลงไปอย่างไร การรบท่ีประกอบดว้ยกองทหารท่ีมีระเบียบ
วินยั มีปืนไฟเป็นอาวุธ และเรือปืนซึ่งท าจากเหล็กกลา้ทรงพลานุภาพมากกว่า
กองทัพชาวนาของสยามมากมายหลายเท่า สยามถึงกับบันทึกชัยชนะของ
อังกฤษท่ีมีต่อพม่าไว้ในพงศาวดารของตน แสดงใหเ้ห็นว่าสยามตระหนักใน
ความส าคญัของสงครามครัง้นีม้ากขนาดไหน สอดคลอ้งกบัท่ีมลัลอค (Malloch) 
พ่อคา้ชาวตะวันตกท่ีพ านักอยู่ในกรุงเทพฯ ขณะนั้นได้บันทึกไว้ว่า “ผลของ
สงครามพม่าครั้งนี ้ท  าให้แนวคิดของคนไทยเก่ียวกับอ านาจของอังกฤษ
เปล่ียนแปลงไปโดยสิน้เชิง…คนไทยเม่ือก่อนเขา้ใจว่าองักฤษมีอ านาจเล็กนอ้ย
เท่านัน้” (เตช บุนนาค, 2532: 61) หลังจากนัน้สยามจึงใหค้วามส าคัญกับการ
เจรจาการคา้และปัญหาดา้นเขตแดนระหว่างสยามและอังกฤษในคาบสมุทร
มลายแูละในดินแดนทางตะวนัตกมากขึน้ ความขดัแยง้และการเป็นปฏิปักษ์กับ
องักฤษไมอ่าจสง่ผลดีใด ๆ ตอ่สยามทัง้สิน้ ซึ่งความพา่ยแพข้องพม่าเป็นตวัอย่าง
อนัดีท่ีเกิดขึน้แลว้ ความหวาดวิตกและการเตรียมการรบัมือกับสถานการณท่ี์ไม่
นา่ไวว้างใจของสยามคงจะเป็นท่ีรบัรูก้นัโดยทั่วไป เพราะปรากฏว่าทางกรุงเทพฯ 
ไดร้ะดมช่างเหล็กจ านวนมากเพ่ือท าโซ่เหล็กขนาดใหญ่ขึงกั้นทั้งสองฟากฝ่ัง
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แม่น า้เจา้พระยาใจกลางศูนยอ์ านาจของสยาม (เดวิด เค วยัอาจ, 2556: 279) 
ขณะท่ีข่าวลือเรื่องสงครามระหว่างสยามกับอังกฤษก็สะพัดไปมากขึน้จนเป็น
หนึ่งในสาเหตใุหเ้จา้อนวุงศต์ดัสินใจด าเนินการตอ่ตา้นสยาม ณ ชว่งเวลานัน้ ดงั
หลักฐานระบุว่า “เรา (เจ้าอนุวงศ์) ได้ยินข่าวทัพเรืออังกฤษมารบกวน
ปากน ้า…น่าที่เราจะยกกองทัพใหญ่ไปตีกรุงเทพฯ ก็เห็นได้โดยง่าย
เพราะเราจะเป็นทัพกระหนาบ ทัพอังกฤษเป็นทัพหน้าอยู่ปากน ้า ไทยก็
จะพว้าพวังท้ังข้างหน้าข้างหลัง…” (จดหมายเหตรุชักาลท่ี 3 เลม่ 3, 2530: 53) 
สมเดจ็ฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพทรงสนันิษฐานดว้ยว่า มีความเป็นไปไดท่ี้ 
เจา้อนุวงศอ์าจเคยติดต่อกับจอหน์ ครอวฟ์อรด์ (John Crawfurd) เม่ือครัง้ยัง
พ านกัอยูท่ี่กรุงเทพฯ เพ่ือประเมินสถานการณห์รือขอความช่วยเหลือจากองักฤษ 
(สเุจน กรรพฤทธ์ิ, 2555: 73-74) นอกจากนี ้เจา้อนวุงศย์งัใชส้ถานการณร์ะหว่าง
สยามและองักฤษเป็นขอ้อา้งกับบรรดาเมืองต่าง ๆ ในพืน้ท่ีอีสานส าหรบัการยก
กองทพัเขา้มาประชิดมณฑลชัน้ในของสยามดว้ย แสดงใหเ้ห็นว่าสถานการณ์
ระหว่างสยามกับอังกฤษในขณะนั้นก าลังคุกรุ่นและเป็นท่ีรับรูก้ันกว้างขวาง
พอสมควร 

การขยายอ านาจของญวนและอังกฤษแม้ไม่ใช่ภัยคุกคามท่ีมีผลต่อ
เหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศโ์ดยตรง แต่ท่าทีคกุคามและอิทธิพลท่ีเพิ่มขึน้ของทัง้
สองประเทศอาจซ า้เติมใหส้ถานการณเ์ลวรา้ยมากขึน้จนยากเกินกว่าท่ีสยามจะ
จดัการได ้ทัง้นี ้การท่ีกองทพัของเจา้อนุวงศส์ามารถเคล่ือนพลเขา้สู่พืน้ท่ีอีสาน
และยึดเมืองนครราชสีมาเมืองหนา้ดา้นท่ีจะเขา้สู่มณฑลชัน้ในไดส้  าเร็จโดยท่ี
ทางกรุงเทพฯ ไม่ทราบข่าวเลยนั้นย่อมเป็นสิ่งท่ีน่าสงสัยอย่างยิ่งต่อความ
จงรกัภกัดีของกลุม่อ านาจทอ้งถ่ิน ถึงแมภ้ายหลงัเจา้เมืองส่วนใหญ่จะใหก้ารกับ
ทางสยามว่าเป็นไปเพราะถูกเจา้อนุวงศห์ลอกก็ตาม ถึงไดย้อมเปิดทางและเขา้
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สมทบกับกองทัพเวียงจันทน์-จ  าปาศักดิ์ (อุศนา นาศรีเคน, 2548: 51-52) แต่
กระนัน้ การเรียกเกณฑก์องทพัขนาดใหญ่เขา้สู่กรุงเทพฯ ถือเป็นเรื่องท่ีไม่ปกติ
และเป็นเรื่องใหญ่มากจนยากจะเช่ือไดว้่าจะไม่มีเจา้เมืองหรือกรมการเมืองใด ๆ 
นึกเฉลียวใจและส่งข่าวใหก้ับสยาม การอธิบายว่าถูกหลอกดจูะเป็นขอ้แก้ต่าง
มากกว่าเหตผุลท่ีแทจ้ริง เหตกุารณใ์นครัง้นัน้จึงส่งผลโดยตรงต่อความเช่ือมั่นท่ี
มีตอ่กลุม่อ านาจทอ้งถ่ิน  

เหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศแ์ละการเคล่ือนไหวของกลุ่มอ านาจท้องถ่ิน
อีสานแสดงใหเ้ห็นว่าอ านาจท่ีแทจ้ริงของสยามในพืน้ท่ีอีสานและดินแดนลุ่มน า้
โขงก าลงัเป็นปัญหาอยู่ไม่นอ้ย ซึ่งสามารถตัง้ขอ้สงัเกตไดใ้น 2 ประการ ประการ
แรก สภาพโครงสร้างการเมืองท่ีเปราะบาง ขาดเสถียรภาพ ตลอดจนความ
ขดัแยง้ภายในของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานกลายเป็นชนวนเหตหุนึ่งท่ีดงึอ านาจ
ภายนอกเข้ามาเก่ียวข้องจนอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคงและสั่นคลอน 
ต่อเกียรติภูมิของสยามได ้ประการที่สอง เม่ือวิกฤตการณท์างการเมืองเกิดขึน้
ระบบการบังคับบัญชาและควบคุมกลุ่มอ านาจท้องถ่ินของสยามตกอยู่ใน 
ภาวะชะงกังนัโดยท่ีเมืองนครราชสีมาหรือกรุงเทพฯ ไมอ่าจควบคมุกะเกณฑใ์ด ๆ 
ได้ กลุ่มอ านาจท้องถ่ินต่างด าเนินการทางการเมืองตามเป้าหมายและ
ผลประโยชนเ์พ่ือความอยู่รอดของตนองมากกว่าท่ีจะให้ความส าคัญกับสาย
บงัคบับญัชาจากเมืองใหญ่สู่เมืองเล็กซึ่งมีกรุงเทพฯ เป็นศนูยก์ลาง แมแ้ตเ่มืองท่ี
เกิดขึน้จากการสนับสนุนของสยามและเป็นก าลงัส าคญัใหก้ับสยามเสมอ เช่น 
หวัเมืองเขมรป่าดงและเมืองอุบลราชธานีก็ไม่อาจยืนยนัไดว้่าเม่ือเกิดภาวะคบั
ขนัหวัเมืองเหล่านีจ้ะเขา้รว่มกบัสยามอย่างเต็มท่ี สถานการณเ์ช่นนีท้  าใหส้ยาม
ตระหนกัมากขึน้วา่ภายใตค้วามสมัพนัธเ์ชิงอ านาจกบัรฐับรวิารในปรมิณฑลแห่ง
อ านาจนัน้ กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินไม่เพียงแต่เป็นผูใ้ตป้กครองหรือผูท่ี้รบัค าสั่งแต่
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เพียงอย่างเดียว แต่มีทางเลือกและยุทธวิธีของตนเองในการตัดสินใจหรือ
ด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูก้ระท า กล่าวคือ เป็นตวัละครหนึ่งของการแข่งขนัแย่ง
ชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนลุ่มน า้โขงนีด้ว้ยเช่นกัน ปัญหาท่ีเกิดขึน้จึงส่งผล
โดยตรงต่อความไม่มั่นคงในอ านาจของสยามท่ีมีเหนือดินแดนลุ่มน า้โขง หาก
ความแตกแยกของลา้นชา้งท าใหส้ยามสามารถแทรกแซงและสถาปนาอิทธิพล
เหนือดินแดนลุ่มน า้โขงไดอ้ย่างไร ความเปราะบางแตกแยกของอีสานก็อาจเป็น
เหตุให้อาณาจักรอ่ืนสามารถคุกคามปริมณฑลแห่งอ านาจของสยามได้ไม่
ตา่งกนั 

วิกฤตการณท์างการเมืองจากกรณีกบฏเจา้อนวุงศใ์น พ.ศ. 2369 จงึเป็น
จดุเปล่ียนส าคญัท่ีกระตุน้ใหส้ยามตระหนกัในปัญหาเหล่านีม้ากขึน้ นอกจากนี ้
ความเช่ือมั่นแต่เดิมท่ีมีต่อกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานก็แปรเปล่ียนเป็นความไม่
ไวว้างใจดว้ย นโยบายการปกครองของสยามจากท่ีเดิมท่ีค่อนขา้งใหอิ้สระกับ
กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินจึงเปล่ียนแปลงไปอย่างมีนยัยะส าคญั การจดัการดา้นพืน้ท่ี
และการจดัการดา้นกลไกการปกครองภายหลงัเหตุการณก์บฏเจา้อนุวงศจ์ึงไม่
เพียงการประคบัประคองสถานการณเ์พ่ือใหก้ลบัสู่ภาวะปกติเท่านัน้2 แตเ่ห็นได้

                                                   
2 ภายหลงัเหตกุารณก์บฏเจา้อนุวงศ ์เห็นไดช้ัดถึงการปรบัเปลี่ยนนโยบายของสยามต่อพืน้ที่
อีสานเพื่อกระชบัอ านาจของตนเป็นครัง้แรก ซึง่อาจวิเคราะหไ์ดใ้น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การจัดการ
ด้านพืน้ที่ เช่น การปรบัปรุงขอบเขตอ านาจของเมืองตา่ง ๆ  การจดัการควบคมุการตัง้เมืองดว้ย
ตนเองขึน้เพื่อรองรบันโยบายของกรุงเทพโดยตรง การสรา้งดลุอ านาจในพืน้ที่อีสาน ดว้ยการ
ควบคมุเมืองที่เป็นจุดยทุธศาสตร ์การกระจายอ านาจใหแ้ก่กลุม่อ านาจทอ้งถ่ินเพื่อไม่ใหเ้มือง
ใดเมืองหนึ่งมีอ านาจมากเกินไป และการจัดการด้านกลไกการปกครอง เช่น การสง่ขนุนาง
จากสว่นกลางเขา้มาปฏิบตัิงานในพืน้ที่ การตรวจสอบก าลงัคน ท าใหส้ยามสามารถรบัรูจ้  านวน
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ชดัถึงความพยายามในกระชบัอ านาจของสยามเหนือกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสาน
เป็นครัง้แรกสืบเน่ืองมาจนถึงการปฏิรูปการปกครองครัง้ใหญ่ในทศวรรษ 2430  

จากข้อสังเกตเบื ้องต้นน ามาสู่การพิจารณาต่อไปว่า ภายใต้
ความสัมพันธ์เชิงอ านาจระหว่างสยามกับพืน้ท่ีอีสานซึ่งเป็นตัวแปรหนึ่งใน
เหตกุารณค์รัง้นี ้มีลกัษณะอย่างไร รวมถึงนโยบายการปกครองของสยามท่ีผ่าน
มาโดยเฉพาะการสนบัสนนุการขยายตวัของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินนัน้ส่งผลหรือไม่
อยา่งไรตอ่โครงสรา้งการเมืองในพืน้ท่ีอีสาน  

 
 
 

                                                   
ของเลกไพร่ในแต่ละเมืองไดแ้น่นอนขึน้ การจัดการกบัระบบส่วยใหม้ีมาตรฐาน สยามยงัเริ่ม
เรียกรอ้งส่วยจากเมืองในพืน้ที่อีสานเป็นประจ าทุกปีโดยก าหนดอตัราต่อคนไว้ชัดเจน และ
เร่งรดัใหก้ลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินตอ้งส่งส่วยใหค้รบตามที่ก าหนด รวมถึงเริ่มมีบทลงโทษแก่กลุม่
อ านาจทอ้งถ่ินที่ไมส่ามารถปฏิบตัิตามได ้ทัง้นี ้ไมไ่ดห้มายความวา่ภายหลงัการกระชบัอ านาจ
จะท าใหปั้ญหาต่าง ๆ  หมดสิน้ไป ปัญหาเหล่านีย้ังคงสืบเนื่องมาจนถึงก่อนการปฏิรูปการ
ปกครอง เพราะความสมัพนัธเ์ชิงอ านาจระหว่างสยามกบัพืน้ที่อีสานยงัคงตัง้อยูบ่นพืน้ฐานของ
รัฐจารีตที่ต้องพึ่งพิงกลุ่มอ านาจท้องถ่ินในฐานะกลไกการคุมก าลังคนและการเก็บเก่ียว
ผลประโยชนใ์หก้ับสยาม เนื่องจากสยามในเวลานัน้ยงัไม่อาจพฒันากลไกการปกครองที่มี
ศกัยภาพเพียงพอจะด าเนินการใด  ๆในทอ้งถ่ินไดโ้ดยล าพงั อยา่งไรก็ดี หลงัจากทศวรรษ 2430 
เป็นตน้ไป การกระชับอ านาจจะต่างไปจากเดิมโดยสิน้เชิง อ านาจของสยามมาพรอ้มกบัการ
สรา้งระบบราชการสมยัใหมท่ี่มีศกัยภาพในการบรูณาการอ านาจทอ้งถ่ิน ผูค้นและพืน้ที่อีสาน
ใหก้ลายเป็นสว่นหนึง่ของรฐัสมบรูณาญาสทิธิราชยอ์นัเป็นรากฐานของรฐัไทยในปัจจบุนั 
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4. “เมือง”: เขตอิทธิพลและผลประโยชนข์องกลุ่มอ านาจท้องถิน่ 
    ในพืน้ทีอ่ีสาน 
 
 ภายหลังการขยายอิทธิพลสู่ดินแดนลุ่มน า้โขงไดเ้ป็นผลส าเร็จตั้งแต่
พทุธศตวรรษท่ี 24 เป็นตน้มา สยามตัง้ใจจะใหพื้น้ท่ีอีสานแข็งแกรง่ขึน้ดว้ยการ
สนบัสนนุการขยายตวัของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินผ่านการรบัรองชมุชนต่าง ๆ ใหมี้
สถานะเป็น “เมือง” หรือหน่วยทางการปกครองในปริมณฑลแห่งอ านาจของ
สยาม ทัง้จากกรณีการอพยพของกลุ่มชาวลาวเข้ามาตัง้ชุมชนในพืน้ท่ีอีสาน   
การขยายตวัและการแตกกลุม่ของผูน้  าทอ้งถ่ิน เมืองตา่ง ๆ จงึเพิ่มขึน้เป็นจ านวน
มากอย่างเป็นอิสระ โดยกลุ่มอ านาจท้องถ่ินจะเป็นฝ่ายเสนอว่าได้ท าการ
รวบรวมผูค้นและมีความตอ้งการจะไปตัง้ชุมชนอยู่ท่ีใด ใครจะเป็นผูป้กครอง 
หรือมีความประสงคจ์ะอยู่ในสงักัดกับเมืองใด ทางสยามจะเป็นผูใ้หก้ารรบัรอง
เพ่ือความชอบธรรม ดังนั้น ตัง้แต่รัชกาลท่ี 1-5 ก่อนท่ีสยามจะออกประกาศ
ยกเลิกการตัง้เมืองใหมเ่ม่ือ พ.ศ. 2428 ในพืน้ท่ีอีสานจงึมีเมืองตา่ง ๆ เกิดขึน้เป็น
จ านวนมาก รวมทัง้สิน้ 113 เมือง ทัง้นี ้ยงัไมร่วมเมืองอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูก่่อนแลว้ตัง้แต่
ในสมยัอยุธยาและสมยัธนบุรี และเมืองท่ีไม่สามารถระบุไดว้่าตัง้ขึน้ในสมัยใด
อีก 21 เมือง (ดารารตัน ์เมตตาริกานนท ,์ 2546: 58) การท่ีพืน้ท่ีอีสานมี “เมือง” 
เกิดขึน้เป็นจ านวนมากเช่นนี ้นั่นหมายถึงการมีอยูซ่ึ่งเขตอิทธิพลของกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินเป็นจ านวนมากดว้ยเชน่เดียวกนั  
 อาญาสี่ : โครงสร้างการเมืองของกลุ่มอ านาจท้องถิ่นอีสาน 

หากสยามวางระบบความสมัพนัธร์ะหว่างเมืองตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีอีสานโดย
ใหต้นเองเป็นศูนยก์ลางของปริมณฑลแห่งอ านาจ กลุ่มอ านาจท้องถ่ินก็เป็น
ศนูยก์ลางในระดบัย่อยลงไป เสมือนปริมณฑลแห่งอ านาจของสยามซอ้นทับอยู่
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บนปริมณฑลแห่งอ านาจของผูป้กครองทอ้งถ่ิน โดยปกตินัน้สยามจะเขา้ไปยุ่ง
เก่ียวแทรกแซงน้อยมากหรืออีกนัยหนึ่งก็คือสยามไม่อาจควบคุมไดม้ากนัก  
เอเจียน แอมอนิเย นกัส ารวจชาวฝรั่งเศสซึ่งท าการส ารวจพืน้ท่ีอีสานและอาณา
บริเวณลุ่มน า้โขงในปลายทศวรรษ 2420 หลงัเหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศผ์่านพน้
ไปถึง 50 ปีไดต้ัง้ขอ้สังเกตสิ่งท่ีเข้าพบเห็นไวว้่า “…เวลาผมเดินทางผ่านมามี
ปรากฏการณ์แสดงให้เห็นว่า ประชาชนลาวยังมีความเป็นเอกราชด้าน
การเมืองอยู่ไม่น้อย…” (เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 74) “…ผมรูส้ึกสะดดุตาใน
ดา้นเสรีภาพของสงัคม ซึ่งบรรดาเมืองท่ีพูดภาษาลาวยงัมีอยู่อย่างปกติ…ทาง
สยามยงัคงนบัถือธรรมเนียมประเพณีทัง้หมดของเมืองท่ีอยู่ห่างไกลเหล่านัน้…” 
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 113) ดงันัน้ บา้นเมืองในพืน้ท่ีอีสานส่วนใหญ่แลว้จึง
ยังคงใช้แบบแผนการปกครองในลักษณะดั้งเดิมท่ีได้รับอิทธิพลมาจาก
วฒันธรรมลา้นชา้ง เรียกกันโดยทั่วไปว่า “อาญาส่ี” ซึ่งแตล่ะเมืองจะมีเจา้เมือง 
อปุฮาด ราชวงศ ์และราชบตุร เป็นคณะผูป้กครองสงูสดุของเมืองนัน้ ๆ และยงัมี
ทา้วเพีย้ กรมการอีกหลายต าแหน่งท าหนา้ท่ีในระดบัรองลงมาแตกตา่งกนัไป  

ตามหลักการแล้วต าแหน่งเจ้าเมือง อุปฮาด ราชวงศ์และราชบุตร 
จะตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากทางสยามเท่านัน้ ทางฝ่ายทอ้งถ่ินไม่มีสิทธ์ิแต่งตัง้
ขึน้เองได ้อย่างไรก็ดีจากหลักฐานส่ือให้เห็นว่า ในทางปฏิบัตินั้นการแต่งตั้ง
ต  าแหน่งต่าง ๆ ในคณะอาญาส่ีมกัจะเกิดจากการเสนอของทอ้งถ่ินขึน้ไป โดยท่ี
ทางกรุงเทพฯ เป็นผูร้บัรองตามความชอบธรรมเท่านัน้ ซึ่งส่วนใหญ่แลว้ก็มักจะ
เป็นเครือญาติหรือผูใ้กลช้ิดกับผูท่ี้มีอ านาจอยู่เดิม เช่น เม่ือ พ.ศ. 2325 “พระยา 
ขุขนัธ ์(เชียงขนั) มีใบบอกขอตัง้ทา้วบุญจนัทรบ์ุตรเลีย้งซึ่งติดมารดามา…เป็น
ต าแหน่งพระไกรผูช้่วย (ไม่ทราบว่าเป็นต าแหน่งอะไร แต่ต้องมีความส าคญัไม่
นอ้ยถึงตอ้งมีใบบอกใหส้ยามเป็นผูแ้ตง่ตัง้)” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนา
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ภิเษก เล่ม 9, 2545: 306) ใน พ.ศ. 2328 เม่ือ “พระยารตันวงษา (อุ่น) เจา้เมือง 
ศรีสะเกษถึงแก่กรรม โปรดเกลา้ฯ ใหต้ั้งท้าวชมบุตรพระรัตนวงษา (อุ่น) เป็น
พระยาวิเศษภักดี เจ้าเมืองศรีสะเกษ” (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนา
ภิเษก เล่ม 9, 2545: 307) และตอ่มาใน พ.ศ. 2337 เม่ือ “พระประทมุสรุราช (ค า
ผง) เจา้เมืองอบุลถึงแก่กรรม โปรดเกลา้ฯ ตัง้ใหท้า้วทิดพรหม บตุรพระตา (พ่ีนอ้ง
ของทา้วค าผง) เป็นพระพรหมราชวงษาเจ้าเมือง ใหท้า้วก ่าบุตรพระวอเป็นท่ี
อุปฮาดรกัษาเมืองอุบลราชธานี…” เป็นตน้ (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนา
ภิเษก เล่ม 9, 2545: 310) ส าหรบัในกรณีท่ีสยามเป็นฝ่ายแตง่ตัง้เจา้เมืองเองนัน้ 
ก็จ  าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูและความเห็นจากอ านาจทอ้งถ่ินในพืน้ท่ี ดงันัน้ อ านาจ
ทอ้งถ่ินในแต่ละเมืองจึงฝังรากลึกและมีฐานอิทธิพลมั่นคงในขอบเขตพืน้ท่ีของ
ตน เน่ืองจากต าแหน่งส าคญั ๆ ตัง้แต่เจา้เมือง อุปฮาด ราชวงศ ์และราชบุตร 
รวมถึงต าแหน่งในระดบัรองลงมาซึ่งมีบทบาทในการคมุก าลงัคนและการดูแล
ผลประโยชน์ของเมืองล้วนแล้วแต่เป็นผู้ใกล้ชิดกันทั้งสิน้ แต่ละเมืองจึงเป็น
เหมือนเขตอิทธิพลของอ านาจทอ้งถ่ินกลุม่ตา่ง ๆ ซึ่งมีอยูเ่ป็นจ านวนมากในพืน้ท่ี
อีสาน ทัง้นี ้ในขอบเขตพืน้ท่ีของตนเองนัน้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินสามารถสรา้งฐานะ
ใหก้บัตนเองไดอ้ยา่งไรเป็นประเด็นท่ีจะอภิปรายตอ่ไป 

การสร้างฐานะของกลุ่มอ านาจท้องถิ่น 
 ความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับอ านาจท้องถ่ินอีสานด ารงอยู่ภายใต้
รูปแบบรัฐบรรณาการ สยามให้ความคุ้มครองและให้อิสระกับกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินตราบเท่าท่ีอ านาจทอ้งถ่ินเหล่านัน้ท าตามพนัธะท่ีสยามก าหนด ไดแ้ก่ 
การถือน า้พระพิพฒันส์จัจา  การใหก้ าลงัคนในสงักดัของตนไปช่วยเหลือกิจการ
ต่าง ๆ ตามท่ีสยามเรียกรอ้ง และการส่งส่วยใหก้ับสยาม ซึ่งอาจเป็นเงินหรือ
ทรพัยากรธรรมชาติท่ีหาไดใ้นพืน้ท่ี เช่น เมืองอบุลราชธานี “ท าส่วยผึง้ 2 เลข ตอ่
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เบีย้น า้รกั 2 ขวด ต่อเบีย้ป่าน 2 เลขต่อขวด” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนา
ภิเษก เล่ม 9, 2545: 308) เมืองเขมราฐ “ผกูส่วยน า้รกั 2 เลขตอ่เบีย้ ป่าน 2 ขวด 
ต่อ 10 บาท” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 314) และ
เมืองภูแล่นช้าง “ผูกส่วยผลเร่วส่งเงินแทนปีละ 8 ชั่ งในจ านวนเลข 314 คน”  
เป็นตน้ (ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 325) 
 อตัราสว่ยท่ีทอ้งถ่ินตอ้งสง่ใหก้บัทางสยามจะขึน้อยู่กบัจ านวน “เลก” ใน
บญัชีของเมืองนัน้ ๆ ตามท่ีไดส้  ารวจไว ้(สกัเลก) โดย “เลก” หมายถึง ชายฉกรรจ์
ท่ีมีความสูงเสมอไหล่ 2 ศอก 1 คืบ ขึน้ไป (125 เซนติเมตร) เลกพวกนีน้อกจาก
จะตอ้งประกอบอาชีพเพ่ือการบริโภคแล้ว ยังตอ้งสละเวลาส่วนหนึ่งเพ่ือใช้
ส  าหรบัการหาสว่ยหรือผลิตส่วยใหก้บักลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน ซึ่งกลุม่อ านาจทอ้งถ่ิน
ก็จะรวบรวมน าส่งใหก้ับสยามหรือส่งใหก้ับเมืองใหญ่ในสงักัดเพ่ือส่งต่อใหก้ับ
สยามต่อไป ส าหรับบุคคลท่ีไดร้ับการยกเว้นไม่ต้องเสียส่วย ไดแ้ก่ มูลนาย 
พระสงฆส์ามเณร ชายชราท่ีมีอายเุกิน 70 ปี และผูท่ี้มีสว่นสงูไมถ่ึงตามท่ีก าหนด 
เช่น เด็กและคนพิการ เป็นตน้ หรือผูท่ี้มีบุตรเป็นไพร่ส่วยเกิน 3 คนขึน้ไป ส่วน
ก าหนดการส่งส่วยแต่ละปีนัน้ไม่แน่นอนตายตวั ขึน้อยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ
และภัยธรรมชาติท่ีอาจเกิดขึน้ไดข้องแต่ละพืน้ท่ี (วีระพงศ ์ยศบุญเรือง, 2549: 
78-79)  
 ตลอดขั้นตอนการด าเนินการเกณฑ์ก าลังคนและการเก็บส่วยเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมืองและเศรษฐกิจของสยามจะต้องกระท าโดยมีกลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินเป็นกลไกส าคญัท่ีขาดไม่ได ้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินจึงเป็นเจ้าของ
พืน้ท่ีอย่างแทจ้ริง มีอ านาจและสิทธ์ิขาดในการแสวงหาและจดัการผลประโยชน์
ในทอ้งถ่ินของตนอย่างเต็มท่ี โดยทางสยามไม่อาจเขา้ไปควบคมุการด าเนินการ
ของกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินไดม้ากนัก การคมุก าลังคนและการจัดเก็บส่วยเพ่ือส่ง
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ใหก้ับสยามตามพนัธะของเมืองขึน้ จึงเป็นท่ีมาของรายไดแ้ละผลประโยชนอ์ัน
มหาศาลท่ีผูน้  าทอ้งถ่ินในพืน้ท่ีนัน้ ๆ จะไดร้บั โดยหลกัการแมว้่าสยามจะเป็นผู้
ก าหนดอตัราการเก็บส่วย แตค่วามเป็นจริงแลว้กลุม่อ านาจทอ้งถ่ินสามารถเรียก
เก็บจากไพรเ่ป็นอตัราเท่าไหรก็่ไดข้ึน้อยู่กบัความพอใจของเจา้เมืองและกรมการ
เมืองนั้น ๆ เมืองต่าง ๆ ทั้งหลายในพืน้ท่ีอีสานจึงมีอัตราเรียกเก็บส่วยและ
ประเภทของผูท่ี้ถูกเรียกเก็บส่วยหลากหลายแตกต่างกันไป บางเมืองเรียกเก็บ
จากเลกฉกรรจท่ี์มีครอบครวัแลว้ หรือยงัไม่มีครอบครวั บางเมืองก็เก็บทัง้หมด
โดยไม่แยกประเภท และเกือบแทบทุกเมืองนั้นเรียกเก็บจากคนชราดว้ย โดย
อตัราท่ีเรียกเก็บส่วยจากเลกไพร่ในสังกัดนัน้ลว้นสูงกว่าท่ีสยามก าหนดเกือบ
ทัง้สิน้ ในกรณีท่ีเก็บส่วยเป็นเงินปกตจิะเรียกเก็บจากชายฉกรรจใ์นอตัราคนละ 4 
บาท (ระยะแรกในแต่ละเมืองจะเก็บในอัตราท่ีแตกต่างกัน ภายหลังเม่ือ พ.ศ. 
2371 สยามไดก้ าหนดใหเ้ก็บในอตัราคนละ 4 บาทเท่ากันหมดทุกเมือง) แต่ใน
บางเมือง เช่น เมืองโพนพิสยั เมืองหนองคาย เก็บคนละ 6 บาท เมืองโขงเจียม 
เขมราฐ และเมืองอบุลราชธานี เก็บคนละ 7 บาท ส่วนคนชราซึ่งโดยปกติแลว้ไม่
อยู่ในข่ายท่ีตอ้งเรียกเก็บนั้น ทางเมืองนครพนมไดเ้รียกเก็บคนละ 1.50 บาท 
เมืองท่าอเุทนเก็บ 3 บาท เมืองไชยบรุี 2 บาท และเมืองโพนพิสยั 3 บาท (สวุิทย ์
ธีรศาสวตั, 2550: 108-109) นอกจากนีก้ลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินยงัสามารถเรียกเก็บ
ส่วยชนิดอ่ืนจากเลกไพร่ท่ีอยู่นอกเหนือจากท่ีสยามก าหนด ซึ่งอาจจะเป็น
ผลผลิตท่ีมีความจ าเป็นหรือมีราคาในทอ้งตลาด เชน่ การเก็บส่วยเกลือของเมือง
อบุลราชธานี และการเก็บส่วยขา้วของเมืองจ าปาศกัดิ ์เป็นตน้ 
 บนัทึกของเอเจียน แอมอนิเยยงัใหข้อ้มูลดว้ยว่าแทบทุกเมืองท่ีเขาเดิน
ทางผ่านนัน้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินต่างปิดบงัจ านวนเลกท่ีแทจ้ริงไว ้ตวัอย่างเช่น 
เจา้เมืองแสนปาง (ปัจจบุนัอยูใ่น แขวงเมืองจ าปาศกัดิ ์ประเทศลาว) “…เก็บส่วย
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คนละ 5 บาทต่อปี มีจ  านวนคนท่ีลงทะเบียน 500 คนอยู่ในบัญชีภายใน  
ซึ่งหมายถึงรายช่ือสง่เมืองบางกอก แลว้ยงัมีการเก็บอีกกับคน 200 คน ซึ่งอยู่
ในบัญชีภายนอก และน่ันก็เป็นรายได้อันงามส่วนหน่ึงของเจ้าเมือง”  
(เอเจียน แอมอนิเย, 2539: 75) สอดคล้องกับเอกสารของทางฝ่ายสยามท่ีให้
ข้อมูลในลักษณะเดียวกัน เช่น ท้าวพั่ว เมืองกาฬสินธุ์เก็บส่วยเมืองค าเกิด  
ค าม่วนปีละสิบเอ็ดต าลึงเสมอมาโดยท่ีทางกรุงเทพฯ ไม่รู ้(ประชุมพงศาวดาร 
เล่มท่ี 46 ภาคท่ี 73 (ต่อ) 75, 2512: 157) และเม่ือ พ.ศ. 2373 หลวงประสิทธิ
สงครามเป็นนายกองไพร่ส่วย มีคนในดูแล 116 คน ท าบญัชีไพร่เพียง 67 คน 
แทงจ าหน่ายอา้งว่าตาย 20 คน หนีตามตวัไม่ได ้25 คน พิการ 6 คน บวช 6 คน 
ปรากฏว่า หลวงประสิทธิสงครามไดเ้บียดบงัเอาส่วยไปขายจนหมด ไม่ไดน้  าส่ง
ใหก้ับทางสยาม (สุวิทย ์ธีรศาสวตั, 2550: 108-110) ทางดา้นหลวงภักดีณรงค์
ขา้ราชการจากสยามท่ีเดินทางเขา้ไปยงัเมืองอุบลราชธานีเม่ือ พ.ศ. 2427 ก่อน
หนา้ท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครองไม่นานนกัไดร้ายงานว่า “…เจ้าเมืองกรมการ
ต่างเมืองต่างปิดบังเก็บเงินไว้เป็นอาณาประโยชนท้ั์งสิน้ ยกแตจ่  านวนเลข
ผูกส่วยเดิมขึน้อา้งฝ่ายเดียว ฝ่ายบุตรหลานเหลนซึ่งขึน้ใหม่ (หมายถึง ไพร่ท่ี
เติบโตขึน้จนเขา้เกณฑท่ี์สามารถเรียกเก็บส่วยได)้ ก็ปิดบงัไวเ้สีย หาไดย้กทูล
ไม…่” (ธนญัชยั รสจนัทร,์ 2550: 53) 
 ส่วยท่ีคั่งคา้งอยู่เป็นจ านวนมากตามท่ีปรากฏในเอกสารของฝ่ายสยาม
เป็นหลกัฐานท่ีอนุมานไดว้่ากลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินสามารถใชช้่องทางนีใ้นการเก็บ
เก่ียวผลประโยชนใ์หก้บัตนเองไดเ้ป็นจ านวนมหาศาล แนน่อนวา่สาเหตท่ีุทอ้งถ่ิน
คา้งส่วยอาจเกิดจากหลายกรณี เช่น สภาพดินฟ้าอากาศไม่เป็นใจ เกิดภัยทาง
ธรรมชาติ ฯลฯ แต่ทัง้นีก็้ไม่อาจปฏิเสธไดว้่าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินสามารถสรา้งช่องทางในการเบียดบงัส่วยมาเป็นของตนเพ่ือเสริมสรา้ง
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ฐานะและอ านาจใหม้ั่นคงยิ่งขึน้ ความตอนหนึ่งในพระราชหตัถเลขาของรชักาล
ท่ี 5 ท่ีทรงกล่าวถึงสภาพการณใ์นระยะก่อนปฏิรูปการปกครอง สามารถใหภ้าพ
ของอ านาจของสยามท่ีแผ่ไปอย่างเบาบางเหนือกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินไดเ้ป็นอย่าง
ดี ความวา่  

“…สสัดีจึงไดไ้ม่มีอ านาจท่ีจะบงัคบับญัชาอนัไดไปได ้และเงิน
ส่วยหรือเงินขา้ราชการในตวัเลกหวัเมืองนัน้เล่า สสัดีก็ไม่ใครรูเ้ห็นเป็น 
ผูร้บัส่ง…เป็นแต่รูเ้ห็นบญัชีไวเ้ท่านัน้ ไม่สามารถท่ีจะรูไ้ดว้่าเมืองใดได้
ส่งเงินแลว้หรือยังไม่ไดส้่ง และไม่มีอ านาจท่ีจะตกัเตือนใหส้่งดว้ย…” 
(ชยัอนนัต ์สมทุรวณิช และขตัตยิา กรรณสตูร, 2532: 97) 

 
  สิทธ์ิและอ านาจเหนือท่ีมีพืน้ท่ีในทอ้งถ่ินนีเ้องน ามาซึ่งผลประโยชนท่ี์
ผูน้  าทอ้งถ่ินจะไดร้บั ท าใหก้ลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินตอ้งการขยายอิทธิพลหรือสรา้ง
เขตอิทธิพลเป็นของตนเองดว้ยการสรา้งเมืองใหม่ ซึ่งนั่นหมายถึงการไดส้ิทธ์ิใน
การเก็บเก่ียวผลประโยชน์ท่ีเพิ่มขึน้ เช่น “…เพีย้เมืองแพนบ้านชีโล่น เมือง
สุวรรณภูมิ เห็นว่าเมืองแสนได้เป็นเจ้าเมืองชนบทก็อยากจะได้เป็นบ้าง 
จึ่งเกลีย้กล่อมผู้คนได้สามร้อยเศษ…แล้วขอตั้งบ้านบึงบอนเป็นเมือง…” 
(ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 311) ดงันัน้ เม่ือเวลากลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินเกิดเหตขุัดแยง้กัน ซึ่งสาเหตสุ  าคญัอย่างหนึ่งก็พอสนันิษฐานได้
ว่าเก่ียวขอ้งกับการเก็บเก่ียวผลประโยชนจ์ึงมกัลงเอยดว้ยการแยกตวัออกไปตัง้
เมืองใหม่ เช่น เม่ือ พ.ศ. 2357 อปุฮาด (ก ่า) กบัราชวงศ ์(สิง) เมืองอบุลราชธานี 
“มิพอใจท่ีจะท าราชการ” กบัเมืองจ าปาศกัดิ์และเมืองอุบลราชธานี จึงแยกไพร่
พลออกไปตัง้ชุมชนอยู่บริเวณอ่ืน โดยอุปฮาด (ก ่า) แยกไปตัง้ชุมชนอยู่ท่ีบา้น 
โคกกงพะเนียง ต่อมาไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็นเมืองเขมราฐ ส่วนราชวงศ ์(สิง) 
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อพยพผูค้นมาอยู่ท่ีบา้นสิงทาและไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็นเมืองยโสธร (ประชุม
พงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 314) หรือในปี พ. ศ. 2383 หลวง-
ธิเบศร ์หลวงมหาดไทย หลวงอภยั กรมการเมืองศรีสะเกษ มีความขดัแยง้กับพระ
ยาวิเศษภกัดีเจา้เมือง จงึแยกเอาไพรจ่  านวน 2,150 คน ไปตัง้บา้นเรือนอยู่ท่ีบา้น
น า้โดมใหญ่ ทางกรุงเทพฯ ก็ไดป้ระกาศยกฐานะขึน้เป็นเมืองเดชอุดม (ประชุม
พงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 328) นอกจากนีย้งัมีกรณีของการ
ตัง้เมืองเกษตรวิสยัเม่ือ พ. ศ. 2415 ซึ่งหลกัฐานใหร้ายละเอียดถึงความขดัแยง้
ภายในจากสาเหตกุารแยง่ชิงเลกในสงักดั ความวา่ 

“…ครัน้ทา้วเพีย้ตวัเลขขา้งพระยารตันวงษา (เจา้เมืองสุวรรณ
ภูมิ) จะมาสมคัรขึน้กับอุปฮาด  ทา้วเพีย้ตวัเลขขา้งอุปฮาดจะไปสมัคร
ขึน้กบัพระยารตันวงษา ๆ ตา่งก็หาผ่อนปรนใหท้า้วเพีย้ตวัเลขไปมา…
ตา่งถือเปรียบแก่งแย่งกนัอยู่ ฝ่ายราชการเกิดขึน้อย่างใด ก็ตา่งคนต่าง
หาไดป้รึกษาปรองดองกันไม่ ฝ่ายอุปฮาดจึ่ง…ขอตัง้บา้นดอนเสาโรง
เป็นเมือง ขอไปเป็นเจา้เมือง จึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ัง้บา้น
ดอนเสาโรงเป็นเมืองเกษตรวิไสย ตัง้ใหอุ้ปฮาด (เง่า) เป็นท่ีพระศรีเกษ
ตราธิไชย เจา้เมือง” (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9, 
2545: 350-351)  

 
 เม่ือพิจารณาจากบริบทภายในของพืน้ท่ีอีสานคงไม่ผิดนกัหากกล่าวว่า 
การเกิดขึน้ของเมืองเป็นจ านวนมากในพืน้ท่ีอีสานเก่ียวเน่ืองกับการท่ีกลุ่ม
อ านาจทอ้งถ่ินตอ้งการสิทธ์ิและความชอบธรรมในการเก็บเก่ียวผลประโยชนใ์น
แตล่ะพืน้ท่ีโดยมีสยามเป็นผูใ้หก้ารรบัรอง จากหลกัฐานต่าง ๆ ซึ่งกล่าวถึงกรณี
พิพาทระหว่างเมืองอยู่บ่อยครัง้ก็สนับสนุนใหข้้อสันนิษฐานดงักล่าวมีน า้หนัก
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มากขึน้ เน่ืองจากสาเหตหุลกัของกรณีพิพาทตา่ง ๆ มกัเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้
ในเรื่องผลประโยชนอ์ยูเ่สมอ อาทิ  
 ความขัดแย้งจากการแย่งชิงเขตแดน ตวัอย่างเช่น เม่ือ พ.ศ. 2329 
เจา้เมืองศรีสะเกษ และเจา้เมืองขขุนัธเ์กิดเหตวุิวาทแย่งชิงเขตแดนกนั สยามตอ้ง
เขา้มาไกล่เกล่ียดว้ยการใหก้ าหนดเขตแดนระหว่างทัง้สองเมืองขึน้ใหม่ (ประชุม
พงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 307) ใน พ. ศ. 2393 เจา้เมืองบวั
และเจ้าเมืองเดชขัดแย้งกันเน่ืองจากทั้งสองเมืองต่างถือก าหนดเขตแดนไม่
ตรงกัน ทั้งคู่จึงเดินทางยังมากรุงเทพฯ เพ่ือขอให้สยามช่วยหาทางออกให้ 
(ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 331) ต่อมาเม่ือ พ.ศ. 
2409 ทางดา้นเมืองสุวรรณภูมิไดท้  าหนงัสือกล่าวโทษทางเมืองอุบลราชธานีว่า
ไดท้  าการปักเขตแดนล่วงเขา้มาในเขตแขวงของเมืองสุวรรณภูมิ และขอใหท้าง
สยามเป็นผูต้ดัสิน ซึ่งผลปรากฏว่าบริเวณตัง้แตห่ว้ยกากวากฝ่ังตะวนัตกออกไป
ถึงแมน่ า้มลูและแมน่ า้ชีสยามก าหนดใหเ้ป็นเขตแดนของเมืองอบุลราชธานี และ
ตั้งห้วยกากวากฝ่ังตะวันตกเป็นต้นไปให้เป็นเขตแดนของเมืองสุวรรณภูมิ 
(ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 341) นอกจากนีเ้ม่ือ พ. ศ. 
2414 ฝ่ายเจา้เมืองสรุนิทรเ์กรงวา่ทางเจา้เมืองสงัขะจะเอาบา้นล าดวนไปเป็นเขต
แดนของตนเอง จึงไดช้ิงขอตัง้บา้นล าดวนเป็นเมืองสุรพินทนิคมท าราชการ
ขึน้กับเมืองสุรินทร์เสียก่อน และเสนอให้ปลัดเมืองสุรินทรไ์ปเป็นเจ้าเมือง
ปกครอง (ประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 348) ความ
ขดัแยง้เรื่องในเรื่องเขตแดนบางครัง้ยังเกิดขึน้จากการท่ีเจา้เมืองไปตัง้เมืองใน
บริเวณท่ีไม่ตรงกับต าแหน่งท่ีไดข้ออนุญาตไวแ้ต่แรก ท าใหไ้ปทับซอ้นกับเขต
อิทธิพลของเมืองอ่ืนซึ่งอา้งสิทธ์ิเหนือพืน้ท่ีนัน้ ๆ อยูก่่อนแลว้ เชน่ เม่ือ พ.ศ. 2388 
พระศรีสรุาชแห่งเมืองตะโปนไดท้ าการขอตัง้บา้นช่องนางแขวงเมืองอบุลราชธานี
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ขึน้เป็นเมืองเสนางคนิคม แตเ่ม่ือไดร้บัอนญุาตจากทางกรุงเทพฯ แลว้กลบัไปตัง้
เมืองอยูท่ี่บา้นหว้ยปลาแดกแทน (ประชมุพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เลม่ 9, 
2545: 327) ต่อมาใน พ.ศ. 2406 ฝ่ายทา้วค าพูนกรมการการเมืองอุบลราชธานี
ไดท้  าเรื่องขอตัง้บา้นเวินไชยขึน้เป็นเมืองมหาชนะไชย แต่เม่ือไดร้บัการรับรอง
จากทางสยาม ทางทา้วค าพูนกลบัเลือกไปตัง้ชุมชนอยู่ท่ีต  าบลดงฝ่ังแดงริมล า
น า้พาชีแทนท่ีจะเป็นบา้นเวินไชยตามท่ีไดร้บัอนุญาต (ประชุมพงศาวดารฉบบั
กาญจนาภิเษก เลม่ 9, 2545: 338-389)  
 สาเหตุของความขัดแย้งเรื่องเขตแดนระหว่างกลุ่มอ านาจท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีอีสานไม่ไดเ้ป็นเพราะว่าผูค้นในยุคนัน้มีส านึกในลกัษณะเดียวกับเขตแดน
ทางภมูิรฐัศาสตรส์มยัใหมซ่ึ่งมีลกัษณะแน่นอนตายตวัและมีขอ้ก าหนดท่ีทกุฝ่าย
พึงปฏิบตัิร่วมกัน แต่เป็นเพราะการทบัซอ้นระหว่างอาณาเขตของเมืองหนึ่งกับ
อีกเมืองหนึ่งนั่นหมายถึงสิทธ์ิในการเก็บเก่ียวผลประโยชนท่ี์คลมุเครือไม่ชัดเจน 
เป็นเหตใุหเ้กิดการแย่งชิงเก็บเก่ียวผลประโยชนแ์ละกลายเป็นขอ้พิพาทกันขึน้ 
ชุมชนหรือหมู่บา้นใดอยู่ใกล ้ๆ สามารถเก็บส่วยไดง้่ายก็มักจะเกิดเหตแุย่งกัน
เก็บ แตห่ากหมู่บา้นใดอยู่ไกลหรือเห็นว่าไม่คุม้กับประโยชนท่ี์ตนจะไดแ้ลว้ก็จะ
เพิกเฉยหรือเก่ียงกันรบัผิดชอบ ตวัอย่างเช่น เม่ือ พ.ศ. 2409 มีชาวจีนผูห้นึ่งซึ่ง
ในหลกัฐานเรียกว่า “จีนหอย” ถกูผูร้า้ยปลน้และฆ่าตายในพืน้ท่ีทบัซอ้นกันของ
เมืองอุบลราชธานี เมืองสุวรรณภูมิ และเมืองศรีสะเกษ ทางญาติพ่ีนอ้งของจีน
หอยไดท้ าเรื่องรอ้งเรียนไปยงักรมการเมืองตา่ง ๆ ซึ่งทาง “…เมืองอบุล ๆ ว่าเปน
แขวงเมืองสุวรรณภูมิ ครัน้ไปรอ้งทางเมืองสุวรรณภูมิ ๆ ก็ว่าไม่ใช่แขวงเมือง
สุวรรณภูมิ…” (ประชุมพงศาวดารฉบบักาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 340) จน
เจา้เมืองนครราชสีมาตอ้งเป็นฝ่ายย่ืนมือเขา้มาไกล่เกล่ียโดยใหเ้จา้เมืองทัง้สาม
มาตกลงรว่มกนัว่าถา้หากเมืองใดยอมชดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่ญาติพ่ีนอ้งของจีน
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หอยแลว้จะยกพืน้ท่ีท่ีบริเวณนัน้ใหเ้ป็นอาณาเขตของเมืองนัน้สืบไป ผลจึงยุติท่ี
ฝ่ายเจา้เมืองอบุลราธานียอมเป็นผูช้ดใชค้า่เสียหายใหแ้ก่พ่ีนอ้งของจีนหอย และ
ไดก้รรมสิทธ์ิเหนือพืน้ท่ีนัน้ไป 
 ความขัดแย้งจากการแย่งชิงเลกไพร่ กรณีดงักล่าวสะทอ้นให้เห็น
ความไรป้ระสิทธิภาพของระบบคุมก าลังคนในพืน้ท่ีอีสาน แมว้่ากลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินจะมีอ านาจเต็มท่ีในเขตอิทธิพลของตน แตก็่มีหลายกรณีท่ีไพร่สามารถ
หลบเล่ียงการควบคมุของมลูนายได ้ลกัษณะเช่นนีเ้กิดขึน้ไดท้ั่วไปในพืน้ท่ีอีสาน 
ทัง้จากสาเหตท่ีุเลกไพรไ่ม่ยอมอยู่ในอ านาจของมลูนายเน่ืองจากทนการขดูรีดไม่
ไหวจึงหนีเข้าไปอยู่ในป่าเพ่ือให้ยากแก่การติดตาม หรือการท่ีไพร่ย้ายท่ีอยู่
เน่ืองจากเกิดเหตุทุพภิกขภัย ส่งผลให้มูลนายตอ้งหาทางเกลีย้กล่อมหรือใช้
ก าลงับีบบงัคบัใหก้ลบัมาอยู่ในสงักัดตามเดิม ดงักรณีของพระศรีเกษตราธิไชย
เจา้เมืองเกษตรวิไสยไดอ้อกไปเกลีย้กล่อมผูค้นเขา้มาเป็นไพร่ในสงักัด หากคน
ไหนไมย่อมสมคัรใจก็จบัเฆ่ียนตีและบงัคบัเอาเงินส่วยเสียสิน้ (ดารารตัน ์เมตตา
ริกานนท,์ 2546: 59-60) หรือใน พ.ศ. 2424 ไพร่จากเมืองหนองบวัล าภู ทนการ
กดข่ีของเจา้เมืองไม่ไหว จึงพากนัอพยพไปอยู่ในสงักดัของเมืองหนองคาย (ชลิต 
วิพทันะพร, 2529: 55) บางกรณีก็เป็นเพราะความขดัแยง้กนัของมลูนายจึงแยก
เอาไพรพ่ลในสงักัดของตนไปขึน้กับมูลนายอ่ืน เช่น ใน พ.ศ. 2422 หลวงจุมพล
ภักดีกรมการเมืองยโสธรเกิดเหตขุัดแยง้กับทางเจา้เมืองจึงไดพ้าผูค้นในบงัคับ
ของตนไปขึน้กับเมืองกมลาไสย แต่ยังคงตั้งถ่ินฐานอยู่ท่ีบ้านเขาดินบึงโดน
ตามเดิม ท าใหเ้จา้เมืองยโสธรไม่พอใจเป็นอย่างมาก (ประชุมพงศาวดารฉบับ
กาญจนาภิเษก เล่ม 9, 2545: 472-473) นอกจากนีย้งัมีกรณีของ “เลกเขยสู่” ซึ่ง
หมายถึงเลกท่ีแต่งงานกับหญิงต่างเมืองและย้ายท่ีท ากินไปอยู่เมืองนั้น  ๆ  
ดังกรณีค าให้การของอ้ายเชียงมั่นเลกเมืองนครพนมซึ่งระบุว่า “ข้าพเจ้าไป
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คา้ขาย ณ เมืองกาลสิน ขา้พเจา้ไดอี้มา บตุรเชียงโคดเป็นภรรยาท่ีบา้นเอือ แขวง
เมืองกาลสิน ขา้พเจา้อยู่กินกบัอีมาเกิดบตุรชายคนหนึ่งอายไุด ้3 ขวบ…” ดงันัน้ 
ทางกรมการเมืองกาฬสินธุ์จึงให ้“…ขา้พเจา้เสียเงินเป็นค่าขีผ้ึง้ ผา้ขาว ปีละ
ต าลึง…” (ประชุมจดหมายเหตุเรื่องปราบกบฏเวียงจันท ,์ 2473: 122) บางครัง้
เลกเขยสู่ก็เป็นเหตใุหเ้กิดขอ้พิพาทกันระหว่างมูลนายเดิมและมูลนายของเมือง
ใหมท่ี่เลกไปอยูเ่พ่ือแยง่สิทธ์ิในการเก็บสว่ยจากเลกนัน้ ๆ รวมถึงลกูท่ีเกิดมาดว้ย 
(อศุนา นาศรีเคน, 2548: 90)  
 การยา้ยสงักดัระหว่างเมืองของเลกไพรเ่กิดขึน้ไดบ้อ่ยครัง้และก่อใหเ้กิด
ความสบัสนวุ่นวายของสารระบบบญัชีเป็นอย่างมาก บางเมืองก็มีเพียงบางกลุ่ม
ท่ียา้ยไปสงักัดกับเมืองอ่ืน บางเมืองก็ยา้ยสงักัดกันไปทัง้เมือง บางเมืองก็ยา้ย
กลบัไปกลบัมาขึน้อยู่กับความสมัพนัธแ์ละผลประโยชนข์องกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน 
เมืองตา่ง ๆ ในพืน้ท่ีอีสานจึงสามารถพบเห็นเลกไพรข่องเมืองอ่ืนอาศยัอยู่ปะปน
กนัได ้ดงัท่ีเอเจียน แอมอนิเยไดบ้นัทึกไวว้่าระหว่างการเดินทางผ่านหมูบ่า้นแห่ง
หนึ่งบรเิวณเมืองยโสธรกบัเมืองกดุสิมนารายณ ์เขาไดพ้บกบัเลกของเมืองยโสธร
บา้ง ของเมืองเสลภูมิบา้ง ของเมืองกมลาไสยบา้ง รวมถึงเลกของเมืองสุวรรณ
ภมูิอาศยัอยู่ปะปนกนั (ธีรชยั บญุมาธรรม, 2526): 158) ทัง้นี ้การท่ีเลกไพร่ไม่อยู่
ในอ านาจการควบคมุของมลูนายเดิมนัน้สรา้งปัญหาใหก้ับผูน้  าทอ้งถ่ินอย่างยิ่ง 
เพราะนอกจากจะเป็นอปุสรรคในการติดตามมาใชง้านและเรียกเก็บส่วยแลว้ มลู
นายเดมิยงัตอ้งเป็นรบัผิดชอบหาส่วยใหค้รบตามจ านวนเลกท่ีเคยมีในสงักัดดว้ย 
ตวัอย่างเช่น ในคราวตัง้เมืองเกษตรวิไสยเม่ือ พ.ศ. 2415 มีเลกไพร่ของเมือง
สุวรรณภูมิจ  านวน 4,800 คน สมคัรใจยา้ยไปอยู่ในสงักัดของเมืองเกษตรวิไสย 
ทางฝ่ายพระรตันวงษาเจา้เมืองสุวรรณภูมิจึงไดท้  าการขัดขวางโดยใหอุ้ปฮาด 
ราชวงศ ์ราชบตุร และทา้วเพีย้เมืองสวุรรณภูมิไปตามจบัเลกเหล่านัน้ใหก้ลบัมา
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อยู่ในสงักัดของตนตามเดิม พรอ้มกับลงโทษดว้ยการเฆ่ียนตีและเรียกเก็บเงิน
สว่ยกบัเลกคนละ 2 บาทกบัอีก 1 สลงึ (ดารารตัน ์เมตตารกิานนท,์ 2546: 59-60) 
ทางดา้นมลูนายใหม่ท่ีเลกไพรไ่ปขอพึ่งพิงก็มกัจะคอยปิดบงัหรือกีดกันไม่ใหมู้ล
นายเดิมเขา้มาเก็บเก่ียวผลประโยชน ์เพราะถือว่าไพรท่ี่ยา้ยสงักัดเขา้มานีก็้เป็น
กรรมสิทธ์ิของตนเช่นกนั 

การอภิปรายท่ีผ่านมาชีใ้หเ้ห็นว่า สภาพการเมืองของพืน้ท่ีอีสานภายใต้
การปกครองของสยามเบือ้งหลงัคือการมีอยู่ของกลุ่มอ านาจท้องถ่ินเป็นจ านวน
มาก ซึ่งมีสิทธ์ิและอ านาจเหนือพืน้ท่ีของตนอย่างแท้จริง อย่างไรก็ดี สภาพ
การเมืองในพืน้ท่ีอีสานขณะนัน้กลบัเต็มไปดว้ยความขดัแยง้และความแตกแยก
ระหว่างกลุ่มอ านาจท้องถ่ิน ท้ายท่ีสุดน ามาซึ่งสภาพโครงสร้างการเมืองท่ี
เปราะบางและการขาดเสถียรภาพท่ีมั่นคงจนอาจเป็นอันตรายต่อความมั่นคง
ของสยามได ้ดงันัน้ เม่ือวิกฤตการณใ์น พ.ศ. 2369 สิน้สุดลง ความพยายามใน
การกระชบัอ านาจทางการเมืองของสยามเหนือพืน้ท่ีอีสานจงึเกิดขึน้แทบจะทนัที
เพ่ือไม่ใหส้ภาพการเมืองในพืน้ท่ีอีสานกลายปัญหาท่ีอาจสั่นสะเทือนต่อความ
มั่นคงของสยามอีกต่อไป การตอบโตท่ี้รุนแรงและเด็ดขาดดงักรณีการท าลาย
เมืองเวียงจนัทนจ์นย่อยยบัเป็นสญัญาณว่า กรุงเทพฯ จะกระชบัอ านาจของตน
และจะไมใ่หอ้ภยัตอ่การทา้ทายใด ๆ ท่ีเหิมเกรมิตอ่อ านาจ นบัเป็นจดุเริ่มตน้ของ
การกระชบัอ านาจของสยามเหนือพืน้ท่ีอีสานก่อนท่ีจะมีการปฏิรูปการปกครอง
ครัง้ใหญ่ในทศวรรษ 2430 
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5. บทสรุป 
 

การศึกษาเก่ียวกับกบฏเจ้าอนุวงศ์ท่ีผ่านมาเน้นความส าคัญไปท่ี
ความสมัพนัธร์ะหว่างสยามกบัเวียงจนัทนใ์นฐานะคูข่ดัแยง้ทางการเมืองโดยตรง 
เชน่ งานของมะยรุี และเผยพนั เหงา้สีวทัน ์(มะยรุี เหงา้สีวทันแ์ละเผยพนั เหงา้สี
วทัน,์ 2531: 64) ซึ่งมองว่า การกดข่ีและนโยบายกลืนชาติของสยามเป็นสาเหตุ
ใหเ้จา้อนวุงศแ์ละชาวลาวทัง้หลายลุกฮือขึน้ต่อตา้นเพ่ือปกปอ้งเอกลกัษณ ์ชาติ
และกอบกู้อิสรภาพท่ีถูกสยามแย่งชิงไป งานของดารารตัน ์เมตตาริกานนนท ์
(ดารารัตน ์เมตตาริกานนนท์, 2537: 37) เสนอว่า สงครามครัง้นั้นเกิดขึน้จาก
ความไม่พอใจของเจา้อนุวงศต์่อสยาม เน่ืองจากเจา้อนุวงศเ์ห็นว่าสยามไดท้ า
การกดข่ีใชแ้รงงานชาวลาวอย่างหนัก ส าหรบังานของ Grabowsky คลา้ยคลึง
กับงานของมะยุรี และเผยพนั เหงา้สีวทันต์รงท่ีว่ามองบริบทของ “เวียงจนัทน”์ 
กับ “อีสาน” เป็นภาพเดียวกัน (ลาว) (Volker Grabowsky, 1995: 124-125) 
ผลงานของท่านเหล่านีใ้หค้วามส าคญักบัการอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของ
ชาวอีสานและชาวลาวดว้ยแนวคิดชาติพนัธุน์ิยมหรือแนวคิดภูมิภาคนิยมท่ีว่า
ดว้ยความเป็นลาว  

งานศึกษาของสมชัย ภัทรธนานันท์ ให้ข้อเสนอท่ีน่าสนใจเก่ียวกับ
ปรากฏการณท์างการเมืองในช่วงกบฏเจา้อนุวงศแ์ละในช่วงของกบฏผู้มีบุญ 
ทศวรรษ 2440 ท่ีมีหลากก๊กหลายเหล่าไม่เป็นเอกภาพ โดยเนน้ใหเ้ห็นวา่ “อีสาน” 
และ “ลาว” ในขณะนัน้ ไมไ่ดมี้ส านกึหรือความผกูพนัในเรื่องชาตริว่มกนัแต่อย่าง
ใด แต่จะผูกพันอยู่กับหน่วยทางการเมืองของตนเอง ซึ่ งเ ป็นผลมาจาก
ประสบการณก์ารตอ่สูด้ิน้รนทัง้ภยัธรรมชาต ิภยัสงครามในช่วงเวลาอพยพท่ีพวก
เขามีร่วมกัน ท าใหส้  านึกของพวกเขาผูกพันกับกลุ่มสายตระกูล หมู่บา้น หรือ
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เมืองของตนเองเท่านัน้ (สมชยั ภทัรธนานนัท,์ 2548: 9-11) ในลกัษณะเดียวกัน
กบัขอ้เสนอของธงชยั วินิจจะกลู ไดชี้ใ้หเ้ห็นถึงการยกเลิกการมองประวตัิศาสตร์
ทอ้งถ่ินดว้ยแว่นของอาณานิคมท่ีตอ้งตกเป็นเมืองขึน้ของรฐับาลกรุงเทพฯ เสมอ
มา แตต่อ้งมองถึงความเป็นอิสระของหวัเมืองในพืน้ท่ีอีสาน ซึ่งบางเมืองขึน้กับ
สยาม เวียดนาม หรือลาวในเวลาเดียวกัน หรืออาจสลบัซบัเปล่ียนหมนุเวียนกัน 
(ธงชยั วินิจจะกลู, 2559) 

เม่ือหยิบยกเหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศข์ึน้มาพิจารณาโดยมีกลุ่มอ านาจ
ทอ้งถ่ินอีสานกลุ่มตา่ง ๆ เป็นหนึ่งในตวัแปรของเหตกุารณค์รัง้นัน้ดว้ย จะเห็นได้
อยา่งชดัเจนว่า การอธิบายพฤติกรรมทางการเมืองของคนอีสานดว้ยแนวคิดชาติ
พันธุ์นิยม อาจเป็นค าอธิบายท่ีไม่ครอบคลุมในบางเหตุการณ์ เราไม่อาจ
พิจารณาความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่งระหว่างความขัดแย้งของสยามกับ
เวียงจันทน์ หรือการมองว่าบริบทของ “เวียงจันทน์” กับ “อีสาน” เป็นภาพ
เดียวกัน (ลาว) หรือละเลยความเป็นเอกเทศทางการเมือง (ในระดบัหนึ่ง) ของ
กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินได ้กลุ่มอ านาจทอ้งถ่ินอีสานแต่ละกลุ่มไม่เพียงแต่เป็นผูใ้ต้
ปกครองหรือผูท่ี้รบัค าสั่งจากกรุงเทพฯ แต่เพียงอย่างเดียว แต่มีทางเลือกและ
ยทุธวิธีของตนเองในการตดัสินใจหรือด าเนินการใด ๆ ในฐานะผูก้ระท า กล่าวคือ 
เป็นตวัละครหนึ่งของการแข่งขนัแยง่ชิงความเป็นใหญ่ในดินแดนลุ่มน า้โขงนีด้ว้ย 
โดยไม่ไดมี้ส านึกหรือผูกติดกับแนวความคิดดา้นชาติพนัธุน์ิยมมากไปกว่าเรื่อง
ผลประโยชนห์รือความสมัพนัธส์่วนตวัระหวา่งกลุ่มอ านาจทอ้งถ่ิน  

สภาพการณเ์ช่นนี ้ทา้ยท่ีสุดน ามาซึ่งโครงสรา้งการเมืองท่ีเปราะบาง
และการขาดเสถียรภาพท่ีมั่นคงในพืน้ท่ีอีสาน ซึ่งอาจสั่นสะเทือนถึงความมั่นคง
ของสยามดว้ย วิกฤตการณท์างการเมืองจากกรณีกบฏเจา้อนวุงศใ์น พ.ศ. 2369 
จึงเป็นจดุเปล่ียนส าคญัท่ีกระตุน้ใหส้ยามตระหนกัในปัญหาเหล่านีม้ากขึน้และ
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พยายามกระชบัอ านาจเหนือพืน้ท่ีอีสานเป็นครัง้แรกสืบเน่ืองมาจนถึงการปฏิรูป
การปกครองครัง้ใหญ่ในทศวรรษ 2430 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนี้ศึกษาข้อมูลแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรมระหว่างไทยกับลาวสมัยอาณาจักรล้านช้างท่ีสะท้อนออกมาใน
รูปแบบปราสาทขอมยอดธาตุเจดีย์ ด้วยเหตุว่าส่วนเรือนธาตุหรือยอดของ
ปราสาทบา้นปราสาท หรือปราสาทบา้นโนนธาต ุอ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรี-
สะเกษ มีรูปแบบทางศิลปกรรมท่ีคลา้ยคลึงธาตลุาวในสมยัอาณาจกัรลา้นช้าง
อย่างเห็นไดช้ัด อันแสดงถึงความสัมพันธ์และการรับส่งอิทธิพลต่อกันในราว
ปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้พทุธศตวรรษท่ี 23 ตรงกบัไทยสมยัปลายอยุธยา
ถึงตน้รตันโกสินทร ์และยังคงอิทธิพลต่อมา ซึ่งวิธีการศึกษาจะใชก้ารคน้คว้า
ดา้นเอกสาร ส ารวจภาคสนามจากปราสาทบา้นปราสาท และน ามาศกึษาในแต่
ละส่วน รวมถึงหน้าท่ีการใช้งานและความหมายทางด้านประติมานวิทยา 
จากนัน้น ามาเทียบเคียงกับหลักฐานทางเอกสารประวัติศาสตรร์่วมสมัยหรือ
ใกลเ้คียงกบัการสรา้งธาตเุจดียอ์งคนี์เ้พ่ือหาความสมัพนัธร์ะหว่างลาวกบัแควน้
อ่ืน ๆ รอบข้างว่ามีความสอดคล้องกับผลการศึกษาเปรียบเทียบทางด้าน
ประวตัิศาสตรศ์ิลปะหรือไม่อย่างไร ผลการศึกษาพบว่า ปราสาทบา้นปราสาท
ดัง้เดิมเป็นศิลปะขอมลัทธิไศวนิกาย ภายหลงัวฒันธรรมขอมเส่ือมลงจึงไดร้ับ
อิทธิพลจากธาตุเจดียล์าวสมัยอาณาจักรลา้นชา้งท่ีมีเรือนธาตุเพิ่มมุมทรงบัว
เหล่ียม มีฐานเป็นปราสาทขอม ลักษณะโดยรวมคล้ายพระธาตุพนม จังหวัด
นครพนม และพระธาตหุลวงเวียงจนัทน ์สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
ค าส าคัญ:  ปราสาทบา้นปราสาท,  อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ,  

     รูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้ง 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

75 รูปแบบธาตุเจดีย์สมัยอาณาจักรล้านช้าง ณ ปราสาทบ้านปราสาท 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

ABSTRACT 
 

 This article focusing on historical, social and cultural contextual 
information of Thailand and Laos in Lan Xang period specialized in patterns 
of the Khmer’s pagoda pinnacles. Due to the pagoda pinnacles at Prasat 
Ban Prasat (also known as Prasat Ban Non Tat) in Huai Thap Than District 
of Sisaket Province were explicitly found to have artistic patterns similar to 
those of Laos in Lan Xang period, it showed relationships and passing the 
torch of the two countries in the late 19th B.E. to the early 23rd B.E., or from 
the late period of Ayutthaya to the early period of Rattanakosin, and these 
still influence to nowadays. Collecting data began from examining each 
part of documentary study and field survey at Prasat Ban Prasat to find the 
pagodas’ functions and Iconography meaning. Then, they were compared 
with contemporary historical document or related records close to the 
pagodas’ construction in order to find how relationships between Laos and 
its surrounded kingdoms interrelated to comparative results of artistry 
history. Results showed that the pagodas’ artistry patterns at Prasat Ban 
Prasat were formerly of the Khmer’s Shivaism. Later when the Khmer 
culture was deteriorated, influence of pagodas’ artistry patterns of Lan 
Xang period was replaced, as shown in a squared lotus shaped cornice 
with Khmer castle’ base. The overall appearances of these patterns were 
explicitly seen in Phra That Phanom of Nakhon Phanom in Thailand and 
Pha That Luang of Vientiane in Laos.                       
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1. บทน า 
 
 บา้นปราสาท ต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ห่าง
จากตวัอ าเภอเมืองศรีสะเกษ ไปทางทิศตะวนัตกเฉียงใตป้ระมาณ 45 กิโลเมตร 
(ส าลี ศรปัญญา, 2544: 11) ทัง้นีจ้ากพระนิพนธ์เรื่อง “ต านานพระพุทธเจดีย์” 
ของสมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ระบุว่า ธาตเุจดียคื์อสิ่งปลูกสรา้งท่ี
บรรจุพระธาตุหรืออัฐิ จะหมายถึงเรือนประธานของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ท่ี
ประดิษฐานองคศ์ิวลึงคห์รือเทวรูป (สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ, 2547: 
51) ส่วนลาว เรียกปราสาทว่ากู่ เรียกธาตวุ่าธาต ุ(ประภสัสร ์ชวูิเชียร. 2561: 17) 
แต่ผูว้ิจยัพบว่า ชุมชนแถบนีไ้ดเ้รียกศาสนสถานแห่งนีใ้นทอ้งถ่ินว่า “ปราสาท
บา้นโนนธาต”ุ คือมีทัง้ความเช่ือแบบคตพิราหมณ-์ฮินด ูและคตแิบบพทุธศาสนา
ในวัฒนธรรมล้านช้างผสมกัน คือมีทั้งช่ือ “ปราสาท” และ “ธาตุ” อันเป็น
เอกลกัษณข์องทอ้งถ่ินนั่นเอง ซึ่งค  าว่า “ปราสาท” มีท่ีมาจากช่ือบา้นนามเมือง
มาจาก “ปราสาท 3 หลงั” ท่ีมีมาแตโ่บราณ เดิมเป็นท่ีเนินสงูท่ีมีปราสาท 3 หลงั
อยู่ตรงกลางเนินดิน มีผูร้ิเริ่มก่อตัง้บา้นรอบเนินดินนัน้เพราะเห็นว่ามีความอุดม
สมบูรณ ์คือ มีตน้ไม ้หนองน า้ และคลองน า้ผ่าน พืน้ท่ีแถบนีเ้รียกตามภาษา
พืน้บา้นวา่ “โนนธาต”ุ หรือแปลเป็นภาษาไทยว่า “เนินปราสาท” นั่นเอง ตอ่มาจึง
ไดมี้ผูร้ิเริ่มก่อตัง้วดัในบริเวณเนินดินนัน้ช่ือวดัปราสาท โดยมีหมู่บา้นลอ้มรอบ
ใกลเ้คียงก็มีบา้นโนนธาตุ บา้นปราสาทต ่า บา้นโนนดง้ บา้นก่อเลา บา้นห่อง 
บ้านกะทิ  และโรงเรียนบ้านปราสาทก่อตั้งเม่ือวันท่ี  3 มิถุนายน 2514 
(ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินของจงัหวดัศรีสะเกษ, 2549: 
269) โดยแถบบา้นปราสาทยงัมีรอ่งรอยของศาสนสถานท่ีบง่บอกถึงความรุง่เรือง
ของอดีตอยู ่มีปราสาทบา้นปราสาท สระน า้ ก าแพง ซากอาคารสิ่งก่อสรา้งหลาย
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แห่ง รวมถึงโครงกระดกูมนุษยโ์บราณดว้ย มีการขุดพบหมอ้ ไหโบราณ กระปกุ
น ้าหอม คนโท ลูกปัด ตลอดจนเครื่องส าริดอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก (ส าลี  
ศรปัญญา, 2544: 40) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรสีะเกษ   
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 

 
 แต่ในบรรดาสิ่งก่อสร้างดังกล่าว สิ่งท่ีส  าคัญท่ีสุดของชุมชนบ้าน
ปราสาทคือ ปราสาทบา้นโนนธาต ุปราสาทบา้นปราสาท หรือธาตบุา้นปราสาท 
ตัง้อยู่ในบริเวณวัดปราสาทพนาราม หรือ วัดปราสาท หมู่ 1 ต  าบลปราสาท 
อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ โดยตัง้อยู่บนเนินดินขนาดใหญ่ ในอดีตเคย
มีร่องน า้ล้อมรอบ ปัจจุบันถูกถมและไดก้ลบท านาจนหมดสิน้ คงเหลือเพียง
บางส่วนทางดา้นทิศตะวันตกเท่านัน้ (ส าลี ศรปัญญา, 2544: 36) ซึ่งลักษณะ
เด่นจะประกอบดว้ยปราสาท 3 หลัง ลักษณะของแต่ละหลังเป็นรูปส่ีเหล่ียม
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จตัรุสัยอ่มมุไมส้ิบสอง ก่อดว้ยอิฐรูปรา่งคอ่นขา้งสมบรูณ ์คือ มีเรือนธาตแุลว้ก่อ
ยอดแหลมขึน้ไปในลกัษณะคลา้ยปราสาทเมืองที จงัหวดัสรุนิทร ์มีประตเูขา้ดา้น
ทิศตะวนัออก (โบราณสถานในเขตจงัหวดัศรีสะเกษ, 2551: 30) โดยองคป์ราสาท
ตัง้อยู่บนฐานศิลาแลงส่ีเหล่ียมจัตรุสั ปราสาทองคก์ลางสูง 13 เมตร ส่วนสอง
องคท่ี์ขนาบเหนือใตส้งู 15 เมตร (ส าลี ศรปัญญา, 2544: 36) สนันิษฐานว่าองค์
กลางเกิดการทรุดตวัภายหลงั จึงมีขนาดไม่สูงเท่ากับองคซ์า้ยและขวา (สุริยา 
ทรรทรานนท์, 2563: สัมภาษณ์) หรืออาจมีการขุดท าลายจนทรุดตัวโดยคน
ทอ้งถ่ิน ดงับทกวีท่ีวา่ “ยอดปราสาท เรียวหยกั หกัมมุยอ่ ขา้วบณิฑ ์พุม่พกั อิฐหกั
เฉ ทัง้สามองค ์เอียงขอด ยอดหักเพ ดว้ยคนเก ชั่วขุด ฐานทรุดพงั” (ภราดร ศร
ปัญญา และคณะ, 2559: 18) แตศ่รีศกัร วลัลิโภดม ตัง้ขอ้สงัเกตว่า ยอดปราสาท
องคก์ลางท่ีเป็นองคส์  าคัญกลับมียอดต ่ากว่ายอดปราสาทสองหลงัท่ีขนาบอยู ่
ขา้ง ๆ  นบัเป็นการกระท าโดยเจตนา สะทอ้นใหเ้ห็นแนวคดิและความเช่ือบางอยา่ง
ท่ีคนในทอ้งถ่ินเจตนาท าขึน้ (ศรีศกัร วลัลิโภดม, 2531: 477-479) 

 
 
 
ภาพที่ 2 แผนที่จงัหวดัศรีสะเกษแสดง
ที่ตัง้ของปราสาทบา้นปราสาททางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดั   
ที่มา: ส  าล ีศรปัญญา (2544: 1) 
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 จากบนัทกึทางประวตัิศาสตรท์ัง้ไทยและลาว แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธ์
ท่ีมีตอ่กนัมาโดยตลอดทัง้ ในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม แม้
บางช่วงจะมีการกระทบกระทั่งกนัจนน าไปสู่สงคราม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสงครามท่ี
เกิดขึน้ในช่วงปลายอยธุยา ธนบรุี จนถึงสมยัตน้รตันโกสินทรข์องไทย หากแต่ผล
ของสงครามสิ่งหนึ่งท่ีปรากฏเป็นหลักฐานอยู่เสมอคือบรรดางานศิลปกรรมท่ี
สามารถใชเ้ป็นเครื่องสะทอ้นประวัติศาสตรแ์ละความสัมพันธ์ต่อกัน ปราสาท
บ้านปราสาทถือเป็นตัวอย่างหนึ่งในการศึกษาทั้งด้านประวัติศาสตร์และ
ศิลปกรรมระหว่างไทยกับลาวโดยเฉพาะรูปแบบธาตุเจดีย์สมัยอาณาจักร 
ลา้นชา้ง ดว้ยเหตวุ่าภายหลงัการเส่ือมสลายวฒันธรรมขอมในพืน้ท่ี และมีกลุ่ม
คนในวฒันธรรมลาวลา้นชา้งไดเ้ขา้มาตัง้ถ่ินฐานยังพืน้ท่ีแถบนีแ้ละน ารูปแบบ
ธาตุลาวไปสรา้งหรือดัดแปลงยังเมืองของตนดงัศาสนสถานท่ีปรากฏในพืน้ท่ี
จงัหวดัศรีสะเกษและจงัหวดัใกลเ้คียง เชน่ ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบั
ทัน ธาตุเมืองจันทร ์อ าเภอเมืองจันทร ์ธาตุท่ีวัดเขียนบูรพาราม อ าเภอขุขันธ์ 
จงัหวดัศรีสะเกษ และปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จงัหวดัสุรินทร ์โดยเรือน
ยอดหรือชั้นหลังคาทั้งหมดถูกดัดแปลงจนมีรูปทรงสูงชะลูดหลังจากสิน้สมัย
วัฒนธรรมขอม โดยเอกสารของทางการไม่มีหลักฐานว่าการดัดแปลงเกิดขึน้
เม่ือใด (การทอ่งเท่ียวแหง่ประเทศไทย, 2552: 31) 
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ภาพท่ี 3 ทางเขา้เนินสูงที่แวดล้อมดว้ยป่าของปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทับทัน 
จงัหวดัศรสีะเกษ  ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่พบงานศึกษาท่ีว่า
ดว้ยเรื่องเหล่านีโ้ดยตรง มีเพียงงานศึกษาของวิโรฒ ศรีสุโร (2539) เรื่อง “ธาตุ
อีสาน” ท่ีกล่าวถึงภาพรวมของงานศิลปกรรมประเภทธาตใุนภาคอีสาน งานวิจยั
ของพงศผ์กา ทีบวับาน (2559) เรื่อง “ปราสาทเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: 
การซ่อมแปลงและแรงบนัดาลใจสู่ธาตุเจดีย”์ ท่ีกล่าวถึงพืน้ท่ีแถบศรีสะเกษใน
บางส่วน แตย่งัไม่ไดอ้ธิบายความสมัพนัธท์างประวตัิศาสตรร์ะหว่างไทยกับลาว
สมยัลา้นชา้งท่ีชดัเจน เช่นเดียวกับบทความวิจยัของพงศผ์กา ทีบวับาน (2560) 
เรื่อง “ปราสาทวดัปรางคท์อง อ าเภอเมืองฯ จงัหวดันครราชสีมา: การซ่อมแปลง
ปราสาทเขมรและแรงบนัดาลใจรูปแบบพระธาตเุจดียท์รงบวัเหล่ียมในศิลปะลาว
ล้านช้าง” ท่ีใช้กรณีศึกษาท่ีปราสาทวัดปรางค์ทอง อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครราชสีมา เท่านั้น งานวิจัยของเกศินี ศรีวงคษ์า (2552) เรื่อง “เจดีย์ทรง
ปราสาทยอดในศิลปะล้านช้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย: 
กรณีศกึษากลุ่มพระธาตบุงัพวน” งานศกึษานีเ้ป็นประโยชนคื์อ ผูเ้ขียนสามารถ
น ามาใชเ้ป็นกรอบศึกษาในประเด็นเจดียศ์ิลปะลาวได ้และงานของกวินวัฒน ์
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หิรญับูรณะ (2563) เรื่อง “ร่องรอยของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และพระพุทธ-
ศาสนาในพืน้ท่ีจังหวัดศรีสะเกษสมัยก่อนพุทธศตวรรษท่ี 23” ท่ีมีการกล่าวถึง
ลักษณะทางกายภาพของปราสาทแห่งนีอ้ยู่บา้ง แต่ยังขาดการอธิบายบริบท
ความเคล่ือนไหวของผู้คนในบริบทประวัติศาสตรท่ี์ส่งผลให้เกิดรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมท่ีแปลกตาในทอ้งถ่ินศรีสะเกษ  
 บทความนี ้จึงตอ้งการเติมเต็มช่องว่างขององคค์วามรูด้ังกล่าวให้มี
ความสมบรูณม์ากขึน้โดยอาศยังานขา้งตน้เป็นแนวทางในการศึกษา อนัจะช่วย
ให้เข้าใจบริบททางสังคมท่ีน ามาสู่การเปล่ียนแปลงทางด้านรูปแบบและ
แนวความคิดในการสรา้งสรรคง์านสถาปัตยกรรมและอาจเป็นแนวทางใหก้ับผูท่ี้
สนใจศกึษาวิจยัในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปในอนาคต อีกทัง้ท่ีผ่านมายงัไม่เคย
มีการศกึษารวบรวมขอ้มลูทางดา้นประวตัิศาสตรพ์ทุธศิลป์และวฒันธรรมความ
เช่ือท่ีเก่ียวขอ้งกับพระเจดียเ์หล่านีไ้วม้ากสักเท่าใดนักทั้งท่ีมีความส าคัญต่อ
ทอ้งถ่ิน มีคณุคา่ตอ่การศกึษาทางประวตัิศาสตรพ์ทุธศิลปกรรมและสามารถและ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวของพระพุทธศาสนาของจังหวัดศรีสะเกษได ้ซึ่งผู้
ศึกษามีขอ้สงัเกตเบือ้งตน้เก่ียวกับความสัมพันธ์เรื่องรูปแบบระหว่างปราสาท
บา้นปราสาทและรูปทรงพระธาตุท่ีมีแบบอย่างจากธาตุพนมและธาตุหลวง
เวียงจนัทน ์จงึไดน้  ามาวิเคราะหไ์วโ้ดยสงัเขปในบทความนี ้
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2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 
 1. เพ่ือส ารวจเก็บข้อมูลรูปแบบธาตุเจดียส์มัยอาณาจักรล้านช้าง ณ 
ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 2. เพ่ือศึกษาความสมัพนัธท์างประวัติศาสตรร์ะหว่างไทยกับลาวสมัย
ปลายอยธุยาถึงตน้รตันโกสินทร ์
 3. เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมาและรูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจักร
ลา้นชา้ง ณ ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 4. เพ่ือศกึษาอิทธิพลรูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้งท่ีปรากฏ 
ณ ปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั จงัหวดัศรีสะเกษ 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 1. ส ารวจภาคสนามเพ่ือเก็บขอ้มลูปราสาทบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบั
ทนั จงัหวดัศรีสะเกษ ท่ีมีอายกุารบรูณะในชว่งสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง 
 2. ศึกษาเอกสารประวัติความเป็นมาและรูปแบบของปราสาทบ้าน
ปราสาทในวฒันธรรมขอม และมีอายกุารบรูณะในชว่ยสมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง 
 3. วิเคราะหจ์ากข้อมูลเอกสารและการส ารวจภาคสนามในประเด็น
รูปแบบปราสาทบา้นปราสาทกับธาตุเจดียใ์นศิลปะลา้นชา้งท่ีมีสมมติฐานว่า
เป็นธาตตุน้แบบ 
 4. สรุปรูปแบบธาตุเจดีย์ในสมัยอาณาจักรล้านช้างท่ีส่งอิทธิพลต่อ
รูปแบบปราสาทบา้นปราสาท ณ วัดบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทับทัน จังหวัด 
ศรีสะเกษ 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 
 4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 งานวิจัยนี ้มุ่งศึกษาเฉพาะองค์เรือนธาตุของปราสาทบ้าน
ปราสาทท่ีทราบประวตัิการต่อเติมดัดแปลงจากปราสาทในวฒันธรรมของสมัย
อาณาจกัรลา้นชา้งจากกลุ่มคนเมืองนครจ าปาศกัดิ์และอตัตะปือท่ีเขา้มาตัง้ถ่ิน
ฐานแถบหัวเมืองเขมรป่าดงหรือเป็นปราสาทท่ียังคงแสดงลักษณะการ
ผสมผสานกบัธาตเุจดียใ์นวฒันธรรมลา้นชา้งอย่างชดัเจน 
 4.2 ขอบเขตด้านพืน้ที ่
 ศกึษาเฉพาะรูปแบบศลิปกรรมท่ีบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทบัทนั 
จงัหวดัศรีสะเกษ 
 
5. นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
 
 สมยัอาณาจกัรลา้นชา้ง คือ ชว่งเวลาในราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 19 ถึง
ตน้พทุธศตวรรษท่ี 23 (ตรงกบัช่วงปลายสมยัอยุธยาถึงตน้รตันโกสินทร)์ ซึ่งเป็น
ช่วงท่ีกลุ่มชาวส่วยอพยพขา้มแม่น า้โขงจากเมืองนครจ าปาศกัดิ์และมาตัง้บา้น
แถบดนิแดนเขมรป่าดงรวมถึงอาณาบริเวณบา้นปราสาทดว้ย 
 
6. ทฤษฎี สมมตฐิาน และกรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 ในช่วงสมัยอาณาจักรล้านชา้งในราวปลายพุทธศตวรรษท่ี 19 ถึงตน้
พุทธศตวรรษท่ี 23 ในพืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขง เม่ืออิทธิพลทางการเมืองของขอม



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

85 รูปแบบธาตุเจดีย์สมัยอาณาจักรล้านช้าง ณ ปราสาทบ้านปราสาท 
อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 

เส่ือมลงแลว้บริเวณท่ีราบสงูโคราช รวมถึงอาณาบริเวณบา้นเมืองศรีสะเกษต่าง
มีผูค้นอาศยัอยู่เบาบางและปราศจากอิทธิพลทางการเมืองของอาณาจกัรสุโขทยั
และกรุงศรีอยุธยา (วิโรจน ์หีบแก้ว, 2529: 41) โดยมีกลุ่มคนประเภทส่วย ข่า 
เขมร ลาว ตัง้ถ่ินฐานอยู่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของกมัพชูา และส่วนตอน
ใตข้องลาวและยงัเขา้มาตัง้ถ่ินฐานอยู่ในเขตชายขอบของไทยเขมร (สทุศัน ์กอง
ทรพัย,์ 2536: 23) โดยกลุ่มคนส่วนหนึ่งอพยพขา้มแม่น า้โขงจากฝ่ังลาวมาตัง้ถ่ิน
ฐานแถบบริเวณเขมรป่าดงเน่ืองจากเม่ือเกิดอทุกภยัหรือภัยทางเมือง เช่นในราว 
พ.ศ. 2200 พวกส่วยหรือกวยไดอ้พยพมาจากเมืองอัตตะปือ (ไพฑูรย ์มีกุศล, 
2531: 51) และเมืองแสนปาง แลว้แยกยา้ยกันขา้มแม่น า้โขงมาตัง้บา้นเรือนอยู่
เป็นหวัเมืองเขมรป่าดง (เตมิ วิภาคยพ์จนกิจ, 2531: 153) และไมอ่าจกล่าวไดว้่า
เป็นฝีมือซ่อมสร้างของกลุ่มคนลาวฝ่ายเดียว ดังกล่าวสรุปเพ่ือเป็นกรอบ
แนวความคิดการวิจยัเพ่ือใหเ้ห็นความเก่ียวเน่ืองทางประวตัิศาสตรร์ะหว่างไทย
กับลาวในสมัยอาณาจักรลา้นชา้ง อันน าไปสู่รูปแบบธาตุเจดียท่ี์จัดสรา้งและ
ดดัแปลงท่ีบา้นปราสาท ทัง้นีค้วามสมัพนัธด์งักล่าวไดส้่งผลต่อพืน้ท่ีเขมรป่าดง
หลายประการ และหนึ่งในนั้นคือรูปแบบธาตุเจดีย์ของล้านช้างท่ีเกิดการ 
ลอกเลียนหรือน าไปดัดแปลงให้เข้ากับรูปแบบปราสาทขอมท่ีปรากฏอยู่เดิม 
โดยเฉพาะการต่อเติมส่วนเรือนธาตุขององคป์ราสาทบา้นปราสาทนั่นเอง แต่
มลูเหตท่ีุท าใหเ้กิดการซ่อมสรา้งเน่ืองจากผูค้นในภูมิภาคนีมี้ประเพณีความเช่ือ
อยู่อย่างหนึ่งท่ีเหมือนกนัคือไม่นิยมท าลายสิ่งท่ีเป็นโบราณสถาน ซึ่งถึงแมว้่าจะ
เคยเป็นศาสนสถานของระบบความเช่ือท่ีแตกตา่งไปจากความเช่ือท่ีตนนับถือก็
ตามที และเช่ือว่าโบราณสถานนีเ้ป็นสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิท่ีควรฟ้ืนฟูใหสื้บเน่ืองตาม
ความเช่ือ ดว้ยเหตุนีก้ารเปล่ียนแปลงศาสนสถานของพราหมณ์เป็นพุทธจึง
เกิดขึน้ (ธิดา สาระยา, 2540: 54) 
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7. ผลการศึกษา 
 
 7.1 เมืองศรีสะเกษ: ประวัติศาสตร ์กลุ่มคน และความสัมพันธ์
ระหว่างเมืองศรีสะเกษกับล้านช้าง 
 เมืองศรีสะเกษ เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญทางประวัติศาสตรใ์นพืน้ท่ี
บริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และอยู่ในต าแหน่งบริเวณท่ีสามารถติดต่อกบั
พืน้ท่ีตอนเหนือของกัมพชูาและลาวไดส้ะดวก มีความส าคญัทัง้เป็นหวัเมืองท่ีมี
บทบาทในการสูร้บและเป็นทัง้หัวเมืองส าคญัทางพระพุทธศาสนาและศาสนา
พราหมณ-์ฮินดู ท่ีตัง้อยู่ไม่นานก่อนจะถูกทิง้รา้งไป แต่ก็ปรากฏงานศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมท่ีส าคญัอยู่จ  านวนมาก เป็นพืน้ท่ีเก่าแก่และไดร้บัอิทธิพลจาก
ขอมและลา้นชา้ง ท าใหมี้การพบรอ่งรอยแหลง่โบราณคดีหรือโบราณสถานตา่ง ๆ  
มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโบราณสถานทางพระพุทธศาสนา เช่น สิม (โบสถ)์ 
วิหารพระพุทธรูปและพระเจดียก์ระจายอยู่ตามพืน้ท่ีราบลุ่ม ซึ่งเคยเป็นบริเวณ
ชุมชนโบราณมาก่อน แต่หลักฐานทางศิลปะสถาปัตยกรรมท่ียังสมบูรณ์อยู่
คอ่นขา้งมากท่ีสดุคือ พระเจดียแ์ละธาตเุจดียซ์ึ่งยงัมีความส าคญัตอ่จิตใจในดา้น
ความเช่ือและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินเพราะถือเป็นปชูนียสถานท่ีศกัดิส์ิทธ์ิ เป็นท่ี
กราบไหวส้กัการะของพทุธศาสนิกชนอีกดว้ย และเมืองศรีสะเกษยงัเก่ียวขอ้งกบั
เหตกุารณใ์นประวตัิศาสตรไ์ทยอยู่หลายครัง้ เช่น เหตกุารณก์ารอพยพของชาว
ลาวตัง้แต ่พ.ศ. 2321 (สมยัธนบรุี) เกิดสงครามกบักรุงศรีสตันาคนหตุ มีการกวาด
ต้อนคนลาวจนถึงมีการอพยพเข้ามามากเม่ือครั้งสงครามปราบปรามเมือง
เวียงจนัทนใ์นสมยักรุงธนบรุี ซึ่งจากภาวะสงครามในยคุตา่ง ๆ ท าใหมี้กลุ่มคนท่ี
หลากหลายอพยพย้ายถ่ินเข้ามาในบริเวณภาคตะวันออกเฉียง-เหนือ รวมทัง้
เมืองศรีสะเกษดว้ย (ศิริพร สเุมธารตัน,์ 2552: 69) ผนวกกบัปัญหาความขดัแยง้
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ภายในราชส านักจ าปาศักดิ์เอง ส่งผลให้กลุ่มชาติพันธุ์ส่วยท่ีเป็นกลุ่มคนใน
ตระกลูไทย-ลาวท่ีอพยพเคล่ือนยา้ยกลุม่ชนเขา้มาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีอีสานใต ้ซึ่ง
การอพยพของกลุ่มคนดงักล่าวก็เป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสนันิษฐานว่าน่าจะมีจ านวน
มากพอสมควร และสันนิษฐานว่าคงเป็นกลุ่มคนท่ีจะสามารถสร้างงาน
ศิลปกรรมท่ีเป็นเอกลกัษณข์องลาวในภาคอีสานได ้เช่น พระธาตทุรงบวัเหล่ียม 
ท่ีสอดคล้องกับผลการศึกษาทางด้านประวัติศาสตรศ์ิลปะเน่ืองจากเอกสาร
ประวตัศิาสตรโ์ดยตรงไมไ่ดร้ะบชุดัเจน ซึ่งอาณาจกัรลา้นชา้งถือเป็นยคุท่ีมีความ
รุ่งเรืองทางพุทธศาสนานิกายลงักาวงศ ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาร่วมสมยักับอาณาจักร
ธนบรุี ท าใหพ้ระสงฆ ์ผูต้ิดตาม และผูค้นท่ีไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมลา้นชา้ง
ไดมี้โอกาสพบเห็นปนีูยสถานท่ีส าคญัของลาว อนัเป็นท่ีมาของแรงบนัดาลใจใน
การสรา้งสถูปเจดียแ์ละธาตท่ีุพยายามถ่ายทอดรูปแบบและรายละเอียดต่าง ๆ 
ใหไ้ดใ้กลเ้คียงกบัของตน้แบบในลาวใหไ้ดม้ากท่ีสดุ 
 
 7.2 รูปแบบธาตุเจดียส์มัยอาณาจักรล้านช้าง ณ ปราสาทบ้าน
ปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 
 จากการส ารวจภาคสนามควบคู่กับการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งและวิเคราะหก์ารซ่อมแปลง พบว่า ปราสาทบา้นปราสาท มีลกัษณะ
เป็นปรางคก์่อดว้ยอิฐสามเรียงตามแนวเหนือ-ใต ้ตัง้อยู่บนฐานศิลาแลงเดียวกัน 
หนัหนา้ไปทางทิศตะวนัออก เดิมเป็นปราสาทในวฒันธรรมขอมมาก่อน ปัจจบุนั
มีลกัษณะผิดแปลกไปจากปรางคข์อม เน่ืองจากมีการดดัแปลงใหเ้ป็นธาตุเจดีย์
รูปแบบพระธาตุบวัเหล่ียมในศิลปะลาวลา้นชา้งเม่ือประมาณพุทธศตวรรษท่ี  
23-24 โดยสันนิษฐานจากรูปแบบท่ีมีการเริ่มสร้างเจดีย์ทรงบัวเหล่ียมใน 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในพุทธศตวรรษท่ี 22 และมีการพฒันารูปแบบในสมัย
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ตอ่มา ซึ่งการเคล่ือนไหวของผูค้นในบริเวณนีท้  าใหป้ราสาทเขมรหลายแห่งท่ีถูก
ทิง้รา้งมีการซ่อมแปลงรูปแบบใหเ้ป็นพระธาตเุจดีย ์โดยปรางคอ์งคก์ลางยังคง
สภาพสถาปัตยกรรมขอมเฉพาะส่วนท่ีเป็นประตทูางเขา้ คือ มีทบัหลงัหินทราย
ตัง้อยู่บนกรอบประต ูทบัหลงัดงักล่าวจ าหลกัภาพหนา้กาลหรือเกียรติมุข ภาพ
เหนือเกียรติมขุภาพลบเลือน ดา้นขา้งทัง้สองของทบัหลงัเป็นภาพบคุคลยืนแยก
เขา่อยูภ่ายในซุม้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 พระธาตพุนม และพระธาตหุลวงเวียงจนัทน ์เจดียศ์ิลปะลา้นชา้ง 
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2560) 

 
 ปรางคด์า้นขา้งอีกสององค ์ถกูดดัแปลงโดยการก่ออิฐปิดประตทูึบทัง้ส่ี
ดา้น แลว้ท าพระพทุธรูปปนูป้ันไวด้า้นหนา้ สว่นยอดถกูดดัแปลงเช่นเดียวกนั คง
ทิง้ชิน้ส่วนทบัหลงัศิลาทรายตกกระจดักระจาย ชิน้ส่วนบางชิน้มีภาพจ าหลักซึ่ง
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เห็นไดว้า่เป็นภาพเล่าเรื่องการกวนเกษียรสมทุร สว่นก าแพงก่อดว้ยศิลาแลงลอ้ม
ทัง้ส่ีดา้น มีโคปรุะอยู่ทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัออกเท่านัน้ 
 ปราสาทบา้นปราสาทสรา้งราวพทุธศตวรรษท่ี 16-17 ศิลปะแบบบาปวน 
สรา้งตอ่เติมในสมยัอยธุยาตอนปลายตามลกัษณะท่ีเห็นในปัจจุบนัดว้ยอิทธิพล
วฒันธรรมลา้นชา้ง และเช่ือว่าอิทธิพลทางศิลปกรรมจะตรงกับไทยสมยัอยุธยา
ตอนปลายถึงตน้รตันโกสินทร ์(วิโรฒ ศรีสุโร, 2539: 32) สันนิษฐานว่าสรา้งขึน้
เพ่ือเป็นสถานท่ีเก็บกระดูกของผูค้รองเมือง เป็นธาตุบุคคลส าคัญท่ีถูกท าให้
แตกตา่งจากธาตบุคุคลสามญัทั่วไป ชาวบา้นเรียกวา่ “ธาต”ุ บา้นท่ีตัง้ตวัปราสาท
ชาวบา้นเรียกวา่ “โนนธาต”ุ ซึ่งค  าวา่ “ธาต”ุ ก็หมายถึง ท่ีเก็บอฐิัหรือกระดกูนั่นเอง 
และมีกลุ่มชาวส่วยจากลาวอพยพมาตัง้ถ่ินฐานประมาณพุทธศตวรรษท่ี 19-22 
(สุทศัน ์กองทรพัย,์ 2556: 25) และเช่ือว่าอิทธิพลทางศิลปกรรมแบบลา้นชา้งคง
จะเขา้มามีบทบาทในทอ้งถ่ินในการสรา้งงานศลิปกรรมดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เขตรัว้ของวดัปราสาทพนาราม  ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
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 หากพิจารณาถึงเครื่องบนหรือส่วนยอดของปราสาทองคก์ลางจะมี
ลกัษณะเป็นชัน้เชิงบาตรซอ้นขึน้ไป 3 ชัน้ มีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียมจตัรุสัขนาด 3.04 
เมตร สูง 13 เมตร ก่อดว้ยอิฐยอดเรียวแหลมมีพุ่มพัก 3 ชัน้ แต่ละช่วงมีระยะ
คอ่นขา้งหา่งกนั (ภราดร ศรปัญญา และคณะ, 2559: 4) และมีการจดัท าลกัษณะ
เพิ่มมมุลดหลั่นกนัไปตามล าดบั หรือเรียกว่าทรงปรางครู์ปส่ีเหล่ียมจตัรุสัย่อมุม
ไมส้ิบสองทรงเรียว (แหลง่ศลิปกรรมจงัหวดัศรีสะเกษ, 2541: 39) ซึ่งลกัษณะของ
การเพิ่มมุมของปราสาทองคก์ลางนี ้มีขนาดป้านและใหญ่กว่ามุมของปราสาท
องคท์างทิศเหนือและทิศใตเ้ล็กนอ้ย โดยสงัเกตไดว้่าเป็นการเพิ่มมุมไมส้ิบสอง 
ส่วนของยอดสุดประดับด้วยใบเสมาจ าลอง (บูรณ์ภาคย ์ภูมิโภคพัฒน์ และ
เบญจลกัษณ ์รุญเจริญ, มปป.: 9) ซึ่งน่าจะเป็นการมาซ่อมแซมในสมยัหลงั ท า
ใหป้ราสาทมีรูปแบบท่ีแปลกออกไปเป็นลกัษณะพิเศษเฉพาะ ไม่เหมือนกับการ
ท ายอดหรือเครื่องบนตามแบบปราสาทขอมทั่วไป (พิทยา บุนนาค, 2551: 145) 
ซึ่งรูปแบบของปราสาทองคก์ลางนีมี้ลักษณะคล้ายกับปราสาทเมืองจันทร์ 
อ าเภอเมืองจนัทร ์จงัหวดัศรีสะเกษ ตา่งกนัตรงส่วนของยอดสุดท่ีปราสาทบา้น
ปราสาทประดบัดว้ยใบเสมาจ าลอง แต่ท่ีปราสาทเมืองจนัทรมี์การประดบัดว้ย
เจดียจ์  าลอง (ศรีศกัร วัลลิโภดม, 2531: 41) ซึ่งลักษณะนีเ้ป็นท่ีนิยมท ากันใน
ศิลปะอยธุยา (สนัติ เล็กสขุมุ, 2544: 64) ชวนใหค้ิดเห็นว่า รูปแบบของปราสาท
ในศิลปะลา้นชา้งอาจเก่ียวขอ้งกับศิลปะอยธุยาผ่านทางรูปแบบศิลปกรรมเจดีย์
ทรงปราสาทยอดบวัเหล่ียมเพิ่มมมุในศิลปะลา้นชา้ง และมีลกัษณะผสมของช่าง
ทอ้งถ่ินและการประดบัตกแตง่แบบศิลปะรตันโกสินทรเ์ขา้รว่มดว้ย 
 จากหลักฐานทางโบราณคดีท่ีกล่าวมาข้างตน้ท าใหส้ันนิษฐานได้ว่า 
แรกเริ่มเดมิทีคงมีการสรา้งปราสาทขึน้เป็นครัง้แรกในสมยัขอมราวประมาณหลงั
พุทธศตวรรษท่ี 17 (โบราณสถานในเขตจังหวัดศรีสะเกษ, 2551: 11) ซึ่งจาก
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ลกัษณะของปราสาทท่ีเป็นปราสาท 3 องค ์เรียงกันในแนวเหนือ-ใตนี้ ้ตามขอ้
สนันิษฐานของรุ่งโรจน ์ธรรมรุง่เรือง ท่ีกล่าวว่า ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นการสรา้งตาม
คติความเช่ือในศาสนาพราหมณ ์เพ่ือใชส้  าหรบัประดิษฐานเทพเจา้ตรีมูรติ โดย
ปราสาทองคก์ลางสรา้งถวายพระศิวะ ปราสาทองคท์างทิศเหนือสรา้งถวายพระ
วิษณุ และปราสาทองคก์ลางสรา้งถวายพระศิวะ ปราสาทองคท์างทิศเหนือสรา้ง
ถวายพระวิษณ ุและปราสาทองคท์างทิศใตส้รา้งถวายพระพรหม มีปราสาทเรียง
กัน 3 องคใ์นแนวเหนือใต ้และอยู่บนฐานไพทีเดียวกัน (รุ่งโรจน ์ธรรมรุ่งเรือง, 
2547: 65)  
 ต่อมาภายหลังได้มีการดัดแปลงหรือซ่อมสร้างส่วนของเรือนธาตุ
ดา้นบนเน่ืองจากยอดปราสาททัง้สามหลงัในศิลปะขอมพงัลงหมด และส่วนของ
ยอดใหมี้รูปแบบใหม่เฉพาะตวัไม่เหมือนกับการท าปราสาทแบบขอมโดยไดร้ับ
การซ่อมแซมต่อเติมจนครบยอด แต่มีการท าลักษณะท่ีคล้ายกันกับปราสาท
เมืองจนัทร ์และดจูากการก่ออิฐท่ีแตกตา่งกนัและรูปทรงของส่วนยอดปราสาทท่ี
มีลกัษณะเฉพาะตวั น่าจะเป็นการบรูณะขึน้ใหม่ในสมยัหลงั ซึ่งอาจเป็นคนกลุ่ม
อ่ืนท่ีไม่ใช่ขอม รวมถึงคนทอ้งถ่ินกลุ่มอ่ืน ๆ ผสมปนเปกันท่ีมีความเจริญและมี
การสืบเน่ืองศิลปกรรมในทางพระพุทธศาสนา (ธิดา สาระยา, 2535: 3) บางที
อาจเป็นกลุ่มชนท้องถ่ินท่ีเคยอาศัยอยู่ในบริเวณแถบนี้ก็เป็นได้ท่ีอพยพ
เคล่ือนยา้ยไปมาตัง้แตป่ลายอยธุยาถึงตน้รตันโกสินทรโ์ดยเฉพาะใน พ.ศ. 2369-
2371 ในชว่งเหตกุารณก์บฏเจา้อนวุงศซ์ึ่งท าใหเ้กิดมีผูค้นเพิ่มมากขึน้อนัมีผลให้
เกิดเมืองใหม่ในภาคอีสานเพิ่มมากขึน้ (ทวีศิลป์ สืบวฒันะ, 2548: 3 ; อศุนา นา
ศรีเคน, 2548: 119) ทัง้นีค้วามสัมพันธ์กับลา้นชา้งท่ีไดผ้่านช่วงระยะเวลาทาง
ประวตัศิาสตรม์าอย่างยาวนาน จงึมีการสะสมบม่เพาะวฒันธรรมรว่มกนั ซึ่งบาง
ช่วงเหตุการณมี์ความเก่ียวพันกันหลายฝ่ายหลายดา้น ทัง้ดา้นการเมืองการ
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ปกครอง ทางดา้นเครือญาติท่ีน่าจะมีทั้งในระดับสูงและระดับล่างทางด้าน
ศาสนา และทางดา้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ดี เช่ือว่าประวตัิศาสตรท่ี์ยาวนานของ
แต่ละอาณาจักรอาจท าใหเ้กิดพฒันาการทางดา้นวัฒนธรรมท่ีคลา้ยคลึงและ
แตกต่างกันไปบา้ง รวมไปถึงส่วนท่ีหล่อหลอมกลายเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะดา้น
อนัควรคา่ตอ่การศกึษาในรายละเอียดขา้งตน้ สว่นการท่ีมีรูปแบบของส่วนยอดท่ี
คลา้ยกันกับท่ีปราสาทเมืองจนัทรน์ัน้ สนันิษฐานไดว้่าน่าจะเป็นกลุ่มช่างสกุล
เดียวกนัมาบรูณะจงึท าใหมี้รูปทรงท่ีคลา้ยคลงึกนั 
 ในส่วนปราสาทองคท์างทิศเหนือบริเวณเครื่องบนหรือส่วนยอดของ
ปราสาทองคนี์มี้การท ายอดท่ีสงูกว่าปราสาทองคก์ลางมีการท าชัน้ซอ้นขึน้ไป 5 
ชัน้ มีการเพิ่มมมุท่ีเล็กและถ่ีขึน้ไปตามล าดบั มีลกัษณะการเพิ่มมมุเป็นการเพิ่ม
มมุไมส้ิบหก และเม่ือเปรียบเทียบกบัปราสาทองคท์รงทิศใตแ้ลว้ปราสาทองคนี์มี้
ลกัษณะท่ีไดส้ดัส่วนมากกว่า ทัง้รูปทรงของยอดท่ีสอบแคบเขา้จากดา้นล่างไปสู่
ยอดท่ีแสดงว่ามีการเพิ่มมมุท่ีไดส้ดัสว่นและสวยงามกว่าดงัภาพ 
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ภาพที่ 6 แผนผงัวดัปราสาทพนารามและซุม้ประตปูู่ ยา่พญานาค  
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 รูปแบบธาตเุจดีย ์(สว่นฐานปราสาทผูว้ิจยัใชภ้าพจ าลองแทนเนื่องจากตอ้งการเนน้
เฉพาะส่วนเรือนธาตุ ซึ่งเป็นประเด็นหลกัที่ตอ้งการอธิบายในบทความนี)้  ที่มา: ธันยพงศ ์ 
สารรตัน ์(2563) 
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 ปราสาทองคท์างทิศใตบ้ริเวณเรือนธาตุจะมีการก่ออิฐในช่วงเวลา 2 
สมัย เช่นเดียวกับปราสาทองคก์ลางและองคท์างทิศเหนือ ส่วนเครื่องบนหรือ
ยอดมีการท าชัน้ซอ้นลดหลั่นกนั 3 ชัน้ และมีการท าเพิ่มมมุไมส้ิบหก แตล่กัษณะ
รูปทรงของยอดปราสาทองคนี์ไ้ม่ไดส้ดัส่วน ดแูลว้รูปทรงผิดเพีย้นไป การท าเพิ่ม
มุมก็ดเูล็กบา้งใหญ่บา้งไม่สม ่าเสมอกัน และมีลกัษณะการท ายอดท่ีคล้ายกับ
ปราสาทองคท์ิศตะวันตกเฉียงใตข้องปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัด
สรุนิทร ์(ศริพิร สเุมธารตัน,์ 2552: 67) 
 กล่าวโดยสรุปคือ ปราสาท 2 องค ์(เหนือ-ใต)้ มีฐานเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จตัรุสัขนาดเดียวกับปราสาทองคก์ลางมีความสงู 15 เมตร แตท่ี่มีการสอปูนนัน้
นา่จะเกิดขึน้ภายหลงั และฝีมือคอ่นขา้งหยาบ สงูกวา่ปราสาทองคก์ลาง 2 เมตร 
ก่อดว้ยอิฐ (ไม่สอปนู) มีเรือนธาตแุละเรือนยอดเรียวแหลม มีพุ่มพกั 5 ชัน้ แตจ่ะ
มีความแตกตา่งกนัเล็กนอ้ย กลา่วคือ องคท์ิศเหนือจะมีความถ่ีมากกว่าปราสาท
องคท์ิศใต ้
 ปราสาทบ้านปราสาททั้ง 3 องค์ท่ีปรากฏในปัจจุบัน มีลักษณะ
โครงสรา้งทางสถาปัตยเ์ป็นศิลปกรรมยุคใหม่มีอายุประมาณ 7-8 รอ้ยปีมานี ้
แผ่นอิฐและเรือนยอดท่ีเห็นมีลกัษณะทรงขา้วบิณฑค์ลา้ยศิลปะสุโขทยั (สุรพล 
ด าริหก์ุล, 2547: 97 ; สนัติ เล็กสุขุม, 2548: 12) แต่นกัปราชญ์ทอ้งถ่ินและกรม
ศิลปากรลงความเห็นว่าเป็นศิลปะลาว ซึ่งหากจะวิเคราะหล์ักษณะโครงสรา้ง
ทางศิลปะและสถาปัตยกรรมลาวในอดีตนัน้ ทัง้เรือนธาตแุละเรือนยอดไม่ย่อมมุ 
มีฐานและเรือนธาตเุป็นรูปส่ีเหล่ียม ตน้แบบคือ พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม 
และพระธาตหุลวง สปป.ลาว (ประภัสสร ์ชูวิเชียร, 2561: 41 ; สุภัทรดิศ ดิศกุล, 
2547: 74) โดยจะมีลกัษณะเป็นเจดียท์รงมณฑปหรือเจดียท์รงส่ีเหล่ียม (สมชาติ 
มณีโชติ, 2554: 117) ส่วนท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงบา้นปราสาท คือ ปราสาทบา้น 
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ระแงง หรือปราสาทศีขรภูมิ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร ์จะต่างกันก็เพียง
ปราสาทบา้นระแงง มีขนาดใหญ่กว่า มีปราสาทประธาน และปราสาทบริวารถึง 
5 องค ์แต่ปราสาทบา้นปราสาทมีเพียง 3 องค ์(สุทัศน ์กองทรพัย ,์ 2536: 50 ; 
ประวตัิศาสตร ์วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นเอกลกัษณข์องจังหวัด
ศรีสะเกษ, 2549: 23) ซึ่งดงักลา่วจะเห็นว่า ธาตเุจดียท์รงบวัเหล่ียมเป็นรูปแบบท่ี
มีพฒันาการตามงานช่างแตล่ะพืน้ท่ีท่ีมีความแตกต่างกันไป ซึ่งมีทัง้ท่ีเป็นเจดีย์
ประธานและเจดียร์ายอยู่ภายในวดั ทัง้นีถื้อไดว้่าเป็นเอกลกัษณข์องศิลปะลาว
ลา้นชา้งท่ีแพรเ่ขา้มาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นจ านวนมาก 
 บริเวณท่ีเห็นการเปล่ียนแปลงมากท่ีสุดไดแ้ก่ ส่วนเรือนธาต ุและส่วน
ของยอดปราสาท ซึ่งปราสาทบา้นปราสาทแห่งนีมี้ความน่าสนใจในเรื่องการ
น าเอารูปแบบท่ีมีความคลา้ยคลึงกับพระธาตุทรงบวัเหล่ียมมาใชใ้นการซ่อม
แปลง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งท่ีมีความนิยมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พระธาตทุรง
บวัเหล่ียม คือ เจดียท่ี์มีส่วนขององคร์ะฆงัเป็นทรงส่ีเหล่ียมย่อมุม เป็นเจดียใ์น
ศลิปะลาวลา้นชา้ง เริ่มเกิดขึน้ราวตน้พทุธศตวรรษท่ี 22 และมีพฒันาการรูปแบบ
เรื่อยมาจากการวิเคราะหซ์่อมแปลงปราสาทบา้นปราสาท ท าใหเ้ห็นว่ามีการ
น าเอารูปแบบเจดีย์ในศิลปะลาวมาใช้ในการซ่อมแปลงส่วนยอด เป็น
ความสมัพนัธก์ันระหว่างศิลปะเขมรกับศิลปะลาวในโบราณสถานเดียวกนั เป็น
สญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงศาสนาในสงัคม จาก
การนบัถือศาสนาพราหมณห์นัมานบัถือพระพุทธศาสนา รวมถึงการอพยพยา้ย
ถ่ินฐานของกลุม่คนลาวดว้ย (ศริชชั พรหมดี, บรรณาธิการ, 2555: 40) 
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ภาพที่ 8 ปราสาทศีขรภูมิ จังหวัด
สรุนิทร ์ปราสาทเมืองจนัทร ์วดัเขียน
บูรพาราม และโรงเรียนบ้านแทรง 
จังหวัดศรีสะเกษ ที่ปรากฏธาตุใน
วฒันธรรมลา้นชา้ง   
ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
 

8. บทสรุป 
 
 ปราสาทหินบา้นปราสาท อ าเภอหว้ยทับทนั จงัหวดัศรีสะเกษ เป็นวัด
ประจ าของชุมชนหมู่บา้นปราสาท ซึ่งเป็นศนูยร์วมทางดา้นจิตใจ ความศรทัธา 
ความเช่ือ รวมถึงเป็นศนูยก์ลางทางดา้นประเพณีและวฒันธรรมของคนภายใต้
ชมุชน ดัง้เดิมเป็นศาสนสถานศิลปะของลทัธิไศวนิกาย ภายหลงัวฒันธรรมขอม
เส่ือมลงจึงไดร้บัอิทธิพลจากธาตเุจดียล์าวสมยัอาณาจักรลา้นชา้งท่ีมีเรือนธาตุ
เพิ่มมมุทรงบวัเหล่ียม มีฐานเป็นปราสาทขอม ซึ่งรูปแบบของธาตเุจดียเ์ป็นเจดีย์
ท่ีมีรูปแบบไม่เหมือนกับเจดียใ์นพืน้ท่ีอ่ืน ๆ จนเกิดเป็นธาตเุจดียรู์ปแบบเฉพาะ
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ของเมืองศรีสะเกษ สอดคล้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตรเ์ก่ียวกับการ
อพยพเคล่ือนยา้ยของกลุม่ชนชาวลาวในพืน้ท่ี ท าใหก้ลุม่ชนส่วนใหญ่ท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณนีค้งเป็นชาวลา้นชา้ง รวมไปถึงกลุ่มช่างท่ีสรา้งสรรคง์านศิลปกรรม 
ดงัท่ีมีการผสมกลมกลืนเอารูปแบบของศิลปะขอมรวมเข้ากับเอกลักษณ์ของ
ศิลปะลา้นชา้งไดอ้ย่างลงตวั ในส่วนรูปแบบของธาตุเจดียน์ัน้พบว่ารับกับข้อ
สนันิษฐานท่ีเก่ียวกับความสมัพนัธท์างเครือญาติระหว่างกลุ่มคนท่ีส่งผลใหก้ับ
รูปแบบศิลปกรรมในเมืองศรีสะเกษช่วงตัง้แต่วัฒนธรรมขอมจนถึงวัฒนธรรม
ไทย-ลาว ราวพทุธศตวรรษท่ี 12-24 ผสมผสานจนกลายเป็นรูปแบบพิเศษท าเป็น
เอกลักษณ ์และพบอยู่เป็นจ านวนหลายแห่งในทอ้งถ่ินจังหวัดศรีสะเกษ ดว้ย
เหตุผลท่ีกล่าวนี ้ ท  าให้เมืองศรีสะเกษจึงเป็นเหมือนกับจุดศูนย์รวมงาน
ศิลปกรรมจากท่ีต่าง ๆ เช่น ศิลปะขอม ศิลปะลาว และศิลปะไทย แสดงใหเ้ห็น
จากโบราณสถาน รวมถึงธาตุเจดียท่ี์ปราสาทบา้นปราสาทแห่งนีด้ว้ย ในดา้น
รูปแบบธาตกุลุ่มนีมี้การผสมผสานรสนิยมอย่างศิลปะเขมร โดยมีการย่อมุมหรือ
เพิ่มมุม ซึ่งรูปแบบดงักล่าวไม่เป็นท่ีนิยมในรูปแบบธาตุอีสานทั่วไป แต่จะพบ
มากในกลุม่ท่ีไดร้บัอิทธิพลทางศลิปะท่ีมีตอ่กนั โดยเฉพาะศลิปะเขมร  
 
9. อภปิรายผลการศึกษา 
 
 ปราสาทบา้นปราสาท หรือปราสาทบา้นโนนธาต ุหรือปราสาทหว้ยทบัทนั 
ตัง้อยูใ่นเขตพืน้ท่ีอ าเภอหว้ยทบัทนั ซึ่งเป็นดนิแดนส่วนหนึ่งของจงัหวดัศรีสะเกษ 
และอยู่ในลุ่มน า้หว้ยทับทันดา้นตะวนัออก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแอ่งอารยธรรม
โคราชและเป็นแหล่งอารยธรรมท่ีส าคญัแหง่หนึ่งในประเทศไทย เดมิเป็นปราสาท
ในวฒันธรรมคติศาสนาพราหมณใ์นราวพทุธศตวรรษท่ี 18 ตอ่มาถกูปรบัเปล่ียน
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ใหเ้ป็นศาสนสถานทางพระพทุธศาสนา เห็นไดจ้ากส่วนเรือนธาตแุละยอดศาสน
สถานมีลักษณะคล้ายธาตุเจดีย์ในสมัยอาณาจักรล้านช้าง ซึ่งเป็นผลงาน
สรา้งสรรคข์องกลุ่มคนท่ีอพยพมาจากฝ่ังซา้ยแม่น า้โขงตัง้แต่ปลายสมยัอยุธยา
ถึงสมัยรัตนโกสินทร ์อันแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตรว์ัฒนธรรม
ระหว่างไทย-ลาว และเป็นการท าตามวฒันธรรมลา้นชา้งในรูปแบบเจดียท์รงบวั
เหล่ียมหรือเจดียท์รงปราสาทยอดบัวเหล่ียมในราวตน้พุทธศตวรรษท่ี 22 โดย
บรรจอุฐิัของบคุคลส าคญัแทนท่ีการเป็นสถิตของพระศิวะในคติพราหมณท่ี์มีมา
แตเ่ดมิ เป็นการรบัแนวคิดการสรา้งสถปูพระบรมสารีริกธาต ุพระบรมอฐิั หรืออฐิั
ของพระพุทธเจา้และกษัตริย ์ดงัท่ีวดัพระธาตุหลวงเวียงจันทน ์สปป.ลาว และ
พระธาตพุนม จงัหวดันครพนม ดงัปรากฏรูปแบบเจดียบ์างองคท่ี์กลบัไปสมัพนัธ์
กบัเจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้งก็เป็นได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 9 ภาพวาดปราสาทบา้นปราสาทที่วดับา้นสรา้งเรือง อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัศรีสะเกษ 
ซึง่เห็นถึงรูปแบบศิลปกรรมที่แตกตา่งอยา่งชดัเจน  ที่มา: ธนัยพงศ ์ สารรตัน ์(2563) 
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 ดงักล่าวสอดคล้องกับงานศึกษาของพงศผ์กา ทีบวับาน (2560) ท่ีว่า 
การซ่อมแปลงปราสาทเขมรท าใหเ้ห็นว่า มีการน าเอารูปแบบเจดียใ์นศิลปะลาว
มาใชใ้นการซ่อมแปลงส่วนยอด ซึ่งเป็นความสมัพนัธก์ันระหว่างศิลปะเขมรกับ
ศิลปะลาวในโบราณสถานเดียวกนั เป็นสญัลกัษณอ์ย่างหนึ่งท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึง
การเปล่ียนแปลงศาสนาในสงัคมจากการนับถือศาสนาพราหมณห์ลังสิน้สมัย
วฒันธรรมเขมรราวพทุธศตวรรษท่ี 18 ลงมา และหนัมานบัถือพระพทุธศาสนาท่ี
มีการแพร่หลายขึน้อีกครัง้ในช่วงสมัยวฒันธรรมลาว เพราะเดิมทีพุทธศาสนา 
เถรวาทไดป้ะปนอยู่ในภาคอีสานอยู่ก่อนแลว้ตัง้แต่สมัยทวารวดีจากหลักฐาน
ประเภทใบเสมา แต่ด้วยช่วงก่อนหน้านี ้พุทธศตวรรษท่ี 18 บริเวณนีอ้ยู่ใน
วฒันธรรมเขมร ท าใหศ้าสนาพราหมณแ์พรห่ลายมากกว่า รวมถึงการอพยพยา้ย
ถ่ินฐานของกลุ่มคนลาวท่ีมีมากพอท่ีจะสามารถสร้างงานศิลปกรรมท่ีมี
เอกลกัษณเ์ฉพาะของคนลาวไดด้ว้ยเช่นกนั 
 
10. ข้อเสนอแนะ 
 
 จากผลการศกึษารูปแบบธาตเุจดียส์มยัอาณาจกัรลา้นชา้ง ณ ปราสาท
บา้นปราสาท อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ผูศ้ึกษามีจุดประสงคเ์พ่ือ
ศกึษาลกัษณะรูปแบบธาตเุจดียส์มยัลา้นชา้งท่ีปรากฏในทอ้งถ่ิน และอิทธิพลท่ี
เก่ียวข้องและหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อเน่ืองในอนาคต เป็น
สิ่งก่อสรา้งท่ีมีลักษณะการซ่อมแปลงปราสาทเขมรและผลจากแรงบันดาลใจ 
ตา่ง ๆ รูปแบบพระธาตเุจดียท์รงบวัเหล่ียมในศิลปะลาวลา้นชา้งในพืน้ท่ีจงัหวัด
ศรีสะเกษและพืน้ท่ีภาคอีสานยงัมีอีกมาก และยงัไม่ไดร้บัการศกึษาอย่างจริงจงั 
เช่นท่ีวดัปราสาทเมืองจนัทร ์อ าเภอเมืองจนัทร ์วดัเขียนบรูพาราม อ าเภอขุขนัธ ์
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โรงเรียนบา้นแทรง ต าบลหว้ยส าราญ อ าเภอขขุนัธ ์จงัหวัดศรีสะเกษ รวมถึงวดั
เล็ก ๆ ตามชนบทอีกหลายแห่ง ซึ่งจะตอ้งท าการศึกษาต่อไป โดยการศึกษา
เพิ่มเติมทั้งในด้านประวัติศาสตร์หรือด้านศิลปกรรมหรืออาจศึกษาในเชิง
เปรียบเทียบจะช่วยท าให้ประวัติศาสตรล์าวรวมทัง้ความสัมพันธ์กับประเทศ
เพ่ือนบา้นชดัเจนยิ่งขึน้เป็นการเรียนรูร้ะหว่างกนัผ่านศิลปกรรมโบราณ (อภิราดี 
จนัทรแ์สง, บรรณาธิการ, 2555: 17) เพราะการศึกษาครัง้นีย้งัเป็นกลุ่มเล็ก และ
ยงัไม่ครอบคลุมในดา้นอ่ืน โดยผลวิจยันีจ้ะเป็นจุดเริ่มตน้ในการศึกษาเพ่ือการ
ขยายประเด็นต่อเน่ืองในอนาคตทางดา้นศิลปกรรมศรีสะเกษ และในพืน้ท่ีอ่ืนท่ี
ปรากฏในประเทศไทย และจากการศึกษาครัง้นีพ้บว่า การซ่อมแปลงปราสาท
วฒันธรรมเขมรใหมี้รูปร่างต่างจากเดิมเช่นเดียวกับท่ีพระธาตพุนม รวมทัง้ยงัมี
งานสถาปัตยกรรมในสมยัรตันโกสินทรใ์นพืน้ท่ีภาคอีสานอีกหลายแหง่ท่ียงัคงใช้
รูปแบบของบวัเหล่ียมอนัเป็นเอกลกัษณข์องศิลปะลา้นชา้ง ท าใหเ้กิดขอ้กงัขาว่า
รูปแบบท่ีสืบทอดมานีเ้ก่ียวพันกับความเช่ือด้วยหรือไม่ จึงน่าสนใจศึกษา
ประเด็นของเจดียอ์ย่างศิลปะลา้นชา้งสมยัรตันโกสินทรใ์นภาคอีสานในโอกาส
ตอ่ไป  
 
11. กิตตกิรรมประกาศ 
 
 บทความนีส้  าเร็จลงไดเ้พราะคุณบูรณ์ภาคย ์ภูมิโภคพัฒน ์ปราชญ์
ทอ้งถ่ินต าบลปราสาท อ าเภอหว้ยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ท่ีกรุณาใหข้้อมูล
เพิ่มเติม ขอขอบคณุลูกศิษยธี์รวฒัน ์กนัยาสาย บญัชาพล ใยแสง สิริชยั ศรีชยั 
เจนณรงค ์แสงตะวัน ธวัชชัย พิมพกิ์นรีย ์นัฐพล ไชยมี ศรชัย กันทอง ธนภัทร 
วงศส์วุรรณ อดิศกัดิ ์องอาจ จิตติพงษ ์ชินศรี ศิวกร อรา่มเรือง ภคัพล ทวี สิริโชค 
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สิงหว์งษา และณฐัพล เกษกลุ ท่ีชว่ยเก็บขอ้มลู โดยคณุคา่และคณุประโยชนท์าง
วิชาการท่ีพึงมีอยู่ในบทความนีผู้เ้ขียนขออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแด่ “ปราสาท
บ้านปราสาท” พุทธศาสนสถานศักดิ์สิทธ์ิแห่งบ้านปราสาท กับขอให้เป็น
อานิสงสน์  าพาให ้“ปราสาทบา้นปราสาท” คงอยู่คูก่บัพระพทุธศาสนาและเป็นท่ี
พึ่งทางใจของมหาชนไปตลอดกาลนาน 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาพัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี มี
วัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า 
จงัหวดัอดุรธานี และเพ่ือศกึษาพฒันาการของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดั
อุดรธานี โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยวิธีการสังเกตและสัมภาษณจ์ากผูรู้แ้ละผู้ปฏิบัติจ  านวน 9 คน แลว้
น าเสนอผลการศกึษาขอ้มลูโดยการพรรณนาวิเคราะห ์
 ผลการศึกษาพบว่าศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี เป็นศาลเจา้ท่ีก่อตัง้
ขึน้โดยคนจีนท่ีอพยพมาตัง้ถ่ินฐานและประกอบอาชีพคา้ขายในจงัหวดัอุดรธานี 
เพ่ือเป็นท่ียึดเหน่ียวทางจิตใจ มีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีดา้น 
ต่าง ๆ ตามความเช่ือและความศรทัธาของคนจีนเพ่ือการธ ารงชาติพันธุ ์โดยมี
คณะเอ็งกอ เป็นส่ือการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชนชาติจีนในการประกอบ
พิธีกรรมเก่ียวกับเรื่องราวของเหล่าวีรบุรุษนักรบผูก้ลา้ 108 คนแห่งเขาเหลียง
ซาน เพ่ือสรา้งการรวมกลุ่มคนจีนไวด้ว้ยกนัเพ่ือการธ ารงชาตพินัธุข์องคนจีนและ
สรา้งเครือข่ายทางสงัคมของคนจีนกับคนจีนดว้ยกันรวมถึงเครือข่ายทางสงัคม
ระหวา่งคนจีนกบัคนกลุ่มอ่ืน 
 
ค าส าคัญ:  คณะเอ็งกอ,  ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to study the history of Enggor 
group of Pu-Ya ancestral shrine in Udon Thani province, and to study the 
development of the Enggor group. Fieldwork and documentary studies 
were employed. Data were collected by means of observations and 
interviews. The research samples were nine key Informants and dancers. 
Descriptive analysis was applied for research presentation. 
 Results revealed that Pu-Ya ancestral shrine of Udon Thani 
province was founded by the Chinese who migrated and earned a living as 
traders in Udon Thani province. Regarded as the Chinese’s spiritual 
anchor, the ancestral shrine included various Chinese cultures, customs 
and traditions for the sake of Chinese ethnic maintenance. This was 
explicitly seen in the Enggor group’s performance – a Chinese ritual telling 
a story of 108 valorous heroes of Lieng San Mountain. The show also: 
displayed Chinese assembly representing their ethnic maintenance; arose 
social networking among the Chinese themselves; and established social 
networking between the Chinese and other non-Chinese groups.                         
   
Keywords:  Enggor Group,  Pu-Ya Ancestral Shrine of Udon Thani Province 
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1. บทน า 
 

คนจีนอพยพเข้ามาในจังหวัดอุดรธานี ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก
ตัง้แตส่มยักรุงสโุขทยัเป็นตน้มาในรูปแบบของคาราวานคา้ขายจนเกิดการตัง้ถ่ิน
ฐานแบบกึ่งถาวร ครัน้สมัยกรุงศรีอยุธยาคนจีนหลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเน่ือง 
(แกว้ตา จนัทรานสุรณ,์ 2551: 288) และจากพระราชพงศาวดาร กรุงรตันโกสินทร์
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รชัการท่ี 1 โปรดให ้
คนจีนยา้ยท่ีตัง้ถ่ินฐานจากท่ีตัง้เดิมคือบรเิวณพระบรมมหาราชวงัไปอยูท่ี่บริเวณ
ตัง้แต่คลองวัดสามปลืม้ไปจนถึงคลองวัดส าเพ็ง (เจา้พระยาทิพากรวงศ ์(ข า 
บุนนาค) สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ, 2526: 7-8) 
แสดงให้เห็นว่าในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คนจีนได้ตั้งถ่ินฐานอาศัยอยู่ ใน
กรุงเทพมหานครและไดเ้คล่ือนยา้ยมายงัจงัหวดัอุดรธานี ตัง้แตส่มยัรชักาลท่ี 5 
เป็นต้นมา ซึ่งตรงกับปี พ.ศ. 2436 ท่ีมีการก่อตั้งเมืองอุดรธานี ท าให้มีการ
รวมกลุม่กนัก่อตัง้ศาลเจา้เพ่ือประกอบประเพณีพิธีกรรมตามความเช่ือและความ
ศรทัธาของคนจีนและเพ่ือเป็นศูนยก์ลางของคนจีน มีการอันเชิญเทพเจา้แห่ง
ชมุชนและความดีงาม เจา้ปู่ -ยา่ มาประทบัท่ีศาลเจา้แห่งนี ้คณะเอ็งกอ เป็นหนึ่ง
ในศิลปะการแสดงของคนจีนท่ีก่อก าเนิดขึน้ในศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ท า
หน้าท่ีเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมเพ่ือการธ ารงชาติพันธุ์และการสร้างเครือข่าย
ระหว่างคนจีนกับคนจีน นอกจากนีย้ังท าหนา้ท่ีเป็นการแสดงไปพรอ้มกันเพ่ือ
สรา้งเครือขา่ยระหว่างคนจีนกบัคนกลุ่มอ่ืนท าใหส้ถานท่ีศกัดิสสิทธิส มีเรื่องราวของ
ความทรงจ าในอดีตท่ีมีต่อเทพเจา้ของคนจีนและการสรา้งใหพื้น้ท่ีศกัดิสสิทธิสเกิด
เป็นภาวะพิเศษ มีศิลปะการแสดงท่ีมาเช่ือมโยงกับความทรงจ าของพวกเขาท่ีมี
ตอ่ความเป็นคนจีนดว้ยการจดัแสดงเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม 
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คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประกอบ
พิธีกรรมท่ีจดัขึน้ในงานงิว้ท่ีคนจีนร่วมกันจดัขึน้ในรูปแบบของขบวนแห่ คือการ
แห่อนัเชิญองคเ์จา้ปู่ -ย่า ออกจากศาลเจา้ปู่ -ย่า ไปประทบัยงัศาลาท่ีประทับเจา้
ปู่ -ย่า ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นใจกลางเมืองอุดรธานี เพ่ือชมการ
แสดงงิว้ประจ าปีเรียกว่าแห่เชิญเจา้ การอนัเชิญองคเ์จา้ปู่ -ย่า ออกจากศาลาท่ี
ประทบั เจา้ปู่ -ย่า กลบัไปยงัศาลเจา้ปู่ -ย่า เรียกว่าแห่ส่งเจา้หรือแห่ส่งตะเกียง 
และการอนัเชิญองคเ์จา้ปู่ -ย่า เพ่ือประกอบพิธีกรรมเสริมบารมี สิริมงคลและปัด
เป่าสิ่งชั่วรา้ย ใหก้ับหา้งรา้นบา้นเรือนธุรกิจกิจการของคนจีนรวมถึงประชาชน
คนจีนเรียกว่าแห่ชมเมือง โดยการแหไ่ปรอบ ๆ เมืองอดุรธานี มีการหยดุขบวนแห่
ท่ีบริเวณหา้งรา้นบา้นเรือนธุรกิจกิจการของคนจีนท่ีมีการร่วมประกอบพิธีกรรม
โดยการตัง้โต๊ะไหวร้วมถึงคนกลุ่มอ่ืนท่ีร่วมประกอบพิธีกรรมดงักล่าวดว้ยการ
แลกธูปมงคลและประพรมน า้มนต ์และในเวลากลางคืนแห่งงานงิว้นีย้ังมีการ
จดัการแสดงของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ขึน้เพ่ือสกัการะและ
เสรมิบารมีใหก้บัเจา้ปู่ -ย่า และเพ่ือใหค้นกลุม่อ่ืนไดร้บัชมไปพรอ้มกนั ณ ศาลาท่ี
ประทบัเจา้ปู่ -ย่า ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อนัเป็นเวทีแห่งการประกาศ
ตัวตนของคนจีน นอกจากคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังท า
หนา้ท่ีในการรือ้ฟ้ืนความทรงจ าเพ่ือปลูกฝังอุดมการณใ์หก้ับคนจีนและเป็นการ
ประกาศตวัตนว่าพวกเขาคือคนจีนท่ีมีความเขม้แข็ง สามคัคี มีความเป็นปึกแผ่น 
มั่นคงและเป็นผูมี้ความพรอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ  

นอกจากนีก้ารหยุดขบวนแห่บริเวณสถานท่ีท่ีในอดีตเคยเป็นพื ้นท่ีจัด
งานงิว้มาก่อน สถานท่ีท่ีเป็นย่านชุมชนและสถานประกอบการของผูส้นับสนุน
ศาลเจา้ปู่ -ย่า สถานท่ีดงักล่าวนีล้ว้นเป็นศนูยร์วมของผูค้นทัง้คนจีนคนกลุ่มอ่ืน 
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี จึงท าหนา้ท่ีเป็นการแสดงโดยการ
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จดัการแสดงตอนพิเศษเพ่ือการประกาศตวัตนท่ามกลางผูค้นจ านวนมากท่ีมา
รวมกลุ่มกันเพ่ือเฝ้ารอชมการแสดง ดงันัน้นอกจากคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า 
จงัหวดัอดุรธานี จะท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมดา้นความศกัดิสสิทธิสเพ่ือการ
ธ ารงชาติพนัธุแ์ละการสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนจีน คณะเอ็งกอ ศาล
เจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังท าหน้าท่ีเป็นการแสดงเพ่ือเป็นตัวแทนในการ
น าเสนอความภาคภูมิใจของคนจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการธ ารงชาติพันธุ์และ
เพ่ือการสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืนเพ่ือใหพ้วกเขาไดเ้ป็นคน
อดุรธานีผ่านพิธีกรรมท่ีปรากฏอยู่ในรูปแบบการแสดงกระทั่งไดร้บัการยกระดบั
ใหเ้ป็นหนึ่งในอตัลกัษณข์องจงัหวดัอุดรธานี และเป็นตวับทส าคญัทางดา้นการ
ทอ่งเท่ียวจงัหวดัอดุรธานี ทัง้นีค้นจีนยงัยึดมั่นในขนบธรรมเนียม ประเพณี จารีต
และแบบแผนซึ่งมี ท่ีมาจากอุดมการณ์วาทกรรมเรื่องราวต านานภูมิหลัง
ประวตัิศาสตร ์วรรณกรรม ความเช่ือ และความศรทัธาของคนจีนอย่างเคร่งครดั 
เพ่ือการประกอบสรา้งสู่การแสดงท่ียิ่งใหญ่ในรูปแบบของพิธีกรรมและการแสดง
ไปพรอ้มกนั คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี จึงมีการพฒันาขึน้อย่าง
ต่อเน่ือง มีการปรุงแต่ง ปรบัเปล่ียนใหเ้ขา้กับบริบทสงัคมจงัหวัดอุดรธานีคณะ
เอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี จึงเป็นสญัญะแห่งความเปล่ียนผ่านและ
ผลิตความหมายอยู่ตลอดเวลา  
  
2. วัตถุประสงค ์ 
 

1. เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมาของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดั
อดุรธานี  

2. เพ่ือศกึษาพฒันาการของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี  
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3. ผลการศึกษา 
 

3.1 ประวัติความเป็นมาของคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี  
 เอ็งกอ เป็นศิลปะการแสดงซึ่งสะท้อนมาจากอุดมการณ์วาทกรรม
เรื่องราวต านานภูมิหลังทางประวัติศาสตร ์วรรณกรรม ความเช่ือและความ
ศรทัธาของคนจีนท่ีมีการน ามาสรา้งต่อเป็นศิลปะการแสดง อนัเป็นเรื่องราวของ
เหล่าวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้ 108 คนแห่งเขาเหลียงซาน ท่ีถกูขนุนางกงัฉินใส่รา้ยจึง
หลบหนีขึน้เขาเหลียงซาน จากนัน้ขุนนางกังฉินคิดก่อการกบฏยึดครองบลัลังก์
และบา้นเมืองจึงคิดก าจดัฮ่องเต ้เม่ือเหล่าวีรบุรุษนกัรบผูก้ลา้ทราบเรื่องราวจึง
ลงจากเขาเหลียงซาน มาปราบขุนนางกังฉินเพ่ือช่วยฮ่องเต้และบ้านเมือง  
จากเรื่องราวของเหล่าวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน เป็นค าบอกเล่าแบบ
มุขปาฐะกระทั่ งซือไน่อัน น ามารวบรวมเป็นวรรณกรรมเรื่อง “ซ้องกั๋ ง” หรือ  
“สยุหู่จว้น” โดยการน าเอาต านานท่ีแพรห่ลายในหมู่ประชาชนและบทนิทานของ
นักเล่านิทานมาปรับปรุงพัฒนาขึน้เป็นวรรณกรรม หรือนวนิยายเรื่องยาวท่ีมี
ความสมบรูณ ์(สภุทัร ชยัวฒันพนัธุ,์ 2549: 283) น ามาเผยแพรโ่ดยนกัเล่านิทาน
ในท้องถ่ินและจัดเป็นรูปแบบละครสั้นในคณะงิ ้วและพัฒนาการขึ ้นเป็น
ศิลปะการแสดง “เอ็งกอ” เพ่ือเทิดทูนวีรบุรุษนักรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซานใน
เวลาตอ่มา (ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2559: สมัภาษณ)์ 
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ภาพที่ 1 ศิลปะการแสดงเอ็งกอ คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวดัอุดรธานี  ที่มา: https:// 
www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 12 ธนัวาคม 2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 วรรณกรรมเรื่อง “ซอ้งกั๋ ง” หรือ“สุยหู่จ้วน” ซือไน่อัน เป็นผู้น  ามารวบรวมเป็น
วรรณกรรม หรอืนวนิยาย  ที่มา: ฉตัรวชัระ เสนะบตุร ์(คน้เมื่อ 17 ตลุาคม 2562) 
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คณะเอ็งกอศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2511 โดย
คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 18 เห็นควรใหมี้การก่อตัง้คณะเอ็งกอขึน้เพ่ือ
การประกอบพิธีกรรมและเสริมบารมีเจ้าปู่ -ย่า ในงานเฉลิมฉลองหรืองานงิว้
ประจ าปี จึงไดเ้ชิญอาจารย ์2 ท่าน จากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุง้ เพ่ือสอน
และถ่ายทอดองคค์วามรูต้า่ง ๆ เอกลกัษณข์องคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดั
อดุรธานี อยูท่ี่การหมนุไมย้กแขนสงูและขึน้ลง 2 รอบ ทัง้ 2 มือพรอ้มกนั ประสาน
กบัลีลาท่าทางท่ีขึงขงัคล่องแคล่วว่องไวเสียงเคาะไมจ้ะลงจงัหวะกับเสียงกลอง
โดยพรอ้มเพรียงกัน และเครื่องประกอบจงัหวะประสานเสียงอย่างลงตวั อีกทัง้
การรอ้งรบัรอ้งสง่ดว้ยเสียงอนัดงักึกกอ้ง นา่เกรงขาม นอกจากนีย้งัมีลีลาการเล่น
งู ซึ่งมีลกัษณะเด่นโดยจะสาวตวังูจากทางซา้ยไปขวาตามคติความเช่ือของจีน
โบราณถือซ้ายเป็นใหญ่ด้วยอาการบิดตัวเลือ้ยตามลักษณะธรรมชาติของงู 
จากนัน้ มีการฝึกฝนและถ่ายทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบนั (ฉัตรวัชระ 
เสนะบตุร,์ 2561: สมัภาษณ)์ และในวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 18 
นี ้ไดมี้การจัดแสดงคณะเอ็งกอของศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ขึน้เป็นครัง้
แรกตามแบบฉบบัของประเทศจีนท่ีมีจ านวนนกัแสดงตัง้แต ่24 คนขึน้ไป โดยมี
นักแสดงคณะเอ็งกอรุ่นแรกท่ีเป็นแกนน าในการบุกเบิกและก่อตัง้ ไดแ้ก่  นาย
ณรงค ์คณุสมบตัิกลุ (เฮียกะ) ต าแหน่งเคราด า เฮียมิ่ง รา้นเอ็งน าฮวด ต าแหน่ง
เคราแดง นายวิฑูลย ์โล่สีทอง (เฮียอา้) เฮียอัง้ (รา้นฉายากุหลาบ) วิเชียร เอือ้
มธุรพจน ์(เฮียเคีย้ง) ก าธร ธีระวัฒนาสวัสดิส (เฮียฮุก) มือกลอง (พิพิธภัณฑ์
คณุธรรม มลูนิธิศาลเจา้ปู่ -ย่า อดุรธานี, 2559: 1) 
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ภาพท่ี 3 คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า อุดรธานี ในอดีต  ที่มา: https://www.facebook.com 
/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 28 สงิหาคม 2562) 
 

นบัตัง้แต่อดีตเรื่อยมาคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัต่าง ๆ มีความ
ประสงคใ์หร้ะบ าเอ็งกอ มีความยิ่งใหญ่สมกบัท่ีเป็นวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้ 108 คน 
แห่งเขาเหลียงซานและศิลปะการแสดง แห่งความทรงจ าท่ีเคยปรากฏมาแลว้ท่ี
ประเทศจีนและได้น ากลับมาผลิตซ า้หรือจัดแสดงอีกครัง้ท่ีจังหวัดอุดรธานี 
ประเทศไทยทัง้นีเ้พ่ือเป็นการธ ารงชาติพนัธุข์องคนจีน ไดร้ว่มหารือกบัผู้ควบคมุ
การแสดงและฝึกซอ้มคณะเอ็งกอ (คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า อดุรธานี สมยัท่ี 
61, 2554:106) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า 
จังหวัดอุดรธานี มีการเพิ่มจ านวนนักแสดงเอ็งกอซึ่งได้รับเกียรติจากผู้มี
บรรดาศกัดิสในสงัคม อาทิ คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัตา่ง ๆ เจา้ของธุรกิจ
กิจการ ทหาร ครู เภสชักร บรุุษพยาบาล และเพิ่มการแสดงพะบูท่ี้มีกระบวนท่า
มาจากมวยจีน จากระบ าเอ็งกอของเหล่าวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน
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จึงถูกประกอบสร้างเป็นการแสดงเอ็งกอ คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี ชาวเอ็งกอจึงเปรียบเสมือนตวัแทนของคนจีนท่ีมีความกลา้หาญหรือ
วีรบุรุษนักรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน (คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า อุดรธานี 
สมยัท่ี 63, 2556: 3) และในมุมมองของคนกลุ่มอ่ืนคณะเอ็งกอนัน้คือการแสดง 
หลังจากท่ีมีการก่อตัง้คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ขึน้แล้วนั้น
ประเทศไทยไดป้ระสบปัญหาดา้นความมั่นคงของชาติและภาวะเศรษฐกิจทรุด
ลงมีผลท าให้คณะเอ็งกอมีช่วงเวลาท่ีซบเซาลงและหยุดท าการแสดง เม่ือ
สถานการณบ์า้นเมืองเขา้สู่ภาวะปกติจึงไดมี้การฟ้ืนฟู รือ้ฟ้ืนและพัฒนา การ
แสดงคณะเอ็งกออย่างต่อเน่ืองกระทั่งปัจจุบัน ปัจจุบันมีการสรา้งเครือข่าย
ระหว่างคนจีนกับคนจีนและคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืนโดยการจัดแสดงในจังหวัด
อดุรธานีและตา่งจงัหวดัสู่การพฒันาเป็นการแสดงท่ียิ่งใหญ่สู่รุน่ลกูหลานท าให้
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ในวนันีมี้ความยิ่งใหญ่ ตระการตา มี
ความโดดเดน่และมีช่ือเสียงในประเทศไทย  
  คณะเอ็งกอ ไดแ้บ่งส่วนของการแสดงตามรูปแบบของหน่วยสนับสนุน
การท าศึกของคนจีนในสมยัโบราณได ้3 ส่วน คือ เอ็งกอ หมายถึงผูแ้สดงระบ า
เอ็งกอ พะบู ้หมายถึงผูแ้สดงศลิปะการตอ่สูแ้บบมือเปล่า แบบประกอบอาวุธสัน้-
ยาว และแบบละครสั้น นักดนตรีหรือกลองใหญ่ หมายถึง ผู้ตีกลองใหญ่ 
ผูใ้ชเ้ครื่องเป่า (หอยสงัข)์ ผูใ้ชเ้ครื่องประกอบจงัหวะอ่ืน ๆ ประกอบดว้ยลอ้และ
แฉ (นิคม พิชะยะ และสมยศ พิชะยะ, 2561: สมัภาษณ)์ 

รูปแบบการแสดงคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี การเตน้เอ็ง
กอในยุคแรกท่ีประเทศจีนเป็นการเต้นเพ่ือบูชานักรบโดยมีลักษณะการเต้น
เหมือนการเตน้รอบกองไฟของลูกเสือและพฒันาขึน้ดว้ยการผสมผสานกับมวย
ทอ้งถ่ินจึงเกิดเป็นท่าเตน้เอ็งกอในปัจจุบนั โดยมีการใชอุ้ปกรณคื์อไมพ้ลองสัน้
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ด้วยการจับไม้พลองสั้นทั้งมือซ้ายและขวา และการควงไม้พลองสั้นอยู่
ตลอดเวลาของการเต้นเอ็งกอ ซึ่งประกอบดว้ยกระบวนท่า 6 ท่า คือ ท่าท่ี 1 
คารวะเทพเจา้ ท่าท่ี 2 รวมพลผูก้ลา้ ท่าท่ี 3 เคล่ือนทพัสลับแนว ท่าท่ี 4 ผูก้ลา้
เดินทพั ท่าท่ี 5 หวนค านึงถึงผูก้ลา้ ท่าท่ี 6 ผูก้ลา้ขึน้มา้ศกึ (เชิดศกัดิส กิจรงัสิกลุ, 
2562: สมัภาษณ)์ 

การแต่งกายและการแต่งหน้าคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี 
เครื่องแต่งกายของนักแสดงทุกคนจะมีลักษณะเป็นแบบนักรบโบราณมี
เอกลักษณท่ี์โดดเด่นคือการสวมผ้าพันคอสามเหล่ียมและการพันผ้าเกี ้ยวท่ีมี
ลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ขนาดยาวพนับริเวณน่องจนถึงขอ้เทา้ สวมเสือ้แขน
ยาวและกางเกงขายาวพรอ้มทั้งสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว (พสุธา โพธิสไพศาล, 
2562: สัมภาษณ)์ พสิษฐ์ เอ่ียมพานิชกุล กล่าวถึงการเขียนหนา้ของนักแสดง
คณะเอ็งกอว่า โครงสรา้งของการเขียนหนา้เป็นแบบงิว้ผนวกกับบุคลิกของตัว
ละครท่ีปรากฏในวรรณกรรม ทั้งนีเ้ครื่องแต่งกายและเครื่องประดับรวมถึง
ลวดลายบนใบหนา้จึงบง่บอกถึงยศต าแหน่งและลกัษณะบุคลิกลกัษณะของตวั
ละครท่ีปรากฏในวรรณกรรม (พสิษฐ์ เอ่ียมพานิชกลุ, 2560: สมัภาษณ)์ 
 

3.2 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ดว้ยคนจีนไดร้่วมกันประกอบพิธีกรรมตามความเช่ือและความศรทัธา

ของคนจีน ระบ าเอ็งกอหรือคณะเอ็งกอเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม
และท าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรม จงึไดมี้การก่อตัง้คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า 
จงัหวดัอดุรธานี ขึน้ นอกจากนีค้ณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ยงัท า
หนา้ท่ีเป็นภาพตวัแทนของคนจีนในการบอกตวัตนคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืนเพ่ือการ
ธ ารงชาติพนัธุแ์ละสรา้งเครือข่ายของคนจีนไปพรอ้มกัน คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

119 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี 

ย่า จงัหวดัอุดรธานี จึงมีการพฒันาประกอบสรา้งใหมี้ความยิ่งใหญ่ตระการตา
ขึน้อยา่งตอ่เน่ืองดงันัน้ในมมุมองของคนกลุม่อ่ืนคณะเอ็งกอคือการแสดง  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4 คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ในอดีต  ที่มา: ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์  
(คน้เมื่อ 8 กนัยายน 2561) 
 

3.2.1 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ช่วงปี พ.ศ. 2511-2533  
ในปี พ.ศ. 2511 คณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 18 เห็นควรใหมี้การ

ก่อตัง้ คณะเอ็งกอขึน้เพ่ือการประกอบพิธีกรรมและเสริมบารมีเจา้ปู่ -ย่า ในงาน
เฉลิมฉลองหรืองานงิว้ประจ าปี เรียกไดว้่าเป็นยคุแรกหรือยคุแห่งการก่อตัง้คณะ
เอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ในยุคแห่งการก่อตัง้นีมี้เพียงระบ าเอ็งกอ
ของเหล่าวีรบุรุษนักรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซานและงูเท่านัน้ ซึ่งมีรูปแบบการ
แสดงท่ีเป็นแบบแผนดัง้เดิมโดยการปฏิบตัิตามความเช่ือและความศรทัธาของคน
จีนโบราณอย่างเครง่ครดั ทัง้นีเ้ป็นการแสดงถึงอตัลกัษณข์องคนจีนใหช้ดัเจนขึน้
และเป็นการรวมกลุ่มคนจีนเข้าด้วยกันเพ่ือความเป็นอยู่ท่ีมั่นคงของคนจีน
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ท่ามกลางคนกลุ่มอ่ืน กล่าวคือในมมุมองของคนกลุ่มอ่ืนคณะเอ็งกอคือการแสดง 
ตอ่มาในระหว่าง ปี พ.ศ. 2512-2515 ซึ่งตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า 
สมยัท่ี 19-22 ภาวะเศรษฐกิจทรุดลงซึ่งสง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคงของชาติจึงท า
ใหใ้นฐานะการแสดงของคณะเอ็งกอซบเซาลงแต่ยงัคงท าหนา้ท่ีในการประกอบ
พิธีกรรมเรื่อยมา ในปี พ.ศ. 2516 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 
23 สถานการณบ์า้นเมืองเขา้สู่ภาวะปกติจึงไดมี้การฟ้ืนฟูคณะเอ็งกอและจดัการ
แสดงอย่างเต็มรูปแบบ ในปี พ.ศ. 2521-2522 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้
ปู่ -ย่า สมัยท่ี 28 และ29 ประเทศไทยประสบปัญหาชายแดนดา้นตะวันออกซึ่ง
ส่งผลกระทบตอ่ความมั่นคงของชาติท าใหเ้ศรษฐกิจทรุดลงอีกครัง้จ  าตอ้งใหห้ยดุ
การแสดงคณะเอ็งกอเป็นการชั่วคราวเน่ืองดว้ยงบประมาณไม่เพียงพอ และในปี 
พ.ศ. 2523 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 30 มีการรือ้ฟ้ืนการ
แสดงคณะเอ็งกอขึน้ และในปี พ.ศ. 2524 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ยา่ 
สมยัท่ี 31 ไดน้  าการแสดงของคณะเอ็งกอกลบัมาจดัแสดงอย่างยิ่งใหญ่เรื่อยมา
กระทั่งปัจจบุนั 
 

3.2.2 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ช่วงปี พ.ศ. 2534-2553  
ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2553 นีเ้ป็นยคุแห่งการสรา้งตวัตนของคนจีนผ่าน

คณะเอ็งกอเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานีกระทั่งคน
จีนไดร้บัการยอมรบัใหเ้ป็นคนอดุรธานี คนจีนจึงไดส้รา้งเครือข่ายระหว่างคนจีน
กบัคนกลุ่มอ่ืนโดยในปี พ.ศ. 2534 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยั
ท่ี 41 มีการจัดการแสดงคณะเอ็งกอท่ีต่างจังหวัดเป็นครั้งแรก อาทิ จังหวัด
หนองคาย ขอนแก่นและศรีสะเกษ ท าให้คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
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อดุรธานี เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัถือเป็นการสรา้งตวัตนคนจีนในภูมิภาคอีสาน ใน
ปี พ.ศ. 2536 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมัยท่ี 43 คณะเอ็งกอ
ได้รับเกียรติให้เข้าร่วมแสดงเน่ืองในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี จังหวัด
อุดรธานี ณ เวทีวัฒนธรรมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ จังหวัดอุดรธานี 
นบัตัง้แตน่ัน้มา คณะเอ็งกอจึงไดร้บัเกียรติใหเ้ขา้ร่วมแสดงบนเวทีระดบัจังหวัด
อดุรธานีและภมูิภาคอีสานอยา่งตอ่เน่ือง  
  ในปี พ.ศ. 2547 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยท่ี 54 
นักแสดงคณะเอ็งกอท่ีเป็นผู้ชายมีจ านวนน้อยลงจึงริเริ่มให้มีนักแสดงท่ีเป็น
ผู้หญิงร่วมแสดงในต าแหน่งโก้วเก๊ียะด้วย จากเหตุผลด้านประวัติศาสตร์ 
พงศาวดารจีนและวรรณกรรมจีนท่ีปรากฏวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แหง่เขาเหลียงซาน
เป็นเพศชายทัง้สิน้จึงมีการแต่งกายแบบนักรบชาย ในปีต่อมาเม่ือมีนกัแสดงท่ี
เป็นผูช้ายเพียงพอจึงใหย้กเลิกนกัแสดงท่ีเป็นผูห้ญิงและใชน้กัแสดงท่ีเป็นผูช้าย
ทัง้หมดดงัเดิม ในระหวา่งปี พ.ศ. 2548-2550 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้
ปู่ -ย่า สมยัท่ี 55-57 ประเทศไทยประสบปัญหาดา้นยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนจึง
ไม่มีนกัแสดงท่ีเป็นเยาวชนเฉกเช่นท่ีผ่านมามีเพียงนกัแสดงหลกัเท่านัน้ท่ียงัท า
การแสดงอยู่ เน่ืองจากปัญหาทางสงัคมดงักล่าวจึงส่งผลต่อปัญหาการบริหาร
จดัการภายในคณะเอ็งกอท าใหใ้นช่วงเวลาดงักล่าวคณะเอ็งกอไดซ้บเซาลงอีก
ครัง้ กระนัน้ในชว่งรอยตอ่ระหวา่งปี พ.ศ. 2550-2551 ตรงกบัวาระคณะกรรมการ
ศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 57 และ 58 ไดพ้ยายามฟ้ืนฟูคณะเอ็งกอขึน้โดยการเชิญ
นกัแสดงระบ าเอ็งกอจากประเทศจีนมาถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นกระบวนท่าเตน้
ระบ าเอ็งกอแต่ไม่เป็นท่ียอมรบัเน่ืองจากการแสดงระบ าเอ็งกอของคณะเอ็งกอ 
ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี มีแบบแผนท่ีเป็นแบบฉบบัซึ่งเป็นเอกลกัษณท่ี์มี
ความโดดเดน่อยู่แลว้ (ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2563: สมัภาษณ)์ 
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3.2.3 พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี  
ช่วงปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2554-ปัจจบุนั นีเ้ป็นยคุแห่งการพฒันาคณะเอ็งกอ ศาล

เจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี โดยมีการพฒันาดา้นรูปแบบการแสดงต่าง ๆ เพ่ือให้
ผู้ชมได้เข้าใจถึงการแสดงซึ่งมีท่ีมาจากประวัติศาสตร ์พงศาวดารจีนและ
วรรณกรรมจีนรวมถึงไดส้มัผสัตวัตนของความเป็นเอ็งกอหรือวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้
แห่งเขาเหลียงซานมากย่ิงขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาล
เจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 61 มีแนวคิดในการพฒันาคณะเอ็งกออย่างจริงจงั (ฉัตรวชัระ 
เสนะบตุร,์ 2562: สมัภาษณ)์ (ประสิทธิส ทวีไทย, 2562: สมัภาษณ)์ (ศิววิชญ ์ลิม้
ทรงเดชสกลุ, 2562: สมัภาษณ)์ ผูค้วบคมุการแสดงและฝึกซอ้มคณะเอ็งกอ ศาล
เจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ได้พัฒนารูปแบบการแสดง โดยการศึกษาจาก
วรรณกรรมจีนเรื่อง “ซ้องกั๋ ง” หรือ “สุยหู่จ้วน” อันเป็นต้นก าเนิดของเอ็งกอ 
วีรบุรุษนักรบผู้กล้าแห่งเขาเหลียงซานท่ีซือไน่อันเป็นผู้เรียบเรียง และการน า
ทฤษฏีการตอ่สูป้รชัญาปิงฝ่า หรือยทุธวิธีของทหารมาปรบัใชใ้นการแสดงผสาน
เขา้กบับริบทสงัคมจงัหวดัอดุรธานี และไดท้  าการศกึษาแบบแผนเครื่องแต่งกาย
ของนกัแสดงใหส้อดคลอ้งกับผูก้ลา้ในต านานผูย้ิ่งใหญ่ แห่งเขาเหลียงซาน โดย
การพฒันาเครื่องแตง่กายดว้ยการออกแบบใหมี้ความองอาจ สง่างาม แปลกตา
มากยิ่งขึน้ เพิ่มผูแ้สดงท่ีปรากฏนามจริงในพงศาวดารจีนและวรรณกรรมจีนเรื่อง 
“ซอ้งกั๋ ง” หรือ “สุยหู่จว้น” และเพิ่มความอลังการดา้นจ านวนนักแสดงท่ีเป็น
ผูห้ญิงอีกครัง้เพ่ือรว่มแสดงในต าแหน่งไมเ้ล็กโดยมีการแตง่กายแบบนกัรบชาย 
นอกจากนีย้งัไดส้รา้งสรรครู์ปแบบการแปลแถวใหมี้ความหลากหลายขึน้ ในวาระ
นีย้งัใหค้วามส าคญัในดา้นวิชาการโดยการจดัท าหนงัสือประวตั ิคณะเอ็งกอ ศาล
เจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานีขึน้เพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้ละการเผยแพรเ่ป็นฉบบัแรก 
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ภาพที่ 5 ตวัละครที่ปรากฏนามจรงิในพงศาวดารจีนและวรรณกรรมเรื่อง “ซอ้งกั๋ง” หรือ “สยุหู ่
จว้น” และเครือ่งแตง่กายของวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลียงซาน ที่มีความองอาจ สง่างาม 
ของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวดัอุดรธานี ในงานงิว้ประจ าปี พ.ศ. 2562  ที่มา: https:// 
www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 6 มกราคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 รูปแบบการแปลแถวของวีรบรุุษนกัรบผูก้ลา้แห่งเขาเหลยีงซาน คณะเอ็งกอ ศาลเจา้
ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ในงานตรุษจีนจังหวัดอุดรธานีประจ าปี พ.ศ. 2563  ที่มา: https:// 
www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 12 กมุภาพนัธ ์2563) 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

124 

 ในปี พ.ศ. 2555 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 62 ได้
มีการพฒันารูปแบบการแสดงพะบู ้จากเดิมท่ีปรากฏเพียงการตอ่สูแ้บบมือเปล่า
และแบบประกอบอาวุธสัน้-ยาว เท่านัน้ จึงพฒันารูปแบบการแสดงขึน้ให้เป็น
ลักษณะละครสัน้ท่ีส่ือความหมายดา้นคุณธรรม ความกตญัญู ความเสียสละ 
ความสามคัคีหรือการต่อสูเ้พ่ือป้องกันตวัไม่มีการแพห้รือชนะ โดยน าเคา้โครง
เรื่องมาจากพงศาวดารจีนและวรรณกรรมจีนเรื่อง“ซอ้งกั๋ง” หรือ “สยุหูจ่ว้น” ทัง้นี ้
ไดเ้พิ่มกระบวนท่าท่ีมาจากมวยจีนและอาวุธ ไดแ้ก่ ไมพ้ลองยาว มีดสัน้ ดาบ 
งา้ว หอก โล ่รวมถึงอปุกรณป์ระกอบการแสดงตา่ง ๆ ขึน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 7 ศิลปะการแสดงพะบู ้ในลกัษณะละครสัน้ ตอนแม่ทพัฮัว้หยวนจั๋ว (แม่ทพัมา้เหล็ก
กระบองคู่) คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวดัอุดรธานี ในงานงิว้ ประจ าปี พ.ศ. 2561  ที่มา: 
https://www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 22 ธนัวาคม 2561) 
 

ในปี พ.ศ. 2556 ตรงกบัวาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 63 ได้
มีการปรบัวิธีการแสดงของนักดนตรี กลองใหญ่ เครื่องเป่าและเครื่องประกอบ
จงัหวะอ่ืน ๆ โดยไดแ้นวคิดมาจากการแสดงมหรสพของไทยท่ีมีการโหมโรงก่อน
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ท าการแสดง จึงมีการบรรเลงดนตรีก่อนการแสดงคณะเอ็งกอจะเริ่มขึน้ หรือมี
การบรรเลงกลองใหญ่ในลกัษณะการบรรเลงเด่ียวเพ่ือน าเสนอกลวิธีลีลาของนกั
ดนตรีประกอบดว้ยกลองใหญ่จ านวน 6 ลกู โดยนกัดนตรีแตล่ะคนประจ าท่ีกลอง
ใหญ่ของตน ท าการบรรเลงหรือตีกลองใหญ่ทีละคนหรือตีรว่มกนั นอกจากนีย้งัมี
การพัฒนาในดา้นของจังหวะใหมี้ความกระชับ กระฉับกระเฉง ส่งอารมณ์ให้
นกัแสดงเอ็งกอมีความฮึกเหิม คกึคกั เขม้แข็ง และแข็งแรงมากยิ่งขึน้ ในวาระนี ้
เป็นครั้งแรกท่ีคณะเอ็งกอได้ร่วมแสดงในงานตรุษจีนศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี และในปี พ.ศ. 2556-2557 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า 
สมัยท่ี 63 และ 64 นี ้คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ไดร้บัเกียรติ 
ใหร้่วมแสดงในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย ณ ศนูยแ์สดงสินคา้และ
การประชมุ อิมแพ็ค เมืองทองธานี คณะเอ็งกอจึงปรากฏผ่านส่ือประชาสมัพนัธ์
ต่าง ๆ ท าใหเ้ป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในประเทศไทยถือเป็นการสรา้งตวัตนคนจีน
จงัหวดัอดุรธานีในระดบัชาต ิ(ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2563: สมัภาษณ)์ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 8 นกัดนตรหีรอืกลองใหญ่ คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี ในงานงิว้ประจ าปี 
พ.ศ. 2561  ที่มา: https://www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 22 ธนัวาคม 2561) 
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  และต่อเน่ืองกันในปี พ.ศ. 2558-2559 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาล
เจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 65 และ 66 นี ้คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ยงัคง
ไดร้บัเกียรติใหร้่วมแสดงในงานเทศกาลส่งเสริมการท่องเท่ียวไทย โดยเปล่ียน
สถานท่ีจดังานเป็นสวนลุมพินี กรุงเทพมหานครฯ และในปี พ.ศ. 2559 ตรงกับ
วาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 66 อาจารยฉ์ัตรวชัระ เสนะบตุร ์และผู้
ควบคุมการแสดงและฝึกซ้อมคณะเอ็งกอศาลเจ้าปู่ -ย่า อุดรธานี ไดพ้ัฒนา
รูปแบบการแสดงคณะเอ็งกอขึน้อีกครัง้ โดยการพัฒนาการแสดงเอ็งกอให้มี
ความทนัสมยัขึน้ในลกัษณะของเอ็งกอแบล็คไลท ์ซึ่งไดแ้นวคิดมาจากกิจกรรม
รอบกองไฟของลกูเสือ ตวัอย่างจากภาพยนตรแ์นววิทยาศาสตรแ์ละการแสดงวง
ดนตรีลูกทุ่งหมอล า โดยการใชห้ลอดไฟ LED มาติดท่ีเครื่องแต่งกาย    แลว้ใช้
รีโมทควบคมุระบบไฟเรียกว่าเอ็งกอแบล็คไลท ์ในวาระนีค้ณะเอ็งกอไดร้่วมจัด
งานวนัไหวพ้ระจนัทรซ์ึ่งถือเป็นวนัก าเนิดเอ็งกอ โดยการประกอบพิธีกรรมตาม
ความเช่ือและความศรทัธาของคนจีนและจดัการแสดงอย่างยิ่งใหญ่พรอ้มทัง้จัด
ซุม้นิทรรศการคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี ในเชิงวิชาการขึน้  

ในปี พ.ศ. 2561 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยท่ี 68 
คณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ไดร้ับเกียรติให้ร่วมแสดงในงาน
เทศกาลตรุษจีนเยาวราช กรุงเทพมหานครฯ ซึ่งเป็นศนูยก์ลางคนจีนท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศไทยจึงเป็นการประกาศตวัตนคนจีนจงัหวดัอุดรธานีครัง้ส  าคญั และ
ในวาระเดียวกนัคณะเอ็งกอไดร้บัเกียรติใหร้ว่มแสดงในงานฉลองครบรอบ 60 ปี 
จิง เย่ียงไท้ ณ มูลนิ ธิสว่างบ าเพ็ญธรรมสถาน จังหวัดปราจีนบุรี  จาก
ปรากฏการณด์งักล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี 
ได้รับการยอมรับและเป็นท่ีรู ้จักอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ด้วยเหตุนี ้
อาจารยฉ์ัตรวัชระ เสนะบุตร ์และผูค้วบคุมการแสดง และฝึกซอ้มคณะเอ็งกอ 
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ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี จึงมีความมุ่งมั่นในการพฒันารูปแบบการแสดง
คณะเอ็งกอขึน้อย่างต่อเน่ือง จึงไดย้กบางช่วงบางตอนจากวรรณกรรมจีนเรื่อง 
“ซ้องกั๋ ง” หรือ “สุยหู่จ้วน” ตัดตอนมาเป็นการแสดงพะบูเ้พิ่มขึน้อีกครั้งเป็น
จ านวนหลายตอน โดยมีแนวคิดใหก้ารแสดงพะบูใ้นแตล่ะปีมีความหลากหลาย
และไม่ซ  า้กัน (สิทธิพันธ์ ขันธมาลัย, 2562: สัมภาษณ์) นอกจากนี้ยังมีการ
สรา้งสรรครู์ปแบบการแปรแถวขึน้ใหม่อยู่เสมอแต่ยังคงความแข็งแกร่งองอาจ 
สง่างาม และเป็นระเบียบเฉกเช่นทหารมิเส่ือมคลาย ท าใหใ้นวาระนีร้ายการเท่ียว
ละไม ไทยแลนดเ์วิลด ์น าโดย ม.ล.สราลี กิติยากร และทีมงานไดม้าถ่ายท า
รายการและบนัทกึภาพคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี เพ่ือออกอากาศ
ทางไทยทีวีชอ่ง 3 

ในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยท่ี 69 
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี ยงัคงไดร้บัเกียรติใหร้ว่มแสดงในงาน
เทศกาลตรุษจีนเยาราช กรุงเทพมหานครฯ ดงัเดิม และในวาระนีเ้พ่ือเป็นการ
ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนในการปลูกฝัง ให้เกิดความสามัคคี เข้มแข็ง 
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชนจ์ึงมีการฝึกหัดนักแสดงเอ็งกอท่ีเป็น
เยาวชนหรือเด็กขึน้ โดยอาจารยฉ์ัตรวชัระ เสนะบตุร ์เป็นผูฝึ้กสอนจึงปรากฏเอ็ง
กอเด็ก หรือเอ็งกอ Academy ขึน้ในปีดังกล่าว (ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์, 2562: 
สมัภาษณ)์ และเพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สทุิดา พชัรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ในรัชกาลท่ี 10 ซึ่งพระองคท์่านทรงมีพระปรีชา
สามารถทางการทหารและทรงด ารงต าแหน่งทางการทหารเป็นรองผูบ้ญัชาการ
หน่วยบญัชาการถวายความปลอดภัยรกัษาพระองค ์ในปี พ.ศ. 2563 ตรงกับ
วาระคณะกรรมการศาลเจา้ปู่ -ย่า สมยัท่ี 70 จึงมีแนวคิดในการฝึกหดันักแสดง
เอ็งกอท่ีเป็นผู้หญิงมีการแต่งกายแบบนักรบหญิงขึน้ โดยอาจารยฉ์ัตรวัชระ  
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เสนะบุตร ์ไดส้รา้งสรรคก์ระบวนท่าเตน้ระบ าเอ็งกอขึน้ใหม่แต่ยังคงใชจ้ังหวะ
กลองแบบเดิม จึงเป็นจุดก าเนิดของเอ็งกอผูห้ญิง หรือนักรบหญิงคณะเอ็งกอ 
ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี เป็นตน้มา (ฉตัรวชัระ เสนะบตุร,์ 2563: สมัภาษณ)์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 9 ศิลปะการแสดงคณะเอ็งกอโดยเยาวชน เอ็งกอเด็ก หรือเอ็งกอ Academy ศาลเจา้
ปู่ -ยา่ อดุรธานี ในงานงิว้ประจ าปี พ.ศ. 2562  ที่มา: จิราพรรณ เอี่ยมแกว้ 
 

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-ปัจจุบนั นีน้อกจากจะเป็นยุคแห่งการพฒันาแลว้
ยงัเป็นยคุทองของคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี อีกดว้ยเพราะมีการ
พฒันารูปแบบการแสดงครัง้ใหญ่ ใหมี้ความโดดเด่น ยิ่งใหญ่ ตระการตา ดว้ย
ความมุ่งมั่นตัง้ใจของตัวแทนคนจีนคือคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี สมยัต่าง ๆ ผูค้วบคมุการแสดงและฝึกซอ้มการแสดงรวมถึงนักแสดง
คณะเอ็งกอทุกคน กระทั่งคณะเอ็งกอศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในประเทศไทย  
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ภาพที่ 10 1) สมยศ พิชะยะ 2) พสธุา โพธิสไพศาล 3) ศิววิชญ์ ลิม้ทรงเดชสกุล 4) ฉัตรวชัระ 
เสนะบตุร ์5) นิคม พิชะยะ ผูค้วบคมุและผูฝึ้กสอนคณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ยา่ จงัหวดัอดุรธานี  
ที่มา: https://www.facebook.com/Engkorudonthani. (คน้เมื่อ 28 ตลุาคม 2562) 
 
4. สรุป  
 

จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการคณะเอ็งกอ ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อดุรธานี พบว่า “เอ็งกอ” เป็นเรื่องราวภูมิหลงัทางประวตัิศาสตรจี์นท่ีปรากฏใน
พงศาวดารจีนและและพฒันาเป็นวรรณกรรมสู่การแสดงเอ็งกอ คณะเอ็งกอ ศาล
เจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ไดท้  าหนา้ท่ีเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมและรือ้ฟ้ืนความ
ทรงจ าเพ่ือปลูกฝังอุดมการณใ์หก้ับคนจีนทัง้ยังเป็นการประกาศตวัตนว่าพวก
เขาคือคนจีนเพ่ือการธ ารงชาติพนัธุแ์ละสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนจีน 
คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ยงัท าหนา้ท่ีเป็นการแสดงเพ่ือเป็น
ตวัแทนในการน าเสนอความภาคภูมิใจของคนจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการธ ารง
ชาติพันธุ์ จากอุดมการณ์วาทกรรมท่ีมาจากเรื่องราวต านานภูมิหลังทาง
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ประวัติศาสตร ์วรรณกรรม ระบบความเช่ือและความศรัทธาของคนจีน จึง
ประกอบสรา้งสู่การแสดงท่ียิ่งใหญ่ในรูปแบบของพิธีกรรมและการแสดงไปพรอ้ม
กัน เพ่ือการสรา้งเครือข่ายระหว่างคนจีนกับคนจีนและคนจีนกับคนกลุ่มอ่ืน 
เพ่ือให้พวกเขาได้เป็นคนอุดรธานีผ่านการประกอบพิธีกรรมท่ีปรากฏอยู่ใน
รูปแบบการแสดง กระทั่งคณะเอ็งกอศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี มีช่ือเสียง
เป็นท่ีรูจ้กัและยอมรบัในประเทศไทย คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี 
จึงมีการพัฒนาขึน้อย่างต่อเน่ือง มีการปรุงแต่ง ปรับเปล่ียนให้เข้ากับบริบท
สงัคมจงัหวดัอดุรธานี คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี จึงเป็นสญัญะ
แหง่ความเปล่ียนผ่านและผลิตความหมายอยู่ตลอดเวลา  
 
5. ข้อเสนอแนะ  
 
 คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอดุรธานี เป็นศิลปะการแสดงของคน
จีนท่ีปรากฏอยู่ในศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี ศิลปะการแสดงดงักล่าวไม่ได้
เป็นเพียงศิลปะการแสดงของคนจีนทั่วไป แต่เป็นเสมือนบนัทึกประวัติศาสตร์
สงัคมวฒันธรรมของคนจีนในอดีตท่ีเช่ือมโยงความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและจีน
อนัเป็นประโยชนต์่อประวตัิศาสตรช์าติไทยรวมทัง้วงวิชาการในปัจจบุนัไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง ควรอนุรกัษ์และสืบสาน คณะเอ็งกอ ศาลเจา้ปู่ -ย่า จงัหวดัอุดรธานี 
ในการน าไปวางแผนเชิงนโยบาย ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียวของ
จังหวัดอุดรธานี โดยจัดท าแผนการแสดงคณะเอ็งกอศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อดุรธานี เพ่ือการท่องเท่ียวประจ าปีและน าเสนอแผนดงักล่าวตอ่หน่วยงานท่ีเป็น
ศนูยก์ลางเพ่ือการประชาสมัพนัธ ์ 
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษามรดกภูมิปัญญากลองก่ิงพืน้บ้าน
อีสาน เพ่ือศึกษาความเช่ือเก่ียวกับกลองก่ิงพืน้บ้านอีสานท่ีสัมพันธ์กับ
พระพทุธศาสนา และเพ่ือศกึษาคณุคา่ทางวฒันธรรมของกลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน 
โดยศกึษากรณีวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี วิธีการวิจยัใช้วิธี
วิจยัเชิงคณุภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัย พบว่า 1) กลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมท่ีส าคญัในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ ด้านงานช่างฝีมือดัง้เดิม ด้านความรู้
และการปฏิบตัิเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล (วสัด)ุ และด้านแนวปฏิบัติทาง
สงัคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 2) ต านานกลองก่ิงมีความเก่ียวข้องกับ
การบอกอายุพระพุทธศาสนาและการน ากลองก่ิงมาใช้ในงานประเพณีทาง
พระพทุธศาสนา 3) วดัโนนสว่างได้อนรัุกษ์กรรมวิธีการท ากลองก่ิง ประเพณีการ
สู่ขวัญกลองก่ิง และการฟ้อนร าประกอบการตีกลองก่ิง และกลองก่ิงได้การ
ประกาศขึน้ทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัอุดรธานี 
และด้วยความร่วมมือร่วมใจ พลงัศรัทธาของหน่วยงานภาครัฐ วดั และชุมชน 
กลองก่ิงซึ่งเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมท่ีมีสถานะใกล้จะสูญหาย จึงได้
กลบักลายมามีชีวิตอีกครัง้ 
 
ค าส าคัญ:  กลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน,  พระพทุธศาสนา,  

     มรดกภมูิปัญญาทางวฒันธรรม, อดุรธานี, คณุคา่ 
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ABSTRACT 
 

This article aims to: 1) examine intangible heritage of typical Isan 
local drums known as Glong Ging, 2) investigate belief of Glong Ging 
interrelated with Buddhism, and 3) explore cultural value of Glong Ging. Non 
Sawang Temple in Nong Wua So District of Udon Thani Province where 
Glong Ging exists is selected as study site. Data collection was done by 
applying qualitative research methods through documentary study, non-
participant observation, and in-depth interview.  

Results revealed that Glong Ging is intangible cultural heritage vital 
to many traditional ways like: 1) primitive craftsmanship, 2) knowledge and 
practice of nature and universe (materials), and 3) convention of social 
coexistence, rituals, customs and festivals. Legend of Glong Ging was found 
related to indicating Buddhism age and utilizing Glong Ging in many 
Buddhist festivals. Besides, Non Sawang Temple has also preserved Glong 
Ging through manufacturing processes, Glong Ging welcome ceremony, 
and applying Glong Ging beating to classical Thai dance. Glong Ging has 
been announced and registered as intangible cultural heritage of Udon Thani 
Province. With cooperation and faith power from many sectors like 
government, the temple and the community, Glong Ging, which was nearly 
lost intangible cultural heritage, becomes revived and still existed.       
 

Keywords:  Isan Local Glong Ging,  Buddhism,   
       Intangible Cultural Heritage,  Udon Thani,  Value 
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1. บทน า 
 
 กลองก่ิงเป็นกลองโบราณของภาคอีสานท่ีใช้ในการจัดงานประเพณี  
ฮีตสิบสอง หรือ งานเทศกาลตา่ง ๆ เช่น บญุผะเหวด บญุบัง้ไฟ บญุแข่งเรือ และ
มีความเช่ือว่า เสียงของกลองก่ิงนีเ้ม่ือตีแล้วจะดงัไปถึงพญาแถน เม่ือพญาแถน
ได้ยินเสียงกลองก่ิงเป็นสญัญาณให้เตรียมการส าหรับการปล่อยน า้ฝนลงมาเพ่ือ
ท านา และยังเช่ือว่า ความดงัของกลองก่ิงจะดงัไปถึงผีสางเทวดาให้รับรู้แทน
ค าพูดของมนุษย์ (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม, 2558) การน ากลองก่ิงไปใช้ในงาน
ประเพณีต่าง ๆ จะแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของประเพณีนัน้ ๆ แต่ท่ี
เหมือนกนั คือ กลองก่ิงเป็นกลองท่ีใช้ในการแข่งขนัความดงั เรียกกนัในท้องถ่ิน
ว่า การเส็งกลอง ค าว่า “เส็ง” ในภาษาอีสานนัน้ หมายถึงการแข่งขนั กล่าวคือ
การน ากลองมาตีแข่งขนักนัหรือเส็งกลอง สมยัก่อนการท ากิจกรรมหรือประเพณี
จะนิยมจดัอยู่ในวดั เน่ืองจากวดัเป็นศนูย์รวมจิตใจของคนในหมู่บ้าน ลกูหลาน
ในชุมชนจะตามผู้ ใหญ่เข้าวดัเพ่ือเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชน และการท ากลอง
ก่ิงก็มีการท าอยู่ในวดัเช่นกัน ซึ่งในแต่ละวดัจะมีการท ากลองประเภทต่าง ๆ ไว้
เพ่ือใช้เป็นการส่งสญัญาณ เพราะกลองมีเสียงดงั ท าให้คนในหมูบ้่านได้ยิน และ
รับรู้วา่เป็นสญัญาณบอกเร่ืองราวตามท่ีชาวบ้านตกลงกนั เชน่ ถ้าตีกลองเพล จะ
ใช้ตีเพ่ือบอกเวลา โดยมีลกัษณะการตีเสียงสัน้ยาวแล้วแตศ่ิลปะการตีกลองของ
แต่ละท้องถ่ิน ส่วนกลองก่ิงมักนิยมตีเพ่ือบอกสัญญาณว่าให้มารวมกัน 
เน่ืองจากเกิดเหตกุารณ์ไม่ปกติหรือต้องการความร่วมมือ โดยสถานท่ีรวมกนัก็คือ
ท่ีวดั เช่นเดียวกับทางภาคเหนือท่ีมีกลองสะบดัชัยนัน่เอง วดัหนึ่งจะมีกลองก่ิง
เพียงหนึ่งคู่เพ่ือใช้ในงานและเม่ือมีประเพณีหรืองานพิธีกรรมจึงจะน าออกมาใช้ 
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ไม่นิยมเก็บไว้ท่ีบ้านเพราะถือว่าเป็นกลองของหมู่บ้าน (กรมส่งเสริมวฒันธรรม, 
2558) 

ปัจจบุนัการสืบทอด “กลองก่ิง” ในจงัหวดัอดุรธานีมีอยู่แห่งเดียวคือวัด
โนนสว่าง ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยพระครู
พิพฒัน์วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยตฺุโต) ซึ่งยงัคงอนรัุกษ์ประเพณีการแสดง
กลองก่ิงและการแขง่ขนั ตลอดจนขัน้ตอนวิธีการท ากลองก่ิงเอาไว้จนถึงปัจจบุนั  
 พระครูพิพฒัน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง ให้
ข้อมลูว่า ในภาคอีสาน 20 จงัหวดันัน้ มีเหลืออยู่เพียง 3-5 จงัหวดัเท่านัน้ ท่ียงัมี
การอนรัุกษ์กลองก่ิงเอาไว้ และในจงัหวดัอดุรธานี ก็มีเพียงท่ีวดัโนนสว่าง อ าเภอ
หนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี เท่านัน้ท่ียงัคงอนุรักษ์กลองก่ิงเอาไว้ และมีความ
เส่ียงท่ีกลองก่ิงจะเกิดการสูญหายไปจากจงัหวดัอุดรธานีในอนาคต ผู้ วิจยัจึงมี
ความเห็นว่า กลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีจ าเป็นต้องมีการ
จดัเก็บและรวบรวมมรดกภมูิปัญญานีเ้อาไว้ให้อยู่ในสงัคมอีสานตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษามรดกภมูิปัญญากลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน  
2. เพ่ือศึกษาความเช่ือเก่ียวกับกลองก่ิงพืน้บ้านอีสานท่ีสัมพันธ์กับ

พระพทุธศาสนา  
3. เพ่ือศึกษาคุณค่าทางวัฒนธรรมของกลองก่ิงพืน้บ้านอีสาน ศึกษา

กรณีวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
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3. ขอบเขตการศึกษา 
 
 ด้านเนือ้หา ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ 1) มีการเก็บรวมรวมข้อมูล
ด้านกรรมวิธีการท า การแสดง และการเส็งกลองก่ิง และ 2) ต านานความเช่ือ
เก่ียวกบัการท ากลองและต านานความเช่ือท่ีเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา 
 ด้านพืน้ที่ ศกึษาเฉพาะมรดกภูมิปัญญากลองก่ิงท่ีวดัโนนสว่าง ต าบล
หมากหญ้า อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
 ด้านวิธีการศึกษา การศกึษาข้อมูลเร่ืองกลองก่ิงนีใ้ช้วิธีการศึกษาเชิง
คณุภาพ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) การศึกษาจากเอกสาร (Documentary 
research) การศกึษาเอกสาร หนงัสือ ต ารา บทความ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับ
กลองก่ิง 2) การสงัเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) โดย
การเข้าร่วมสงัเกตในกระบวนการท ากลองก่ิง การร่วมพิธีสูข่วญักลองก่ิง การร่วม
เป็นคณะกรรมการตดัสินการเส็งกลองก่ิง และ 3) การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-dept 
Interivew) โดยสมัภาษณ์จากกลุม่ตวัอย่างท่ีส าคญั คือ พระครูพิพฒัน์วิทยาคม, 
พระมหาอภิวฒัน์ อินฺทปญฺโญ, ช่างท ากลอง และผู้ มีส่วนร่วมในการท ากลองก่ิง, 
งานประเพณีสูข่วญักลองก่ิง และการเส็งกลองก่ิง 
 
4. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 

ความหมายของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรมได้อธิบายความหมายของ 
“มรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรม” ว่าหมายถึง การปฏิบตัิ การแสดงออก ความรู้ 
ทกัษะ ตลอดจนเคร่ืองมือ วตัถ ุสิ่งประดิษฐ์ และพืน้ท่ีทางวฒันธรรมท่ีเก่ียวเน่ือง
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กับสิ่งเหล่านัน้ ซึ่งชุมชน กลุ่มชน หรือในบางกรณีปัจเจกบุคคลยอมรับว่า เป็น
ส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมของตน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมซึ่ง
ถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปยงัคนอีกรุ่นหนึ่งนี ้เป็นสิ่งซึ่งชุมชนและกลุ่มชนสร้าง
ขึน้มาอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของตน เป็นปฏิสมัพนัธ์
ของพวกเขาท่ีมีตอ่ธรรมชาตแิละประวตัิศาสตร์ของตน และท าให้คนเหล่านัน้เกิด
ความภูมิใจในตัวตนและความรู้สึกสืบเน่ืองก่อให้เกิดความเคารพต่อความ
หลากหลายทางวฒันธรรม และการคิดสร้างสรรค์ของมนษุย์ 
 หมวดหมู่ของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จ าแนกออกเป็น 7 สาขา ดงันี ้(กรม
สง่เสริมวฒันธรรม, 2563) 
  1. ภาษา ภาษาถ่ิน และภาษาชาตพินัธุ์ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้
ส่ือสารในวิถีการด ารงชีวิตของชนกลุ่มต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนโลกทัศน์ ภูมิปัญญา 
และวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มชน ทัง้ในแง่วัจนภาษา (ภาษาท่ีใช้ถ้อยค า) 
และอวจันภาษา (ภาษาท่ีไมใ่ช้ถ้อยค า) 
  2. วรรณกรรมพืน้บ้าน หมายถึง วรรณกรรมท่ีถ่ายทอดอยู่ในวิถี
ชีวิตชาวบ้านโดยครอบคลมุวรรณกรรมท่ีถ่ายทอดโดยวิธีการบอกเล่าและท่ีเขียน
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  3. สาขาศิลปะการแสดง การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก 
และเร่ืองราวตา่ง ๆ  โดยมีผู้แสดงเป็นส่ือ ผ่านทางเสียง ได้แก่ การขบัร้อง หรือการ
เลน่ดนตรี และทางร่างกาย เชน่ การร่ายร า การเชิด การเต้น การแสดงทา่ทาง ฯลฯ 
  4. แนวปฏิบัติทางสังคม พิ ธีกรรมและงานเทศกาล การ
ประพฤติปฏิบัติในแนวทางเดียวกันของคนในชุมชนท่ีสืบทอดต่อกันมาบน
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หนทางของมงคลวิธี น าไปสู่สงัคมแห่งสนัติสขุแสดงให้เห็นอตัลกัษณ์ของชุมชน
และชาตพินัธุ์ 
  5. งานชา่งฝีมือดัง้เดมิ ภมูิปัญญา ทกัษะฝีมือช่าง การเลือกใช้
วสัด ุและกลวิธีการสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ สะท้อนพฒันาการทางสงัคม 
และวฒันธรรมของกลุม่ชน 
  6. ความรู้และแนวปฏิบัติเก่ียวกับธรรมชาติและจักรวาล  
องค์ความรู้ วิธีการ ทกัษะ ความเช่ือ แนวปฏิบตัแิละการแสดงออกท่ีพฒันาขึน้จาก
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคนกบัสภาพแวดล้อมตามธรรมชาตแิละเหนือธรรมชาติ 
  7. กีฬาภูมิปัญญาไทย การเล่น การกีฬา และศิลปะการต่อสู้
ปอ้งกนัตวั ท่ีมีการปฏิบตักินัอยู่ในประเทศไทยและมีเอกลกัษณ์สะท้อนวิถีไทย 
 จากประเภทของมรดกภูมิปัญญาข้างต้น พบว่า กลองก่ิงมีลักษณะ
ส าคญัตามประเภทของมรดกภูมิปัญญาหลายประการ กล่าวคือ มีลกัษณะเป็น
งานช่างฝีมือดัง้เดิม เพราะกลองก่ิงเป็นผลงานช่างฝีมือดัง้เดิมท่ีมีมาแต่โบราณ
และใกล้สญูหายไปจากสงัคมอีสาน ด้วยคณุสมบตัเิฉพาะเชิงช่างแบบดัง้เดิมท า
ให้กลองก่ิงเป็นกลองท่ีมีเสียงดงัมาก และความดงัของกลองก่ิงนัน้มีเอกลักษณ์
เฉพาะ กลา่วคือ ไมไ่ด้มีเสียงดงัตุ้ม ๆ เพียงอยา่งเดียว เหมือนกลองทัว่ไป แตด้่วย
เทคนิคเฉพาะในการท ากลองและวสัดใุนการน ามาท ากลองท่ีได้รับการคดัสรรมา
เป็นการเฉพาะนัน้ ท าให้กลองท่ีถกูตีมีเสียงดงัก่ิง ๆ เหมือนเสียงตีโลหะ หากการ
ท ากลองก่ิงมีความสมบรูณ์จะมีทัง้เสียงตุ้ม เสียงแช่ และเสียงก่ิง  ประการตอ่มา
กลองก่ิงมีลกัษณะตามสาขาศิลปะการแสดง กลา่วคือมีการแสดงประกอบการตี
กลองด้วยท่วงท่าต่าง ๆ ด้วย และอีกประการหนึ่งคือ มีลกัษณะตามแนวปฏิบตัิ
ทางสงัคม พิธีกรรมและงานเทศกาลอีกด้วย กล่าวคือมีการจดังานประเพณียก
อ้อยอครูสูข่วญักลองก่ิงด้วยเป็นประจ าทกุปี 
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5. ผลการศึกษา 
 

ต านานความเช่ือและประวัตคิวามเป็นมาของกลองกิ่ง 
ส าหรับต านานกลองก่ิงจงัหวดัอดุรธานี ได้มีการรวบรวมความเป็นมาไว้

ดังนี ้(มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี , ม.ป.ป.) สาเหตุท่ีเมืองอุดรธานีในอดีต
เรียกว่า “บ้านหมากแข้ง” เพราะมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งมีต านาน
เล่าสืบกันมาว่า บริเวณใกล้เคียงท่ีสร้างวังของกรมหม่ืนประจักษ์ศิลปาคม  
(พระเจ้าน้องยาเธอ พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจกัษ์ศิลปาคม) ซึ่ง
ปัจจบุนัเป็นท่ีตัง้ของวดัมชัฌิมาวาส อ าเภอเมืองอดุรธานี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 พระอโุบสถวดัมชัฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จงัหวดัอดุรธานี 
 
มีโนนอยู่โนนหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า “โนนหมากแข้ง” มีเจดีย์ศิลาแลง  

มีสณัฐานดงักรงนกเขา ตัง้อยู่บนโนนนัน้เป็นเจดีย์ก่อคร่อมตอหมากแข้งใหญ่ 
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นัยว่ามีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งอยู่บริเวณบ้านหมากแข้ง ต าบล
หมากแข้ง อ าเภอเมือง จงัหวดัอดุรธานี โดยเจ้ามหาชีวิตแห่งล้านช้าง ได้เดินทาง
มาพบต้นหมากแข้งขนาดใหญ่ท่ีบริเวณนี ้พระองค์จึงได้สั่งทหารให้โค่นต้น 
หมากแข้งใหญ่เพ่ือน ามาท ากลอง และต้นหมากแข้งดงักล่าวสามารถท ากลองได้
ทัง้หมด 3 ใบ ใบหนึง่เก็บไว้ท่ีนครเวียงจนัทน์ ครัง้ใดล้านช้างถกูรุกรานจากข้าศึก 
จะมีคนตีกลองเพ่ือบอกเหต ุและเสียงกลองหมากแข้งจะดงัไปถึงเมืองบาดาล จน
ได้ยินถึงหพูญานาค พญานาคก็จะออกมาช่วยล้านช้างรบและได้ชยัชนะทุกครัง้ 
แตภ่ายหลงัถกูเซียงเม่ียงไปหลอกให้ท าลายกลองใบนีเ้สีย ชาวเวียงจนัทน์จึงไม่
มีพญานาคมาช่วยดงัในอดีต สว่นใบท่ีสองนาไปไว้ท่ีนครหลวงพระบาง และใบท่ี
สามท่ีเล็กกว่าสองใบนัน้ ได้นาไปไว้ท่ีวดัหนองบวั (วดัเก่าตัง้อยู่ติดกับถนนสาย
อดุรธานี-สกลนคร) ยงัมีเจดีย์ปรากฏอยูซ่ึง่ตัง้อยูริ่มฝ่ังหนองบวั จงึเรียกวา่ หนอง
บวักลอง (แต่ในปัจจุบัน ค าว่ากลองหายไป คงเหลือแต่หนองบัวเท่านัน้) ต้น
หมากแข้งต้นนีค้นในสมยัก่อนไม่มีความช านาญในมาตราวดั จึงบอกเล่าขานไว้
ว่าตอต้นหมากแข้งนัน้ภิกษุ 8 รูปนัง่ฉันจงัหนัได้สะดวกสบาย แสดงว่าต้นหมาก
แข้งต้นนัน้ใหญ่โตมากทีเดียว แตค่งไม่ได้หมายความว่าภิกษุทัง้ 8 รูปนัน้นัง่บน
ตอต้นหมากแข้ง แตอ่าจหมายความว่า ภิกษุ 8 รูป นัง่วงล้อมรอบตอหมากแข้ง
โดยใช้ตอหมากแข้งนัน้เป็นโต๊ะหรือโตกส าหรับวางอาหาร แต่ถึงกระนัน้ก็ยัง
มองเห็นว่า เป็นต้นหมากแข้งท่ีใหญ่มากทีเดียว และบริเวณท่ีมีต้นหมากแข้ง
ปัจจุบนัจึงเป็นท่ีมาของช่ือถนนหมากแข้ง และต าบลหมากแข้ง อยู่กลางเมือง
อดุรธานีจนถึงทกุวนันี ้

นอกจากนีใ้นบางต านานยงักล่าวถึงต านานกลองก่ิงว่า ครัง้หนึ่งนาน
มาแล้ว มีภิกษุ 2 รูป เดินทางไปเฝา้พระพทุธองค์ แตท่างท่ีเดินไปนัน้ต้องผ่านถ า้
ของยกัษ์ 2 ตน ซึ่งเป็นพ่อลูกกัน ยกัษ์ท่ีเป็นพ่อมีนิสยัดรุ้ายชอบกินเนือ้คนเป็น
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อาหาร ส่วนยกัษ์ลูกสาวเป็นยกัษ์ท่ีมีนิสยัสุภาพเรียบร้อย มีจิตใจเมตตากรุณา 
เม่ือเห็นพระภิกษุเดินทางมา ยกัษ์ผู้ เป็นลกูสาวจึงเกิดความเล่ือมใสศรัทธา และ
นิมนต์ให้แวะพักเพ่ือฉันอาหาร แต่มีข้อแม้ว่าจะไม่เดินไปหลังถ า้เป็นอันขาด 
แล้วนางยกัษ์จึงลงมือปรุงอาหารถวายพระสงฆ์ บงัเอิญเหลือเกินท่ีภิกษุรูปหนึ่ง
เดินเข้าไปหลังถ า้ และภิกษุรูปนัน้ก็กลายเป็นอาหารของยักษ์ไป เร่ืองนีรู้้ถึง
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์จึงหาทางปราบยักษ์ พระสัมมาสัม- 
พทุธเจ้าทรงแสดงปาฏิหาริย์ ให้ศรไปปักตรึงอกของยกัษ์ตนนัน้ พระพทุธเจ้าตรัส
วา่ ตราบใดท่ีศาสนาพทุธยงัคงสถิตอยู่ในโลกนี ้ยกัษ์ตนนัน้ต้องตกอยู่ในสภาพนี ้
ไปนาน 5,000 ปี ยักษ์ถามว่า จะรู้ได้อย่างไรว่าพระพุทธศาสนายังคงสถิตอยู่ 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า จะบอกให้ รู้โดยจะตีกลองเส็ง พระพุทธเจ้าจึงบอก
พทุธศาสนิกชนทัง้หลาย สร้างกลองขึน้มาใช้ส าหรับตี เพ่ือให้ยกัษ์ได้ยิน เรียกกนั
ว่า "กลองเส็ง" เม่ือมีประเพณีตีกลองเส็ง เจ้ายักษ์ก็จะรู้ว่ายังไม่ครบ 5,000 ปี 
ต้องให้ศรปักอก ไม่ออกมากินคนต่อไป ในปัจจุบันคนจึงไม่เห็นยักษ์ และ
ชาวบ้านก็จะมีประเพณีเส็งกลองทุกปี เพ่ือเป็นสญัญาณให้ยกัษ์รู้ว่า ยงัไม่ครบ 
5,000 ปี ตลอดไป (ประภาศรี ออ่นตา, 2556)  

จากต านานดงักล่าวอาจจะพอประมาณการช่วงเวลาได้จาก 1) การอ้าง
ถึงพระเจ้ากรุงล้านช้างหรือกษัตริย์ของราชอาณาจักรลาวในอดีต ซึ่งมีความ
เป็นไปได้เน่ืองจากดินแดนแถบภาคอีสานตอนบนนีเ้ป็นบริเวณเมืองชายขอบ
หรือเมืองกันชนของอาณาจักรล้านช้างในสมัยอดีต 2) การอ้างถึงเจดีย์รูป 
กรงนกเขาซึ่งเป็นศิลปะท่ีนิยมร่วมสมยัของล้านนาและล้านช้าง ชว่งสมยัพระเจ้า
ไชยเชษฐาธิราชเป็นต้นมา (พ.ศ. 2097-2115) ดงัท่ีปรากฏเจดีย์รูปกรงนกเขาใน
พระอุโบสถวดัศรีเมือง จงัหวดัหนองคาย และ 3) เจดีย์ศิลาแลงริมหนองบวั ซึ่ง
เป็นวสัดท่ีุนิยมใช้ในสมยัขอมโบราณ  
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ภาพที่ 2 เจดีย์รูปกรงนกเขาในพระอโุบสถวดัศรีเมือง จงัหวดัหนองคาย 
ที่มา: http://doordonot222.blogspot.com/2017/08/wat-sri-muang-nongkhai-thailand_5.html 

 
 
 
ภาพที่ 3 เจดีย์โบราณริมหนองบวั 
จังหวัดอุดรธานี  ที่มา: https:// 
udontoday.co/010763-2/ 
 
 
 
 

จากข้อมลูข้างต้น อาจสนันิษฐานได้ว่า ต านานก าเนิดกลองก่ิงนีมี้ความ
เก่าแก่หลายร้อยปี แต่หากจะพิจารณาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ซึ่งพระครู
พิพฒัน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยตฺุโต) ได้เคยศกึษามาพบว่า ครูกลองท่ีเคยสัง่สอน
สืบทอดกนัมาแล้วอย่างน้อย ๆ 2 ชัว่อายคุน หรือ 2 รุ่น และกลองก่ิงโบราณท่ีพบ
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อยูต่ามวดัในเขตจงัหวดัอดุรธานี หนองคาย เลย มีความเก่าแก่ ซึง่หากสนันิษฐาน
ตามหลักฐานเชิงประจักษ์จะพบว่า กลองก่ิงมีการท ามาแล้วไม่ต ่ากว่า 100 ปี 
นอกจากนีป้ระเพณีสู่ขวัญกลองก่ิงนีก็้มีมาแต่โบราณเช่นกัน (พระครูพิพัฒน์
วิทยาคม, 2561) หลกัฐานอีกด้านหนึง่ซึ่งคณุแม่เทวี บตุรตัว้ นายกสมาคมศลิปิน
หมอล าจงัหวดัอดุรธานี ปัจจบุนัอาย ุ72 ปี (พ.ศ. 2563) ให้ข้อมลูว่า ในกลอนล า
เก่าแก่เก่ียวกบัต านานวดัมชัฌิมาวาส ก็มีการเลา่ถึงต านานยกัษ์ท่ีวดัมชัฌิมาวาส 
มาท าการดแูลรักษาต้นหมากแข้งด้วย ซึ่งแสดงว่า เร่ืองต้นหมากแข้งใหญ่ท่ีวัด
มชัฌิมาวาส สอดคล้องตรงกนักบัต านานอ่ืน ๆ (เทวี บตุรตัว้, 2561) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 ต้นหมากแข้ง ที่บริเวณทุ่งศรีเมือง ด้านหน้าศาลากลางจงัหวดัอดุรธานี 
 

ส่วนเร่ืองต้นหมากแข้งนี ้ท่านเจ้าคณุหลวงปู่ พระเทพวิสทุธาจารย์ (บญุ 
ปญุญสิริมหาเถระ) เจ้าอาวาสซึ่งได้มาอยู่วัดมัชฌิมาวาส เม่ือ พ.ศ. 2440 คือ 
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หลงัจากสร้างวัดเพียง 4 ปี ได้เล่าว่า ท่ีโนนหมากแข้งนัน้มีต้นหมากแข้งขนาด
เล็กอยู่มากมาย และมีต้นหมากแข้งขนาดใหญ่เท่ากับต้นมะพร้าวขนาดเข่ืองอยู่
ต้นหนึ่ง แต่มีล าต้นไม่สูง เป็นพุ่มมีก่ิงก้านสาขาแผ่ออกอย่างไพศาล ประมาณ 
พ.ศ. 2442 มีแบ้ (แพะ) ของพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวฒันานุวงศ์ จ านวนมาก
ได้มากินใบกินก่ิงก้านของต้นหมากแข้งจึงตาย เข้าใจว่าต้นหมากแข้งนีจ้ะเป็น
หลานหรือเหลนของต้นหมากแข้งท่ีเจ้าเมืองล้านช้างร่มขาวเอาไปท ากลองเพล 
เจดีย์ศิลาแลงนัน้ตัง้อยู่ตรงกลางพระอุโบสถ วดัมชัฌิมาวาส (พระอารามหลวง) 
จ.อดุรธานีในปัจจบุนั (มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี, ม.ป.ป.). 
 ปัจจบุนัการสืบทอดมรดกวฒันธรรม“กลองก่ิง” ในจงัหวดัอดุรธานีมีอยู่
แห่งเดียวคือวดัโนนสว่าง  ต าบลหมากหญ้า อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี 
ซึ่งยังคงอนุรักษ์ประเพณีการแสดงกลองก่ิงและการแข่งขัน ตลอดจนขัน้ตอน
วิธีการท ากลองก่ิงเอาไว้ ปัจจุบนันีถื้อได้ว่า เร่ิมหาดูได้ยาก ซึ่งพระครูพิพัฒน์
วิทยาคม (หลวงพ่อเจริญ ฐานยตฺุโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง ได้อนรัุกษ์ไว้สืบมา
จนปัจจบุนันี ้ 
 

ขัน้ตอนการท ากลองกิ่ง 
การท ากลองก่ิงในสมัยโบราณจะใช้สิ่วในการเจาะโพลงกลอง ในสมัย

ปัจจุบนัได้น าเทคโนโลยีเคร่ืองจกัรมาใช้ในการเจาะโพลงท ากลองก่ิงเพ่ือความ
สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ มีรายละเอียดขัน้ตอนการท ากลองก่ิงดงัตอ่ไปนี ้
  - น าไม้หน้าขนาด 40/50 เซนติเมตร มาเจาะโพลง ตามสดัส่วน
ท่ีต้องการ สว่นใหญ่จะใช้ไม้ประดู ่ ไม้มะหาด  ไม้แต้ (มะคา่)  ไม้แคน (ตะเคียน)  
ไม้ขนนุ  ในการท ากลองก่ิง 
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  - น าหนังควายเฒ่า (แก่) มาตากแดดให้แห้งแล้ววัดใส่ขนาด
ตามหน้ากลองก่ิงและก้นกลอง เสร็จแล้วตดัหนงักลองให้เท่ากับขนาดของหน้า
กลองและก้นกลองแล้วขดูขนออกจงึน าไปแช่น า้ ประมาณ 16 ชม. 
  - น าหนังควายท่ีแช่น า้มาฆ่าหนัง (การท าให้นิ่ม) โดยการน า
หนงัมาต าใสค่รกมองหรือค้อนทบุให้อ่อน 
  - น ามาเจาะรู เพ่ือร้อยหูบักโก แล้วน าหนังควายท่ีแร่เป็นริว
ตากแดดแล้วน ามาร้อยหน้าร้อยก้น 
  - น ากลองท่ีขึน้หน้ากลองขึน้ก้นแล้วไปตากแดดให้ครบสาม
แดดให้แห้งสนิทแล้วน ากลองมาขดัหน้ากลองด้วยกระดาษทรายจากหยาบจนถึง
ละเอียด 
  - น ากลองมาขึน้หน้ากลองโดยใช้กาขนัขึน้เพ่ือให้หน้ากลองตึง
และแน่น (กาขนักลอง คือ อปุกรณ์ท่ีท าจากไม้ใช้ในการขนัหน้ากลองให้ตงึ) การ
ตงึหน้ากลองหนัรูแพขึน้ข้างบนแล้วใส่น า้หนึ่งกาต้มน า้แล้วคว ่ากลองลงใช้เวลา
พอประมาณให้หนงักลองอ่อน  เสร็จแล้วคร ่ารูแพลงเทน า้ออกตีกลองไล่น า้ออก 
แล้วจงึขนัหนงัริวกลองให้ครบทกุเส้นให้ตงึแล้วจงึขนัขีพ้ร้ากลองให้ได้เสียงตามท่ี
ต้องการ 
  - การท าไม้ตีกลองก่ิงนัน้ใช้ไม้นางเค็ง  ไม้นางข่อย  ไม้สีดาป่า  
ไม้นางโก  ไม้มุ่ยแดงมุ่ยดอน  ไม้นางขามตดัมาผ่าให้ได้ 4 อนั แล้วเอาไม้ไผ่มาวดั
เทา่ข้อมือแล้วหลอมตะกัว่ใสบ่ัง้ ใสค้่อนเสร็จแล้วหลามใสบ่ัง้ไม้ไผ ่เอาเกลือใสส่กุ
พอควรแล้วน าออกมานวดพอสมควรแล้วตี เป็นคู ่(พระครูพิพฒัน์วิทยาคม, 2561) 
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รูปร่างลักษณะกลองกิ่ง 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ลกัษณะกลองก่ิง 
ที่มา: สกิุจ พลประถม 
 
 
 
 

สัดส่วนกลองกิ่ง 
กลองก่ิง เป็นกลองสองหน้า คณะกลองก่ิงวัดโนนสว่าง มีกลองก่ิง

ทัง้หมดจ านวน 130 ใบ โดยส่วนรวมมีกลองก่ิงขนาด 3 ขนาด แตข่นาดมีสดัส่วน
กลองก่ิง ดงันี ้ 
  1. กลองก่ิง หน้ากลองบนกว้างเส้นผ่าศนูย์กลาง 40 ซ.ม. หน้า
กลองล่าง 25 ซ.ม. ความสูงประมาณ 90 ซ.ม. หูระวิงจ านวน 25 หูระวิง รูแพ
ขนาดกว้าง 5 ซ.ม. ยาว 6 ซ.ม. รูแพห่างจากหน้ากลองบน 16 ซ.ม. ไม้หุ่นกลอง
หนา 5 ซ.ม. 
  2.กลองก่ิง หน้ากลองบนกว้างเส้นผ่าศนูย์กลาง 50 ซ.ม. หน้า
กลองล่าง 30 ซ.ม. ความสูงประมาณ 90 ซ.ม. หูระวิงจ านวน 28 หูระวิง รูแพ
ขนาดกว้าง 3.5 ซ.ม. ยาว 4 ซ.ม. รูแพหา่งจากหน้ากลองบน 15 ซ.ม. ไม้หุน่กลอง
หนา 5 ซ.ม. 
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  3. กลองก่ิง หน้ากลองบนกว้างเส้นผ่าศนูย์กลาง 70 ซ.ม. หน้า
กลองล่าง 45 ซ.ม. ความสงูประมาณ 90 ซ.ม. หรูะวิงจ านวน 46 หรูะวิง รูแพรูป
กลมเส้นผ่าศนูย์กลาง 2.5 ซ.ม. รูแพห่างจากหน้ากลองบน 17 ซ.ม. ไม้หุ่นกลอง
หนา 5 ซ.ม.  
 

เทคนิคในการท าให้กลองดังเสียงกร่ิง 
พระครูพิพัฒน์วิทยาคมอธิบายว่า การท าให้กลองก่ิงมีเสียงดังกร่ิง 

(คล้ายกบัเสียงตีโลหะ) ได้ ต้องอาศยัเทคนิคเฉพาะเชิงช่างในการท าตวักลองให้
มีโพรงท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะตวักลอง การใช้เชือกริวขึงหนังหน้า
กลองให้ตึงพอเหมาะ การเจาะรูแพท่ีถูกต้อง การกินน า้ (แช่น า้ในกลอง) ด้วย
ระยะเวลาท่ีพอเหมาะ ตลอดถึงวสัดท่ีุน ามาใช้ท าหน้ากลองจะต้องเป็นหนงัควาย
แก่เทา่นัน้ เม่ือองค์ประกอบทกุอย่างลงตวั การตีกลองด้วยไม้ตีหวัตะกัว่จะท าให้
กลองเม่ือถูกตีแล้วเกิดเสียงดงัทัง้ 3 เสียง คือ เสียงตุ้ม เสียงแช่ และเสียงกร่ิง 
อยา่งนุม่นวลและลงตวั 
 

ไม้ที่ใช้ท ากลองกิ่ง 
ไม้ท่ีใช้ท ากลองก่ิง ได้แก่ 1) ไม้มะหาด 2) ไม้ดู ่(ไม้ประดู)่ 3) ไม้แคน (ไม้

ตะเคียน) 4) ไม้สกั 5) ไม้แต้ (มะคา่) แตไ่ม้ท่ีนิยมน ามาท ากลองในปัจจบุนัคือ ไม้
ประดู ่เพราะมีความสวยงามคงทน ส่วนไม้หมากแข้งตามต านานนัน้ ปัจจบุนัหา
ได้ยากแล้ว พระครูพิพัฒน์วิทยาคมได้ให้ข้อมูลว่า มีกลองโบราณท าจากไม้
หมากแข้งเก็บรักษาไว้ท่ีศาลาแก้วกู่ จงัหวดัหนองคาย ซึ่งผู้ เก็บรักษาได้เล่าให้
พระครูพิพัฒน์วิทยาคมฟังว่า ได้น ามาจากจังหวัดอุดรธานี (พระครูพิพัฒน์
วิทยาคม, 2561) 
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การเลีย้งนางกลองและพธีิการสู่ขวัญกลอง 
มีความเช่ือว่า กลองแต่ละใบมีนางไม้เทวดาอารักษ์สิงสถิตอยู่

จ าเป็นต้องมีการเลีย้ง พาหวาน พาหมาก (ถวายขนมหวาน หมากพลู) แก่สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิ  เพ่ือให้ช่วยอ านวยความสะดวกในการเล่นการแสดง ไม่ให้มี
ข้อบกพร่อง และเม่ือลกูศิษย์เรียนจบบริบรูณ์ จะมีการสู่ขวญักลองเพ่ือเป็นขวญั
ก าลงัใจและเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่ลกูศิษย์ผู้ ร่วมพิธี มีการกินเลีย้งสงัสรรค์ การผกู
ข้อตอ่แขน เป็นอนัเสร็จพิธี 

 
 
 
 
ภาพที่ 6 การเลีย้งนางกลอง 
 
 
 
 
 

พธีิการยกอ้อ-ยอครู 
เพ่ือให้การแสดงราบร่ืนจ าเป็นต้องมีการยกอ้อยอครู ผู้ประสิทธ์ิประสาท

วิชาความรู้ร าลึกถึงคณุครูบาอาจารย์และเพ่ือปลุกขวญัก าลงัใจให้ลกูศิษย์ได้มี
ความมั่นใจในการแสดง  มีการเสกแป้งน า้หอมเพ่ือทามือทาหน้าให้จ าจังหวะ
กลองได้อย่างแม่นย าและสนุกสนานกับจังหวะกลองอย่างไม่เหน็ดเหน่ือย มี
เคร่ืองบูชา (คายอ้อกลอง) ดงันี ้1) ผ้าขาว 1 วา 2) ขนัห้าขนัแปด 3) เทียนเล่ม
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บาทหนึง่คู ่4) เงินหกสลงึ 5) น า้หอมหนึง่ขนั 6) แปง้ 7) แวน่ 8) หวี 9) น า้มนั และ 
10) ดอกไม้ขาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การยกอ้อยอครูสูข่วญักลองก่ิง 
 

ตัวอย่างค าสู่ขวัญกลอง (ภาษาอีสาน) 
พทุธัง  ธัมมงั  สงัฆงั  สรณงัคจัฉามิ  ศรี ๆ  สิทธิชยัยะตภุะวงั  ชยัยะมงั

คะละ  ชยัยะสูภะวะดิถี  วนันีเ้ป็นวนัดีวนัดิถีสพัพะฤกษ์ถืกหน่วยช่ือว่ามหามุง
คลุ  ยงัมีพระยาอินทราธิราชตนหนึ่งเสด็จลงมาจากเมืองฟ้ามาแสวงหาไม้อัน
เป็นมงุคลุ  เพ่ือจกัเอามาเฮ็ดกลองมหาชยัมงุคลุสร้างไว้  ในพระพทุธศาสนา  ให้
อยู่ซุ่มกินเย็น  ความเข็นขวงจงัไฮอย่าให้มีมาพ้อ  ตัง้แตก่่อแปลงไปพระเมตตรัย
โพธิสตัย์เจ้า  ว่าหน่วยดีแต่ก่อนกีไ้ด้มาสร้างโพธิสมภาร  พระเจ้าผาบแพ้ฝูงมู่



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

152 

พญามารผู้สาโหด  บอ่นนีบ้อ่นพระเจ้าโผดสตัว์นิกร  บอ่นนีธ้รณีเอาค ามาผูกไว้  
พระแก่นไท้ให้ว่าอยู่สวัสสะดี  หม่ืนพนัปีบ่มีโพยภัยมาต้อง  บดันีเ้จ้าสินั่งห้อง
แก้วส่องเงินค า  เขาสิน าแก้วแหวนมาให้กับทัง้ข่อย  ซ่วงใช้หลุหลัง่ไหลมาสิมี
ศกัดาฤทธีองอาจ  กับทัง้พวกมู่ญาติสิได้แต่ของฝากมาหากับทัง้ภรรยาอันงาม
หนุม่น้อยหน้าซ่ืนซ้อยโสภา  บดันีจ้กัได้พรรณณาแตเ่ดมิดาเค้า  ถดัแจ้งเข้าป่าไม้
ตนดีมีใจเพียรทัง้เฮียนยาก  ทัง้ตัง้ใจแตถ่งุข้าวกับทัง้บัง้น า้เต้าและบัง้ทิงครัวหา
ขวานคมมีดพร้าแล้วแบกเข้าป่าครัวดงดอนเดินโคจร  เม่ือแลงมีแฮงมือ้เช้า  
ตะวนัค ่าเส้าสนูแล้วตามมาบางพ่องกินสรุาทัง้แถมข้าวต่ืนมือ้เซ้ากินงายเล่าเดิน
ไป  จงใจเข้าดงเล่าหาซอกไปพบพ้อล าไม้ต้นใหญ่ปอดดี  ต้นไม้นัน้แม่นต้นดู่ต้น
หาด  ต้นหมากแข้งต้นใหญ่ต้นสงู  เกิดอยูใ่นดงพงป่าตดัเอาได้มาเฮ็ดมาท า  เป็น
หน่วยแฮกขวานป ้าลงตดัปลายตรงได้ดีสะอาด  นีแ้ม่นธรรมชาติไม้ค า้ไม้คนู  ป ้า
ลงแล้วหน่วยขวานเป็นคู ่ เหลียวเบิ่งงามซอนลอนปานอินแปงตดัเอาไว้แล้วเอา
ไม้นัน้มาเส่ียนเป็นกลอง  ไปเอามาบห่ยดุบห่ย่อนเดินเฮฮนเข้าป่าดงหนา  หลาย
เวลาปีเดือนติดต่อหลายพ ่ามือ้ตวัเจ้าผดัอ่อนแฮง  ยามมือ้แลงข้าวงายก็เป่ามือ
สิบมือ้ก็ป ้าไปสืบไป  ปีเดือนได้วนัยามข้ามล่วงแดดแฮงฮ้อนลนไหม้คอ่ยเพียร  ปี
เดือนเข้าเดือนหกข้ามล่วง  ฝนแห่งย้อนฮ ่าผ้าซุ่มเย็น  บรบวนฟันกลองหน่วย
ใหญ่  บดันีข้้าจกัแต่งขนัดอกไม้เชิญเข้าสู่โฮง  เขาฟันต้นตอเจ้าอย่าได้หักเมือ
เมืองเหนือเขาฟันต้นตอ  อย่าได้ตกเมือเมืองนาค  เขาฟันต้นพากเจ้าอย่าได้เส้า
เสียสนู  เจ้ากะมาค า้มาคนูฮุ่งเฮืองอาด  เขาฟันตกฟากอย่าได้เก่าหมอง  ให้เจ้า
มาอยูซุ่มกินเย็นในพระศาสนาบ้านเมือง  ความเข็นอย่าให้ได้ความเจ็บไข้อย่าให้
มี  ว่ามาเย้อขวญัเอ้ย  ขวญัหน่วยหนึ่งอยู่ป่าหญ้าแฝกก็ให้มาสามือ้นีว้นันีว้่ามา
เย้อขวญัเอ้ย  ขวญัหน่วยแฮกอยู่ป่าดงหนาให้มาสามือ้นีว้นันี ้ ขวญัหน่วยแกอยู่
ดรอยู่ถ า้ก็ให้มาสามือ้นีว้ันนี ้ ขวญัหน่วยค า้อยู่ป่าหญ้าไซดงหลวงป่าไม้ใหญ่  



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

153 กลองก่ิงพ้ืนบ้านอีสานจังหวัดอุดรธานี : 
มรดกภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม 

มาสามือ้นีว้นันีว้่ามาเย้อขวญัเอ้ย  ขวญัหน่วยต้านลมอยู่ป่าซ้างน้าวก็ให้มาสา
มือ้นีว้นันี ้ ขวญัหน่วยกกไม้ดู่ทองก็ให้เอิน้น ากนัเฮียกกันมา  ว่ามาเย้อขวญัเอ้ย
มาพลนัอย่าซ้าให้เจ้าตัง้หน้าข้ามเล่ากนัมา  วา่มาเย้อให้เจ้ามาจ าเริญเฮืองฮุ่งให้
เจ้ามาอยู่หอโฮงกว้างหอกลองหลวงท่ีตัง้อยู่อย่าได้ห่วงอย่าได้เส้าเก่าศรี   
อยู่สวสัสะดี  หน่วยหนึ่งกลองหน้าเกลีย้งใสดีงามค่องคือดงัอินทร์แปลงไว้มีมา
ตัง้แต่เดิม  กลองหน่วยนัน้ไม้ดู่หน่วยท่ีสอง  อันเป็นมุงคลุสะอาดตาปานแต้น  
หน่วยท่ีสามนัน้เกลีย้งดีเกลีย้งปอดเป็นต้นหมาก  แข้งเกิดอยู่ป่ามาท ากลองเส็ง
ก่ิงตีเอาฤกษ์เอาซับผาบศตัรูหมู่มารขวงบ้าน  กลองหน่วยท่ีส่ีนัน้ตีเอาบ้านเอา
เมืองอยู่ซุ่มกินเย็น  ตีเอาเงินเอาค าหลัง่ไหลมาคือน า้  ได้เฮียนแก้วลดเฮียมากคู่
งัวควายพร้อมเขาน า้ของกินบ่มีอดอยากเข้าไหลล้นเทมามูลมาก  กลองหน่วย
หนึ่งนัน้ตีเสพเอาบุญแอ๋แอ่นพร้อมบุญเผวสเดือนส่ี  ตัง้สนกุล่ืนล้นเมืองบ้านซ่ืน
กะใจ  หน่วยหกนัน้ตีดงัขึน้ผาบมู่ผีสางทัง้ผีทรงนางเทียมใจสะท้านหวัน่ไหว  ใจ
คอ่ยอยากไห้อยู่บไ่ด้ตกใจกลวัได้ยินเสียงแล้วอยากเต้นแล่นหนี  ตีหน่วยเจ็ดขึน้
ได้ยินเสียงอยากฟ้อนแอ่น  จกัแมน่และฟ้อนเสียงฮ้องซ่ืนชม  ตีหนว่ยแฮกอย่าได้
ซวนกันหนี  ให้เจ้าหมั่นปานแผ่เหล็กแดง  ให้เจ้าแข็งปานแผ่นหินลาด  ให้เจ้า
หมัน่ปานเทียมอาดเสาสะเหม็น  หน่วยนัน้เอาน าสระบ่อแก้วมาอาดสมศรี  อยู่
สะหวัดสะดีหายพญาธิโรคา  อาบให้นางฟ้อนและนางร าหอมทั่วเท่าฮอดอิน
พรหม  ให้คนทัง้หลายฮกัม่วยสะแม่งตาย  หน่วยหนึ่งนัน้ตียามบ่ายคล้อยสาม
โมงเป็นเขต  พระก็ลงมาเทศน์แสดงธรรมให้พวกมู่เจ้าฟังแล้วได้จ่ือจ า  โยมกะ
ไหลหลัง่เข้ามาฟังธรรมบไ่ด้ขาด  หนว่ยหนึ่งตีเอาไว้ตัง้อาดบชูา  หนว่ยหนึ่งตีเส็ง
กนัยามบุญเดือนหก  ตามประเพณีเฮาสืบมาเด๋ียวนี ้หน่วยหนึ่งตีกินเหล้าพาเซ
พามว่นก็สนกุร่ืนล้นเมืองบ้านม่วนกะใจ  จกัแมน่ฟ้อนแม่นเต้นมาเอ้หน่ายกันแล  
ข่อยจกัเซิญเอาขวัญกลองนางไม้ให้ด่วนมาว่ามาเย้อขวัญเอ้ย  ให้เจ้ามาเข้าสู่



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

154 

โฮงหอหลวงวิเศษงามอาดล้นเหลืองเหล่ือมฮุ่งเฮือง  ขวัญเจ้าไปเซซวนอยู่ป่า
หญ้าแฝก  ให้ว่ามาสาวนันีอ้ย่านานว่ามาเย้อขวญัเอ้ย  ขวญัเจ้าไปซมฟ้อนน ามู่
ผีสางก็ให้มาสามือ้นีว้ันนีว้่ามาเยอขวัญเอ้ย  มาพลันอย่าช้าเทิงเชิญทัง้ขวัญ
กลองหน่วยหล่า  เชิญทัง้กลองนาถน้อยให้ต่าวมา  ความทุกข์ยากอย่ามาไกล้
ความจังไฮอย่าให้มีอยู่สะวัสสะดีมีทุกตนทุกคนก็ข้าเทอญ  ชยัยะตภุะวงั  ชยั
ยะมงัคะลงั  สพัพะพทุธานภุาเวนะ  สพัพะธัมมานภุาเวนะ  สพัพะสงัฆานุภาเว
นะ  โหตเุม  ชยัยะมงัคะลงั  
 

วิเคราะห์ความเช่ือเก่ียวกับพระพุทธศาสนาในต านานกลองกิ่ง 
จากต านานความเช่ือและค าสู่ขวญักลองท่ีกล่าวมาข้างต้นจะพบว่า มี

สว่นท่ีข้องเก่ียวกบัความเช่ือและค าสอนของพระพทุธศาสนาหลายประการ คือ  
  1. จากต านานความเช่ือเก่ียวกับกลองก่ิงแต่ละต านานล้วนแต่
น าไปผูกโยงกับพระพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธเจ้าทรงปราบยักษ์ด้วยการ
อธิษฐานให้ศรปกท่ีอกของยกัษ์ตลอดเวลาท่ีพระพุทธศาสนาด ารงอยู่ 5,000 ปี 
โดยให้ใช้เสียงกลองก่ิงเป็นสญัลกัษณ์ หรือต านานท่ีกล่าวถึงภพภมูิของนาคตาม
ค าสอนในพระพุทธศาสนาว่าเป็นผู้ ท่ีมาคอยปกป้องคุ้มครองบ้านเมือง และอีก
ประการแม้แตใ่นต านานก าเนิดบ้านหมากแข้งเมืองอุดรธานีก็มีการกล่าวถึง ตอ
ไม้ต้นหมากแข้งท่ีมีขนาดใหญ่ขนาดพระ 8 รูปนัง่ฉันอาหารได้และยงัมีการสร้าง
พระอโุบสถคร่อมทบัตอหมากแข้งด้วย 
  2. จากค าสูข่วญักลอง ท่ีวา่ “พทุธงั  ธมัมงั  สงัฆงั  สรณงั คจัฉา
มิ” เป็นถ้อยค าท่ีอ้างถึงการถือเอาพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์เป็นท่ีพึ่ง
ท่ีระลกึ ซึง่เป็นพืน้ฐานส าคญัของพระพทุธศาสนา 
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  3. ข้อความในค าสู่ขวัญว่า “ยังมีพระยาอินทราธิราชตนหนึ่ง
เสด็จลงมาจากเมืองฟ้ามาแสวงหาไม้อันเป็นมุงคุล เพ่ือจักเอามาเฮ็ดกลอง
มหาชยัมุงคลุสร้างไว้ ในพระพุทธศาสนา ให้อยู่ซุ่มกินเย็น” แสดงถึงความเช่ือ
ตามค าสอนของพระพุทธศาสนาในเร่ืองภพภูมิได้กล่าวถึงพระอินทร์หรือท้าว
สกักะเทวราชราชาแห่งเทพ ณ สวรรค์ชัน้ดาวดงึ และพระอินทร์ยงัเป็นผู้ เล่ือมใส
ในพระพทุธศาสนา คอยปกปอ้ง ท านบุ ารุงพระพทุธศาสนา และในบทค าสู่ขวญั
นีย้ังได้บอกว่า พระอินทร์ได้เสด็จลงมาหาไม้มงคลเพ่ือสร้างกลองถวายไว้ใน
พระพทุธศาสนาอีกด้วย 
  4. ข้อความในค าสู่ขวญั วา่ “ตัง้แตก่่อแปลงไปพระเมตตรัยโพธิ
สตัย์เจ้า” แสดงถึงความเช่ือตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีในอนาคตจะมีพระศรี
อาริยเมตไตรย์มาตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า 
  5. การตีกลองเพล การตีกลองบูชา และการตีกลองในงานบุญ
ประเพณีตา่ง ๆ ทางพระพทุธศาสนาดงัปรากฏข้อความว่า “กลองหน่วยหนึ่งนัน้
ตีเสพเอาบุญแอ๋แอ่นพร้อมบุญเผวสเดือนส่ี” “หน่วยหนึ่งตีเส็งกันยามบุญเดือน
หก ตามประเพณีเฮาสืบมาเด๋ียวนี”้ ตลอดถึงการอ้างคุณของพระรัตนตรัยปก
ปักษ์รักษาผู้มาร่วมสูข่วญักลองอีกด้วย แนวคดิดงักล่าวข้างต้นนีแ้สดงให้เห็นถึง
ความเช่ือมโยงผกูพนัของพระพทุธศาสนากบัวิถีของชมุชนและความเช่ือเร่ืองการ
ท ากลองก่ิงอย่างแนบแนน่ 
 

ศิลปะการแสดงประกอบการตีกลองกิ่ง 
 มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “กลองก่ิง” ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา
ลกัษณะศิลปะการแสดงสู่สานุศิษย์ลูกหลานชาวอุดรธานี ดงัปรากฏในทุกงาน
การแข่งขันเส็งกลองก่ิง หรือการแสดงสาธิตการเส็งกลอง คณะกลองก่ิง 
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วดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอได้ถือปฏิบตัิมานานร่วมทศวรรษ ได้แก่ การไหว้
ครูกลองก่ิง เพ่ือเป็นการสืบสานวฒันธรรม ผู้ ท่ีแสดงกลองก่ิงมีความเคารพนอบ
น้อมต่อครู และขอให้การแสดงจงเป็นไปด้วยดีเป็นท่ีช่ืนชมจากผู้ ชม ทัง้ยงัเป็น
การส่ือเช่ือมโยงอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของผู้แสดงต่อพระคณุบิดามารดาครู
บาอาจารย์และสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิท่ีเคารพบชูา การไหว้ครูกลองก่ิง ของคณะกลองก่ิง
วัดโนนสว่าง ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ซึ่งมีองค์ประกอบศิลปะการแสดง
ประกอบกลองก่ิงแบง่เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ  
  1. ดนตรี เป็นจงัหวะการตีกลองก่ิง ในการแข่งขนัเส็งกลองก่ิง
จะมีขัน้ตอนการเตรียมกลอง ได้แก่ การให้น า้กลองเดาะกลองประกอบการฟ้อน
ไหว้ครูของผู้ ตีกลองก่ิง ในจังหวะต่าง ๆ เร่ิมด้วยจังหวะรัวสามลา จังหวะเซิง้ 
จงัหวะตีกลองแลง และจงัหวะลกูหมดหรือลงจบ  
  จังหวะรัวสามลา ผู้ ตีกลองก่ิงและฉาบใหญ่จะบรรเลงพร้อม
กนั 3 ครัง้ ดงัโน้ตท่ีปรากฏข้างลา่ง  

 
 
 
 

(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 

  จังหวะเซิง้ ผู้ ตีกลองก่ิงและฉาบใหญ่จะบรรเลงตา่งกนั บรรเลง
วนไปเร่ือย ๆ  จนได้สญัญาณเปล่ียนจงัหวะจากฉาบใหญ่ ในการไหว้ครูจงัหวะเซิง้ 
ผู้แสดงการตีกลองก่ิงจะสลบักลุม่กนัระหวา่งกลุม่ผู้ ตีจงัหวะ กบั กลุม่ฟ้อน ดงัโน้ต
ท่ีปรากฏข้างลา่ง 



 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

157 กลองก่ิงพ้ืนบ้านอีสานจังหวัดอุดรธานี : 
มรดกภูมิปัญญาและคุณค่าทางวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 

(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 
  จังหวะตีกลองแลง ผู้ ตีกลองก่ิงขนาดกลาง กลองก่ิงขนาด
ใหญ่และฉาบใหญ่จะบรรเลงต่างกัน และบรรเลงวนไปเร่ือย ๆ จนได้สัญญาณ
เปล่ียนจงัหวะจากฉาบใหญ่ ดงัโน้ตท่ีปรากฏข้างล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 
  จังหวะลูกหมดหรือลงจบ ผู้ ตีกลองก่ิง และฉาบใหญ่จะ
บรรเลงจังหวะการตีท่ีต่างกันในบ้างช่วงเพลง และบรรเลงวนไปเร่ือย ๆ จนได้
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สัญญาณรัวเพ่ือบอกสัญญาณการเปล่ียนจังหวะจากฉาบใหญ่ ห้องท่ี 1 2 3 
มักจะใช้เป็นช่วงเปล่ียนหรือสลับจังหวะ แต่ถ้าต่อเน่ืองด้วยห้องท่ี 4 5 และ 6 
หรือบรรเลงห้องท่ี 1-6 จะเป็นลกูหมดเม่ือจบการแสดง ดงัโน้ตท่ีปรากฏข้างลา่ง 
 
 
 
 
 
 

(ที่มา: สกิุจ พลประถม) 
 
  2. ภาษา  เป็นส่วนของการพากย์หรืออธิบายเก่ียวกับ
ศิลปะการแสดงว่า เป็นการแสดงอะไร ประวัติความเป็นมา ขัน้ตอนไหน และ
แสดงอย่างไร และค าร้องท่ีมีความหมายต่อการแสดงเซิง้กลองก่ิง ท านองคล้าย
กาพย์เซิง้บัง้ไฟ ขณะท่ีร้องประกอบการตีกลองก่ิงจังหวะเซิง้ จะมีการฟ้อนเซิง้
อีสานไปด้วย ดงัตวัอยา่ง กลอนเซิง้กลองก่ิง 

โอ้เฮาโอเฮาโอเฮาโอ  โอมพทุโธนะโมเป็นเค้า 
ข้อยสิเว้าฮีตเก่าโบราณ  เป็นต านานกาพเสง็กลองก่ิง 
ตัง้แตกี่ต้กแตง่ดาวดา  ความเป็นมาโบราณแตเ่ก่า 
เพ่ินเป็นเค้าพาเฮ็ดพาท า  ข้อยสิเว้าปู่ สงักะสา 
ข้อยสิเว้าย่าสงักะสี  ตอ่มาน่ีตะเวน็เกิดพร้อม 
องค์พระเจ้าเกิดพร้อมน ากนั  ดินและน า้เกิดพร้อมสูแ่นว 
ปปูลาสตัว์เกิดมามีพร้อม  ต้นไม้นัน่มีพร้อมสูอ่นั 
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เป็นเชือ้สายสืบมาเดียวนี ้  สองเขือเฒ่าตกแต่งดาวดา 
ปู่ และย่าเอาไม้มาท า           พากนัสร้างกลองเสง็กลองก่ิง...”  

(เนือ้ร้องบทนีมี้ความยาวทัง้หมดร่วม 10 หน้ากระดาษ A4) 
 

3.ท่าทาง เป็นนาฏกรรมพืน้บ้านอีสาน เคล่ือนไหวร่างกายท่า
ฟ้อนเรียบง่ายท่ีแสดงถึงความเคารพนอบน้อมศรัทธาต่อครูกลองก่ิง ความเป็น
พิธีกรรมศกัดิ์สิทธ์ิและความสนุกสนาน ซึ่งผู้ แสดงได้เรียนรู้สืบทอดกันมาแบบ
ชาวบ้าน ส่วนการแต่งกายด้วยผ้าไทยอีสาน เคร่ืองพิธีกรรมเป็นแบบเรียบง่าย 
ท่าฟ้อนหลักได้แก่ ท่าไหว้ส่ีทิศ ท่าฟ้อนรอบกลอง ผู้ บรรเลงจะสลับกลุ่มกัน
ระหวา่งกลุม่ตีกลองและกลุม่ฟ้อนประกอบการไหว้ครู 
 นบัว่าการไหว้ครูเป็นประเพณีอนัดีงาม เป็นศิลปะการแสดงท่ีผู้ ตีกลอง
ก่ิงจะแสดงท่ีมีความหมายแสดงความเคารพต่อครูก่อนการแสดง ยังเป็นการ
เตรียมความพร้อมทัง้ผู้ ตีและกลองก่ิง ผู้ชมได้มีอารมณ์ร่วมในความหมายของ
การไหว้ครู และได้รับความบนัเทิงไปพร้อมกนั  
 

คุณค่าทางวัฒนธรรม 
 คุณค่า หมายถึง สิ่งท่ีมีประโยชน์หรือมีมูลค่าสูง (ส านักงานราช
บณัฑิตยสภา, ม.ป.ป.) ซึง่ในท่ีนีว้ฒันธรรมถือเป็นสิ่งท่ีมีประโยชน์ตอ่สงัคมในแง่
ของภูมิปัญญาท่ีบรรพบรุุษไทย ได้สร้างสรรค์ และสืบทอดมาอย่างตอ่เน่ือง จาก
อดีตสู่ปัจจุบนั ท าให้คนในชาติเกิดความรัก และความภาคภูมิใจ ท่ีจะร่วมแรง
ร่วมใจสืบสานต่อไปในอนาคต ช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่น สร้างความ
ภาคภูมิใจ และศกัดิ์ศรี เกียรติภูมิแก่คนไทย (โครงการสารานุกรมไทยส าหรับ
เยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, ม.ป.ป.) และ
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วัฒนธรรมยังมีลักษณะเป็นทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งก็คือ มรดกภูมิปัญญาทาง
วฒันธรรมของชาต ินัน่เอง  
  

คุณค่าและบทบาทของวิถีชุมชนท่ีมีต่อมรดกภูมิปัญญาทาง
วัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาการท ากลองก่ิงของวดัโนนสว่าง เป็นสิ่งท่ีมีคณุค่าต่อชมุชน
เป็นอยา่งมาก ทัง้ในแง่ของการอนรัุกษ์งานช่างดัง้เดมิ การอนรัุกษ์กรรมวิธีการท า 
วัสดุในการท า ตลอดถึงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ินเอาไว้คู่กับ 
ชุมชน และภูมิปัญญาการท ากลองก่ิงนีย้ังมีส่วนเก่ียวข้องสัมพันธ์กับต านาน
ก าเนิดเมืองอดุรธานีอีกด้วย เป็นเหตใุห้พระพทุธศาสนา ความเช่ือ งานช่าง และ
ประเพณี ถกูหลอ่หลอมรวมกบัวิถีของชมุชน กลายเป็นความสามคัคี เป็นอนัหนึ่ง
อันเดียวกันของผู้ คนในชุมชน ชุมชนทัง้ใน ต าบลหมากหญ้า และในอ าเภอ 
หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ต่างก็ให้ความเคารพศรัทธาต่อพระครูพิพัฒน์
วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง เป็นอย่างสูง และได้มีส่วน
ร่วมกับทางวดัในการอนรัุกษ์ภูมิปัญญาการท ากลองก่ิง การจดัหาวสัดทุ ากลอง 
และการจดังานประเพณีสูข่วญักลองก่ิงและการเส็งกลองก่ิงเป็นประจ าทกุปี  
 

การส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัด
อุดรธานี 

วดัโนนสว่าง ได้ร่วมกบัมหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี โดยการสนบัสนุน
ของส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี และสภาวฒันธรรมจงัหวดัอดุรธานี ใน
การศกึษาวิจยัเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมลูประวตัคิวามเป็นมา และความเช่ือท่ีเก่ียวกบั
กลองก่ิง ขัน้ตอนวิธีการท ากลองก่ิง วสัดใุนการท ากลองก่ิง โดยเฉพาะเอกลกัษณ์
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เฉพาะของกลองก่ิงวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานี มีการอนรัุกษ์
และฟื้นฟูมรดกภูมิปัญญากลองก่ิง จังหวัดอุดรธานี โดยท่ีวัดโนนสว่าง ได้
ด าเนินการอนุรักษ์กระบวนการผลิตกลองไว้ภายในวดั มีการจดัการแข่งขนัเส็ง
กลองก่ิงในงานบุญประจ าปี มีการจัดงานบุญประเพณีสู่ขวัญกลองก่ิง และยงั
ร่วมกบัจงัหวดัในการน ากลองก่ิงไปร่วมจดัแสดงในพิธีการตา่ง ๆ  ของทางจงัหวดั
ด้วย อาทิ น าไปตีในงานเฉลิมพระเกียรติ, ตีเปิดงานป่ันจกัรยาน Bike for Dad-
Bike for Mom และน าไปตีในงานเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตัง้เมืองอดุรธานี 

ด้านการสืบสานและการถ่ายทอดมรดกภมูิปัญญาการท ากลองก่ิงนัน้ มี
การสืบทอดกันภายในวัดและวัดสาขาของวัดโนนสว่าง โดยมีพระภิกษุและ
ฆราวาส เป็นผู้ สืบทอดองค์ความรู้ด้านตา่ง ๆ ในการท ากลองจากพระครูพิพฒัน์
วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดั
อดุรธานี 
 
 
               ภาพที่ 8 แสดงการท ากลองก่ิง 

 
 

 
 
   ภาพที่ 9 อปุกรณ์การตงึหน้ากลองและ 
   ไม้ตีกลองก่ิง 
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ภาพที่ 10 กลองก่ิงที่มีการท าและ
เก็บรักษาไว้ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 งานประเพณีสูข่วญั
กลองก่ิง  
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 การเสง็กลองก่ิงในงาน
บญุประเพณี 
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6. อภปิรายผล 
 
 จากผลการศึกษาเร่ือง กลองก่ิงพืน้บ้านอีสานจงัหวัดอุดรธานี : มรดก
ภูมิปัญญาและคณุคา่ทางวฒันธรรม พบว่า องค์ความรู้เก่ียวกบัการท ากลองก่ิง
เป็นภมูิปัญญาท่ีตกทอดมาจากสมยัโบราณสู่ยคุปัจจบุนั โดยอาศยัการน ากลอง
ก่ิงมาผกูไว้กบัต านานเก่ียวกับพระพทุธศาสนาซึ่งเป็นท่ีเคารพศรัทธาของชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนช่วยกันรักษากลองก่ิงไว้คู่กับการรักษาพระพุทธศาสนา แต่ด้วย
ความเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมท าให้บทบาทของกลองก่ิงท่ีเคยเป็น
อปุกรณ์ในการตีเพ่ือให้สญัญาณบอกเหตรุ้าย ตีเพ่ือเรียกประชมุชาวบ้าน ตีเพ่ือ
แข่งขนักนัด้านพละก าลงัของผู้ชายในแตล่ะหมู่บ้าน ในปัจจบุนับทบาทกลองก่ิง
ต่อชุมชนได้เปล่ียนบทบาทไปหลายอย่าง กล่าวคือ กลองก่ิงถูกน าไปใช้ในการ
แข่งขนัในงานประเพณีในงานบุญประจ าปีของทางวดั กลองก่ิงได้ถูกยกย่องให้
เป็นสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือท่ีว่า จะมีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิปกปักรักษาอยู่จึงต้องมี
ประเพณีสูข่วญักลองก่ิงและมีการเลีย้งนางกลอง การตีเพ่ือทดสอบความแข็งแรง
แขง่ขนักนัได้ปรับเปล่ียนเพิ่มเติมการตีกลองประกอบจงัหวะดนตรี การเต้น ฟ้อน 
ร า ประกอบการแสดงกลองก่ิง เป็นต้น   พระครูพิพฒัน์วิทยาคมแห่งวดัโนนสว่าง 
อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอดุรธานีได้พยายามรักษากรรมวิธีในการผลิตกลองก่ิง
ไว้อย่างละเอียดทุกขัน้ตอน และมีการสืบทอดกรรมวิธีการท ากลองก่ิงให้กับ
พระสงฆ์และชมุชนโดยรอบเอาไว้ด้วย ตลอดถึงการส่งเสริมการจดัการเส็งกลอง
ก่ิงในงานบุญประเพณีประจ าปีของวัดเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย อย่างไรก็ตาม 
กลองก่ิงวดัโนนสว่าง อ าเภอหนองววัซอ จงัหวดัอุดรธานี ได้รับการขึน้ทะเบียน
เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของจงัหวดัอุดรธานีแล้ว และอยู่ในระหว่าง
การพิจารณาเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมในระดบัชาติ โดยกรมส่งเสริม
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วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม โดยการเสนอของจังหวัดอุดรธานีเป็นการขอ
พร้อมกับการขอขึน้ทะเบียนกลองก่ิงในจังหวัดอ่ืน ๆ รวม 5 จังหวัดด้วย 
เพราะฉะนัน้ กลองก่ิงเมืองอดุรธานี อาจจะมีข้อแตกต่างในรายละเอียดกรรมวิธี
การผลิตกลองก่ิง จงัหวะลีลาการตี การเต้น การฟ้อนประกอบการตีกลองก่ิง เม่ือ
เทียบกับการท ากลองและเส็งกลองในจังหวัดอ่ืน ๆ ได้ ซึ่งสามารถศึกษาเพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบกนัได้อีกในอนาคต 
 
7. บทสรุป 
 
 กลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท่ีส าคัญของจังหวัด
อดุรธานีและภาคอีสานในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 1) ภูมิปัญญาด้านงานช่างฝีมือ
ดัง้เดิม ซึ่งสืบทอดมาแต่ครัง้โบราณ มีกรรมวิธีและเคร่ืองมือท่ีเป็นเอกลกัษณ์ใน
การผลิตกลองก่ิงท่ีมีคณุภาพของเสียงตามท่ีต้องการ 2) ภูมิปัญญาด้านความรู้
และการปฏิบตัิเก่ียวกบัธรรมชาติและจกัรวาล โดยในกรรมวิธีการท ากลองก่ิงนัน้ 
เก่ียวข้องกับความในต านานก าเนิดเมืองอุดรธานี และเก่ียวข้องกับวัสดุตาม
ธรรมชาติหลายอย่างท่ีต้องพิถีพิถันในคดัเลือกวสัดตุัง้แต่ชนิดของไม้ท่ีจะน ามา
ท ากลอง ชนิดของหนงัท่ีจะน ามาท าหน้ากลอง ตลอดถึงกรรมวิธีในการแช่หนัง 
เป็นต้น 3. ภมูิปัญญาด้านแนวปฏิบตัิทางสงัคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล 
พระครูพิพฒัน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยตฺุโต) เจ้าอาวาสวดัโนนสว่าง อ าเภอหนอง
ววัซอ จงัหวดัอดุรธานี นอกจากจะได้อนรัุกษ์กรรมวิธีการท ากลองก่ิง อนัเป็นงาน
ช่างฝีมือดัง้เดิมมาแต่โบราณ พร้อมกบัวสัดตุามธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณ์เฉพาะ
แล้ว ยงัได้มีการสืบทอดประเพณีการสู่ขวัญกลองก่ิงควบคู่ไปด้วย โดยการจัด
งานประเพณีสู่ขวัญกลองก่ิงจะจัดเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญประเพณีประจ าปี
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ของทางวัด งานประเพณีดังกล่าวนีย้ังมีการอนุรักษ์การแสดงการฟ้อนร า
ประกอบการตีกลองก่ิง ด้วยท านองเพลงเฉพาะท่ีสืบทอดมาแต่โบราณเช่นกัน 
อีกทัง้ในการจดังานดงักล่าวข้างต้นก็มีการจดัการเส็งกลองก่ิงควบคูไ่ปด้วย เพ่ือ
เป็นการบรูณาการการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท้องถ่ินทัง้ 4 ด้าน คือ งานชา่งฝีมือ 
ความรู้และความเช่ือเก่ียวกบัวสัดธุรรมชาต ิและการสืบสานประเพณีของท้องถ่ิน  
และสืบทอดศลิปะการแสดงแบบโบราณเอาไว้  

ในปี พ.ศ. 2561 ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานี ได้มีการประกาศ
ขึน้ทะเบียนกลองก่ิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมประจ าจงัหวดัอุดรธานี 
ยังได้ส่งเสริมให้มีการน ากลองก่ิงไปร่วมในกิจกรรมการเฉลิมฉลองการก่อตัง้
เมืองอุดรธานีในวันท่ี 18 มกราคม ของทุกปีด้วย นอกจากนีก้รมส่งเสริม
วฒันธรรมและส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัอุดรธานียงัได้ส่งเสริมให้มีการจัดท า
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้วยการจัด
กิจกรรมประชุมสัมมนาเพ่ือรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญา การ
จัดท าหลักสูตรท้องถ่ิน และการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เยาวชนในพืน้ท่ีจังหวัด
อดุรธานี การท ากลองและประเพณีเก่ียวกบักลองก่ิงซึ่งเป็นมรดกภมูิปัญญาทาง
วฒันธรรมของท้องถ่ินเมืองอดุรธานีท่ีมีสถานะใกล้จะสญูหาย ได้กลบักลายมามี
ชีวิตอีกครัง้ด้วยความร่วมมือร่วมใจและพลังศรัทธาของหน่วยงานภาครัฐ วัด 
และชมุชน  
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บทคัดย่อ 
 

บทความนีน้  าเสนอการศึกษาการใหแ้สงสว่างภายในสิมอีสานโบราณ 
เพ่ือปรบัปรุงคณุภาพ และปริมาณของแสงสว่าง เพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว ดว้ย
เทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีแตกต่างกัน ใชว้ิธีการศึกษาโดยการส ารวจภาคสนาม
สิม จ านวน 8 หลงั ในจงัหวดัขอนแก่น มหาสารคาม และนครพนม เพ่ือเก็บขอ้มลู
กายภาพของสิม ปริมาณและคณุภาพของแสงสว่าง ท่ีส่งผลตอ่การใชง้าน และ
บรรยากาศภายในสิม ตามลกัษณะภายในของสิม จากนัน้จ  าลองดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ แสดงบรรยากาศภายในสิมเป็นรูปภาพ เพ่ือใช้ประกอบใน
แบบสอบถามความรูส้ึกท่ีเกิดขึน้จากแสงสว่าง ไดแ้ก่ ความรูส้ึกสงบ ความรูส้ึก
ศกัดิส์ิทธ์ิ ผอ่นคลาย นา่สนใจ และสวยงาม โดยใชม้าตรวดัระดบัความรูส้ึกแบบ
ลิเคิร ์ท (Likert Scale) จ านวน 5 ระดับ และประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติใน
รูปแบบการวิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) โดยใช้
ตวัแปรตน้ และตวัแปรตาม 1 ตวั (One-way ANOVA) จากนัน้ใชว้ิธีการวิเคราะห์
ดว้ยการเปรียบเทียบหลากหลาย (Multiple Comparison) เพ่ือหาค าตอบในการ
ปรบัปรุงดา้นคณุภาพแสงสว่าง 

การศึกษาการปรบัปรุงดา้นปริมาณแสงสว่าง ใชว้ิธีการศึกษาโดยการ
น าภาพจ าลองแสงสว่างภายในสิมท่ีใชใ้นการศึกษาการปรบัปรุงดา้นคุณภาพ 
มาจ าลองปริมาณแสงสว่างดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพ่ือใหมี้ปริมาณความ
สว่างท่ีเหมาะสมกับการใชง้านทางสายตาท่ีเกิดขึน้ภายในสิม โดยอา้งอิงจาก
เกณฑป์ริมาณความสว่างท่ีแนะน า ทัง้ของประเทศไทย (TIEA) และตา่งประเทศ 
(CIE, IESNA, CIBSE) และก าหนดชนิดหลอดไฟ ต าแหน่งดวงโคม การควบคุม
วงจร เพ่ือก าหนดรูปแบบการใหแ้สงสว่าง ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกับการใช้
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งานในบริบทท่ีแตกต่างกัน ไดแ้ก่ การใชง้านเพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
และใชง้านเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การเรียนรูศ้ึกษาสถาปัตยกรรม และ
ชมฮปูแตม้ 

ผลการศึกษาน าเสนอแนวทางการให้แสงสว่างภายในสิม เพ่ือสรา้ง
บรรยากาศใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านในบริบทท่ีแตกต่างกนั แสงสว่างมีบทบาท
ช่วยปรบัปรุงบรรยากาศภายในสิมใหดี้ขึน้ได ้การใชเ้ทคนิคในการใหแ้สงสว่าง
ส าหรบัผูใ้ชง้านในบริบทท่ีแตกต่างกัน รูปแบบการใหแ้สงสว่างส าหรบัประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา จะเน้นการให้ความรูส้ึกสงบ ความศักดิ์สิทธ์ิ ในขณะท่ี
รูปแบบการใหแ้สงสว่างส าหรบัการท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม การชมภาพจิตรกรรม
ฝาผนงั หรือฮปูแตม้ จะเนน้การใหค้วามรูส้ึกน่าสนใจ และสวยงาม ผลการศึกษา
การปรบัปรุงปริมาณแสงสว่างภายในสิม พบว่า หากจ าลองแสงสว่างให้ผ่าน
เกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน า ส่งผลใหบ้รรยากาศโดยรวมมีความสว่างมากเกินไป 
อาจลดทอนบรรยากาศบางอย่างท่ีตอ้งการได ้การติดตัง้อุปกรณเ์พ่ือปรบัระดบั
ความสว่างของหลอดไฟ เพ่ือใหมี้ความยืดหยุ่นในการควบคมุบรรยากาศท่ีเกิด
จากแสงสว่าง ซึ่งในบางกรณี บรรยากาศภายในสิมท่ีไดจ้ากการปรับปรุงแสง
สว่าง มีความจ าเป็นมากกว่าปริมาณแสงสว่างตามมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเพ่ือใชใ้นอาคารสมยัใหม่ 
 
ค าส าคัญ:  สิมอีสาน,  แสงสวา่ง,  แนวทางการใหแ้สงสว่าง 
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ABSTRACT 
 

This article attempted to improve quality and quantity in interior 
lighting of traditional northeastern Thai Sims to engage tourists to come and 
visit by using different lighting techniques. 
 The physical data of Sim, the quality and quantity, which affected 
usage and atmosphere inside its building, were collected by observing 8 
traditional northeastern Thai Sims in 3 northeastern provinces of Thailand; 
Khon Kaen, Maha Sarakham, and Nakhon Phanom. Then, Sim models 
were created with the computer program to display the interior atmosphere 
of Sims and to be put in questionnaires, aiming to help the participants 
share their opinions on the interior lighting of Sims whether they felt 
peaceful, holy, restful, fascinating, or aesthetic on each different lighting 
technique. The participants’ perspective was measured through the Likert 
Scale and analyzed by using statistics with One-way ANOVA model. Then, 
the analysis method by Multiple Comparison was used to find solutions to 
improve the quality of Sims' interior lighting. 
 Studying the adjustment of the lighting quantity, again, the 
computer program was used to create models of Sims and to demonstrate 
levels of light inside Sims to discover suitable lightness to human visual 
perception of brightness under the recommended practice for lighting from 
both Illuminating Engineering Association of Thailand (TIEA) and other 
International Illuminating Engineering Associations (CIE, IESNA, and 
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CIBSE). The models were also used to find types of light bulbs, to plan 
lighting positions, and to control lighting circuits for settling lighting methods 
that would match its usage in different occasions such as religion 
ceremonies, cultural tourism, architectural study, and mural painting 
admiration. 
 Results of improving the quality and quantity of light showed that 
lighting plays an important role in adjusting a better atmosphere of Sim 
inside. With the methods of adjusting light for suitable usage on different 
occasions, it appears that the suitable light for the religious ceremony is a 
kind of light that gives them a feeling of peacefulness and holiness. While 
the suitable light for cultural tourism and mural painting admiration is a kind 
of light that creates fascinating and aesthetic feelings. Also, results of 
adjusting the lighting quantity showed that if the level of light is higher than 
the recommended practice for lighting, the overall atmosphere turns out to 
be too bright, which could prevent some demanded atmosphere to occur. 
Therefore, setting up some tools, in Sim, to adjust the brightness of light 
bulbs is suggested as this method will make it easier to adapt the light to 
match the atmosphere of Sim and the activities held inside it. In some 
cases, the atmosphere inside Sim obtained from lighting improvements is 
more necessary than the amount of illuminance recommended for modern 
buildings. 
  
Keywords:  Sim Temple,  Lighting,  Lighting Guideline 
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1. บทน า 
 

สิม คือ อุโบสถในศาสนาพุทธ เป็นสถาปัตยกรรมพื ้นถ่ินในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย เป็นสถานท่ีท่ีพระวินยัในพุทธบญัญัติก าหนดขึน้
เพ่ือใหพ้ระสงฆใ์ช้ประกอบสังฆกรรมตามกิจของสงฆ ์ (สมใจ นิ่มเล็ก, 2549)  
ในปัจจบุนั สิมโบราณหลายแห่งไม่ไดถ้กูใชง้าน การเปล่ียนแปลงของสิมเกิดจาก
ปัจจยัตามช่วงเวลาตา่ง ๆ เชน่ สงัคม การเมือง การคมนาคม ความตอ้งการพืน้ท่ี
ใหญ่ขึ ้น ความแข็งแรงของอาคาร หรือการปรับเปล่ียนรสนิยมของช่าง 
คณะกรรมการวดั และเจา้ศรทัธา ท าใหเ้กิดการสรา้งอโุบสถหลงัใหม่ทดแทนจาก
แบบส าเร็จรูป และแบบท่ีไดร้บัอิทธิพลมาจากอโุบสถภาคกลาง หรือถกูปล่อยให้
ทรุดโทรมไปตามเวลา (ไธพตัย ์ภูชิสสช์วกรณ,์ 2554) ไม่ไดร้บัการดแูลเอาใจใส่
จากชมุชนในสภาพท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านท่ีเปล่ียนแปลงไป เชน่ การทอ่งเท่ียว
เชิงวฒันธรรมหรือเพ่ือการเรียนรูศ้กึษาสถาปัตยกรรม และการท่องเท่ียวชมภาพ
จิตรกรรมฝาผนงั 

การใหแ้สงสว่างภายในสิมในสมัยก่อน เกิดจากเขียนไข และตะเกียง
เป็นแหล่งก าเนิดแสงหลกั มีการเคล่ือนไหวจากแสงเทียน ใหค้วามรูส้ึกถึงความ
สงบ ศกัดิ์สิทธ์ิ ผ่อนคลาย เพ่ือใชง้านส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ
พระสงฆ ์แต่ในปัจจุบนั การใหแ้สงสว่างเปล่ียนแปลงไป มีการใชแ้สงประดิษฐ์
จากดวงโคมเป็นแหล่งก าเนิดแสงหลัก นอกจากนัน้ สิมยงัมีบริบทการใชง้านท่ี
เปล่ียนแปลงเพิ่มเติม เช่น การท่องเท่ียวเชิงวฒันธรรม หรือเพ่ือการเรียนรูศ้ึกษา
สถาปัตยกรรมและภาพจิตกรรมฝาผนงั (ย่ิงสวสัดิ ์ไชยะกลุ และธีรพฒัน ์หนอง
หารพิทกัษ,์ 2562)  
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สภาพแสงสว่างปัจจุบนัในดา้นคณุภาพ การติดตัง้ดวงโคมมีลักษณะ
การติดตั้งต  าแหน่งดวงโคมอย่างเท่ากันสม ่าเสมอ ส่งผลให้แสงสว่างมีการ 
กระจายอย่างเท่ากนั เพ่ือใหแ้สงสว่างโดยทั่วไป ไม่ไดส้่งเสริมบรรยากาศภายใน
ของสิมเพ่ือการสกัการะบูชา ไดแ้ก่ ความสงบ ความศกัดิ์สิทธ์ิ ความผ่อนคลาย 
นอกจากนีย้ังไม่ไดส้่งเสริมบรรยากาศภายในของสิม เพ่ือดึงดูดนักท่องเท่ียว 
ไดแ้ก่ ความนา่สนใจ และความสวยงาม 

สภาพแสงสว่างภายในสิมส่วนใหญ่มีบรรยากาศคอ่นขา้งมืด มีปริมาณ
แสงสว่างไม่เพียงพอต่อการใช้งาน หากเทียบกับเกณฑ์ปริมาณแสงสว่างท่ี
แนะน าของอาคารสมยัปัจจุบนัของไทย และต่างประเทศ เน่ืองจากรูปแบบทาง
กายภาพของสิม มีลกัษณะช่องเปิดท่ีมีขนาดเล็ก และจ านวนนอ้ย นอกจากนีส้ิม
บางหลงัมีส่วนของชายคาย่ืนโดยรอบอาคาร ส่งผลใหป้ริมาณแสงธรรมชาติไม่
เพียงพอ เม่ือใช้งานภายในสิมในเวลากลางวัน จ าเป็นต้องเปิดไฟร่วมด้วย 
(ธีรพฒัน ์หนองหารพิทักษ์ และย่ิงสวสัดิ์ ไชยะกุล, 2561) ดงัภาพท่ี 1 จากการ
ส ารวจภาคสนามอาคารสิม 
 บทความนีมี้วัตถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอแนวทางการให้แสงสว่าง และ 
การแก้ปัญหาเพ่ือปรับปรุงการให้แสงสว่างตามรูปแบบการใชง้านในบริบทท่ี
แตกตา่งกันในปัจจุบนั โดยใชว้ิธีการสรา้งบรรยากาศภายในสิม โดยการจ าลอง
การให้แสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพ่ือปรับปรุง
คณุภาพแสงสว่าง และใชว้ิธีการจ าลองความสว่างตามวิธีการใหแ้สงสว่างเพื่อ
สรา้งบรรยากาศ ใหผ้่านเกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน า เพ่ือปรบัปรุงปริมาณแสง
สว่าง โดยมีสมมติฐานว่า แนวทางการปรับปรุงแสงสว่างด้วยแสงประดิษฐ์  
จะช่วยเพิ่มความเหมาะสมในดา้นคุณภาพ และปริมาณแสงสว่าง ต่อประเภท
การใชง้านพืน้ท่ีภายในสิมท่ีแตกตา่งกนั 
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       (ก)                                     (ข)          (ค) 
ภาพที่ 1 ตวัอย่างการติดตัง้ และสภาพแสงสว่างปัจจุบนัจากการส ารวจ ไดแ้ก่ (ก) วดัไชยศรี 
จงัหวดัขอนแก่น (ข) วดัสนวนวาร ีพฒันาราม จงัหวดัขอนแก่น และ (ค) วดับรูพาราม จงัหวดั
นครพนม 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 
 2.1 ศึกษาการให้แสงสว่าง เพือ่ปรับปรุงคุณภาพแสงสว่าง 
  2.1.1 ส ารวจภาคสนาม มีวัตถุประสงคเ์พ่ือจ าแนกรูปแบบ
ขององคป์ระกอบภายในของสิม ส ารวจภาคสนามอาคารสิมหลากหลายรูปแบบ 
ทัง้หมด 8 แหง่ ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัขอนแก่น จงัหวดันครพนม และจงัหวดั
มหาสารคาม พบองคป์ระกอบภายในสิมท่ีมีร่วมกัน และแตกต่างกัน ไดแ้ก่ ฝ้า
เพดาน ภาพจิตรกรรมฝาผนงั และองคป์ระกอบช่องเปิด ไม่ไดน้  ามาพิจารณาใน
งานวิจยันี ้เน่ืองจากช่องเปิดท่ีมีเพียงเล็กนอ้ยส่งผลใหส้ิมไดร้บัอิทธิพลจากแสง
ธรรมชาติค่อนขา้งนอ้ย ท าใหแ้ตล่ะช่วงวนั และเวลาท่ีสิมไดร้บัอิทธิพลจากแสง
ธรรมชาติอาจจะไดร้บัแสงสว่างไม่ต่างกันมาก และในงานวิจัยนี ้ไม่ไดศ้ึกษา
ปัจจยัจากแสงธรรมชาติ จึงจ  าแนกรูปแบบภายในของสิมจากองคป์ระกอบฝ้า
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เพดาน และภาพจิตรกรรมฝาผนงั หรือฮปูแตม้ แบง่ออกไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 
(1) สิมท่ีมีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ (2) สิมท่ีมีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ (3) สิม
ท่ีไม่มีฝา้เพดาน และไม่มีฮปูแตม้ และ (4) สิมท่ีไม่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ ดงั
ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 การจ าแนกประเภทของรูปแบบภายในของสิม  
 

มีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

 
 
 
 

 

 

ไดแ้ก่ 
(1) วดัโกศลมชัฌิมาวาส จ.นครพนม 
(2) วดับรูพาราม จ.นครพนม 
 

ไดแ้ก่ 
(1) วดัไชยศร ีจ.ขอนแก่น 
(2) วดัสนวนวารี พฒันาราม จ.ขอนแก่น 
(3) วดัพทุธสมีา จ.นครพนม 
(4) วดัป่าเลไลย ์จ.มหาสารคาม 
 

ไมม่ีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ ไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

  

ไดแ้ก่ 
(1) วดัสระทอง บา้นบวั จ.ขอนแก่น 

ไดแ้ก่ 
(1) วดัโพธาราม จ.มหาสารคาม 
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  2.1.2 ศึกษาทฤษฎีการให้แสงสว่างที่เกี่ยวข้อง การใหแ้สง
สว่างในเชิงคณุภาพ เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศภายในของสิม แบง่พืน้ท่ีการใหแ้สง
สว่างภายในสิมท่ีส าคญั ไดแ้ก่ พืน้ท่ีว่างภายใน ภาพวาดจิตรกรรม (ฮูปแตม้) 
และองคพ์ระประธาน โดยมีทฤษฎีการให้แสงสว่างในเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวข้อง 
ไดแ้ก่ 
  ศึกษาเทคนิคการใหแ้สงสว่างภายในอาคารทัง้หมด 11 รูปแบบ 
(Philip, et al., 2011) น ารูปแบบการใหแ้สงสว่างท่ีอาจจะน ามาใชเ้พ่ือออกแบบแสง
สว่างภายในสิมได ้7 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) Wall grazing (WG) (2) Down lighting (D) 
(3) Wall washing (WW) (4) Uplighting (U) (5) Highlighting (H) (6) Backlighting 
(B) และ (7) Structural lighting (SL) ส่วนเทคนิคท่ีเหลือ ได้แก่ Beam pattern, 
Shadow-pattern, Silhouetting และ Sparkle ไมไ่ดร้วมในงานศกึษานี ้

ศึกษาการให้แสงสว่างส าหรับวัตถุ 3 มิติ เพ่ือใหเ้กิดมิติของ
วตัถ ุแสดงพืน้ผิว รายละเอียด ตลอดจนสรา้งบรรยากาศท่ีน่าสนใจ ประกอบดว้ย
แสง 3 ส่วนคือ (1) แสงหลกั (Key light) ท่ีมีความสว่างมากกว่าบริเวณอ่ืนเพ่ือ
ส่องเนน้ (2) แสงเสริม (Fill light) เป็นแสงในอีกทิศทางท่ีช่วยลบเงาจากแสงหลัก
ไม่ใหค้มชัดเกินไป และ (3) แสงจากดา้นหลัง (Back light) เป็นแสงท่ีส่องจาก
ดา้นหลงัวตัถ ุเพ่ือเนน้ขอบรูปร่างและรูปทรง (พรรณชลทั สรุิโยธิน และการุณย ์
ศภุมิตรโยธิน, 2547) การใหแ้สงเพ่ือใหเ้กิดมิตแิละพืน้ผิวกบัวตัถ ุล าแสงจากดวง
โคมยิ่งสงูขึน้ จะยิ่งเกิดผลการใหแ้สงท่ีน่าต่ืนใจ ต าแหนง่ท่ีเหมาะสมของดวงโคม
ในการจัดแสดงวัตถุ 3 มิติ ควรจะติดตั้งท่ี 30-45 องศาด้านหน้าในระนาบ
แนวนอน และท่ี 30-45 องศาในระนาบแนวตัง้ นอกจากนี ้อุณหภูมิสีของแสง
ส าหรบัอาคารทางศาสนาท่ีแนะน าควรจะอยูร่ะหวา่ง 2700-3000K (The Society 
of Light and Lighting, 2014) 
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จากการศึกษาทฤษฎีการใหแ้สงสว่างท่ีเก่ียวขอ้ง น าขอ้มูลมา
วิเคราะหรู์ปแบบเทคนิคการใหแ้สงสว่างใหส้อดคลอ้งกับทฤษฎีการใหแ้สงสว่าง
ส าหรับวัตถุ 3 มิติ และท่ีอาจจะเหมาะสมกับรูปแบบภายในของสิมแต่ละ
ประเภท เพ่ือใชใ้นการจ าลองรูปภาพบรรยากาศภายในสิมจากการปรบัปรุงแสง
สว่าง โดยก าหนดให้มี 2 รูปแบบการปรับปรุงแสงสว่าง ไดแ้ก่ รูปแบบท่ี (1) 
เทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) คือ เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิมท่ีควรจะมี ไดแ้ก่ 
เทคนิค Down lighting (D) ส าหรับให้แสงสว่างภายในโดยทั่ วไป เทคนิค 
Uplighting (U) Highlighting (H) และBacklighting (B) ส าหรับการส่องเน้นไป
ยังองคพ์ระพุทธ รูปแบบท่ี (2) เทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D U H B+เทคนิค
เพิ่มเติม) คือ เทคนิคพืน้ฐานภายในสิมท่ีควรจะมี เสริมดว้ยเทคนิคการให้แสง
สว่างท่ีมีเฉพาะในแต่ละรูปแบบภายในสิมนัน้ ๆ ท่ีอาจเพิ่มความน่าสนใจ และ
ความสวยงาม ไดแ้ก่ เทคนิค Wall grazing (WG) ส าหรบัสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และ
ไม่มีฮูปแต้ม เทคนิค Wall washing (WW) ส าหรับสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และมีฮู
ปแตม้ เทคนิค Wall grazing (WG) และStructural lighting (SL) ส าหรบัสิมท่ีไม่
มีฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแต้ม เทคนิค Wall washing (WW) และ Structural 
lighting (SL) ส าหรบัสิมท่ีไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

2.1.3 การจ าลองการให้แสงสว่าง จ  าลองการใหแ้สงสว่าง
ภายในสิม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร ์Sketchup (Sketchup, 2019) และ Vray 
3.4 (Chaosgroup, 2019) โดยแบ่งกลุ่มการจ าลองออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) 
สภาพแสงสว่างภายในเดิมของสิม (2) เทคนิคการใหแ้สงสว่างภายในสิม และ (3) 
บรรยากาศภายในสิม จากการออกแบบแสงสวา่ง โดยใชเ้ทคนิคท่ีแตกตา่งรว่มกนั 
ดงัภาพท่ี 3-5 
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(1) มีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ (2) มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

  
(3) ไมม่ีฝา้เพดาน และไมม่ีฮปูแตม้ (4) ไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

ภาพที่ 3 ภาพจ าลองสภาพแสงสวา่งภายในเดิมของสิม 
 

   
(1) Wall grazing (หรือ WG) (2) Downlighting (หรือ D) (3) Wall washing (หรือ WW) 

   
(4) Uplighting (หรือ U) (5) Highlighting (หรือ H) (6) Backlighting (หรือ B) 

 

 

(7) Structural lighting (หรือ SL) 

 

ภาพที่ 4 ภาพจ าลองเทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสมิ 
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การจ าลองบรรยากาศภายในสิม จากการออกแบบแสงสว่าง 
โดยใชเ้ทคนิคท่ีแตกต่างร่วมกัน (ส่วนท่ี 3) ในแต่ละประเภทรูปแบบภายในของ
สิม โดยจ าลองแสงสว่าง 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) ใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีเป็น
พืน้ฐานตามทฤษฎี เพ่ือใหส้ิมมีบรรยากาศท่ีดีขึน้ (การส่องสว่างทั่วไป และการ
ส่องเนน้พระพุทธรูป) ไดแ้ก่ เทคนิค D U H B (2) ใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมร่วมกันกับ
เทคนิคพืน้ฐาน โดยรูปแบบภายในของสิมแต่ละประเภทจะใชเ้ทคนิคเพิ่มเติมท่ี
แตกตา่งกนั ดงัภาพท่ี 5 

 

   
(1) มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 

(ใชเ้ทคนิค D U H B) 
(2) มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B + WG) 

(3) มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B) 

   
(4) มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B + WW) 

(5) ไม่มีฝา้เพดาน  
และไม่มีฮปูแตม้ 

(ใชเ้ทคนิค D U H B) 

(6) ไม่มีฝา้เพดาน  
และไม่มีฮปูแตม้ 

(ใชเ้ทคนิค D U H B + WG SL) 

  

 

(7) ไม่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B) 

(8) ไม่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
(ใชเ้ทคนิค D U H B + WW SL) 

 

ภาพที่ 5 ภาพจ าลองบรรยากาศภายในสมิ จากการออกแบบปรบัปรุงแสงสวา่ง  
โดยใชเ้ทคนิคที่แตกตา่งรว่มกนั 
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2.1.4 การสร้างแบบส ารวจความคิดเห็น น าภาพท่ีไดจ้าก
การจ าลองแสงสว่าง จ านวน 19 ภาพ ดังภาพท่ี 3-5 เพ่ือใช้อ้างอิงใน
แบบสอบถามโดยการแจกแบบสอบถามในพืน้ท่ีบริเวณศาสนสถาน และพืน้ท่ี
โดยรอบ แบ่งส่วนค าถามออกเป็น 4 ส่วน ดังภาพท่ี 6 โดยใช้มาตรวัดระดับ
ความรูส้ึกแบบลิเคิรท์ (Likert Scale) 5 ระดบั ตัง้แต่ นอ้ยท่ีสุด นอ้ย ปานกลาง 
มาก ไปจนถึง มากท่ีสุด (Likert, 1932) และใชก้ารรบัรูค้วามรูส้ึกท่ีเกิดจากแสง
สวา่ง ไดแ้ก่ ความรูส้กึสงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผอ่นคลาย นา่สนใจ และสวยงาม ดงัภาพท่ี 
6 ใชต้ารางส าเร็จรูปของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1967) เพ่ือหาขนาดของกลุ่ม
ตวัอย่างเพ่ือประมาณค่าสดัส่วนของประชากร โดยงานวิจยันี ้ค  านวณจากกลุ่ม
ประชากรท่ีนบัไม่ได ้และใหค้่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรบัไดอ้ยู่ท่ี 10% ดงันัน้ 
ในงานวิจยันีจ้ึงใชก้ลุ่มตวัอย่าง 100 คน เป็นอย่างนอ้ย และก าหนดใหเ้ป็นกลุ่ม
บุคคลเขา้วัด จ านวน 100 คน หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยู่ในพืน้ท่ีศาสนสถาน เช่น 
บคุคลท่ีมกัเขา้ไปยงัศาสนสถานเพ่ือท าบญุ และทอ่งเท่ียว พระภิกษุสงฆ ์เป็นตน้ 
เพ่ือวิเคราะหค์วามคิดเห็นความรูส้ึกท่ีเกิดจากแสงสว่าง 
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               (ก)                 (ข)  

   
 
 
ภาพที่  6 ตัวอย่างแบบสอบถามความคิดเห็น 
ความรูส้ึกที่เกิดจากแสงสว่าง (ก) ส่วนที่ 1 สภาพ
แสงสว่างภายในเดิม (ข) ส่วนท่ี 2 เทคนิคการให้
แสงสว่างภายในสิม และ (ค) ส่วนที่  3 สภาพ
บรรยากาศหลงัออกแบบแสงสวา่ง 
 
 
 

               (ค) 
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  2.1.5 วิเคราะห์ และประมวลผลด้วยวิธีทางสถิติ  เก็บ
ขอ้มูลจากแบบสอบถาม และน ามาประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส  าหรับการค านวณผลทางสถิติ ไดแ้ก่ โปรแกรม SPSS Statistics 19.0 (IBM, 
2019) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าสถิติ และวิธีการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) โดยใชต้วัแปรตน้ และตวัแปรตาม 
1 ตัว (One-way ANOVA) จากนั้นใช้วิธีการวิเคราะห์ด้วยการเปรียบเทียบ
หลากหลาย (Multiple Comparison) ไดแ้ก่การเปรียบคา่เฉล่ียของผลวิจยัทีละคู่
สลับกันไปมาจนกระทั่งครบทุกคู่ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2562) เพ่ือใชเ้ปรียบเทียบ
ค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มเพ่ือหาค าตอบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
หรือไม่ (แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ หรือ P<0.05) โดยมีวตัถปุระสงคใ์น
การหาค าตอบดงันี ้
  1) เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการใหแ้สงสว่างในส่วนท่ี 2 เพ่ือ
หาความแตกตา่ง และเทคนิคท่ีมีผลตอ่การรบัรูค้วามรูส้กึ 
  2) เปรียบเทียบระหว่าง ส่วนท่ี 1 สภาพแสงสว่างภายในเดิม 
กับส่วนท่ี 3 สภาพบรรยากาศหลงัออกแบบแสงสว่าง แบบท่ี 1 เทคนิคพืน้ฐาน 
(ใชเ้ทคนิค D U H B) และเปรียบเทียบระหว่าง ส่วนท่ี 3 สภาพบรรยากาศหลัง
ออกแบบแสงสว่าง แบบท่ี 1 เทคนิคพืน้ฐาน (ใชเ้ทคนิค D U H B) กับส่วนท่ี 3 
สภาพบรรยากาศหลงัออกแบบแสงสว่าง แบบท่ี 2 เทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (ใช้
เทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) 
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 2.2 ศึกษาการให้แสงสว่าง เพือ่ปรับปรุงปริมาณแสงสว่าง 
  2.2.1 จ าแนกรูปแบบภายในของสิม วิเคราะหรู์ปแบบการ
ใหแ้สงสว่างภายในสิมจากบริบทการใชง้านท่ีแตกต่างกัน อา้งอิงจากกิจกรรม
การใชง้านทางสายตา ไดแ้ก่ การใชง้านส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดย
ใชรู้ปแบบการใหแ้สงสว่างดว้ยเทคนิคพืน้ฐาน (ใชเ้ทคนิค D U H B) และการใช้
งานส าหรบัท่องเท่ียวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั หรือฮปูแตม้ โดยใชรู้ปแบบการให้
แสงสว่างดว้ยเทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (ใชเ้ทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) 
จ  าลองในสิมท่ีมีฮปูแตม้เพียงอย่างเดียว ดงัภาพท่ี 7 
 

 
 
 
 
 

 
 

(ก) (ข) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ค) (ง) 
ภาพที่ 7 รูปแบบภายในสมิที่ใชใ้นการจ าลองดว้ยโปรแกรม DIALux จ าแนกตามบรบิทการใช้
งาน (ก) สิมที่มีฝา้เพดาน ส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (ข) สิมที่มีฝา้เพดาน ส าหรบั
ท่องเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนัง (ค) สิมที่ไม่มีฝ้าเพดาน ส าหรบัประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา (ง) สมิที่ไมม่ีฝา้เพดาน ส าหรบัทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
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  2.2.2 จ าลองแสงสว่างด้วยโปรแกรม DIALux จ  าลองการให้
แสงสว่างภายใตแ้สงประดิษฐ์ ใชช้นิดดวงโคม ชนิดหลอดไฟ ต าแหน่งการติดตัง้ 
อา้งอิงตามเทคนิคท่ีใชต้ามบริบทการใชง้าน ดว้ยโปรแกรม DIALux 4.12 (DIAL 
GmbH, 2019) ใหผ้่านเกณฑค์วามสว่าง อา้งอิงจากเกณฑค์วามสว่างอาคาร
ประเภทอุโบสถท่ีแนะน า ได้แก่ TIEA (TIEA, 2005), CIE (CIE, 2001), IESNA 
(IESNA, 2003) และ CIBSE (CIBSE ,1994) โดยแบง่พืน้ท่ีการท างานทางสายตา
เป็นทางสญัจร (ท่ีระดบัสงูจากพืน้ 0.00 เมตร แนวนอน) การอา่นหนงัสือบทสวด
มนต ์(ท่ีระดบัสูงจากพืน้ 0.50 เมตร แนวนอน) พระพุทธรูป (ท่ีระดบัสูงจากพืน้ 
1.00 เมตร แนวตัง้) และผนังท่ีมีภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังโดยท่ีเกณฑ ์TIEA, 
CIE, IESNA ก าหนดคา่ความสว่าง (Illuminance) ท่ีแนะน าไวท่ี้ 100 lux ส าหรบั
ทางสัญจร 300 lux ส าหรับการอ่านหนังสือบทสวดมนต ์บริเวณพระพุทธรูป  
และบริเวณผนังภาพวาดจิตรกรรม และเกณฑ์ CIBSE ก าหนดไว้ท่ี 100 lux 
ส าหรับทางสัญจร 150-300 lux ส าหรับการอ่านหนังสือ และผนังภาพวาด
จิตรกรรม ส าหรบัคา่ความสม ่าเสมอของความส่องสว่าง (Illuminance uniformity 
หรือ 

OU ) อา้งอิงเกณฑข์อง TIEA ซึ่งก าหนดไวไ้มต่  ่ากว่า 0.4  
ก าหนดใหค้่าสมัประสิทธ์ิการสะทอ้นแสง (Reflectance) ของ

พืน้ผิวภายในสิมในการจ าลองแสงสว่างอ้างอิงจากค่าเฉล่ียจากสิมท่ีท าการ
ส ารวจภาคสนามจ านวน 8 แหง่ 3 จงัหวดั แบง่เป็น 6 พืน้ผิว ไดแ้ก่ ผิวพืน้ภายใน 
มีคา่เทา่กบั 0.20 ผิวผนงัภาพจิตรกรรมภายใน มีคา่เทา่กบั 0.27 ผิวเพดาน มีคา่
เท่ากับ 0.47 ส  าหรบัสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และ 0.20 ส  าหรบัสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน ผิว
บริเวณฐานพระพุทธรูป มีคา่เท่ากับ 0.43 และผิวพืน้ภายนอกโดยรอบสิม มีค่า
เทา่กบั 0.20 
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ภาพที่ 8 แสดงรายละเอียดต าแหน่งการติดตัง้ และชนิดดวงโคมในรูปแบบสิมที่มีฝา้เพดาน 
และมีฮปูแตม้ (ซา้ย) และรูปแบบสมิที่ไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ (ขวา) 
 
  จากภาพท่ี 8 การจ าลองต าแหน่งการติดตัง้ดวงโคมภายในสิม 
ใหส้อดคลอ้งกับภาพจ าลองในส่วนท่ี 3 สภาพหลงัออกแบบปรบัปรุงแสงสว่าง 
จากการวิเคราะหบ์ริบทการใชง้านภายในสิมปัจจุบนั สามารถแบ่งการใชง้าน
ภายในสิมได้เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) การใช้งานเพ่ือประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา โดยใชเ้ทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) ในการจ าลอง และ (2) การใชง้านเพ่ือ
ท่องเท่ียวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั โดยใชเ้ทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D U H B+
เพิ่มเติม) ในการจ าลอง ใชด้วงโคมชนิด Downlight เพ่ือใหแ้สงสว่างทั่วไป ดวง
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โคมชนิดฝังพืน้ ฝา้เพดาน และบนฐานองคพ์ระพทุธรูป ปรบัองศาได ้เพ่ือใหแ้สง
สว่างส่องเนน้ไปยงัองคพ์ระพุทธรูปใหมี้ความเด่นชัด ดวงโคมชนิด Track light 
เพ่ือใหแ้สงสว่างส่องเนน้ไปยังผนังฮูปแตม้ และดวงโคมชนิดซ่อนหลืบ (Cove 
light) เพ่ือสอ่งเนน้องคป์ระกอบของโครงสรา้งภายใตห้ลงัคา ส าหรบัสิมท่ีไม่มีฝ้า
เพดาน จ านวนของดวงโคม ทดลองติดตัง้ และถกูเพิ่มจ านวนจนไดค้วามสว่างท่ี
ผา่นเกณฑม์าตรฐาน  
  จากรูปแบบการติดตัง้ต  าแหน่ง และชนิดของดวงโคมข้างตน้ 
สามารถก าหนดรูปแบบการใชง้านภายในตามบริบทโดยการควบคมุการเปิด-ปิด 
สวิตซไ์ฟ แบง่เป็น 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ (1) การใชง้านส าหรบัพิธีกรรมทางศาสนา ให้
พิจารณาปิดโคม Track light เพ่ือลดจุดสนใจ และเน้นความสว่างไปยังองค์
พระพุทธรูป (2) การใชง้านส าหรับท่องเท่ียวชมฮูปแตม้ ใหพ้ิจารณาเปิดโคม 
Track light หรือ Cove light ส าหรับสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน เพ่ือเน้นผนังฮูปแต้ม 
หรือเพิ่มลกูเล่นของแสงใหมี้ความน่าสนใจ เม่ือจ าลองความสว่างใหผ้่านเกณฑ์
มาตรฐานตามการใชง้านทางสายตาในแต่ละบริบท พบว่า บรรยากาศของแสงท่ี
ไดจ้ากการจ าลองอาจมีความสว่างมากเกินไป อาจลดทอนบรรยากาศท่ีตอ้งการ
ได ้เช่น ความสงบ ความศักดิ์สิทธ์ิ น่าเคารพ จึงพิจารณาการติดตัง้อุปกรณ์
ส าหรบัหรี่ไฟ (Dimmer) ในโคมชนิด Downlight เพ่ือลดแสงสว่างทั่วไป และเพิ่ม
ความยืดหยุ่นในการควบคมุความสว่าง และปรบัเนน้องคป์ระกอบภายในสิม ไม่
ว่าจะเป็นผนงัฮูปแตม้ หรือองคพ์ระพุทธรูป ในบริบทท่ีอาจไม่ตอ้งการปริมาณ
ความสวา่งท่ีเพียงพอ เชน่ ไมต่อ้งการอา่นบทสวดมนตภ์ายในสิม แตเ่พียงเพ่ือให้
มีบรรยากาศตามท่ีตอ้งการเพียงเทา่นัน้ ดงัภาพท่ี 9-10 
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ประกอบพิธีกรรม 
(เทคนิค D U H B) 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 0% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 25% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 50% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 75% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW) Dimmer 100% 

 
ภาพที่ 9 ภาพจ าลองภายในสิมรูปแบบมีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ ดว้ยโปรแกรม DIALux 
จ าแนกตามบรบิทการใชง้าน 
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ประกอบพิธีกรรม 
(เทคนิค D U H B) 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 0% 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 25% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 50% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 75% 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั 
(เทคนิค D U H B+WW SL) Dimmer 100% 

 
ภาพที่ 10 ภาพจ าลองภายในสมิรูปแบบไมม่ีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ ดว้ยโปรแกรม DIALux 
จ าแนกตามบรบิทการใชง้าน 
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3. ผลการศึกษา 
 

 3.1 ผลการศึกษาการปรับปรุงคุณภาพแสงสว่าง 
  3.1.1 ผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็น การเก็บ
ขอ้มลูการรบัรูค้วามรูส้ึกท่ีเกิดจากแสงสว่างในกลุ่มบคุคลเขา้วดั จ  านวน 100 คน 
โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามในพืน้ท่ีศาสนสถาน และบริเวณโดยรอบ โดยมีเพศ
ชาย และเพศหญิง มีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี ไปจนถึงมากกว่า 50 ปีขึน้ไป เป็นบคุคลท่ี
รูจ้กั และไม่รูจ้กัการใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างเพ่ืองานออกแบบภายใน (Interior 
lighting techniques) ดงัตารางท่ี 2 
 

ตารางท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัดจากการแจกแบบสอบถามใน
พืน้ท่ีศาสนสถาน และบรเิวณโดยรอบ 

 

ประเภทของบุคคล 
กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด (จ านวน 100 คน) 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
เพศ 
เพศชาย 50 50 
เพศหญิง 50 50 
อาย ุ
อายตุ  ่ากวา่ 20 ปี 27 27 
ชว่งอายรุะหวา่ง 20-29 ปี 38 38 
ชว่งอายรุะหวา่ง 30-39 ปี 16 16 
ชว่งอายรุะหวา่ง 40-49 ปี 13 13 
อาย ุ50 ปีขึน้ไป 5 5 
รูจ้กัการใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสวา่งเพ่ืองานออกแบบภายใน (Interior Lighting technique) 
รูจ้กั 41 41 
ไมรู่จ้กั 59 59 
มกัจะเขา้วดัดว้ยเหตผุลใด 
ทอ่งเที่ยว และท าบญุ 64 64 
ท าบญุ 28 28 
เป็นพระภิกษุสงฆ ์ 8 8 
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  คา่เฉล่ียจากการตอบแบบสอบถามในกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้
วดั โดยใชก้ารแจกแบบสอบถามในพืน้ท่ีศาสนสถาน พบว่า บรรยากาศภายใน
สิม หลังออกแบบปรับปรุงแสงสว่าง (ส่วนท่ี 3) มีค่าเฉล่ียมากกว่าสภาพแสง
สว่างภายในเดิมของสิม (ส่วนท่ี  1) ในทุกการรับรู ้ความรู้สึก ในส่วนท่ี 3 
บรรยากาศภายในสิม หลงัออกแบบปรบัปรุงแสงสว่าง พบว่า การใหแ้สงสว่าง
โดยเทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) มีค่าเฉล่ียมากกว่า การใหแ้สงสว่างโดยเทคนิค
พืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D U H B+เพิ่มเติม) ในการรบัรูค้วามรูส้ึก สงบ และศกัดิส์ิทธ์ิ 
ส  าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝ้าเพดาน และนอ้ยกว่าในการรบัรูค้วามรูส้ึก ผ่อนคลาย 
นา่สนใจ และสวยงาม ในทกุรูปแบบภายในของสิม ในสว่นท่ี 2 เทคนิคการใหแ้สง
สว่างพบว่า เทคนิค Highlighting มีคา่เฉล่ียมากท่ีสุดในทุกความรูส้ึก รองลงมา
เป็นเทคนิค Downlighting และ Uplighting มีคา่เฉล่ียมากในดา้นความสงบ และ
ความศกัดิส์ิทธ์ิ เทคนิค Downlighting และ Wall grazing มีคา่เฉล่ียมากในดา้น
ความผ่อนคลาย สบายใจ เทคนิค Wall washing และ Wall grazing มีค่าเฉล่ีย
มากในดา้นความนา่สนใจ และความสวยงาม ดงัตารางท่ี 3 
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ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียการรับรู ้ความรู้สึกท่ีเกิดจากแสงสว่าง ต่อภาพ
จ าลองทัง้ 19 ภาพ ของกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้วดั จ  านวน 100 คน จากการแจก
แบบสอบถามในพืน้ท่ีศาสนสถาน และบรเิวณโดยรอบ 
 

ตารางค่าเฉล่ียการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากแสงสว่าง ของกลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 

ภาพจ าลองบรรยากาศภายใน  
ทีเ่กิดขึน้จากแสงสว่างของสิม 

การรับรู้ความรู้สึกทีเ่กิดจากแสงสว่าง 
สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ สวยงาม 

สว่นที่ 1 สภาพแสงสวา่งภายในเดิมของสิม 
1. สิมที่มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 3.68 3.42 3.30 3.24 3.17 
2. สิมที่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 3.19 3.15 2.77 2.82 2.84 
3. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 3.49 3.20 2.95 2.70 2.66 
4. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 2.86 2.78 2.56 2.53 2.43 
สว่นที่ 2 เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิมที่แตกตา่งกนั 
1. Wall grazing 3.72 3.62 3.71 3.77 3.78 
2. Downlighting 4.28 3.98 3.86 3.32 3.43 
3. Wall washing 3.31 3.25 3.50 3.79 3.73 
4. Uplighting 4.23 4.19 3.28 3.68 3.39 
5. Highlighting 4.59 4.55 4.18 4.52 4.34 
6. Backlighting 4.03 3.96 3.14 3.64 3.22 
7. Structural lighting 3.81 3.77 3.62 3.75 3.65 
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ตารางท่ี 3 (ตอ่) 
 

ตารางค่าเฉล่ียการรับรู้ความรู้สึกที่เกิดจากแสงสว่าง ของกลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
ภาพจ าลองบรรยากาศภายใน  
ทีเ่กิดขึน้จากแสงสว่างของสิม 

การรับรู้ความรู้สึกทีเ่กิดจากแสงสว่าง 
สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ สวยงาม 

สว่นที่ 3 บรรยากาศภายในสิม จากการออกแบบปรบัปรุงแสงสวา่ง โดยใชเ้ทคนิคที่แตกตา่งรว่มกนั 
1. สิมที่มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

4.31 4.26 3.96 3.98 4.09 

2. สิมที่มีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WG) 

3.87 3.98 4.29 4.39 4.34 

3. สิมที่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

3.90 3.93 3.85 3.98 3.95 

4. สิมที่มีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WW) 

3.78 3.88 4.14 4.31 4.31 

5. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

4.32 4.23 3.94 3.98 3.96 

6. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WG SL) 

4.08 4.24 4.31 4.54 4.51 

7. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B) 

4.07 3.87 3.99 3.97 3.91 

8. สิมที่ไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
   (ใชเ้ทคนิค D U H B + WW SL) 

3.84 3.93 4.16 4.30 4.34 

 
  3.1.2 ผลการประมวลผลด้วยวิ ธีทางสถิติ  ใช้วิ ธีการ
วิเคราะหค์วามแปรปรวน (Analysis of Variance - ANOVA) โดยใช้ตัวแปรต้น 
และตวัแปรตาม 1 ตวั (One-way ANOVA) เพ่ือหาค าตอบวา่ระหว่างกลุม่ตวัแปร
ท่ีใชเ้ปรียบเทียบคา่เฉล่ียทัง้หมด มีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จากนัน้ เพ่ือหาค าตอบว่ากลุ่มใดแตกตา่งจากกลุ่มใดและกลุ่มใดไม่แตกตา่งจาก
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กลุม่ใดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม ่จงึใชก้ารวิเคราะหเ์ปรียบเทียบคา่เฉล่ีย 
โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย (Multiple Comparison) เปรียบคา่เฉล่ียของ
ผลวิจยัทีละคู่สลบักันไปมาจนกระทั่งครบทุกคู ่เพ่ือเปรียบเทียบระหว่างเทคนิค
การให้แสงสว่างแต่ละเทคนิคภายในกลุ่มเทคนิคการให้แสงสว่างภายในสิม 
(ส่วนท่ี 2) และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มสภาพแสงสว่างภายในเดิม (ส่วนท่ี 1) 
กับกลุ่มบรรยากาศภายในสิม หลังออกแบบปรับปรุงแสงสว่าง (ส่วนท่ี  3) ดงั
ตารางท่ี 4-8 
  1) เปรียบเทียบระหว่างเทคนิคการให้แสงสว่างภายในกลุ่ม
เทคนิคการให้แสงสว่าง การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเทคนิคภายในกลุ่ม
เทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิม ดงัตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยใชว้ิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ภาพจ าลองเทคนิคการใหแ้สงสวา่งภายในสิม (สว่นท่ี 2) 
ในกลุม่ตวัอย่างบคุคลเขา้วดั 
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ตารางที่ 4 (ตอ่) 
 

ภาพจ าลอง
เทคนิค 

การรับรู้ความรู้สึก กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ สวยงาม 

เทคนิค (A) เทคนิค (B) 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 
ค่าเฉล่ีย 

(A-B) Sig. 

Wall grazing 

Downlighting -0.56 0.000* -0.36 0.082 -0.15 1.000 0.45 0.013* 0.35 0.214 

Wallwashing 0.41 0.024* 0.37 0.064 0.21 1.000 -0.02 1.000 0.05 1.000 

Uplighting -0.51 0.001* -0.57 0.000* 0.43 0.021* 0.09 1.000 0.39 0.089 

Highlighting -0.87 0.000* -0.93 0.000* -0.47 0.007* -0.75 0.000* -0.56 0.001* 

Backlighting -0.31 0.285 -0.34 0.135 0.57 0.000* 0.13 1.000 0.56 0.001* 
Structural-
lighting 

-0.09 1.000 -0.15 1.000 0.09 1.000 0.02 1.000 0.13 1.000 

Downlighting 

Wallwashing 0.97 0.000* 0.73 0.000* 0.36 0.123 -0.47 0.007* -0.30 0.579 

Uplighting 0.05 1.000 -0.21 1.000 0.58 0.000* -0.36 0.126 0.04 1.000 

Highlighting -0.31 0.285 -0.57 0.000* -0.32 0.300 -1.20 0.000* -0.91 0.000* 

Backlighting 0.25 0.974 0.02 1.000 0.72 0.000* -0.32 0.304 0.21 1.000 
Structural- 
lighting 

0.47 0.004* 0.21 1.000 0.24 1.000 -0.43 0.022* -0.22 1.000 

Wall washing 

Uplighting -0.92 0.000* -0.94 0.000* 0.22 1.000 0.11 1.000 0.34 0.264 

Highlighting -1.28 0.000* -1.30 0.000* -0.68 0.000* -0.73 0.000* -0.61 0.000* 

Backlighting -0.72 0.000* -0.71 0.000* 0.36 0.123 0.15 1.000 0.51 0.004* 
Structural-
lighting 

-0.50 0.002* -0.52 0.001* -0.12 1.000 0.04 1.000 0.08 1.000 

Uplighting 

Highlighting -0.36 0.088 -0.36 0.082 -0.90 0.000* -0.84 0.000* -0.95 0.000* 

Backlighting 0.20 1.000 0.23 1.000 0.14 1.000 0.04 1.000 0.17 1.000 
Structural- 
lighting 

0.42 0.018* 0.42 0.016* -0.34 0.194 -0.07 1.000 -0.26 1.000 

Highlighting 
Backlighting 0.56 0.000* 0.59 0.000* 1.04 0.000* 0.88 0.000* 1.12 0.000* 
Structural- 
lighting 

0.78 0.000* 0.78 0.000* 0.56 0.000* 0.77 0.000* 0.69 0.000* 

Backlighting 
Structural- 
lighting 

0.22 1.000 0.19 1.000 -0.48 0.000* -0.11 1.000 -0.43 0.034* 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
 

 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างเทคนิคภายในกลุ่มเทคนิคการให้
แสงสว่างภายในสิม (ส่วนท่ี 2) ในกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้วดั พบว่า มีจ  านวนคู่
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เปรียบเทียบท่ีมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติมากท่ีสุด ไดแ้ก่ 
ความรูส้ึกสงบ ศักดิ์สิทธ์ิ ผ่อนคลาย น่าสนใจ และสวยงาม ตามล าดับ เม่ือ
พิจารณาเทคนิคท่ีมีผลต่อความรูส้ึก ตอ้งพิจารณาเป็นรายคู่เปรียบเทียบซึ่ง
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
  2) เปรียบเทียบระหว่างสภาพแสงสว่างภายในเดิม กับสภาพ
แสงสว่างหลงัออกแบบปรบัปรุง แบง่การเปรียบเทียบคา่เฉล่ียระหว่างสภาพแสง
สว่างภายในเดิม กับสภาพแสงสว่างหลังออกแบบปรับปรุง ออกเป็น 3 คู่
เปรียบเทียบ ดังตารางท่ี 5-8 ไดแ้ก่ 1) เปรียบเทียบระหว่าง สภาพแสงสว่าง
ภายในเดิม กับสภาพแสงสว่างหลังออกแบบปรับปรุง (เทคนิค D U H B) 2) 
เปรียบเทียบระหวา่งสภาพแสงสว่างภายในเดมิ กบัสภาพแสงสว่างหลงัออกแบบ
ปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) และ 3) เปรียบเทียบระหว่างสภาพ
แสงสว่างหลังออกแบบปรับปรุง (เทคนิค D U H B) กับสภาพแสงสว่างหลัง
ออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+เทคนิคเพิ่มเตมิ) 
  ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียระหว่างกลุ่มสภาพแสงสว่าง
ภายในเดิม (ส่วนท่ี 1) กบักลุ่มบรรยากาศภายในสิม หลงัออกแบบปรบัปรุงแสง
สวา่ง (สว่นท่ี 3) ในกลุม่ตวัอย่างบคุคลเขา้วดั พบวา่สภาพหลงัออกแบบปรบัปรุง
แสงสว่าง (ส่วนท่ี 3) มีคา่เฉล่ียมีคา่มากกว่า สภาพแสงสว่างภายในเดิม (ส่วนท่ี 
1) ในทกุความรูส้ึก และแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติทัง้หมดทกุรูปแบบ 
ยกเวน้ ในดา้นความรูส้ึกสงบ ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้  
  ผลการเปรียบเทียบระหว่างสภาพหลังออกแบบปรบัปรุงแสง
สว่าง (ส่วนท่ี 3) ดว้ยเทคนิคพืน้ฐาน (D U H B) กบัเทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม (D 
U H B+เทคนิคเพิ่มเติม) ในกลุ่มตวัอย่างบุคคลเขา้วัด พบว่า เทคนิคพืน้ฐานมี
คา่เฉล่ียมากกว่าเทคนิคพืน้ฐาน+เพิ่มเติม ในดา้นความรูส้ึกสงบ และศกัดิ์สิทธ์ิ 
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ยกเวน้ รูปแบบสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแตม้ และรูปแบบสิมท่ีไม่มีฝ้า
เพดาน และมีฮปูแตม้ แตน่อ้ยกว่าในดา้นการรบัรูค้วามรูส้ึกผ่อนคลาย น่าสนใจ 
และสวยงาม ในทกุรูปแบบสิม โดยมีความแตกตา่งกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ในทกุความรูส้ึก ยกเวน้ความสวยงาม ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝา้เพดาน และไม่มี 
ฮูปแตม้ ความรูส้ึกน่าสนใจ และความสวยงามส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝ้าเพดาน 
และมีฮูปแตม้ และรูปแบบสิมท่ีไม่มีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ ความรูส้ึกผ่อน
คลาย นา่สนใจ และสวยงาม ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
ดงัตารางท่ี 5-8 
 

ตารางท่ี 5 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทมีฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีมี่ฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ทิธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 3.68 3.42 3.30 3.24 3.17 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B) 4.31 4.26 3.96 3.98 4.09 
Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 3.68 3.42 3.30 3.24 3.17 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+WG) 3.87 3.98 4.29 4.39 4.34 
Sig. 0.278 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B) 4.31 4.26 3.96 3.98 4.09 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B+WG) 3.87 3.98 4.29 4.39 4.34 
Sig. 0.000* 0.041* 0.013* 0.002* 0.089 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางท่ี 6 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทมีฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 
 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีมี่ฝ้าเพดาน และมีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 3.19 3.15 2.77 2.82 2.84 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

3.90 3.93 3.85 3.98 3.95 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 3.19 3.15 2.77 2.82 2.84 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW) 

3.78 3.88 4.14 4.31 4.31 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

3.90 3.93 3.85 3.98 3.95 

หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW) 

3.78 3.88 4.14 4.31 4.31 

Sig. 1.000 1.000 0.060 0.024* 0.015* 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05 
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ตารางท่ี 7 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ 
 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีไ่ม่มีฝ้าเพดาน และไม่มีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 3.49 3.20 2.95 2.70 2.66 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

4.32 4.23 3.94 3.98 3.96 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 3.49 3.20 2.95 2.70 2.66 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WG SL) 

4.08 4.24 4.31 4.54 4.51 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

4.32 4.23 3.94 3.98 3.96 

หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WG SL) 

4.08 4.24 4.31 4.54 4.51 

Sig. 0.067 1.000 0.003* 0.000* 0.000* 

* แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<0.05) 
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ตารางท่ี 8 เปรียบเทียบค่าเฉล่ีย โดยวิธีการเปรียบเทียบหลากหลาย 
(Multiple Comparison) ระหว่างภาพจ าลองก่อน และหลังปรับปรุงแสงสว่าง 
ส าหรบัสิมประเภทไมมี่ฝา้เพดาน และมีฮปูแตม้ 

 

ภาพจ าลองสภาพแสงสว่าง 
(สิมทีไ่ม่มีฝ้าเพดาน และมีฮูปแต้ม) 

กลุ่มตัวอย่างบุคคลเข้าวัด 
คา่เฉล่ีย (Mean) การรบัรูค้วามรูส้กึที่เกิดจากแสงสว่าง 

สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ 
ผ่อน
คลาย 

น่าสนใจ สวยงาม 

แสงสวา่งภายในเดิม 2.86 2.78 2.56 2.53 2.43 
หลงัออกแบบปรบัปรุง (เทคนิค D U H B) 4.07 3.87 3.99 3.97 3.91 
Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
แสงสวา่งภายในเดิม 2.86 2.78 2.56 2.53 2.43 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW SL) 

3.84 3.93 4.16 4.30 4.34 

Sig. 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 
หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B) 

4.07 3.87 3.99 3.97 3.91 

หลงัออกแบบปรบัปรุง  
(เทคนิค D U H B + WW SL) 

3.84 3.93 4.16 4.30 4.34 

Sig. 0.159 1.000 0.505 0.028* 0.003* 

* แตกตา่งอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต ิ(P<0.05) 
  

3.2 ผลการศึกษาการปรับปรุงปริมาณแสงสว่าง 
ผลจากการจ าลองแสงสวา่งดว้ยโปรแกรม DIALux 4.12 ตามรูปแบบการ

ใชง้านตามบริบทท่ีแตกต่างกันใหผ้่านเกณฑท่ี์แนะน า ส าหรบัรูปแบบสิมท่ีมีฝา้
เพดาน และมีฮปูแตม้ และสิมท่ีไมมี่ฝา้เพดาน และไมมี่ฮปูแตม้ ดงัตารางท่ี 9-10 
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ตารางท่ี 9 ปรมิาณความสว่างเฉล่ีย (
avE ) และความสม ่าเสมอของการ

ส่องสว่าง ( OU ) ภายใตก้ารจ าลองแสงประดิษฐ์ ส  าหรบัสิมประเภทมีฝา้เพดาน 
และมีฮปูแตม้ 
 

พืน้ทีท่ างาน
ทางสายตา 
(Task) 

รูปแบบภายในสิมประเภทมีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ จ าแนกตามบริบทการใช้งาน 

ประกอบ 
พธีิกรรม 
(เทคนิค  
D U H B) 

ทอ่งเที่ยวชมภาพจติรกรรมฝาผนัง 
(เทคนิค D U H B + WW) 

Dimmer 0% Dimmer 25% Dimmer 50% Dimmer 75% Dimmer 100% 
 

avE  

 

OU  

 

avE
 

 

OU  

 

avE  

 

OU
 

 

avE
 

 

OU
 

 

avE  

 

OU  

 

avE  

 

OU  

ทางสญัจร  

(+0.00) 

299 0.53 131 0.39 196 0.70 262 0.74 328 0.7 394 0.69 

อา่นหนงัสือ  

(+0.50) 

346 0.45 155 0.30 230 0.65 306 0.66 382 0.62 458 0.60 

พระพทุธรูป  

(+1.00) 

800 0.40 648 0.28 692 0.33 736 0.37 779 0.40 823 0.43 

ผนงัฮปูแตม้ 1 

(ดา้นหนา้) 

180* 0.70* 132 0.50 174 0.54 217 0.57 259 0.59 302 0.60 

ผนงัฮปูแตม้ 2 

(ดา้นซา้ย) 

194* 0.40* 130 0.48 174 0.52 218 0.54 262 0.55 306 0.53 

ผนงัฮปูแตม้ 3 

(ดา้นขวา) 

193* 0.39* 129 0.47 173 0.51 216 0.53 260 0.55 304 0.52 

ผนงัฮปูแตม้ 4 

(ดา้นหลงั) 

138* 0.48* 221 0.43 241 0.42 262 0.42 282 0.42 302 0.40 

*การใชง้านแสงสว่างส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ไดเ้ปิดใชง้าน Track 
Light ส าหรบัสอ่งเนน้ผนงัฮปูแตม้  
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ตารางท่ี 10 ปริมาณความสว่างเฉล่ีย (
avE ) และความสม ่าเสมอของ

การส่องสว่าง ( OU ) ภายใตก้ารจ าลองแสงประดิษฐ์ ส  าหรบัสิมประเภทไม่มีฝ้า
เพดาน และมีฮปูแตม้ 

 

พืน้ทีท่ างาน
ทางสายตา 
(Task) 

รูปแบบภายในสิมประเภทไม่มีฝ้าเพดาน และมีฮูปแตม้ จ าแนกตามบริบทการใช้งาน 

ประกอบ
พธีิกรรม  
(เทคนิค  
D U H B) 

ทอ่งเทีย่วชมภาพจติรกรรมฝาผนัง 
(เทคนิค D U H B + WW SL) 

Dimmer 0% 
Dimmer 

25% 
Dimmer 50% Dimmer 75% Dimmer 100% 

 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  
 

avE  

 

OU  

ทางสญัจร  

(+0.00) 

292 0.50 134 0.38 198 0.66 263 0.77 328 0.76 393 0.73 

อา่นหนงัสือ  

(+0.50) 

339 0.43 160 0.29 235 0.62 309 0.71 384 0.67 459 0.63 

พระพทุธรูป  

(+1.00) 

793 0.40 650 0.29 692 0.33 736 0.37 779 0.40 822 0.43 

ผนงัฮปูแตม้ 1 

(ดา้นหนา้) 

176* 0.69* 160 0.38 201 0.46 243 0.50 285 0.51 327 0.56 

ผนงัฮปูแตม้ 2 

(ดา้นซา้ย) 

189* 0.38* 146 0.40 188 0.46 232 0.50 275 0.47 319 0.44 

ผนงัฮปูแตม้ 3 

(ดา้นขวา) 

188* 0.36* 152 0.40 194 0.46 237 0.50 281 0.47 324 0.44 

ผนงัฮปูแตม้ 4 

(ดา้นหลงั) 

132* 0.45* 244 0.30 263 0.35 283 0.38 302 0.40 322 0.42 

*การใชง้านแสงสว่างส าหรบัประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ไม่ไดเ้ปิดใชง้าน Track 
Light ส าหรบัสอ่งเนน้ผนงัฮปูแตม้  
 

จากการตารางข้างต้น ทดลองติดตั้งดวงโคมให้สอดคล้องกับภาพ
จ าลองแสงสว่าง เพ่ือใหมี้ความสว่างผ่านเกณฑท่ี์แนะน า พบว่า สามารถจ าลอง
ใหผ้่านเกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน าไดท้ัง้ 2 รูปแบบภายในสิม และ 2 รูปแบบการ
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ใชง้าน แตส่  าหรบัรูปแบบการใชง้านส าหรบัท่องเท่ียวชมภาพจิตรกรรมฝาผนงั ท่ี
อาจตอ้งการเปิดดวงโคม Tracklight เพ่ือส่องเนน้ผนงัฮูปแตม้ และเปิดดวงโคม 
Cove light เพ่ือสอ่งเนน้องคป์ระกอบโครงสรา้งหลงัคา ส าหรบัรูปแบบภายในสิม
ท่ีไม่มีฝา้เพดาน อาจมีความสว่างโดยรวมมากเกินไป อาจไม่ไดบ้รรยากาศตาม
ภาพจ าลองท่ีต้องการ เช่น ความสงบ ศักดิ์สิทธ์ิ จึงพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์
ส าหรบัหรี่ความสว่าง (Dimmer) ส าหรบัดวงโคม Downlight เพิ่มความยืดหยุ่น
ในการปรบัเพิ่ม หรือลดแสงสว่างทั่วไป เพ่ือเนน้ใหอ้งคป์ระกอบ ผนังฮูปแตม้ 
และองคพ์ระพทุธรูปมีความโดดเดน่ชดัเจนขึน้ ตามท่ีผูใ้ชง้านตอ้งการ 
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 
 4.1 ด้านการปรับปรุงคุณภาพแสงสว่าง 

แสงสวา่งมีบทบาทช่วยส่งเสรมิใหบ้รรยากาศภายในสิมดีขึน้ได ้โดยการ
ใชเ้ทคนิคการให้แสงสว่างท่ีแตกต่างร่วมกัน เพ่ือใหเ้กิดวัตถุประสงคข์องการ
สรา้งบรรยากาศตามบริบทการใชง้านท่ีแตกตา่งกนั อาจเลือกใชเ้พียงบางเทคนิค 
หรือรูปแบบการให้แสงสว่างท่ีมีบทบาทช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ และ
ความรูส้ึกท่ีตอ้งการ เช่น การใชง้านส าหรบัพระภิกษุเพ่ือประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา อาจเน้นบรรยากาศของความสงบ ศักดิ์สิทธ์ิ ผ่อนคลาย การใช้งาน
ส าหรบันกัท่องเท่ียวเพ่ือชมความงามของสถาปัตยกรรม อาจเนน้บรรยากาศของ
ความนา่สนใจ และความสวยงาม เป็นตน้ 

ผลการตอบแบบสอบถามความรู้สึกท่ีเกิดจากแสงสว่างของกลุ่ม
ตัวอย่างบุคคลเข้าวัด สรุปได้ว่า คนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยเทคนิค Downlighting Uplighting Highlighting และBacklighting 
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สามารถเป็นเทคนิคพื ้นฐานท่ีคนส่วนใหญ่เห็นว่าท าให้เกิดบรรยากาศท่ี
เหมาะสมภายในสิมไดดี้กว่าสภาพแสงสว่างเดมิ ดงัภาพท่ี 11 

 
 
 
 
ก่อนปรบัปรุงแสงสวา่ง 
  
               
 
 
 
 
 
หลงัปรบัปรุงแสงสวา่ง 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 11 บรรยากาศก่อน และหลงัการปรบัปรุงแสงสว่าง ตัวอย่าง: สิมประเภทไม่มีฝ้า
เพดาน และมีฮปูแตม้ 
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 4.2 ด้านการปรับปรุงปริมาณแสงสว่าง 
ผลจากการจ าลองแสงสว่างเม่ือจ าลองให้ผ่านเกณฑ์ความสว่างท่ี

แนะน าเพ่ือใหส้ามารถใชง้านพืน้ท่ีภายในไดโ้ดยมีแสงสว่างท่ีเพียงพอ ภาพรวม
อาจมีความสว่างมากเกินไป อาจลดทอนบรรยากาศบางอย่างท่ีตอ้งการได ้เช่น 
ความสลวัของแสงสว่างท่ีท าใหเ้กิดความสงบ ความศกัดิส์ิทธ์ิ ทัง้นีอ้าจพิจารณา
การติดอุปกรณช์่วยปรับระดับความสว่างของหลอดไฟ (Dimmer) เพ่ือให้เกิด
ความยืดหยุ่นในการควบคุมบรรยากาศ และความสว่าง ให้สอดคล้องกับ
กิจกรรมท่ีอาจไม่ตอ้งการความสว่างท่ีเพียงพอ แต่เพ่ือเน้นบรรยากาศเพียง
เทา่นัน้ 
   
5. อภปิรายผลการศึกษา 
 
 จากสมมติฐานของการศึกษาท่ีว่า แนวทางการปรบัปรุงแสงสว่างดว้ย
แสงประดิษฐ์ จะช่วยเพิ่มความเหมาะสมในดา้นคณุภาพ และปริมาณแสงสว่าง 
ตอ่ประเภทการใชง้านพืน้ท่ีภายในสิมท่ีแตกตา่งกนั ซึ่งผลการศกึษาการปรบัปรุง
คณุภาพแสงสว่าง พบว่า การออกแบบปรบัปรุงแสงสว่างดว้ยแสงประดิษฐ์ โดย
ใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีแตกตา่งรว่มกนั สามารถท าใหเ้กิดบรรยากาศภายใน
สิมท่ีเหมาะสมกว่าสภาพแสงสว่างเดิม โดยมีค่าเฉล่ียการรบัรูค้วามรูส้ึกท่ีเกิด
จากแสงสว่าง มากกว่าในทุกการรับรู ้ความรู้สึกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
การเลือกใช้เทคนิค Downlighting Uplighting Highlighting และBacklighting 
สามารถเป็นเทคนิคพืน้ฐานท่ีส่งผลให้เกิดความรูส้ึกต่าง ๆ ไดดี้ขึน้ ทัง้นีเ้ป็น
เพราะการเลือกใชเ้ทคนิคดงักล่าวร่วมกัน ส่งผลใหเ้กิดบรรยากาศภายในสิมท่ี
เกิดการเนน้ความสว่างบริเวณองคพ์ระพุทธรูป ท าใหเ้กิดค่าความเปรียบต่าง 
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(Contrast) ของความสว่าง ระหว่างองคพ์ระพุทธรูป และผนงัซึ่งเป็นพืน้หลงั ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ นริศา พงศศ์รีเพียร (นริศา พงศศ์รีเพียร, 2557) ท่ี
พบว่าค่าความเปรียบต่างของความสว่างระหว่างวัตถุ และพืน้หลงัมีผลต่อการ
รบัรูค้วามรูส้ึกตา่ง ๆ ทัง้หมด ไดแ้ก่ สงบ ศกัดิส์ิทธ์ิ นา่เคารพ สบายใจ และพอใจ
ในการใหแ้สงสว่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ โดยเม่ือค่าความเปรียบต่างของ
ความสว่าง ระหว่างวตัถุและพืน้หลงัมาก ค่าเฉล่ียของการรบัรูค้วามรูส้ึกต่าง ๆ 
ทัง้หมดจะสูงกว่าเม่ือค่าความเปรียบต่างของความสว่างระหว่างวัตถุและพืน้
หลงัต ่า ผลการศึกษาการปรบัปรุงปริมาณแสงสว่าง พบว่า สามารถสรา้งแนว
ทางการใหแ้สงสว่างภายในสิม ใหมี้ปริมาณท่ีเหมาะสมโดยจ าแนกตามบริบท
การใชง้านท่ีแตกต่างกันได ้เม่ืออา้งอิงกับเกณฑค์วามสว่างท่ีแนะน าส าหรับ
อาคารประเภทโบสถ ์
 ผลการศึกษานี ้สามารถใชเ้ป็นแนวทางเพ่ือปรบัปรุงแสงสว่างส าหรับ
อาคารสิมอีสานโบราณ หรืออาคารประเภทศาสนสถานท่ีใกล้เคียงได้ และ
สามารถเป็นแนวทางในการเลือกใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่าง ท่ีสง่ผลตอ่ความรูส้ึก 
ใหก้บัผูค้นท่ีสนใจทั่วไป ท่ีอาจน าไปประยกุตใ์ชก้บังานภายในประเภทอ่ืน ๆ  
 
6. ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาการปรบัปรุงคุณภาพแสงสว่างภายในสิมในงานวิจัยนี ้
อ้างอิงวิธีการให้แสงสว่างภายในอาคารจากเทคนิคการให้แสงสว่างเพียง 7 
เทคนิค การเลือกใชเ้ทคนิคอาจมีการผสมรูปแบบการใหแ้สงสว่างท่ีแตกตา่งจาก
การศกึษานี ้และในการศกึษาการปรบัปรุงปริมาณแสงสว่าง น าเสนอเฉพาะการ
ติดตัง้ดวงโคมเพ่ือใหไ้ดค้วามสว่างตามเกณฑท่ี์ก าหนด อา้งอิงจากเกณฑค์วาม
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สว่างส าหรบัอาคารประเภทอุโบสถ ซึ่งในการใชง้านจริง บรรยากาศภายในสิม
อาจไมไ่ดต้อ้งการความสว่างตามเกณฑท่ี์ก าหนด และควรท าการศกึษาตอ่ไป 
 การให้แสงสว่างภายในสิม ควรค านึงถึงการเลือกใช้ประเภทของ
แหล่งก าเนิดแสง ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อภาพจิตรกรรมฝาผนัง หรือฮูปแต้ม 
ภายในสิม 
 รูปแบบของสิมในการศกึษานี ้เป็นเพียงการจ าแนกองคป์ระกอบภายใน
สิม จากการส ารวจกรณีศึกษาอาคารสิม จ านวน 8 อาคาร เพ่ือเป็นตน้แบบใน
การใหแ้สงสว่างส าหรบัอาคารสิมอ่ืน ๆ ซึ่งสิมแตล่ะอาคารอาจมีบริบทท่ีแตกต่าง
กันไป อาจตอ้งวิเคราะหก์ารใชเ้ทคนิคการใหแ้สงสว่างท่ีเหมาะสมกับแต่ละสิม
เพิ่มเตมิ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออธิบายบริบทชุมชนและการปลูกต้นไม้ 
ประเมินประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับ และระบปัุจจยัท่ีท า
ให้กลุ่มธนาคารต้นไม้ประสบความส าเร็จ สืบเน่ืองจากกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้าน
ทา่ล่ีสามารถขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นแห่งแรก ทัง้ท่ีชมุชนอ่ืน ๆ ท่ีด าเนินการใน
ลกัษณะเดียวกนันีก็้มีความพยายามอยู่เช่นกนัแตย่งัท าไม่ส าเร็จ ศกึษาโดยการ
สมัภาษณ์แบบ SSI จากผู้ รู้ท่ีเก่ียวข้อง ตามหลกัการ RRA ใช้ข้อมลูทตุิยภมูิ และ
ใช้แบบสอบถามสัน้ ๆ เก็บข้อมลูจากทกุครัวเรือนในประเด็นการใช้ฟืนหงุต้มเพ่ือ
เสริมการสมัภาษณ์ พบว่า บ้านท่าล่ีตัง้อยู่ในเขตนิเวศเกษตรแบบอาศยัน า้ฝน มี
สภาพคล้ายชนบทในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยโดยทัว่ไป มีพืน้ท่ี
แบบลอนลกูคล่ืน ท านาในท่ีลุ่ม ปลกูพืชไร่ในท่ีดอน ในอดีตชมุชนเคยขาดแคลน
ฟืนอยา่งหนกั แตส่ามารถฟืน้สภาพป่าขึน้มาได้ใหมเ่ม่ือ 10 กวา่ปีท่ีผา่นมานีโ้ดย
การรวมกลุ่มธนาคารต้นไม้ จากการปลูกต้นไม้ของสมาชิกท าให้ระบบนิเวศฟื้น
ตวั เกิดผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และสิ่งแวดล้อม ท าให้แก้ปัญหาขาด
แคลนฟืนได้ โดยคา่เฉล่ียการใช้พลงังานหุงต้มอยู่ท่ี 0.040175 toe ตอ่ครัวเรือน
ต่อปี ขายคาร์บอนเครดิตได้ 380 ตนัคาร์บอน มีมูลค่าต้นไม้รวมกว่า 10 ล้าน
บาท มีพรรณไม้ 54 ชนิด ดินและอากาศชุ่มชืน้ สิ่งแวดล้อมดีขึน้ เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพกลายเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติท่ีส าคัญส าหรับ
ครัวเรือน เกิดระบบวนเกษตรรวมกลุ่มสร้างอาชีพสร้างรายได้ ชุมชนมีช่ือเสียง
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของ ธกส. ด้านธนาคารต้นไม้ กระทรวงพาณิชย์ได้
คดัเลือกให้เป็นชุมชนตามแนวนโยบายใช้ต้นไม้ค า้ประกันสินเช่ือ กลุ่มธนาคาร
ต้นไม้บ้านท่าล่ีประสบความส าเร็จเน่ืองจากกลุ่มด าเนินงานสอดคล้องกับวิถี
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ชีวิต การมีสว่นร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งภายในชมุชน บริหารจดัการกลุ่มด้วย
การใช้ข้อมูล ใช้องค์ความรู้และมีภาวะผู้น า ผลการศึกษาชีใ้ห้เห็นว่าการปลูก
ต้นไม้เพ่ือฟื้นฟูระบบนิเวศภาคในชนบทจะส าเร็จได้ต้องสอดคล้องกับบริบท
ชุมชน ตรงกับปัญหาความต้องการของชาวบ้าน มีหน่วยงานสนับสนุนท่ี
เหมาะสมและด าเนินการได้ตอ่เน่ือง  
 
ค าส าคัญ:  ธนาคารต้นไม้,  คาร์บอนเครดิต,  การพฒันาชมุชน,  วนเกษตร,  

     ระบบนิเวศเกษตร 
 
ABSTRACT 
 

The research was conducted in order to describe the village context 
related to tree planting, to evaluate social, economic and environmental 
benefits, and to identify success factors of the Tree Bank. Because the Tree 
Bank group in Thalee community is the first group to be able to manage the 
Tree Bank till carbon could be sold while other communities were short of 
success with similar nature of projects. Data were collected by semi-structure 
interview under the principle of RRA with several village Key Informants. 
Secondary data and total survey using compact questionnaire covering all 
community households were gathered to support the interview and also to 
obtain specific issue on firewood utilization. It found that Thalee community is 
more or less similar to other rainfed rural communities in the northeastern 
Thailand where lowland occupied by paddy fields and undulating upper land 
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by cash crops. Historically, people from this community had experienced 
extreme scarcity of firewood. Tree planting around the past ten years was 
initially encouraged under the Tree Bank group, then the community 
ecosystem has gradually been revived. Social, economic and environmental 
benefits from the trees planting were identified, for instance, excessive 
firewood for cooking carrying an average energy of 0.040175 toe per 
household per year, 380 tons of carbon credit sold, trees valued of Baht 10 
million, 54 kinds of planed trees, increasing of soil and air moisture content, 
environmentally recovering biodiversity, important households’ natural food 
sources. Income generation groups were also formed. Thalee community is 
known as BAAC Tree Bank training/learning center. It was selected by the 
Ministry of Commerce to launch policy of trees for loan liability. Success 
factors of the Tree Bank in this community were; participation and 
empowering according to community context, management by data and 
knowledge, and leadership. It is recommended that a successful community 
tree planting would be achievable only if it is in accordance with community 
context and its needs with proper supports of the change agency. 
 
Keywords:  Tree Bank,  Carbon Credit,  Community Development,  

      Agroforestry, Agro-ecosystem 
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1. บทน า 
 

ระบบนิเวศโดยทัว่ไปของชมุชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนืออยู่ในภาวะ
ท่ีคอ่นข้างเปราะบาง ดงัจะเห็นได้จากสถิติของกรมป่าไม้ มีพืน้ท่ีป่าไม้เหลืออยู่
น้อยมาก (จิราภรณ์ เพิ่มศิริวาณิชย์, 2560) และส่งผลกระทบต่อการฟืน้ฟูระบบ
นิเวศในภาพรวม รวมทัง้มีผลตอ่การพฒันาชนบทอย่างมาก เน่ืองจากป่าไม้เป็น
แหลง่ต้นน า้เพ่ือการเกษตร เป็นแหล่งไม้ใช้สอย เป็นแหลง่พึง่พิงในการด ารงชีวิต
และวิถีชีวิตของชุมชน รวมถึงเป็นศนูย์รวมจิตใจอนัเกิดจากประเพณีและความ
เช่ือของชุมชน (โกมล แพรกทอง, 2533) โดยเฉพาะอย่างยิ่งป่าไม้นัน้เป็นแหล่ง
เชือ้เพลิงส าคัญคือฟืนส าหรับครัวเรือนในเขตชนบท (Reddy,1983) ในทาง
วิทยาศาสตร์ต้นไม้คือแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือลดปัญหาก๊าซ
เรือนกระจกท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ (Climate Change) ซึง่
การปลกูป่านัน้เป็นวิธีส าคญัในการแก้ไขปัญหาท่ีท าได้ง่ายมีประสิทธิภาพสูงสุด 
(รัตนศิริ กิตติก้องนภางค์, 2558; Whitehead, 2011; WeForest, 2015) ชุมชน
บ้านท่าล่ี อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น เป็นหมู่บ้านท่ีเคยขาดแคลนฟืนใน
ชุมชนท่ีเรือ้รังมานาน แต่การจัดตัง้ธนาคารต้นไม้ท าให้สามารถขายคาร์บอน
เครดติได้ส าเร็จเป็นชมุชนธนาคารต้นไม้แหง่แรกของประเทศไทย (คณะกรรมการ
ธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี, 2559) 

การเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวในระบบนิเวศเกษตรของชุมชนในภาคตะวันออก-
เฉียงเหนือนัน้มีความส าคญัเป็นอย่างมาก เน่ืองจากการผลิตในภาคการเกษตร
เพ่ือใช้พืน้ท่ีท าการเกษตร เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีท าให้สิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรมลง
เน่ืองจากการบกุรุกป่าไม้ (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 
2561) ซึ่งเป็นผลพวงจากการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศท่ียังคงเน้นการปลูก
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พืชเชิงเด่ียวตามแนวทางการปฏิวตัเิขียว (อภิพรรณ พกุภกัดี, 2539; พงศา ชแูนม, 
2559) ในหลายสิบปีท่ีผ่านมาหากย้อนไปพิจารณาการด าเนินงานโครงการตา่ง ๆ 
ทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนท่ีให้การสนบัสนนุและรณรงค์ส่งเสริมการปลกูป่านัน้มี
จ านวนมาก แต่ในภาพรวมชีใ้ห้เห็นว่าส่วนใหญ่ยังไม่ก่อให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรมนกั (ส านกัข่าวอิศรา, 2558) ส่วนการส่งเสริมปลกูป่าตามหวัไร่ปลายนา
หรือการปลูกป่าไม้ในพืน้ท่ีการเกษตรนัน้ยิ่งเป็นเร่ืองยุ่งยากท่ีจะโน้มน้าวให้
ชาวบ้านแบง่พืน้ท่ีทางการเกษตรมาปลกูป่า แตใ่นสถานการณ์ปัจจบุนัการปลูก
ต้นไม้ในระบบป่าชุมชนท่ีจัดการแบบประณีตโดยตดัฟันไม้ไปใช้ประโยชน์บ้าง 
ท าให้มีต้นไม้หลากหลายทัง้ขนาดและชนิดขึน้ร่วมกัน เป็นการเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว
ในภาคชนบทท่ีมีประสิทธิภาพ และเช่ือมโยงทัง้การอนุรักษ์ระบบนิเวศกับการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเข้าด้วยกัน (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2540) ทัง้นีใ้นระดับ
นานาชาตไิด้ให้ความส าคญัตอ่แนวทางการพฒันาท่ียัง่ยืนเป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะ
การฟืน้ฟูระบบนิเวศท่ีอยู่ในภาวะการถกูคกุคามอย่างหนกั (The United Nations 
World Commission on Environment and Development,1991) 

การปลกูต้นไม้อีกรูปแบบหนึ่งคือ “ธนาคารต้นไม้” เร่ิมจากชวนคนปลูก
ต้นไม้ แล้วกระจายแนวคิดท่ีเรียกว่าปลูกต้นไม้ในใจคน สร้ างตัวอย่าง
ความส าเร็จแล้วจัดท าข้อมูลสารสนเทศเป็นชุดความรู้ ใช้ขยายแนวคิดและหา
แนวร่วมให้มากขึน้ โดยสร้างกลไกเพ่ือกระตุ้นให้ชมุชนทัว่ประเทศต่ืนตวัตระหนกั
ถึงความจ าเป็นในการสร้างพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือพึ่งตนเอง (พงศา ชูแนม , 2559) 
ธนาคารต้นไม้เคยริเร่ิมมาแล้วในประเทศไทยโดยกิจกรรม CSR ของ Nike  
ทีอ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (Contreras, 2004) คล้ายกับ Oklahoma 
Tree Bank ในสหรัฐอเมริกาท่ีรณรงค์ปลูกต้นไม้ในชุมชนโดยให้ความรู้เก่ียวกับ
คุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้ (USDA, 2002) ทัง้นีธ้นาคารต้นไม้ในชุมชนท่ี
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จดัตัง้ขึน้ยงัมีน้อยและขยายตวัในอตัราท่ีค่อนข้างช้า ในช่วงต่อมาธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ส่งเสริมธนาคารต้นไม้ด้วยเช่นกัน 
โดยโครงการของ ธ.ก.ส. เพ่ือสังคม (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร, 2562) โดยทัว่ไปชุมชนส่วนใหญ่ท่ีจดัตัง้ธนาคารต้นไม้มกัอิงอยู่กับ
พืน้ท่ีป่าดัง้เดมิเป็นหลกั แตส่ าหรับกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านทา่ล่ี มีการปลกูต้นไม้
ในพืน้ท่ีการเกษตรของสมาชิกเท่านัน้และสามารถฟื้นฟูระบบนิเวศในชุมชนได้ 
ค าถามวิจยัคือ “ในเชิงเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อมได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์
อะไรบ้างอย่างไร และมีปัจจัยความส าเร็จใดบ้างในการจัดการบริหารกลุ่ม
ธนาคารต้นไม้” เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการขยายผลส าหรับชุมชนอ่ืนท่ีมีเง่ือนไข
คล้ายคลงึกนัได้อย่างเหมาะสมตอ่ไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 

1. เพ่ือศกึษาบริบทชมุชนและความเป็นมาของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
2. เพ่ือศกึษาประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสงัคมและสิ่งแวดล้อม จากธนาคาร

ต้นไม้บ้านทา่ล่ี 
3. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 

 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 

วิธีการเน้นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักโดยใช้การประเมินสภาวะ
ชนบทแบบเร่งด่วน (Rapid Rural Appraisal) หรือ RRA (สุจินต์ สิมารักษ์ และ 
สุเกสิ นี  สุภธีระ , 2530; Grandstaff et al., 1986) ร่วมกับข้อมูลเชิงปริมาณ
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เก่ียวกบัการใช้พลงังานชีวมวลหุงต้มในครัวเรือนอนัเป็นผลกระทบจากธนาคาร
ต้นไม้ของบ้านท่าล่ี วิธีการศึกษาประกอบด้วย การส ารวจเบือ้งต้นเพ่ือคดัเลือก
พืน้ท่ี กรณีหมู่บ้านชุมชนธนาคารต้นไม้ การศึกษาโดยวิธี RRA โดยใช้ประเด็น
ค าถามเพ่ือสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview; SSI) ใช้
อธิบายท าความเข้าใจเชิงระบบ การคดัเลือกผู้ ให้สมัภาษณ์ (Key Informants; 
KI) ได้แก่ผู้น า และผู้อาวโุส 5 ราย เกษตรกรรุ่นใหม ่4 ราย คณะกรรมการธนาคาร
ต้นไม้ 9 ราย สมาชิกท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคาร์บอนเครดิต 12 ราย ครัวเรือนไม่ได้
เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ 6 ราย กลุม่สตรีแม่บ้านและแม่ค้ารวบรวมผกัสง่ตลาด 
7 ราย เจ้าของโรงงานแปรรูปจากสมุนไพร 2 ราย และ เจ้าหน้าท่ีภาคสนามของ 
ธกส. 1 ราย ในการวิจัยได้อ านวยกระบวนการให้ KI เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูลจาก
ประสบการณ์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้มีเวทีอภิปรายกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์
ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จากผลของธนาคารต้นไม้ ใช้ข้อมลูทตุยิภมูิทางภมูิศาสตร์โดย
ดัดแปลงจากแผนท่ี Google Map และ Google Earth ท าแผนท่ีภาคตัดขวาง 
ประกอบการเดินส ารวจและอภิปรายท าความเข้าใจภูมินิเวศของชุมชน และใช้
แบบสอบถามสัน้ ๆ (compact questionnaire) เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากทุก
ครัวเรือนทัง้ชุมชน (total survey; n=80) ท่ีแบ่งเป็นกลุ่มย่อยตามฐานะทาง
เศรษฐกิจ โดยตวัแทนผู้น าในชุมชน 6 รายร่วมกันก าหนดเกณฑ์และแบ่งแยก
ฐานะตามเง่ือนไขความเป็นอยู่ของชาวบ้านท่าล่ี เพ่ือเปรียบเทียบปริมาณการใช้
พลงังานส าหรับการหุงต้ม (เชาวรัช ทองแก้ว, 2561) วิเคราะห์ผลทางสถิติด้วย
คา่ regression อธิบายผลลกัษณะการใช้พลงังานชีวมวลซึ่งเป็นการใช้ประโยชน์
ตอ่เน่ืองจากการปลกูต้นไม้ท่ีมีตอ่ทัง้ครัวเรือนของสมาชิกกลุม่ธนาคารต้นไม้และ
นอกสมาชิกแยกตามฐานะทางเศรษฐกิจ รวมถึงน าข้อมลูการจดบนัทึกของกลุ่ม
มาประกอบเพ่ือตอบค าถามให้ได้เนือ้หาครบตามวตัถปุระสงค์  
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดง (1) ที่ตัง้
ชุมชนบ้านท่าลี่ ต าบลบ้านกง 
อ า เภอหนองเ รื อ จั งหวัด
ขอนแก่น (2) ที่ตัง้ธนาคาร
ต้นไม้ และเทศบาลดอนโมง 
(3) ลกัษณะทางกายภาพของ
พื น้ที่ โดยรอบชุมชน   ที่มา: 
ดัดแปลงจาก Google Map 
(2019) 
 

4. ผลการศึกษา 
 

4.1 บริบทชุมชนและความเป็นมาของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
4.1.1 บริบทชุมชน  
ลกัษณะท่ีตัง้และสภาพพืน้ท่ี จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ

แผนท่ีและสมัภาษณ์ผู้น าในชมุชนพบว่า สภาพทางกายภาพบ้านท่าล่ีตัง้อยู่ใกล้
กับเขตเทศบาลดอนโมง โดยแยกจากเส้นทางหลวงหมายเลข 12 เพียง 2.3 
กิโลเมตร และมีท่ีตัง้ห่างจากตวัจงัหวดัขอนแก่นไปทางทิศตะวนัตกประมาณ 23 
กิโลเมตร ท่ีพิกัด16.505031N,102.532908E บ้านท่าล่ีเป็นชุมชนขนาดเล็กมีผู้
อยู่อาศยั 80 ครัวเรือน (จากทัง้หมด 81 หลงัคาเรือน) พืน้ท่ีบ้านท่าล่ีมีลกัษณะ
ลาดเทจากด้านทิศตะวันออกลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เน่ืองจากพืน้ท่ี
โดยรอบได้รับอิทธิพลมาจากองค์ประกอบหลักทางกายภาพ (ภาพท่ี 1) ได้แก่  
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ภูเม็ง (A) ภูพานค า (B) สันดอนด้านตะวันออกตามแนวเขาน้อยท่ีเช่ือมต่อ
ระหวา่งภูพานค ากบัภูเม็ง (C) และท่ีลุม่ตามแนวล าน า้เชิญทางด้านทิศตะวนัตก 
(D) มีล าห้วยยาง (E) ไหลผ่านชุมชนลงมาบรรจบกับอ่างเก็บน า้เข่ือนอุบลรัตน์
ทางด้านทิศเหนือ แต่เกษตรกรบ้านท่าล่ีไม่ได้รับประโยชน์จากการน าน า้มาใช้
ทางการเกษตร เน่ืองจากเป็นบริเวณพืน้ท่ีสูงและอยู่ห่างจากสถานีสูบน า้ด้วย
ไฟฟ้า วิถีการด าเนินชีวิตจึงเป็นชมุชนในระบบเกษตรแบบอาศยัน า้ฝน 

4.1.2 ประวัตขิองชุมชน  
เส้นเวลาแสดงประวตัิและพฒันาการระบบนิเวศเกษตร (ภาพท่ี 

2 บน) จากการสมัภาษณ์ผู้น าและผู้อาวโุสพบว่า บ้านท่าล่ีมีลกัษณะท่ีตัง้คล้าย
กบัการตัง้บ้านเรือนของชมุชนชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือโดยทัว่ไป ปลกูพืช
ไร่ในท่ีดอนและท านาในท่ีลุ่ม บริเวณตัง้ดัง้เดิมเป็นท่ีท ากินของชมุชนเก่าแก่คือ
บ้านกงและบ้านเปือย ในปี พ.ศ. 2476 มี 3 ครัวเรือนย้ายมาจากบ้านเปือย  
ตัง้ท่ีพักอาศัยใกล้กับล าห้วยยาง ซึ่งช่วงดังกล่าวยังคงมีสภาพเป็นป่าไม้ท่ี  
อดุมสมบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2480 เกิดโรคฝีดาษระบาด เน่ืองจากเส้นทางคมนาคม
ในขณะนัน้ทุรกันดาร บางครอบครัวได้อพยพออกมาอยู่ตามหัวไร่ปลายนาก็
รวมตวัตัง้เป็นบ้านดอนน้อยขึน้ เม่ือมีคนย้ายเข้ามาอยู่อาศยัเพิ่มขึน้ ในปี พ.ศ. 
2493 ภาครัฐจึงตัง้เป็นหมู่บ้านช่ือว่า “บ้านท่าล่ี” (เรียกตามท่าน า้ท่ีวางล่ีดัก
ปลา) เม่ือมีการสมัปทานป่าไม้มากขึน้ ระหวา่งปี พ.ศ. 2500-2515 ชาวบ้านก็ตดั
ต้นไม้ใหญ่ในท่ีถือครองขายให้แก่นายทุนจนหมด ป่ากลายเป็นท่ีโล่งเตียน 
ชาวบ้านได้ขยายพืน้ท่ีท ากินท าลายต้นไม้ดัง้เดิมจนหมด ท าไร่ปลกูฝา้ย ปอ และ 
หมอ่น สว่นผืนนาในหน้าแล้งก็เป็นท่ีปล่อยฝงูววัควายลงเลีย้งแทะเล็มเหยียบย ่า
ท าลายต้นไม้ขนาดเล็กตามธรรมชาติจนแทบไม่เหลือ เม่ือมีประชากรเพิ่มขึน้ 
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ความต้องการฟืนหุงต้มก็มากขึน้ ชาวบ้านจึงต้องออกไปหาฟืนในท่ีห่างไกล
ออกไปเร่ือย ๆ จนกลายมาเป็นกิจกรรมหลกัในช่วงหน้าแล้งของคนบ้านทา่ล่ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2. การเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศของชุมชนบ้านท่าลี่ เส้นเวลาแสดงการใช้ที่ดินและ
พฒันาการของชุมชน แบ่งออกเป็นช่วง ๆ จากช่วงตัง้ถ่ินฐาน ช่วงขาดแคลนฟืน และ ช่วง
ชุมชนปลกูต้นไม้ (บน) โดยได้ท าลายต้นไม้ในพืน้ที่ช่วงท าการเกษตรเชิงเดี่ยว ในปี พ.ศ. 
2547 (กลาง) และเกิดหย่อมป่าในพืน้ที่ชุมชนในปี พ.ศ. 2560 (ลา่ง) โดยการด าเนินงานของ
ธนาคารต้นไม้  ที่มา: ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ และดดัแปลงจาก Google Earth (2019) 
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ชมุชนบ้านท่าล่ีได้เข้าสู่การท าเกษตรแบบเชิงเด่ียวเต็มท่ีหลงัปี 
พ.ศ. 2519 ปอราคาตกต ่า ชาวบ้านหนัมาปลกูอ้อยเพ่ือส่งโรงงาน ขยายการปลูก
อ้อยจนพืน้ท่ีโล่งเตียนทัว่ทัง้หมู่บ้าน ในหน้าแล้งหลงัจากเผาอ้อยและเก็บเก่ียว
เสร็จ ภาพหมูบ้่านท่ีมองเห็นมีเพียงผืนดินสีน า้ตาลแห้งแล้งล้อมรอบกลุม่หลงัคา
บ้านเรือน เน่ืองจากราคาอ้อยตกต ่า ชาวบ้านต้องหีบอ้อยต้มเค่ียวท าน า้ตาลงบ
ออกไปเร่ขายอย่างเป็นล ่าเป็นสนั และต้องใช้ฟืนมากขึน้อีกหลายเท่าตวั จนขาด
แคลนไม้ฟืนอย่างหนกั บางรายก็ต้องออกไปเก็บไม้ฟืนและตดัต้นไม้ในเขตสงวน
ของหมู่บ้านข้างเคียงท าให้ถูกร้องเรียนเป็นประจ า ต้องเลิกท าน า้ตาลงบจนใน
ท่ีสดุทัง้ชมุชนก็ต้องเลิกปลกูอ้อยแล้วหนัมาปลกูมนัส าปะหลงั  

4.1.3 ประวัตกิารปลูกต้นไม้ของชุมชน  
  จากการสมัภาษณ์ผู้น าชมุชนและคณะกรรมการธนาคารต้นไม้
พบวา่ ในชว่งปี พ.ศ. 2526-2538 ทางราชการได้เร่งรัดพฒันาชนบทสร้างเส้นทาง
คมนาคมและขยายเขตไฟฟ้า ชาวบ้านใช้รถไถเดินตามและตอ่มาใช้รถแทรกเตอร์
แทนแรงงานสตัว์ ววัควายถกูขายออกไปจ านวนมาก ตามบริเวณหวัไร่ปลายนาท่ี
เคยถกูสตัว์เหยียบย ่าก็เร่ิมมีลูกไม้ตามธรรมชาติขึน้ได้บ้าง ทัง้นีก้ารท านาท าไร่
และไล่วัวควายเป็นฝูงปล่อยเลีย้งลงทุ่งแบบดัง้เดิมได้หายไปจากระบบนิเวศ
เกษตรบ้านท่าล่ี ประกอบกับแรงงานหนุ่มสาวได้อพยพออกไปท างานกรุงเทพฯ 
ตามเมืองใหญ่ต่าง ๆ และต่ืนตัวไปท างานต่างประเทศเป็นจ านวนมาก ส่วน
ชาวบ้านท่ีมีฐานะดีก็หนัมาใช้เตาแก๊สเพ่ือความสะดวกสบาย ท าให้แรงกดดนัใน
การหาฟืนลดลงไปบ้าง 

ในปี พ.ศ. 2539 ชาวบ้านได้รือ้ฟืน้วดัร้างในหมู่บ้านซึ่งเดิมถูก
ทิง้มานานโดยนิมนต์พระสงฆ์มาอยู่จ าพรรษา 1 รูป และประสบปัญหาขาด
แคลนไม้ก่อสร้างศาลาวัด ต้องออกไปขอบริจาคตามหมู่บ้านอ่ืน พระท่านจึง
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ชกัชวนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ในวัด ประกอบกับในปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านได้รับ
แจกต้นกล้ายูคาลิปตัสให้น าไปปลูกตามหัวไร่ปลายนา และหลังจากนัน้ในปี 
พ.ศ. 2544 ก็ตดัขายส่งโรงงานผลิตเย่ือกระดาษ เศษก่ิงไม้ท่ีเหลือก็น ามาเป็นฟืน
ส าหรับครัวเรือนได้ดี สว่นในเขตวดัเม่ือระยะเวลาผ่านไป 5-6 ปี ต้นไม้ท่ีปลูกไว้ก็
ได้ให้ร่มเงาใช้จดังานบญุประเพณีและยงัเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติอีกด้วย 
ชาวบ้านจงึเร่ิมเห็นคณุคา่ของการปลกูต้นไม้ ส าหรับครัวเรือนท่ีมีต้นไม้ก็ตดัแตง่
ลิดก่ิงแขนงมาใช้เป็นฟืนหุงต้ม และแบ่งปันเศษก่ิงไม้ให้กับรายอ่ืนท่ีขาดแคลน
ด้วย  

จากการสมัภาษณ์คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ และเจ้าหน้าท่ี
ภาคสนามของ ธกส. พบวา่ปี พ.ศ. 2551 รัฐบาลมีนโยบายสนบัสนนุการปลูกป่า 
ในปี พ.ศ. 2552 เกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีกลับมาประกอบอาชีพในชุมชนได้จดัอบรม
ชาวบ้านเร่ืองปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยได้รับการสนับสนุนจาก
มลูนิธิธนาคารต้นไม้ และโครงการ  CSR ของ ธกส. ชาวบ้านท่ีผ่านการอบรม 40 
คน สมคัรเป็นผู้ปลูกต้นไม้กับเครือข่ายขยายแนวคิดธนาคารต้นไม้ จนเกิดเป็น
กระแสปลูกต้นไม้ตามหวัไร่ปลายนาและท าเป็นแปลงปลูกป่า ท าให้มีฟืนใช้ใน
ครัวเรือน จากชมุชนท่ีเคยขาดแคลนฟืนอย่างหนกั กลบัพลิกฟืน้มาเป็นชมุชนท่ีมี
ต้นไม้หนาแนน่ขึน้ ด้วยกระบวนการทางสงัคมหลายครัวเรือนได้เร่ิมท าตามเพ่ือน
บ้าน ในท่ีสดุทัง้ชมุชนก็หนัมารวมตวัช่วยเหลือกนัปลูกต้นไม้ และท าการเกษตร
แบบผสมผสาน ต่อมา ธกส. ได้เข้ามาคดัเลือกให้บ้านท่าล่ีให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ส าหรับเกษตรกรลูกค้าของ ธกส. เก่ียวกับการปลูกพืชแบบผสมผสานในระบบ 
วนเกษตร ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2559 ถูกจัดตัง้ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านธนาคาร
ต้นไม้ บ้านทา่ล่ีสามารถจดัท าทะเบียนต้นไม้ได้เสร็จสมบรูณ์ ผา่นการค านวณคา่
คาร์บอนเข้าสู่กระบวนการขายคาร์บอนเครดิตได้เป็นชมุชนแรกของประเทศไทย 
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ภาพท่ี 3 (กลางและล่าง) แสดงผลจากการปลูกต้นไม้เพียงระยะกว่า 10 ปี บ้าน
ทา่ล่ีก็มีสภาพเป็นหย่อมป่าขึน้อย่างชดัเจน 
 

4.2 ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 ผลประโยชน์และมูลค่าด้านเศรษฐกิจ 

  1) การแก้ปัญหาขาดแคลนฟืน ปัจจุบนัต้นไม้ท่ีปลูกในชุมชน
สามารถผลิตไม้ฟืนและน ามาเผาถ่านเพ่ือตอบสนองการบริโภคพลงังานชีวมวล
ของชมุชนได้เกินกว่าความต้องการของทัง้ชมุชน ซึ่งเป็นแหล่งพลงังานในการหุง
ต้มท่ียัง่ยืนอีกด้วย การมีแหล่งพลงังานเพ่ือการหุงต้มของตนเองแม้ไม่ได้ตีเป็น
มลูคา่เป็นตวัเงิน แตก็่นบัวา่เป็นการลดคา่ใช้จ่ายด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน  
  จากผลวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพบว่า ภาคครัวเรือนใช้
พลงังานจากฟืน ถ่าน และ แก๊ส LPG มีคา่เฉล่ียรวมกันประมาณ 0.040175 toe 
ต่อครัวเรือนต่อปี (toe = ton of oil equivalent คือ หน่วยวัดปริมาณพลังงาน
เทียบเท่าตันน า้มันดิบ ซึ่งนิยมใช้เป็นหน่วยกลางส าหรับการเปรียบเทียบ
พลงังานท่ีมีแหลง่ก าเนิดและลกัษณะทางกายภาพแตกตา่งกนั) โดยฟืนและถ่าน
ถือได้ว่าเป็นประโยชน์โดยตรงจากการปลูกต้นไม้ ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ค่า 
Regression แสดงปริมาณการใช้พลังงานจากฟืนและถ่านของแต่ละครัวเรือน 
(toe ต่อปี) เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ กับ
ครัวเรือนนอกสมาชิก (ฐานะคอ่นข้างจน ปานกลาง และฐานะดี) พบวา่ครัวเรือน
สมาชิกธนาคารต้นไม้ท่ีฐานะต่างกันใช้พลงังานชีวมวลในปริมาณท่ีไม่แตกต่าง
กนั (y=-0.0026x + 0.0964, R2 = 0.00164) ทัง้นีเ้น่ืองจากมีฟืนมากเกินพอและ
น ามาเผาถ่านได้ตามความความต้องการ สว่นนอกสมาชิก พบวา่ครัวเรือนฐานะ
ค่อนข้างยากจนมีสัดส่วนการใช้พลังงานชีวมวลสูงท่ีสุด และลดลงตามล าดับ
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ส าหรับครัวเรือนท่ีมีฐานะปานกลาง และฐานะดี (y = -0.0304x + 0.1341, R2 = 
0.094016) ถึงแม้ว่าผลการวิเคราะห์ค่า Regression การใช้ฟืนและถ่านไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติก็ตาม แต่ได้ชีใ้ห้เห็นว่าครัวเรือนท่ีค่อนข้างยากจนมีการ
พึง่พิงพลงังานจากชีวมวลเป็นอย่างมาก (ภาพท่ี 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3 ผลการวิเคราะห์ทางสถิติ คา่ Regression แสดงปริมาณการใช้พลงังานจากฟืน และ
ถ่านของแต่ละครัวเรือน (toe ต่อปี) เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ครัวเรือนที่เป็นสมาชิกธนาคาร
ต้นไม้ กบัครัวเรือนนอกสมาชิก (ฐานะคอ่นข้างจน ปานกลาง และฐานะดี) 
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ภาพที่  4 กราฟแสดงค่ า เฉลี่ ย
ปริมาณการใช้ฟื้นในการหุงต้ม 
(กิโลกรัมต่อครัวเรือน) ระหว่าง
สมาชิกธนาคารต้นไม้กับนอก
สมาชิก (เปรียบเทียบครัวเรือนที่
ฐานะค่อนข้างจน ปานกลาง และ
ฐานะดี ของทัง้สองกลุ่มตัวอย่าง  
n = 80) 
 
 
 

กราฟแสดงค่าเฉล่ียปริมาณการใช้ฟืนในการหุงต้ม (กิโลกรัม
ตอ่คนตอ่ปี) ระหวา่งสมาชิกธนาคารต้นไม้กบันอกสมาชิก (เปรียบเทียบครัวเรือน
ท่ีฐานะค่อนข้างจน ปานกลาง และฐานะดี ของทัง้สองกลุ่มตวัอย่าง; n = 80) 
พบว่าครัวเรือนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มธนาคารต้นไม้ แม้จะมีฐานะแตกต่างกันแต่
ปริมาณการใช้ฟืนในการหุงต้มไม่แตกต่างกัน (y = -0.9305x + 72.706, R2 = 
0.2642) ส่วนครัวเรือนท่ีไม่ได้เป็นสมาชิก พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  (y = -28.95x + 123.86, R2 = 0.9319) แสดงให้เห็นว่า
ครัวเรือนนอกสมาชิกกลุ่มธนาคารต้นไม้ท่ีมีฐานะค่อนข้างยากจนนัน้ต้องพึ่งพิง
ในการใช้ฟืนส าหรับหงุต้มมากท่ีสดุ (ภาพท่ี 4) 
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  2) มูลค่าต้นไม้และคาร์บอน มูลค่าต้นไม้จากข้อมูลสถิติ
ทะเบียนต้นไม้ชีใ้ห้เห็นว่ามีไม้ใหญ่มูลค่าสูง เช่น ประดู่ แดง มะค่า สัก พะยูง 
และ ยางนา เฉพาะในรายท่ีเข้าสู่การขายคาร์บอนเครดิตประเมินได้มูลค่ากว่า 
3.2 ล้านบาท จากการประเมินของคณะกรรมการธนาคารต้นไม้ มูลค่าต้นไม้
รวมทัง้ชมุชนมีมากกว่า 10 ล้านบาท และมลูคา่ของเนือ้ไม้ก็เพิ่มขึน้ทกุปี มลูค่า
ท่ีดินของบ้านท่าล่ีมีราคาสูงกว่าชุมชนอ่ืนในบริเวณเดียวกัน มูลค่าไม้แปรรูป
และไม้ใช้สอยน ามาก่อสร้างชาวบ้านอธิบายว่าเนือ้ไม้มีความคงทนกว่า สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายลงได้มากกว่าสองหรือสามเท่าหากจะต้องซือ้ไม้ก่อสร้าง ปัจจุบนั
การซ่อมแซมบ้านในชุมชนท าได้ง่ายและมีไม้เนือ้แข็งเพียงพอในการน ามาใช้
ประโยชน์ ยิ่งไปกว่านัน้นโยบายของรัฐบาลท่ีสนับสนุนให้น าต้นไม้มาเป็น
หลักทรัพย์ท าธุรกรรมค า้ประกันเงินกู้ โดยกระทรวงพาณิชย์นัน้ได้ใช้บ้านท่าล่ี
เป็นเวทีแรกในการเปิดตวัโครงการ 
  การขายคาร์บอนเครดิต มลูคา่จากการขายคาร์บอนเครดิตของ
กลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ีผ่าน ธกส. ในครัง้แรกนีส้มาชิกได้รับเงินตนัละ 100 
บาท รวมทัง้หมดมี 380 ตนัคาร์บอน เป็นเงิน 38,000 บาท นบัจาก ปี พ.ศ. 2559 
มีชาวบ้านกลุ่มแรกเป็นสมาชิกท่ีมีความพร้อมและเข้าร่วมกิจกรรม 14 ราย 
(ข้อมูลกลุ่ม ทะเบียนต้นไม้คาร์บอนเครดิต) และจะได้รับเงินทุกปีต่อเน่ืองเป็น
เวลา 3 ปี โดยต้องจดัท าทะเบียนใหม่อีกครัง้เน่ืองจากต้นไม้มีการเติบโตเพิ่มการ
กักเก็บคาร์บอนได้มากขึน้ แม้จะเป็นเงินจ านวนน้อยแต่ก็ท าให้ชาวบ้านส่วน
ใหญ่พึงพอใจเน่ืองจากไม่มีส่วนใดของต้นไม้ต้องถูกท าให้เสียหาย ชาวบ้านได้
ให้ความเห็นว่า “...เป็นเร่ืองแปลกใหม่ และไม่เคยรู้มาก่อนว่าต้นไม้จะมีมูลค่า
มากถึงเพียงนี.้..” ภายใต้โครงการ CSR ธกส. สมาชิกและกลุ่มยังได้รับเงิน
อดุหนนุคา่ต้นไม้จาก ธกส. ต้นละ 3 บาท โดยไม่จ ากดัว่าจะเป็นลกูค้าของ ธกส. 
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และหากน าต้นไม้ท่ีมีในชมุชนเข้าสู่ระบบซือ้ขายคาร์บอนเครดิตได้ทัง้หมดก็จะมี
มูลค่าสูงกว่านีอี้กหลายเท่า โดยตลาดคาร์บอนแต่ละโครงการมีค่าซือ้ขายมาก
น้อยตา่งกันออกไป ขัน้เร่ิมต้นในครัง้นีท่ี้ชมุชนเข้าถึงกลไกตลาดคาร์บอนได้ ซึ่ง
เป็นเพียงตลาดท่ีจ่ายคา่ตอบแทนคอ่นข้างต ่า  
  3) ระบบเศรษฐกิจชุมชน ส าหรับประโยชน์ด้านการประกอบ
อาชีพ มีการฟื้นฟูอาชีพช่างไม้ในชุมชนกลับมา เกิดอาชีพตดัฟืนและเผาถ่าน
ขาย ชาวบ้านปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเป็นอาชีพวนเกษตรมากขึน้ 
โดยผสมผสานทัง้ปลกูพืชและเลีย้งสตัว์ในพืน้ท่ีป่า ปลกูไม้ดอก สมนุไพร และไม้
ผลแซม มีการรวมกลุ่มแม่บ้านร้อยมาลัย ตัง้กลุ่มสตรีแม่บ้านแปรรูปกล้วย 
รวมตัวปลูกผักอินทรีย์ มีอาชีพเป็นแม่ค้ารวบรวมผักและผลิตผลส่งตลาด 
เกษตรกรรุ่นใหม่บางรายจัดตัง้เป็นโรงงานแปรรูปจากสมุนไพรและถ่าน โดยใช้
เทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยท าผลิตภัณฑ์สบู่และแชมพูคุณภาพสูงท่ีได้ผ่าน
การรับรองมาตรฐานออร์แกนิกส์ส าหรับส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ นอกจาก
แตล่ะครัวเรือนจะสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลงังานหงุต้มในครัวเรือนแล้ว การ
ปลูกต้นไม้ยังได้สร้างแหล่งอาหาร เช่น เห็ด แมลง และอ่ืน ๆ ในชุมชนมีการ
แลกเปล่ียนหมนุเวียนช่วยเหลือแรงงานกนัดแูลรักษาต้นไม้ ไมใ่ช้สารเคมีและลด
การใช้ปุ๋ ย ชว่ยลดต้นทนุด้านการเกษตรได้อีกด้วย 
  4.2.2 ผลประโยชน์และมูลค่าด้านสังคม 
  ความเข้มแข็งด้านสงัคม กลุม่ธนาคารต้นไม้ได้เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนและก่อให้เกิดการรวมกลุ่มอาชีพอีกหลายกลุ่มท่ีเอาใจใส่
ดแูลแบง่ปันกันในชุมชน แม้บริบทชุมชนในปัจจุบนัได้เปล่ียนไปเป็นสงัคมแบบ
กึ่งเมืองมากขึน้แล้วก็ตาม นับว่าบ้านท่าล่ียังคงมีลักษณะความเป็นชุมชนสูง 
การด าเนินการของธนาคารต้นไม้ได้สร้างเวทีพฒันาทรัพยากรบคุคล ผู้น ารุ่นเก่า
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กบัคนรุ่นใหมท่ี่กลบัมาประกอบอาชีพในชมุชนร่วมมือเป็นอย่างดี คณะกรรมการ
ธนาคารต้นไม้เป็นต้นแบบท่ีดีในการน าร่อง จนเกิดเป็นกระแสสงัคมต่ืนตวัและ
เห็นประโยชน์ของการปลูกต้นไม้กันทัง้ชุมชน สมาชิกธนาคารต้นไม้มีความรู้สึก
มัน่คงในการด ารงชีพ ต้นไม้เป็นทัง้แหล่งฟืน ให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติ และ
ได้แบง่ปันประโยชน์ให้แก่ครัวเรือนอ่ืนในชมุชน เกิดการจ้างงานในชมุชน ได้สร้าง
งานสร้างอาชีพ และชว่ยเสริมความมัน่คงทางเศรษฐกิจในระดบัชมุชน  
  ศนูย์การเรียนรู้ บ้านท่าล่ีได้เป็นชุมชนต้นแบบของ ธกส. เกิด
เป็นศนูย์ฝึกอบรมอาชีพด้านการจดัการระบบวนเกษตรและการแปรรูปสมุนไพร
เพ่ือการส่งออก โดยจดัให้มีบ้านพกัโฮมสเตย์รองรับผู้ ท่ีเข้ามาเรียนรู้ศกึษาดงูาน 
ซึ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนอ่ืน ๆ จ านวนมาก จนมีช่ือเสียงเป็นท่ีรู้จักของ
หนว่ยงานตา่ง ๆ อีกหลายแหง่ในเวลาตอ่มา 
  4.2.3 ผลประโยชน์และมูลค่าด้านสิ่งแวดล้อม  
  การปลูกต้นไม้ท าให้ระบบนิเวศของชุมชนได้รับการฟื้นฟู 
เส้นตดัขวางตดัผ่านจากป่าชุมชนบ้านเปือย ล าห้วยขีเ้หล็ก ล าห้วยยาง นาลุ่ม 
ท่ีตัง้หมู่บ้าน ท่ีนาดอน จนถึงเขตวดัป่าบ้านกงตามล าดบั แสดงให้เห็นพืน้ท่ีส่วน
ใหญ่ของชุมชนเป็นท่ีนาลุ่ม มีเนินรอบชุมชนซึ่งเดิมเคยท าไร่ กินขอบเขตเป็น
พืน้ท่ีป่าประมาณ 100 ไร่ แตใ่นขณะนีไ้ด้เปล่ียนมาเป็นป่าปลกูส่วนบคุคล เกือบ
ทกุหลงัคาเรือนถนอมต้นไม้ใหญ่เอาไว้ สภาพพืน้ท่ีมีสีเขียวเกือบตลอดปี ดนิและ
อากาศมีความชุ่มชืน้กว่าอดีตท่ีไมมี่ต้นไม้ มีความชุม่ชืน้เพิ่มขึน้ทัง้ในบรรยากาศ
และในดิน ท าให้ในบริเวณชุมชนมีสภาพร่มร่ืน พืน้ท่ีหวัไร่ปลายนาและตามคนั
นามีการปลกูต้นไม้เพิ่มขึน้เป็นหย่อม ๆ สิ่งแวดล้อมในชมุชนจงึดีขึน้อย่างเห็นได้
ชดั คือ ได้ร่มเงา ได้อากาศท่ีบริสุทธ์ิขึน้ ได้แหล่งอาหารตามธรรมชาติ มีความ
หลากหลายของพรรณไม้มากถึง 54 ชนิด (ข้อมลูทะเบียนต้นไม้คาร์บอนเครดิต
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ของกลุ่ม) เป็นแหลงท่ีอยู่อาศยัของ แมลง กบ เขียด และสตัว์ท้องถ่ินดัง้เดิมได้
แพร่ขยายพันธุ์ เพิ่มความหลากหลายชีวภาพ จึงกลายเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาตท่ีิส าคญัส าหรับครัวเรือน 
  จากการมีป่าไม้ท าให้ขุดบ่อน า้ตืน้ได้และสามารถน าน า้มาใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร มีเกษตรกร 40 ครัวเรือนท่ีปรับเปล่ียนการใช้ประโยชน์
พืน้ท่ีท ากินมาท าเกษตรการแบบยัง่ยืน โดยปลูกไม้ผล ไม้ดอก และพืชผกัสวน
ครัว ส่วนใหญ่เป็นการปลูกผสมผสานกันไปในบริเวณท่ีปลูกไม้ยืนต้น การท า
เกษตรแบบยัง่ยืนลงทุนเป็นตวัเงินน้อยกว่า ต้นไม้จะเติบโตได้เองโดยไม่ต้องเอา
ใจใส่ดแูลมากนกั สภาพแวดล้อมท่ีมีความชุ่มท าให้องค์ประกอบทางระบบนิเวศ
เกษตรสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ นอกจากนีต้้นไม้ยงัเป็นแนวกนัลมท าให้ไม้ผลติดผลดี
ไม่ถูกลมพายุพดัท าลาย ในบางฤดมีูผลผลิตมากจนต้องน ามาแปรรูปและเกิด
เป็นอาชีพเสริมให้กบักลุม่สตรีแมบ้่านในเวลาตอ่มา 
 

4.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
  4.3.1 ปัจจัยภายในชุมชน 
  1) ลกัษณะบริบทชุมชน มีปัจจยัทางด้านกายภาพของชุมชน
บ้านท่าล่ีตัง้อยู่บนเนินท่ีไม่กว้างนกัและล้อมรอบด้วยท่ีลุ่มหรือแอ่งเป็นบริเวณ
กว้าง พืน้ท่ีป่าหวัไร่ปลายนามีน้อย ไม่มีพืน้ท่ีป่าสาธารณะของชุมชน พืน้ท่ีส่วน
ใหญ่เป็นนาลุ่มส าหรับปลูกข้าว เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนฟืนจึงท าให้ชาวบ้าน
ต้องปลูกต้นไม้ไว้ใช้สอยเองโดยเฉพาะพืน้ท่ีตามหัวไร่ปลายนา โดยใช้แรงงาน
ปลูกเพียงครัง้เดียว ร่วมกับแรงงานในภาคเกษตรท่ีขาดแคลนในช่วงหลังของ
พัฒนาการชุมชน จึงเป็นเหตุให้เกษตรกรตัดสินใจลดพืน้ท่ีเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจและหนัมาปลกูไม้ยืนต้นแทน  
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ปัจจยัเก่ียวกบับริบทชมุชนท่ีโดดเดน่อีกประการหนึ่งคือทรัพยากรบุคคลนบัว่ามี
บทบาทส าคญัต่อความส าเร็จของธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี โดยสามารถจ าแนก
ออกเป็น 4 กลุม่ได้แก่ (1) ผู้น าทางความคิด โดยเฉพาะพระสงฆ์ท่ีมาจ าพรรษาท่ี
วดับ้านทา่ล่ี ท าให้ชมุชนต่ืนตวัและเห็นประโยชน์ของการปลกูต้นไม้เม่ือเห็นผลดี
ในพืน้ท่ีวดัก็หาซือ้กล้าไม้มาทดลองปลกูกนัเอง ประกอบกบัอีกส่วนหนึ่งคือผู้น า
ด้านพิธีกรรมท่ีมีส่วนอย่างมากท าให้ชุมชนเคารพผีปู่ ตาเทวาอารักษ์ ซึ่งเป็น
แนวคิดในการอนรัุกษ์ฟืน้ฟูพืน้ท่ีป่าตามภูมิปัญญาดัง้เดิมของชมุชนท่ีถ่ายทอด
สืบต่อกันมา (2) ผู้น าทางการ คือ ผู้ ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ส่วน
ใหญ่เป็นสมาชิกธนาคารต้นไม้ ปลูกต้นไม้เป็นแบบอย่างท าให้ชาวบ้านปฏิบตัิ
ตาม (3) กลุ่มผู้น ารุ่นใหม่ทายาทเกษตรกร คนรุ่นใหม่ท่ีกลบัมาเหล่านีมี้โอกาส
ทางการศกึษาและเคยร่วมงานในมลูนิธิชยัพฒันา ได้น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
มาประยุกต์ถ่ายทอดให้แก่คนในชมุชน ท าการถ่ายทอดความรู้เร่ืองเตาเผาถ่าน
เพ่ือให้ได้ถ่านคุณภาพสูง มีความปลอดภัยเม่ือน ามาใช้เป็นเชือ้เพลิงในการ
ประกอบอาหาร โดยมีผู้น ารุ่นเก่าให้การสนบัสนนุและยอมรับความรู้เชิงวิชาการ 
และ (4) สมาชิกธนาคารต้นไม้ เป็นประชากรเกินคร่ึงของทัง้ชุมชน ซึ่งทุกคนมี
พืน้ท่ีปลูกต้นไม้ของตนเอง ท าให้เกิดเป็นกระแสให้ชาวบ้านทัง้ชุมชนเห็น
ความส าคญัของต้นไม้และมีความเช่ือมัน่ต่อกลุ่มผู้น า ถือว่าเป็นปัจจยัหลักท่ีมี
อิทธิพลสงูตอ่ความส าเร็จ 
  2) ความเข้มแข็งของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มธนาคารต้นไม้ มีจ านวน
ครัวเรือนเกินกว่าคร่ึงหนึ่งของประชากรในชุมชน และเคยประสบปัญหาขาด
แคลนฟืนเช่นกันมาก่อน ช่วงหน้าแล้งในอดีตคือประเพณี “ฤดูหาฟืนของ
ชาวบ้านทา่ล่ี” แตเ่น่ืองจากกรรมการป่าชมุชนบ้านเปือยได้ตัง้กฎระเบียบห้ามคน
นอกชมุชนเข้ามาตดัหาฟืน และพืน้ท่ีสาธารณะอีกด้านหนึ่งมีการตัง้วดัป่าขึน้ใน
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เขตป่าชมุชนบ้านกง ท าให้กลายเป็นเขตอภัยทาน หากมีการลกัลอบตดัไม้ในท่ี
สาธารณะทัง้สองแห่งหรือตามท่ีท ากินของชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง มัก
กล่าวหาว่า “ชาวบ้านท่าล่ีขโมยฟืน” ความฝังใจจากการดถููกและตกเป็นจ าเลย
ของสงัคม ท าให้ทกุครอบครัวต้องการหาทางออก เม่ือปลกูต้นไม้ในวดัร่วมกนั ก็
เป็นการเร่ิมเปิดพืน้ท่ีทางสงัคม สร้างแรงบนัดาลใจท าให้หนัมาปลูกต้นไม้ไว้ใช้
เอง ประเด็นนีถื้อว่าส าคัญต่อการขับเคล่ือนกระบวนการธนาคารต้นไม้ใน
ภาพรวม 
  3) การบริหารจัดการกลุ่มและการประสานงานท่ีดี เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งท่ีท าให้เกิดการขับเคล่ือนภายในชุมชน การด าเนินงานของ
คณะกรรมการมีลกัษณะเป็นกระบวนการและมีภาวะผู้น าสงู มีเวทีปรึกษาหารือ
ให้ได้รับรู้เข้าใจข้อมูลข่าวสารเท่าเทียมกัน ก าหนดแนวทางการท างานโดยการ
ปรึกษาหารือกันก่อน มีการวางแผนงาน แบ่งบทบาทหน้าท่ีอย่ างชัดเจน 
มอบหมายงานท่ีถนดัให้แก่สมาชิก ตัง้สมาชิกเป็นคณะท างานย่อย ๆ ให้มีหน้าท่ี
ปฏิบตัิงานเฉพาะเร่ืองซึ่งเหมาะสมกับวิถีของชาวบ้าน โครงสร้างการบริหารไม่
จ าเป็นต้องมีต าแหน่งถาวรในกลุ่ม ตอบแทนหรือให้ค่าจ้างตามผลปฏิบัติงาน 
เปิดเวทีให้สมาชิกทัง้กลุ่มและผู้น าในชุมชนได้รับรู้ถึงการด าเนินงานของธนาคาร
ต้นไม้โดยทัว่ถึงกนั ท าให้เกิดความเป็นธรรมและมีความเช่ือมัน่ในกลุ่ม และการ
จดัโครงสร้างท่ีมีความยืดหยุ่นเอือ้ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมได้ง่ายท าให้การมี
ส่วนร่วมสงูในทุกกิจกรรม ผู้น าในชมุชนและสมาชิกทัง้หมดมีความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน รวมถึงการจัดการระบบข้อมูลท่ีดี มีการจัดท าทะเบียนต้นไม้
ครบถ้วนเป็นท่ียอมรับของทัง้สมาชิกและหน่วยงาน ตลอดจนสมาชิกได้รับรู้
ข้อมลูกนัอยา่งทัว่ถึง ได้ก่อให้เกิดเป็นความสามคัคี  
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4.3.2 ปัจจัยภายนอกชุมชน 
  1) การสนับสนุนจากหน่วยงาน หน่วยงานให้การสนับสนุนท่ี
ส าคญั คือ ธกส. ด าเนินการสนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบดูแล
ตดิตามงานท่ีมีทกัษะในการเป็นพ่ีเลีย้งส าหรับพฒันากระบวนการท างานร่วมกับ
ชุมชน หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีได้ให้ข่าวสารความรู้สร้างกิจกรรมใหม่ต่อ
ยอดจากพืน้ฐานประสบการณ์ของกลุ่มได้อย่างเหมาะสม และสนับสนุน
งบประมาณส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมฝึกอมรมเกษตรกร
ลกูค้า ธกส. กิจกรรมโฮมสเตย์ การพฒันาวิทยากรท้องถ่ิน การศกึษาดงูาน การ
เข้าร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่าง ๆ และการจัดท าทะเบียนต้นไม้ เป็นต้น 
วิธีด าเนินการโดยโครงการ CSR ได้ให้ความเป็นอิสระแก่กลุ่มในการบริหาร
จดัการ ซึ่งเอือ้ให้กลุ่มธนาคารต้นไม้คิดค้นนวัตกรรมชุมชนเพ่ือจัดท าทะเบียน
ข้อมูลต้นไม้ และเข้าสู่กระบวนการขายคาร์บอนเครดิตได้ส าเร็จ หน่วยงานท่ีมี
บทบาทรองลงมาได้แก่ ศนูย์ภูมิลกัษณ์ธรรมชาติมูลนิธิชัยพัฒนา และ มูลนิธิ
ธนาคารต้นไม้ท่ีให้การสนบัสนนุพฒันาแนวคิด ส่วนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกง ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอ และ กรมป่าไม้ ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกับการวดัค่าต่าง ๆ ใน
การจดัท าทะเบียนต้นไม้ 
  2) ปัจจยัด้านการจดัการความรู้และนวตักรรมชุมชน ด้านการ
จัดการความรู้จากและการสร้างนวัตกรรม โดยน าความรู้จากภายนอกมา
ประยุกต์ใช้ประกอบด้วย (1) องค์ความรู้แนวทางปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่างจากศนูย์ภูมิลกัษณ์ธรรมชาติ โดยผู้น ารุ่นใหม่ของบ้านท่าล่ีได้จดัฝึกอบรม
ถ่ายทอดความรู้สู่ชาวบ้านเพ่ือให้เกิดแนวคิดการปลูกต้นไม้และการสร้างป่า น า
ชาวบ้านท่ีสนใจไปศึกษาดงูาน และสนบัสนนุให้ชาวบ้านให้สามารถปฏิบตัิตาม
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ได้ (2) องค์ความรู้เร่ืองการวดัขนาดต้นไม้และประเมินคา่ตา่ง ๆ โดยความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานพ่ีเลีย้งคือ ธกส. กับเจ้าหน้าท่ีจากกรมป่าไม้ จากนัน้
คณะกรรมการธนาคารต้นไม้ได้น ามาประยกุต์ใช้และเกิดเป็นนวตักรรมชมุชน 2 
เร่ือง ได้แก่ (1) การปรับโครงสร้างการท างานของกลุ่ม ท าให้บริหารจัดการ
ธนาคารต้นไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างระบบบริหารโครงสร้างกลุ่มท่ี
ยืดหยุ่น โดยจดัท าข้อมลูคิดค่าตนัคาร์บอนได้อย่างรวดเร็ว (2) กรรมวิธีวดัขนาด
ต้นไม้ในการท าทะเบียน ท่ีถูกต้องตามข้อก าหนดของ ธกส. และ อบก. โดยท า
เคร่ืองวดัขนาดทรงพุ่มต้นไม้จากวสัดใุนท้องถ่ินประกอบเป็นไม้วดัมมุ (แทนการ
ใช้เคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกส์ทนัสมยัราคาแพงท่ีมีไม่พอ) โดยเก็บสถิติทรงพุ่มจาก
อายแุละชนิดต้นไม้ ซึ่งเป็นความรู้เชิงวิทยาศาสตร์จากหลกัวิชาการของผู้น ารุ่น
ใหม่ คณะกรรมการธนาคารต้นไม้น าค่าทางสถิตินีม้าใช้ประมาณระยะห่างจาก
โคนต้นไม้เพ่ือเป็นจุดยืนวัดมุม ท าให้ใช้เวลาน้อยและตรวจวัดค่าต่าง ๆ ได้
รวดเร็ว  
 
5. อภปิรายผล  
 

การศึกษาในครัง้นี ้ ได้อาศัยหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable 
Development) เป็นแนวทางในการอธิบายพัฒนาการของธนาคารต้นไม้บ้าน 
ท่าล่ี ท่ีได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ท่ีตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน (The 
United Nations World Commission on Environment and Development, 
1991) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าธนาคารต้นไม้ชุมชนบ้านท่าล่ีเกิดขึน้จาก
เง่ือนไขปัจจยัท่ีเก่ียวเน่ืองและเป็นเหตเุป็นผลต่อกันเป็นวงจรสะท้อนกลบั ได้แก่ 
บริบทชมุชนท่ีเคยประสบปัญหาขาดแคลนฟืน ราคาผลิตผลพืชไร่ตกต ่าและขาด
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แคลนแรงงานในภาคเกษตร จึงท าให้ชาวบ้านต้องแสวงหากิจกรรมท่ีเหมาะสม 
ขณะเดียวกันผู้ น าเกษตรกรรุ่นใหม่ได้กลับมาประกอบอาชีพในชุมชน ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวทางการแก้ปัญหาท่ีภาคเกษตรกรรมของไทยก าลงัเผชิญกับ
ภาวะสังคมสูงวัย (สุวิทย์ ภูมิประเสริฐโชค, 2556) โดยเกษตรกรรุ่นใหม่ท่ีเป็น
สมาชิกธนาคารต้นไม้ได้เคยท างานกับมลูนิธิชยัพฒันามาก่อน ซึ่งมีทกัษะด้าน
การพฒันาท่ียัง่ยืน และได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานสนบัสนุนท่ี
ส าคญั 2 แหง่คือ มลูนิธิธนาคารต้นไม้ และ ธกส. จนบรรลเุปา้หมายตามแนวคิด
ของมูลนิธิธนาคารต้นไม้ (พงศา ชูแนม, 2559) และสามารถเข้าถึงการขาย
คาร์บอนเครดิตได้ส าเร็จ โดยมีโครงการธนาคารต้นไม้ ธกส.ให้การสนับสนุน 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562) ผลของกระบวนการพฒันา
ชมุชนธนาคารต้นไม้บ้านทา่ล่ี จงึเป็นการผสมผสานแนวคดิและประสบการณ์ของ
ทัง้คนรุ่นเก่าในชุมชนกับแนวคิดและความรู้ใหม่ของคนรุ่นใหม่ เกิดการเรียนรู้
ร่วมกนัเป็นวงจร เสริมสร้างทนุทางสงัคมและทางเทคนิคเชิงปฏิบตัิการจนน าไปสู่
ความส าเร็จ และมีความสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาท่ียัง่ยืน 

ปัจจยัท่ีท าให้กลุ่มธนาคารต้นไม้ประสบความส าเร็จ คือการมีพืน้ท่ีทาง
สังคมซึ่งก่อให้เกิดความร่วมมือกันทัง้ชุมชน และได้สร้างประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจสงัคมท่ีทัง้ชมุชนได้รับผลกระทบทัว่ถึงกนั จากการฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อมจน
เกิดเป็นสภาพในป่าชุมชนขึน้ โดยมีการบริหารจัดการเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วย (เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์, 2540) คือในเบือ้งต้นได้
แก้ปัญหาการขาดแคลนฟืนและสามารถผลิตไม้ฟืนได้เกินกว่าความต้องการของ
ทัง้ชุมชน ส่วนปริมาณการใช้ฟืนในการหุงต้มสอดคล้องกับรายงานของ FAO 
กรณีการบริโภคพลงังานในประเทศก าลงัพฒันา (Reddy,1983) แม้ว่าวิถีชุมชน
เกษตรกรรมได้เปล่ียนผัน (Agrarian Transformation) ไปแล้วก็ตาม แต่ชนบท
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ส่วนใหญ่ก็คงยงัใช้ฟืนในการหงุต้ม (Rambo, 2017) ซึ่งคล้ายคลึงกบัสภาพของ
บ้านท่าล่ีในปัจจุบนัท่ีครัวเรือนฐานะค่อนข้างยากจนยงัต้องพึ่งพิงฟืนเป็นหลัก 
จะเห็นได้ชดัเจนในกรณีครัวเรือนค่อนข้างยากจนนอกกลุ่มธนาคารต้นไม้ท่ีต้อง
พึ่งพิงแหล่งเชือ้เพลิงหงุต้มจากฟืนสงูมาก แตอ่ย่างไรก็ตามครัวเรือนเหล่านีก็้ยงั
มีฟืนเพียงพอต่อความต้องการ เน่ืองจากในชุมชนมีการช่วยเหลือเกือ้กูลกันสูง 
กลุ่มธนาคารต้นไม้ นอกจากได้สร้างประโยชน์ต่อสงัคมบ้านท่าล่ีแล้ว ยงัได้เอือ้
ประโยชน์ต่อชุมชนอ่ืนอีกจ านวนมากโดยเป็นศูนย์เรียนรู้สนับสนุนโครงการ
ธนาคารต้นไม้ของ ธกส. (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2562) 
และยงัเป็นเวทีหนนุเสริมให้ชมุชนใช้ต้นไม้เป็นหลกัประกนัตามแนวนโยบายของ
กระทรวงพาณิชย์อีกด้วย (สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์, 2561)  

จากการปลูกต้นไม้โดยกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี นับว่าเป็นอีก
กระบวนการหนึ่งท่ีชมุชนสร้างระบบและกลไกเพ่ือด าเนินงานสอดรับกับแนวคิด
เชิงนโยบายธนาคารต้นไม้ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร , 
2562) อันเน่ืองมาจากทั่วโลกก าลังประสบกับปัญหาจากการขยายตัวและ 
ภาวะคกุคามของความเสียหายต่อระบบนิเวศน์ท่ียากจะยับยัง้ได้ ประเด็นการ
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเร่ืองท่ีมีความพยายามกันอย่างยิ่งยวดในการพัฒนา 
ตัง้แต่ระดบันานาชาติลงมาจนถึงระดบัรากหญ้า (The United Nations World 
Commission on Environment and Development, 1991) การศึกษาเก่ียวกับ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจสงัคม และสิ่งแวดล้อม กรณีชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ี 
ชี ใ้ห้ เห็นว่าบ้านท่าล่ี เป็นชุมชนเกษตรแบบอาศัยน า้ฝนท่ี เคยท าลาย
สภาพแวดล้อมทางชีวภาพถึงขัน้วิกฤตจนเกิดปัญหาขาดแคลนฟืนมาแล้ว แตก็่
สามารถแก้ไขพลิกฟืน้ให้ระบบนิเวศกลับคืนมาจนมีความอุดมสมบูรณ์ได้ โดย
เป็นชมุชนท่ีมีแหลง่พลงังานสะอาดส าหรับใช้หงุต้มในครัวเรือน และได้พฒันาถึง
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ขัน้ก้าวหน้าเป็นอย่างมากโดยต่อยอดยกจากระดบัชุมชนสู่สากลคือมีการขาย
คาร์บอนเครดิต (องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก , 2554) เกิดสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากต้นไม้ มีสิ่งแวดล้อมดีขึน้ ดินและอากาศมีความชุ่มชืน้ มีความ
หลากหลายของพรรณไม้ มีความหลากหลายทางชีวภาพท่ีเป็นแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติ ได้รวมกลุ่มกันสร้างอาชีพสร้างรายได้ในรูปแบบวนเกษตร กลุ่มใน
ชุมชนมีการด าเนินงานสอดคล้องกับวิถีการด าเนินชีวิต และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กบัชมุชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วม มีการบริหารจดัการกลุ่มด้วยการ
ใช้ข้อมลูและใช้องค์ความรู้ การจดัการท่ีมีภาวะผู้น าสงู และ ทัง้นีธ้นาคารต้นไม้
บ้านท่าล่ีได้สะท้อนแนวทางการพัฒนาท่ีสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหสัวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) อีกด้วย (United Nations 
Thailand, 2015) 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 

สิ่งท่ีค้นพบจากงานวิจัยนีคื้อความส าเร็จของชุมชนธนาคารต้นไม้ ท่ี
สามารถฟืน้ฟูสิ่งแวดล้อมจากสภาพท่ีชุมชนไร้ต้นไม้มาเป็นหมู่บ้านเชิงนิเวศป่า
ชุมชนได้ในท่ีสุด และส่งผลต่อการเอือ้ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสงัคมส าหรับ
ครัวเรือนเกษตรกรในบ้านท่าล่ี ต าบลบ้านกง อ าเภอหนองเรือ จงัหวดัขอนแก่น 
โดยมีแรงขับเคล่ือนเก่ียวข้องกับบริบทชุมชนและพลวัตรของระบบเศรษฐกิจ
สงัคม ร่วมกบัการผสมผสานความสามารถและทกัษะของผู้น ารุ่นเก่าและผู้น ารุ่น
ใหม่ จากผลการศึกษานีย้งัชีใ้ห้เห็นอีกว่าในการปลูกต้นไม้เพ่ือฟืน้ฟูระบบนิเวศ
ส าหรับภาคชนบทนัน้จะได้ส าเร็จได้ต้องสอดคล้องกับบริบทชุมชน ตรงกับ
ปัญหาความต้องการของชาวบ้าน และ มีหน่วยงานสนับสนุนท่ีสามารถ
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ด าเนินการร่วมกบัชมุชนอย่างต่อเน่ือง ข้อเสนอแนะจากการศึกษานีมี้ประเด็นท่ี
ควรศกึษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัความเป็นไปได้ในการขยายผลเร่ืองธนาคารต้นไม้และ
คาร์บอนเครดิตส าหรับชุมชนท่ีมีศักยภาพ และการปรับตัวของเกษตรกรต่อ
สภาวะเส่ียงด้านภูมิอากาศเป็นต้น โดยชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านท่าล่ีแห่งนี ้
นบัว่าเหมาะสมในการเป็นกรณีศึกษาส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรท่ีสนับสนุน
การปลกูป่าในเขตชมุชนชนบท และการฟืน้ฟรูะบบนิเวศเกษตรได้เป็นอย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 

การศึกษานีเ้ป็นการศึกษาแบบผสานวิธี มีวตัถปุระสงคเ์พ่ือสงัเคราะห์
รูปแบบการเรียนรูชุ้มชนเพ่ือการใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพรพืน้บา้น กลุ่มตวัอย่าง
เป็นประชาชนในลุ่มน า้ลี ้จงัหวดัล าพนู จ านวน 321 ครวัเรือน และผูมี้สว่นไดเ้สีย
เก่ียวกับสมุนไพรพื ้นบ้านในชุมชนลุ่มน ้าลี ้ จ  านวน 12 คน รวบรวมข้อมูล 
การเรียนรูก้ารใช้ประโยชน์สมุนไพรพื ้นบา้นโดยใช้แบบสอบถาม การสังเกต  
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ และการถอดบทเรียนชุมชน การวิเคราะห์
ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา การวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา และการวิเคราะหแ์ก่นสาระ 
ผลการวิจยั พบว่า ประชาชนมีระดบัความรูเ้ก่ียวกับการใชพื้ชสมุนไพรพืน้บา้น
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (รอ้ยละ 75.80) ส่วนรูปแบบการเรียนรูชุ้มชนมี
หมอสมุนไพรพืน้บา้นเป็นแหล่งภูมิปัญญาท่ีเล่าเรื่องราวการใช้และการปรุง
ต ารบัยาจากพืชสมนุไพรพืน้บา้น ชมุชนเรียนรูก้ารพฒันาผลิตภัณฑพื์ชสมนุไพร
พื ้นบ้านเพ่ือการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
พืน้บ้าน และเรียนรู้แนวทางการประยุกตใ์ช้แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมในการ
อนรุกัษพื์น้ท่ีป่าสมนุไพรผา่นชมุชนตน้แบบ 

 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการเรียนรูช้มุชน,  สมนุไพรพืน้บา้น,  ลุม่น า้ลี ้
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ABSTRACT 
 

 This mixed methods research was to investigate the community 
learning model for the utilization of herbal plants in Li watershed, Lamphun 
province. Three hundred and twenty-one households and 12 stakeholders 
were participated. Data were collected by questionnaires, observation, 
informal interview and lesson learned techniques. Data were analyzed 
using descriptive statistics, content analysis, and thematic analysis.  
 The results showed that the people’s overall knowledge in using 
local herbs was found at the moderate level (75.80%). In respect of a 
learning model, the community had a local herbal scholar who transferred 
knowledge of utilizing and compounding original recipes of local herbs to 
the community. The people had learned developing local herbal products 
to become community products through the Local Herbal Learning Center. 
Besides, they also learned guidelines for applying cultural ecological 
concept to preserve herbal forest area towards prototype community.          
  
Keywords:  Community Learning Model,  Local Herb,  Li Watershed 
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1. บทน า 
 

พืชสมนุไพรไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในวิถีชีวิตมนษุยแ์ตกตา่งกนัไปใน
แต่ละทอ้งถ่ิน พืชสมุนไพรหลายชนิดผ่านการทดลอง บนัทึกและถ่ายทอดองค์
ความรูสู้่การใชป้ระโยชนท์ัง้การเป็นยารกัษาโรคและอาหาร หรือถกูน ามาพฒันา
เป็นผลิตภณัฑท่ี์สรา้งมูลค่าและมีความส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจในหลาย
ประเทศ (Fatemeh et al., 2018) แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันกระแสการพัฒนา
และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยีสมยัใหมส่่งผลใหก้ารใชป้ระโยชนจ์ากพืชสมุนไพร
โดยเฉพาะพืชสมุนไพรพื ้นบ้านท่ีบรรพบุรุษสั่ งสมมาถูกลดความส าคัญลง 
อย่างไรก็ตามพืชสมุนไพรก็ยังมีความส าคัญต่อการสร้างเสริมสุขภาพของ
ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มประเทศก าลงัพฒันาและดอ้ยพฒันา มีรายงานการน า
ต ารบัยาสมุนไพรพืน้บา้นมาผสมผสานเป็นทางเลือกในการสรา้งเสริมสุขภาพ
ประชาชนร่วมกับระบบการแพทยส์มัยใหม่ในประเทศอินเดีย (Saikat & Raja, 
2017) ในจงัหวดัทางภาคตะวันออกของประเทศปากีสถาน ประชาชนมีการใช้
สมุนไพร 30 ชนิดเพ่ือการป้องกันและรกัษาโรคเก่ียวกับทางเดินอาหาร และใช้
ส่วนใบมาปรุงเป็นต ารับยาสมุนไพรรอ้ยละ 30 (Aziz et al., 2018) ในส่วนของ
ประเทศไทยมีรายงานการศึกษา พบว่า ในพืน้ท่ีจังหวัดชายแดนภาคใตมี้พืช
สมุนไพรหลายชนิดท่ีนิยมน ามาใช้ในรักษาโรคหรือกลุ่มอาการผิดปกติของ
รา่งกายและ แตล่ะชนิดท่ีน ามาใชจ้ะมีสรรพคณุหลายอย่าง แตจ่ะมีช่ือเรียกของ
ชนิดและพนัธุพื์ชสมุนไพรท่ีแตกต่างจากทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ และยงัพบว่ามีเพียงไม่ก่ี
ชนิดท่ีน ามาใชก้ับโรคหรือกลุ่มอาการท่ีเหมือนกัน (สพุฒัน ์ศรีสวสัดิ และคณะ, 
2556) เช่นเดียวกับประชาชนในอ าเภอสามรอ้ยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ท่ี
ชุมชนมีภูมิปัญญาในการน าพืชสมุนไพรมาใช้ประโยชนใ์นดา้นยารักษาโรค 
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บ ารุงก าลงั 222 ต  ารบั รองลงมา คือ กลุ่มอาการไขแ้ละอาการปวด กลุ่มระบบ
ทางเดินอาหาร และกลุ่มระบบผิวหนัง (วิวรณ์ วงศ์อรุณ และคณะ , 2557) 
นอกจากนี้ยังมีการใช้ประโยชน์สมุนไพรในด้านอ่ืน เช่น การยับยั้งเชื ้อรา 
(Aspergillus sp. (T2 23)) บนแผ่นยางพารา พบว่า น า้มันหอมระเหยจากผิว
มะกรูดและอบเชยสามารถยับยัง้การเจริญของเชือ้ราไดถ้ึง 28 วัน ส่วนน า้มัน
หอมระเหยจากกานพลสูามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราไดเ้ป็นเวลา 3 วนั และ
ตะไครห้อมสามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้ราไดเ้ป็นเวลา 1 วนั (สายสมร ล าลอง 
และพงษ์นรินทร์ ยอดสิงห์, 2559) ทั้งนี ้การน าสมุนไพรมาใช้ต้องค านึงถึง
ธรรมชาติของสมุนไพรแต่ละชนิด ฤดูกาล และช่วงเวลาท่ีเก็บส่วนต่าง ๆ ของ
สมนุไพรอนัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีก าหนดคณุภาพของสมนุไพรแตล่ะชนิด  

รูปแบบการใชส้มุนไพรท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมมีความส าคญัอย่างยิ่ง
ตอ่ประสิทธิภาพของสมนุไพรแตล่ะชนิด ทัง้นีอ้งคค์วามรูด้า้นสมนุไพรพืน้บา้นท่ี
สั่งสมเป็นทนุทางภมูิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสขุภาพท่ีมีอยูไ่ดเ้ผชิญการเปล่ียนแปลง
ภายในท่ีส าคญัทัง้องคค์วามรูท่ี้ขาดการสืบทอด และองคค์วามรูท่ี้มีอยู่ก็ยากต่อ
การท าความเขา้ใจของคนรุน่ใหม่ หมอสมนุไพรพืน้บา้นซึ่งมีบทบาทหลกัในการ
สืบทอดความรูล้ว้นแตเ่ป็นผูส้งูอาย ุขาดการรบัรองจากหน่วยงานภาครฐั รวมทัง้
การเปล่ียนแปลงภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อการใช้ประโยชนส์มุนไพรพืน้บ้าน
อย่างมาก รวมถึงแนวคิดการบริโภคนิยมของชนชัน้กลางในเมืองซึ่งมีอ านาจซือ้
สูงไดเ้ข้ามากระตุน้และสรา้งแรงจูงใจการพัฒนาสมุนไพรเด่ียวมากกว่าการ
พฒันาต ารบัสมนุไพรพืน้บา้น การใชเ้ทคโนโลยี และความทนัสมยัทางการแพทย์
สมยัใหม่ท าใหส้มุนไพรพืน้บา้นถูกลดคุณค่าลง (ดารณี อ่อนชมจันทร,์ 2552) 
ส่วนการใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพรพืน้บา้นของประชาชนลุ่มน า้ลี ้จงัหวดัล าพูน  
มีวิ ธีการใช้ประโยชน์ผ่านการสืบทอดภูมิ ปัญญาพื้นบ้านตามแบบแผน 
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ภูมิปัญญาพืน้บา้นลา้นนาดา้นสขุภาพท่ีสามารถน ามาผสมผสานเป็นทางเลือก
ใหก้ับประชาชนในชุมชนเพ่ือการสรา้งเสริมสุขภาพ แนวทางดงักล่าวเป็นการ
พึ่งตนเองตามแบบวิถีชมุชนท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นว่าระบบการดแูลสขุภาพขัน้พืน้ฐาน
มีความสอดคล้องกับชีวิตคนในชุมชนอย่างแยกไม่ออก โดยกระบวนการใช้
ประโยชนพื์ชสมนุไพรพืน้บา้นจะมีหมอสมนุไพรพืน้บา้นและหน่วยงานทัง้ภาครฐั
และภาคประชาชนเป็นผูชี้น้  าและก าหนดปัจจยัการคงอยู ่ถึงแมใ้นสภาพปัจจบุนั
จ านวนหมอสมนุไพรพืน้บา้นท่ีมีความรูแ้ละประสบการณจ์ะลดลง แตบ่างท่านก็
ยังมีการบันทึกต ารับยาสมุนไพรเผยแพร่ให้ผู้สนใจน าไปใช้ประโยชน์ แต่
สถานการณ์สมุนไพรพื ้นบ้านในพื ้นท่ีลุ่มน ้าลีก้  าลังเผชิญปัญหาไฟป่าจาก
กิจกรรมการเตรียมพืน้ท่ีเพ่ือการเกษตรกรรมและการเปล่ียนแปลงสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพท่ีส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการขยายพันธุ์ของพืชในป่า
ธรรมชาต ิปรากฏการณเ์หล่านีไ้ดส้ง่ผลกระทบตอ่ความเส่ียงในการสญูเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรพืน้บา้น ปรากฏการณนี์ส้่งผลกระทบ 
ต่อความเส่ียงในการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพร
พืน้บา้นซึ่งเป็นพืชทางเลือกในการดแูลรกัษาความเจ็บป่วย เช่น ปลาไหลเผือก 
(Eurycoma longifolia Jack.) ชะเอมป่า (Albizia myriophylla Benth.) ก้างปลา
แดง (Secuorinega Lencopyrus Muell Arg.) เป็นตน้ (สามารถ ใจเตีย้, 2562)  

ในส่วนของการแก้ไขปัญหาในพืน้ท่ีภาคประชาชนและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องได้พยายามแสวงหาแนวทางท่ีสามารถบูรณาการองคค์วามรู้และ
ศักยภาพจากทุกภาคส่วนสู่การสร้างกิจกรรมชุมชนท่ีปฏิบัติได้ง่ายและ
ตอบสนองสภาพปัญหาท่ีแท้จริง แต่การด าเนินกิจกรรมยังไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาไดอ้ย่างเหมาะสม พืชสมนุไพรพืน้บา้นหลายชนิดประชาชนยงัลกัลอบน า
ออกจากป่าธรรมชาติน ามาปลูกไวต้ามหวัไร่ปลายนาหรือบริเวณบา้นพกัอาศยั 
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บางชนิดหายากและเป็นท่ีนิยมใชก้ันอย่างแพร่หลายส่งผลใหบ้างช่วงเวลาเกิด
การแก่งแย่งเก็บหาออกจากป่าธรรมชาติจนเกินก าลงัผลิตท าใหผ้ลิตผลสมุนไพร
พืน้บา้นในป่าธรรมชาติลดลงไมเ่พียงพอตอ่ความตอ้งการ (สามารถ ใจเตีย้, สิวลี 
รัตนปัญญา, และมุจลินทร ์แปงศิริ, 2562) จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น
รูปแบบการเรียนรู้เพ่ือการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื ้นบ้านจะน าไปสู่การ
เช่ือมโยงการเรียนรูข้องประชาชนและชุมชนเพ่ือใหเ้กิดเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท่ีบูรณาการร่วมกับการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพืน้บ้านท่ีเหมาะสม 
รวมทัง้ก่อเกิดแนวทางการอนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟภูมูิปัญญาดา้นสมนุไพรพืน้บา้นและ
แหลง่การผลิตพืชสมนุไพรในพืน้ท่ีลุม่น า้ลีใ้หค้งอยู่อยา่งยั่งยืน 
 
2. วัตถุประสงคก์ารวิจัย 
 

เพ่ือศึกษารูปแบบการเรียนรูชุ้มชนเพ่ือการใช้ประโยชนพื์ชสมุนไพร
พืน้บา้นในลุม่น า้ลี ้จงัหวดัล าพนู 
 
3. วิธีด าเนินการศึกษา 
 

รูปแบบการวิจัย การวิจัยฉบับนี ้ใช้กระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี 
(Mixed Method)  มีรายละเอียดการศกึษา ดงันี ้

3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย  
  3.1.1 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการศกึษานี ้เป็นประชาชน
ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลี ้จงัหวดัล าพนู จ านวน 50,482 ครวัเรือน เลือกใชว้ิธีการค านวณ
ขนาดตวัอย่างจากสตูรค านวณ (Cochran, 1977) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 
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321 ครวัเรือน การคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใชว้ิธีการสุ่มแบบหลายชัน้ (Multistage 
random sampling) ทั้งนีใ้นการแบ่งชั้นแต่ละชั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling) โดยชัน้แรกแบ่งพืน้ท่ีเป็นชัน้ (Stratum) ในระดบัอ าเภอโดย
เลือกมา 1 อ าเภอ จากทั้งหมด 4 อ าเภอ ชั้นท่ีสองแบ่งออกเป็นระดับต าบล 
รอ้ยละ 30 ของอ าเภอ ชัน้ท่ีสามจะแบง่ออกเป็นระดบัหมู่บา้นรอ้ยละ 30 ของแต่
ละต าบล และชัน้สุดทา้ยแบ่งตามสัดส่วนครวัเรือนท่ีค านวณได้ การคดัเลือก
ครวัเรือนแต่ละหมู่บา้นมาศึกษาผูว้ิจัยใช้ตารางสุ่ม (Random number table) 
ตามสดัสว่นของจ านวนหลงัคาเรือนแตห่มูบ่า้น 
  3.1.2 เครื่องมือการเก็บขอ้มลู เป็นแบบสอบถามปลายปิดและ
ปลายเปิด แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
   สว่นท่ี 1 ขอ้มลูทั่วไปของประชาชน ประกอบดว้ย เพศ 
อาย ุระดบัการศกึษา การประกอบอาชีพ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน จ านวนสมาชิกใน
ครวัเรือน การใชบ้ริการสถานบริการสุขภาพ การใชบ้ริการกับหน่วยงาน/บุคคล
เม่ือเจ็บป่วย ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน ความเช่ือในสิ่งท่ีท าให้หายจากการ
เจ็บป่วย การเรียนรูแ้ละการใชป้ระโยชนพื์ชสมนุไพรพืน้บา้น  
   ส่วนท่ี 2 ระดับความรูเ้ก่ียวกับพืชสมุนไพรพื ้นบ้าน
ของประชาชน ครอบคลุมประเด็นความรูใ้นการแสวงหาพืชสมุนไพรพืน้บ้าน 
ความรูใ้นการใชป้ระโยชนเ์พ่ือการเป็นแหล่งอาหาร ความรูใ้นการใชป้ระโยชน์
เพ่ือการรักษาความเจ็บป่วย และความรู้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาสมุนไพร
พืน้บา้น ลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 2 
ระดับ แบบสอบถามแต่ละข้อมีคะแนนตัง้แต่ 0-1 คะแนน การแปลผลระดับ
ความรูดี้ คะแนนตัง้แต่รอ้ยละ 80-100 ระดบัความรูป้านกลาง คะแนนตัง้แต่ 
รอ้ยละ 60-79 และระดบัความรูต้  ่า คะแนนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 60 (Bloom, 1975) 
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ขอ้ค าถามมีทัง้หมด 15 ขอ้ มีค่าความเท่ียงดว้ยวิธีคูเดอร ์ริชารด์สัน (Kuder-
Richardson, KR - 21) มีคา่ความเท่ียงเท่ากบั 0.78 (Ebel & Frisbie, 1986) 
  3.1.3 การวิเคราะหข์อ้มูล ผูว้ิจยัวิเคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์ดงันี ้ขอ้มลูส่วนบคุคลของกลุ่มตวัอย่าง และระดบัความรูใ้นการใช้
ประโยชน์พืชสมุนไพรพื ้นบ้านวิเคราะห์โดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistics) ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี (Frequency) คา่รอ้ยละ (Percent) คา่เฉล่ีย (Mean) และ
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 3.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ ใชรู้ปแบบการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมและ
ไม่มีส่วนร่วม การสมัภาษณแ์บบไม่มีโครงสรา้ง รว่มกบัการถอดบทเรียนชุมชน
จากแหล่งเรียนรูส้มนุไพรพืน้บา้นท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีดีท่ีสุด (Best practice) 
ประกอบดว้ย 
  3.2.1 ขอบเขตการศึกษา ผู้วิจัยให้ความส าคัญอย่างยิ่งต่อ
บริบทและเง่ือนไขแวดลอ้ม โดยเฉพาะสถานท่ี บคุคล และเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ในการเลือกสนามวิจยัผูว้ิจยัไดเ้ลือกสนามวิจยัซึ่งเป็นชุมชนท่ีมีปรากฏการณท่ี์
ผูว้ิจยัตอ้งการศกึษา ประกอบดว้ย  
   ขอบเขตพืน้ท่ี การศึกษานีท้  าการคัดเลือกชุมชนท่ีมี
การประยกุตใ์ชส้มนุไพรพืน้บา้น โดยมีหลกัการเลือก 3 ประการ คือ 1) เป็นพืน้ท่ี
ท่ีผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงได ้2) เป็นพืน้ท่ีท่ีเม่ือผูว้ิจยัเขา้ถึงแลว้สามารถปฏิบตัิตน
ในบทบาทนกัวิจยัได ้และ 3) เป็นพืน้ท่ีท่ีนกัวิจยัสามารถเขา้ถึงขอ้มลูได ้ 
   ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท าเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) เฉพาะผูท่ี้สามารถใหข้อ้มูลท่ีมาก
และลกึตรงประเดน็ท่ีตอ้งการศกึษา และเป็นกลุม่ตวัอย่างท่ีมีขอ้มลูเก่ียวกับสิ่งท่ี
ผู้วิจัยต้องการศึกษามาก (Information-rich case) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการ
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สมัภาษณแ์บบไมเ่ป็นทางการ จ านวน 12 คน ประกอบดว้ยหมอสมนุไพรพืน้บา้น 
จ านวน 2 คน ประชาชนทั่วไป จ านวน 6 คน เจา้หนา้ท่ีดา้นสาธารณสุข จ านวน  
4 คน ส่วนการถอดบทเรียนชุมชน จ านวน 3 กรณี ประกอบดว้ย หมอพืน้บา้น 
ศนูยก์ารเรียนรูช้มุชน และการบวชป่า 
  3.2.2 เครื่องมือการเก็บขอ้มลู เป็นแบบบนัทึกการสงัเกตแบบมี
สว่นรว่มและไมมี่สว่นรว่ม และแบบบนัทึกการสมัภาษณแ์บบไมเ่ป็นทางการ  
  3.2.3 การวิเคราะหข์อ้มูล การสัมภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ 
ใช้การวิ เคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) การถอดบทเรียนชุมชนใช ้
การวิเคราะหแ์ก่นสาระ (Thematic Analysis) จากนัน้จึงท าการสรุปเรียบเรียง
เป็นลายลักษณอ์ักษรและตรวจสอบความถูกตอ้งกับผูเ้ช่ียวชาญ (Matthew & 
Michael, 1994) 
 
4. ผลการวิจัย 
 

4.1 ส่วนที ่1 ข้อมูลท่ัวไป พบวา่ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย รอ้ย
ละ 52.9 อายเุฉล่ีย 48.91 ปี เรียนจบระดบัประถมศึกษา รอ้ยละ 50.4 ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม รอ้ยละ 36.7 มีรายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 5,483.44 บาท มีจ านวน
สมาชิกในครวัเรือนเฉล่ีย 3.39 คน ใชบ้ริการสถานบริการสขุภาพเฉล่ีย 0.92 ครัง้
ต่อเดือน เม่ือเจ็บป่วยใชบ้ริการจากโรงพยาบาลทัง้ของรฐัและเอกชน รอ้ยละ 
93.8 ไม่มีโรคประจ าตวั รอ้ยละ 70.5 เช่ือว่ายาแผนปัจจุบนัและสมุนไพรท าให้
หายจากความเจ็บป่วยได ้รอ้ยละ 89.9 

ส่วนการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่สืบทอดการใชป้ระโยชนพื์ชสมนุไพรพืน้บา้นจากบคุคลในครอบครวั รอ้ยละ 
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63.3 มีวัตถุประสงคข์องการใช้สมุนไพรพืน้บ้านเพ่ือบรรเทาอาการเจ็บป่วย  
ร้อยละ 83.1 ประชาชนจะใช้สมุนไพรพื ้นบ้านต่อเน่ืองทุกวันเม่ือเจ็บป่วย  
รอ้ยละ 49.4 แสวงหาสมุนไพรพืน้บา้นจากป่าธรรมชาติ/ป่าชุมชน รอ้ยละ 56.9 
เม่ือจะใช้สมุนไพรพื ้นบ้านจะเตรียมวัตถุดิบด้วยตนเอง ร้อยละ 58.6 และ
ลกัษณะสมนุไพรท่ีใชจ้ะใชส้มนุไพรสด รอ้ยละ 86.0 

ทัง้นีย้งัพบสมนุไพรพืน้บา้นท่ีประชาชนมกัจะน ามาปรุงเป็นต ารบัยาตม้
เพ่ือใชใ้นการดแูลและรกัษาอาการเจ็บป่วยทั่วไป เชน่ ลกูมะปิน (มะตมู)  ไมฝ้าง 
แหนต้น  แหนเครือ  ต้นตันขอ (เล็บเหย่ียว)  หญ้าม้าแม่ก ่ า  กวางหีเป๊ียะ 
(สังกรณี)  ฮ่อสะปายควาย  หนามจ๋าย (ก าจาย)  หนามหานแดง สม้ป่อยตน้   
ไมม้ะขามป้อมตน้  ไมม้ะขาม (ตอ้งเลือกตน้ท่ีฝักยาว ๆ )  หนามเก็ด  เหงา้ไพล  
เหงา้ขา่  เปลา้นอ้ย  มะแตกเครือ เครือบา่หนงั  เครือไสช้า้ง  หญา้หลบัเมินหลวง 
(ใหญ่)  หญา้หลบัเมินนอ้ย  มะเขือแจเ้ครือ   มะเขือแจห้นาม  ไมม้ะดกู  ศรีเสือ้
นอ้ย  ไมแ้จะ  ไมน้มนางตน้  เครือป๋อเจ๋ียน  ปิดปิวแดง  ปิดปิวขาว  เครือหนาม
หารขาว  เปลา้ตองแตก  แก่นตน้ขีเ้หล็กบา้น (กระพี)้  แก่นตน้ลมแลง้ (คูณ)  
เครือมะบา้  เครือกอ้งแกบแดง  จะคา่น (สะคา้น)  โดไ่ม่รูล้่ม  ไมผี้เสือ้หลวง  ไม้
มะเกลือ  ก าลงัเสือ้โครง่  เปา้หลวง  ไมส้กั  ไมม้ะตึง่ (ตมูกาขาว)  ผกัฮว้นหม ู ไม้
กาสะลอง  ผักหนอก (ใบบวับก)  ก าลังชา้งสาร  ก าลังชา้งเผือก  เหง้าขิงแหง้  
สว่นใหญ่จะตม้สมนุไพรรว่มกบัขา้วเปลือกจา้วและน าน า้มาด่ืม 

 
4.2 ส่วนที่ 2 ระดับความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรพื้นบ้าน พบว่า 

ประชาชนสว่นใหญ่มีระดบัความรูเ้ก่ียวกบัพืชสมนุไพรพืน้บา้นโดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง (รอ้ยละ 75.8) เม่ือแยกวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า ระดบัความรู้
วิธีการแสวงหาพืชสมนุไพรพืน้บา้นอยู่ในระดบัดี (รอ้ยละ 80.5) ระดบัความรูใ้น
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การใชป้ระโยชนเ์พ่ือการเป็นแหล่งอาหารอยู่ในระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 76.3) 
ระดับความรู้ในการใช้ประโยชน์เพ่ือการรักษาความเจ็บป่วยอยู่ในระดับ 
ปานกลาง (รอ้ยละ 75.2) และระดบัความรูใ้นการอนุรกัษ์ภูมิปัญญาสมุนไพร
พืน้บา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง (รอ้ยละ 69.3) แสดงดงั ตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 ความรูเ้ก่ียวกบัสมนุไพรพืน้บา้นของประชาชน (n = 321) 
 

ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรพืน้บา้น ความรู้ (%) ระดับ 

วิธีการแสวงหาสมนุไพรพืน้บา้น 80.5 ดี 
การใชป้ระโยชนเ์พือ่การรกัษาความเจ็บป่วย 75.2 ปานกลาง 
การใชป้ระโยชนเ์พือ่การเป็นแหลง่อาหาร 76.3 ปานกลาง 
การอนรุกัษ์ภมูิปัญญาสมนุไพรพืน้บา้น 69.3 ปานกลาง 

รวม 75.8 ปานกลาง 

 
นอกจากนีป้ระชาชนยงัใหค้วามเห็นว่าการใชป้ระโยชนส์มนุไพรพืน้บา้น

เป็นกระบวนการรักษาและสืบทอดภูมิปัญญาท่ีเป็นสิ่งท่ีมีอยู่แล้วในชุมชน 
รวมถึงสร้างความตระหนักให้ประชาชนในพื ้นท่ีรู ้จักการใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรในท้องถ่ิน ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ สรุปได้ว่า 
หมอสมนุไพรพืน้บา้นยงัคงมีอิทธิพลต่อองคค์วามรูก้ารใชป้ระโยชนพื์ชสมุนไพร
ในพืน้ท่ี กระบวนการถ่ายทอดสูตรต ารับยาสมุนไพรจากบรรพบุรุษจะจ ากัด
ขอบเขตเฉพาะสมาชิกในครอบครวัเท่านัน้ การปรุงสตูรต ารบัยาสมนุไพรพืน้บา้น
จะใชส้มนุไพรท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ินน ามาปรุงเป็นต ารบัยาแตล่ะต ารบั แตใ่นปัจจบุนั
สมุนไพรพืน้บ้านในป่าธรรมชาติเริ่มหายากหมอสมุนไพรบางท่านจะน าต้น
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สมุนไพรจากป่ามาปลูกในบริเวณพืน้ท่ีของตนเอง รวมถึงหาซือ้จากตลาดใน
เมืองเชียงใหม่ ในส่วนของการปรุงยาสมุนไพรจะมีแนวทางท่ีหมอสมุนไพร
พืน้บา้นสืบทอดวิธีการมาตัง้แต่อดีต โดยเช่ือว่าวนัท่ีจะเก็บสมุนไพรและปรุงยา
สมุนไพรแลว้เกิดประสิทธิภาพในการรกัษาความเจ็บป่วยจะตอ้งเก็บสมุนไพร
จากป่า (ม่อนยา) ในวนัอาทิตยแ์ละวนัองัคาร หมอสมนุไพรจะน าสมนุไพรท่ีเก็บ
ไดล้า้งท าความสะอาด พึ่งแดดใหแ้หง้หลงัจากนัน้จะน าสมุนไพรมาสับเป็นชิน้ 
พึ่งแดดอีก 7 วนัถึงจะเก็บใสภ่าชนะหรือถงุกระสอบ ดงัภาพท่ี 1-2 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-2 การตากแหง้และเก็บสมนุไพรของหมอพืน้บา้น 
 

สว่นการปรุงต ารบัยาสมนุไพรจะปรุงในวนัพฤหสับดีโดยเริ่มตน้จากการ
ท่องคาถาถอนพิษออกจากสมุนไพร “ตัง้นโม 3 จบ อมค าแดง แสงดบัป๊ิด (พิษ) 
ป๊ิดยาทกุชนิดมาอยู่ยาท่ีขา้พเจา้จะไดฮ้อ้ง (เรียก) ป๊ิดยามาฮ่วมกั๋น (รวมกนั) ใน
วนัพฤหสับดีหือ้ป๊ิดยาตงัหลาย (ทัง้หมด) มาฮ่วมกั๋นท่ีขา้พเจา้” ท่องคาถานีเ้ป่า
น า้มนต ์แล้วใช้ดอกไม้หรือใบไม้พรมน า้มนตล์งบนสมุนไพรท่ีจะใช้ปรุงยา
สมนุไพร (หา้มพ่นน า้มนตจ์ากปากเด็ดขาดจะท าใหพ้ิษยาไม่หมดจากสมุนไพร 
(แปป๊ิ้ดยา) 
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4.3 ส่วนที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้เพื่อการใช้ประโยชนพ์ืชสมุนไพร
พื้นบ้าน พบว่า ชุมชนมีรูปแบบการเรียนรู้ เพ่ือใชป้ระโยชนจ์ากพืชสมุนไพร
พืน้บา้นใน 3 ลกัษณะ คือ การเรียนเรียนรูผ้่านตวับคุคล การเรียนรูผ้่านศนูยก์าร
เรียนรูส้มนุไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเตา่ และการอนรุกัษพื์น้ท่ีป่าสมนุไพรพืน้บา้น
ผา่นการบวชป่า ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

การเรียนรู้ผ่านตัวบุคคล ในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลีมี้หมอสมุนไพรพืน้บ้าน
กระจายอยู่ทั่วไป หมอสมนุไพรส่วนใหญ่จะปรุงต ารบัยาสมนุไพรพืน้บา้นเพ่ือใช้
บรรเทาอาการเจ็บป่วยทั่วไปของคนในหมู่บา้น และจ าหน่ายใหก้ับผูส้นใจทั่วไป 
แตมี่หมอสมุนไพรพืน้บา้นท่านหนึ่งท่ีมีผลงานโดดเด่นและเป็นแหล่งเรียนรูข้อง
ชุมชน คือ พ่อหมออินสม สิทธิตัน อายุ 68 ปี หมอพื ้นบ้านท่ีได้รับรางวัล
ระดบัประเทศ หมอไทยดีเดน่แหง่ชาต ิพ.ศ. 2557 จากกรมพฒันาการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข ไดเ้รียนรูค้าถาจากปู่  เรียนรู้
พิ ธีกรรมและการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคจากตา นอกจากนี้ยังได้รับ 
การถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นต ารบัยาสมนุไพรพืน้บา้นจากครูบาปวน เหมวณัโณ 
อีกทัง้ยงัเป็นผูใ้ฝ่รูเ้ก่ียวกบัการแพทยพื์น้บา้นจากคมัภีรภ์าษาลา้นนา ไดแ้ก่ 
  1) องคค์วามรูด้า้นกายบ าบดั (การนวดตอกเสน้) 
  2) องคค์วามรูด้า้นพิธีกรรมบ าบดั (การดฤูกษ์ยาม ขจดัปัดเป่า 
ตัง้ศาลพระภูมิ การส่งเคราะห ์ส่งจน ส่งปู่ แถนย่าแถน ท าเทียนบูชา เรียกขวญั 
และการสืบชะตา) 
  3) องคค์วามรูเ้ก่ียวกับสมุนไพรพืน้บา้นบ าบัด เช่น ต ารบัยา
บ ารุงธาตุ ยาขาง (ยาแก้โรคปากนกกระจอก) ยาแก้โรคลมต่าง ๆ ยาหอม ยา
บ ารุงหัวใจ ยาแก้ปวดเส้นเอ็นตึง ยาแก้อัมพฤกษ์ ยาแก้หอบหืด ยารักษา
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ริดสีดวงทวาร/ริดสีดวงจมูก ยาช่วยระบายทอ้ง ยาตม้อาบ ยาอบตวั ยาหม่อง
สมนุไพร ยาน า้มนัแกป้วดกระดกู ขอ้ตดิ และโรคผิวหนงั เป็นตน้ 

การถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ก่ชมุชน พอ่หมออินสมไดถ้่ายทอดองคค์วามรู้
ผ่านการเป็นวิทยากรหลกัสูตรทอ้งถ่ินใหก้ับสถาบนัการศกึษาทัง้ขัน้พืน้ฐานและ
ระดบัอดุมศกึษาทัง้ในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี เชน่ โรงเรียนปะถมศกึษา มธัยมศกึษา 
(สายสามญัและปริยตัิธรรม) วิทยาลยัการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยพื์น้บา้น 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย คณะการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรงัสิต 
คณะเภสชัศาสตร ์มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร เป็นตน้ รวมถึงไปจัดรายการเผยแพร่องคค์วามรูผ้่านทางสถานีวิทยุ
ชุมชนคนบา้นโฮ่ง FM 98.50 ทุกวนัพุธ เวลา 10.00-11.00 น. และไดส้รา้งต ารา
ไวม้ากมาย อาทิต  าราการแพทยพื์น้บา้นล้านนา เล่ม 1-4 ต  าราคู่มือเก่ียวกับ
สมุฏฐานโรค หลกัการวินิจฉัย และองคค์วามรูเ้ก่ียวกับโรค ต าราระบบโรคและ
กระบวนการดแูลรกัษาสขุภาพ คูมื่อการรกัษาลมมะเฮ็งคดุ (มะเรง็ผิวหนงั) คูมื่อ
การรักษาโรคลมผิดเดือนคู่มือการรักษากลุ่มโรคไข้ คู่มือการรักษากลุ่มโรค
สนันิบาต คูมื่อการรกัษากลุ่มโรคป๊ิด (โรคแพพ้ิษ) เป็นตน้ รวมทัง้ช่วยสนับสนุน
การสรา้งเครือข่ายหมอพืน้บา้นภาคเหนือ 17 จงัหวดั จดัท าระบบขอ้มลูสมุนไพร 
จังหวัดล าพูน รวบรวมและแปลคัมภีร ์ใบลานและสมุดข่อยภาษาล้านนา
เปรียบเทียบภาษาลา้นนากับภาษาไทยภาคกลาง และเปิดใหบ้ริการการรักษา
โดยใชบ้ริเวณบา้นเป็นสถานท่ีใหบ้ริการเพ่ือบ าบดัความเจ็บป่วยแก่ประชาชน
ทั่วไป 
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ภาพที่ 3-4 การใหบ้ริการรกัษา
ความเจ็บป่วยของพ่อหมอ 
อินสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  การเรียนรู้ผ่านศูนยก์ารเรียนรู้สมุนไพรพืน้บ้านบ้านสัน-
ตับเต่า “การถ่ายทอดความรูด้า้นพืชผกัพืน้บา้น สมนุไพรใกลต้วัท่ีมีอยู่ทั่วไปใน
ชุมชนให้กับเยาวชน และผู้สนใจทั่วไปไดเ้รียนรู ้และสามารถน ามาประกอบ
อาหารพืน้บา้นท่ีหลากหลายรบัประทาน” เป็นปณิธานท่ีกลุ่มผูร้ิเริ่มก่อตัง้ศูนย์
การเรียนรูส้มุนไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเต่าตัง้ไว ้แตก่ารด าเนินงานช่วงท่ีผ่านมา
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กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ยังเป็นแบบลองผิด ลองถูกไม่ประสบ
ความส าเร็จอย่างท่ีตัง้ปณิธานไว ้ทัง้ท่ีในพืน้ท่ีมีองคค์วามรูว้ฒันธรรมสขุภาพท่ี
หลากหลายจากโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และหมอพื ้นบ้าน จากสภาพปัญหา
ดงักลา่วขา้งตน้การด าเนินกิจกรรมของศนูยก์ารเรียนรูไ้ดป้รบัรูปแบบการด าเนิน
กิจกรรมท่ีมุง่เนน้วิถีการบริโภคท่ีเช่ือมโยงกบัวิถีชีวิตและฐานทรพัยากรธรรมชาติ 
โดยก่อเกิดการจดัการความรูใ้นชมุชนท่ีเหมาะสมผ่านกระบวนการเรียนรูอ้ย่างมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มุ่งเนน้การพฒันาแนวทางการผลิตพืชผักพืน้บา้นใน
ชมุชนทัง้การผลิตและการบริโภคสู่ความมั่นคงดา้นอาหารและจิตส านึกของผูค้น
ตอ่คณุคา่ของอาหารพืน้บา้น  
  ปี พ.ศ. 2553 จึงไดจ้ดัตัง้ศูนยก์ารเรียนรูส้มุนไพรพืน้บา้นจาก
งบประมาณโครงการการเช่ือมโยงบรูนาการองคก์รพฒันาเอกชนเพ่ือการพฒันา
ศกัยภาพเยาวชนดา้นศิลปวฒันธรรมภมูิปัญญาจากโฮงเฮียนสืบสานภมูิปัญญา
ลา้นนา จังหวัดเชียงใหม่ เช่ือมโยงกลุ่มชมรมเด็กและเยาวชนอ าเภอบา้นโฮ่ง 
ด  าเนินกิจกรรมผ่านกิจกรรมท่ีเป็นการสืบทอดองคค์วามรูจ้ากปราชญช์าวบา้น
หรือครูภูมิปัญญาดา้นต่าง ๆ ในเขตอ าเภอบา้นโฮ่ง และมีการด าเนินกิจกรรม
อยา่งตอ่เน่ืองเรื่อยมาดว้ยความรว่มมือของชมุชนและเครือข่ายทกุภาคส่วน 
  ปี พ.ศ. 2554 ศนูยก์ารเรียนรูไ้ดร้บังบประมาณสนับสนุนการ
วิจยัจากส านกังานกองทุนสนบัสนนุการวิจยั ฝ่ายทอ้งถ่ิน (สกว.ทอ้งถ่ิน) ศึกษา
เรื่อง “การดแูลสุขภาพของชุมชนบา้นสันตบัเต่า” เพ่ือตอบโจทยป์ระเด็นความ
มั่นคงดา้นอาหารภายใตค้วามเจ็บป่วยของผูค้นจากพฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
การด าเนินกิจกรรมในการวิจัยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นเป็นแกนน า ร่วมกับชาวบา้นในการเก็บขอ้มูล และ
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บูรณาการกระบวนการวิจยัร่วมกับโรงพยาบาลบา้นโฮ่ง ส านกังานสาธารณสุข
อ าเภอบา้นโฮง่ และสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (โรงเรียนบา้นหว้ยหา้)  
  กิจกรรมของศูนย์ในปัจจุบันมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน รวมถึงผูส้นใจทั่วไปเขา้มาเรียนรูก้ระบวนการผลิตและการใชผ้กัพืน้บา้น 
สมุนไพรพืน้บา้นโดยการศึกษาภาคสนามในพืน้ท่ีป่าสมุนไพรของชุมชน การ
น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมของศนูยก์ารเรียนรูใ้นงานประชุมของหน่วยงาน
ตา่ง ๆ รวมถึงพฒันาผลิตภณัฑส์มนุไพรพืน้บา้นเพ่ือสรา้งรายไดใ้หก้บัชมุชน ดงั
ภาพท่ี 5-6 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5-6 ผลติภณัฑส์มนุไพรของศนูยก์ารเรยีนรูส้มนุไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเตา่ 
 

การเรียนรู้แนวคิดนิเวศวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษพ์ืน้ที่
ป่าสมุนไพรพืน้บ้าน การน าแนวคิดนิเวศวฒันธรรมมาใชเ้พ่ือปกป้องพืน้ท่ีป่า
จงึก่อเกิดขึน้ในชมุชนท่ีเห็นความส าคญัและมีผูน้  าเขม้แข็ง ดงัเชน่ ชมุชนบา้นป่า
ด า ชมุชนบา้นดงหว้ยเย็น ชมุชนบา้นดงมะเฟือง โดยกิจกรรมนิเวศวฒันธรรมท่ี
เด่นชัด คือ การบวชป่า ซึ่งพิธีบวชป่ามีวิธีคิดดว้ยการต่ออายุให้เจริญยั่ งยืน
สืบไปตามคติความเช่ือ ส่วนท่ีมาของการ “บวชป่า” มาจากวิธีการห่มจีวรใหก้ับ
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ตน้ไมเ้ช่นเดียวกับการบวชพระส่งผลใหส้ถานภาพของคนและตน้ไมเ้ปล่ียนไป 
นับเป็นการน าความเช่ือทางศาสนามาประยุกตใ์ช้ในการดูแลรักษาป่าตน้น า้ 
นิยมท ากนัเหมือนงานบญุทั่วไปโดยเจา้พิธีจะใชส้ายสิญจนล์อ้มอาณาบริเวณท่ี
จะบวชตน้ไม้ แล้วนิมนตพ์ระสงฆม์าสวดมนตเ์พ่ือเป็นสิริมงคลต่อชาวบ้าน 
ตน้ไมท่ี้จะท าพิธีการบวชใหต้น้ไมใ้ดบา้งก็ขึน้อยู่กับความเช่ือและเจตนาของ
ชุมชนเอง บวชไดต้ัง้แต่ตน้ไมข้นาดเล็ก กลาง ใหญ่ แต่ส่วนมากจะเนน้ตน้ไมท่ี้
ขนาดใหญ่ มีความส าคญัตอ่การด ารงชีพของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ สิ่งแวดลอ้ม 
แมก้ระทั่งตน้ไมใ้นป่าท่ีผ่านการรุกท าลาย เพราะจะสามารถฟ้ืนคืนสภาพเป็นป่า
สมบรูณไ์ดใ้นเวลาเพียงไมก่ี่ปี ถา้ไมถ่กูรบกวนอีก ดงัภาพท่ี 7-8 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7-8 การบวชป่าบา้นดงหว้ยเย็น 
 

ชาวบ้านเช่ือว่าผืนป่าท่ีผ่านพิธีบวชเป็นเสมือนดินแดนอัน
ศกัดิส์ิทธ์ิ ไมว่า่ผูใ้ดก็ไม่อาจเขา้ไปท าลายได ้ท าใหต้น้ไมมี้โอกาสคืนความชุ่มชืน้
แก่แผ่นดินไดเ้ต็มท่ี และสายน า้ล  าธารท่ีเกิดจากป่าตน้น า้ดงักล่าวก็จะฟ้ืนคืน
ชีวิตอีกครัง้หนึ่ง การบวชป่าจึงเป็นกศุโลบายท่ีใหช้มุชนท่ีร่วมมือกันรกัษาความ
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อดุมสมบรูณข์องป่าธรรมชาติไวใ้หก้บัลกูหลาน เป็นการเรียกรอ้งสิทธ์ิของชมุชน
ในการดูแลรักษาป่าและแหล่งตน้น า้ล  าธารเองดว้ย พิธีบวชป่าจึงเป็นความ
ปรารถนาท่ีดีท่ีส่งตอ่ไปสู่คนรุน่หลงั  

แหล่งเรียนรูท้ั้งตัวบุคคลและสถานท่ีดงักล่าวข้างตน้อาจจะ
เป็นปัจจัยก าหนดการคงอยู่ของสมุนไพรพื ้นบ้านในพื ้นท่ีลุ่มน ้าลี ้ ภายใต้
สถานการณก์ารเปล่ียนแปลงของโครงสรา้งสงัคม และแบบแผนการดแูล รกัษา
ความเจ็บป่วยตามแบบแพทยแ์ผนปัจจุบันท่ีบางครัง้ไม่สามารถรักษาความ
เจ็บป่วยให้หายขาดได ้การด าเนินกิจกรรมของแหล่งเรียนรูไ้ดส้ะท้อนให้เห็น
ความหวงแหน ห่วงใยและเต็มใจในการถ่ายทอดองคค์วามรูข้องหมอพืน้บา้น
และประธานศูนยก์ารเรียนรูเ้พ่ือให้สมุนไพรพืน้บา้นด ารงอยู่ และก่อเกิดแนว
ทางการประยกุตใ์ชเ้พ่ือการดแูลสขุภาพของประชาชนตอ่ไป 
 
5. อภปิรายผลการศึกษา 
 

จากการสังเคราะห์รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชนพื์ช
สมนุไพรพืน้บา้นในลุ่มน า้ จงัหวดัล าพนู มีรูปแบบการเรียนรู ้3 ลกัษณะ คือ การ
เรียนเรียนรูผ้่านตวับคุคล การเรียนรูผ้่านศนูยก์ารเรียนรูส้มนุไพรพืน้บา้นบา้นสนั
ตบัเต่า และการอนุรกัษ์พืน้ท่ีป่าสมุนไพรพืน้บา้นผ่านการบวชป่า โดยใชน้ิเวศ
วัฒนธรรมของ Steward (1955) พบว่า ชุมชนในลุ่มน ้าลี ้ จังหวัดล าพูน มี
กระบวนการปรบัตวัภายใตอิ้ทธิพลของสิ่งแวดลอ้มใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีคง
อยู่ เน่ืองจากในพืน้ท่ีลุม่น า้ลีก้  าลงัเผชิญปัญหาการลดลงของพืน้ท่ีป่าธรรมชาตท่ีิ
เป็นแหล่งแสวงหาสมุนไพรพืน้บ้าน ปรากฏการณ์เหล่านีย้ังส่งผลถึงการใช้
สมุนไพรพืน้บา้นท่ีจ ากัดเฉพาะประชาชนบางกลุ่มท่ีมีความรูเ้ก่ียวกับสมุนไพร
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พืน้บา้น และตอ้งการถ่ายทอดองคค์วามรูสู้่คนรุน่ตอ่ไป ซึ่งสะทอ้นถึงวิถีชมุชนท่ี
เช่ือมโยงกบัทรพัยากรธรรมชาตภิายใตก้ารเปล่ียนแปลงทางกายภาพของพืน้ท่ีลุ่ม
น า้ลี ้รวมถึงการยึดถือแนวทางการปฏิบตัิเพ่ือการดแูลสขุภาพเบือ้งตน้ตามแบบ
แผนภูมิปัญญาพืน้บา้นลา้นนาดา้นสุขภาพท่ีเป็นระบบเช่ือมโยงความสัมพันธ์
ของธรรมชาติกับวิถีชีวิต จิตวิญญาณ และการสรา้งความเท่าเทียมสู่การเสริม
ความเข้มแข็งของระบบสุขภาพซึ่งกันและกัน (ประพจน์ เภตรากาศ, 2551; 
Mcevoy and Duffy, 2008) 

รูปแบบการเรียนรูก้ารใช้ประโยชนพื์ชสมุนไพรในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลีย้ังได้
สะท้อนความต้องการการเรียนรู้และความห่วงแหนภูมิปัญญาของท้องถ่ิน
ภายใตปั้จจัยความแตกต่างทัง้ครอบครวัและวิถีการด าเนินชีวิตอันเป็นปัจจัย
ก าหนดท่ีท าใหป้ระชาชนบางส่วนตอ้งเผชิญปัญหาทางสุขภาพ และสงัคมท่ีมี
การเปล่ียนแปลงแบบกา้วกระโดด ทัง้นีก้ารก่อเกิดกระบวนการเรียนรูย้งัสง่ผลให้
เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลการใชส้มุนไพรพืน้บา้นเพ่ือการดแูลสุขภาพระหว่าง
หมอพืน้บา้น ประชาชน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สว่นแนวทางการอนรุกัษ์แหล่ง
สมุนไพรพื ้นบ้านเป็นแนวทางท่ีเช่ือมโยงความเช่ือ ความศรัทธาสิ่งเหนือ
ธรรมชาติท่ีตนเองและชุมชนเคารพนับถือ อนัเป็นแนวทางการปฏิบตัิท่ียังคงมี
ประสิทธิภาพในการอนรุกัษท์รพัยากรธรรมชาติในพืน้ท่ีภาคเหนือ สอดคลอ้งกับ
กิจกรรมของชมุชนลาหูจ่งัหวดัแมฮ่่องสอนท่ีการเลีย้งผี ไหวผี้ (ซาบี) พิธีทรายก่อ 
(เซก่อเว) พิธีการไหวต้น้ไม ้ขอขมาตน้ไม ้โดยบริเวณท่ีมีการประกอบพิธีกรรมจะ
มีความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิอยู่และหา้มตดัตน้ไมห้รือเขา้ไปบุกรุกในบริเวณนัน้ 
ซึ่งชาวบา้นมีความเช่ือว่ามีสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิหรือมีผีเฝ้า จะไม่ไปตดัตน้ไมแ้ละไม่มี
การบกุรุกป่าในบริเวณนัน้ ทรพัยากรป่าไมใ้นบริเวณนัน้จึงมีความอุดมสมบูรณ ์
(พินิจนันท ์พรหมารัตน์, 2562) แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเรียนรู้และการ
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ถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวข้องกับสมุนไพรพืน้บ้านยังไม่ต่อเน่ืองจากฐาน
วัฒนธรรมเดิมของชุมชนอาจเน่ืองจากในพืน้ท่ีลุ่มน า้ลีมี้ความแตกต่างทาง 
ชาตพินัธุ ์สภาพภมูิประเทศ และการเขา้ถึงแหลง่เรียนรูท่ี้จะมีเฉพาะสว่นพืน้ท่ีลุ่ม
แม่น า้ลีต้อนล่าง (เขตอ าเภอบา้นโฮ่ง) ซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีหน่วยงานภาครฐัและภาค
ประชาสงัคมด าเนินกิจกรรมดา้นการสรา้งเสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ใน
การส่งเสริมการเรียนรูเ้พ่ือประยุกตใ์ชส้มุนไพรพืน้บา้นนัน้ตอ้งตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของการยอมรบัว่าองคค์วามรูส้มนุไพรพืน้บา้นมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง มีวิธี
คิดและ กระบวนการท่ีเป็นประโยชนต์่อการสรา้งเสริมสุขภาพของประชาชนได้
อีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งโกมาตร จงึเสถียรทรพัย ์(2550) กลา่ววา่ แมว้า่วฒันธรรมดา้น
การแพทย์พืน้บ้านจะได้รับการยอมรับมากขึน้ภายใต้วาทกรรมภูมิปัญญา
ท้องถ่ินแต่ก็ยังเป็นความรูช้ายขอบท่ีถูกเบียดขับและกดทับจากความรู้แบบ
วิทยาศาสตร ์ และเป็นระบบการแพทยท่ี์รฐัไม่ไดส้่งเสริม และไม่ค่อยมีบทบาท
ในการพฒันาเท่าใดนกัในช่วงท่ีผา่นมาการแพทยท่ี์เป็นพิธีกรรมและเก่ียวขอ้งกับ
อ านาจสิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตา่ง ๆ ไดร้บัการยอมรบัอยา่งเป็นทางการนอ้ย ซึ่งการสง่เสริม
กระบวนการเรียนรูว้ัฒนธรรมสุขภาพทัง้ในโรงเรียนทุกระดบั และชุมชนจะเป็น
การสรา้งแนวทางการสืบทอดองคค์วามรูไ้ม่ใหสู้ญหายไปกับกระแสการพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีสอดคล้องกับการศึกษาของจักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า ,  
วิรุณ ตัง้เจริญ, พฤทธ์ิ ศภุเศรษฐศิริ, และวิชยั วงษใ์หญ่ (2556) พบว่า กิจกรรม
ทางวัฒนธรรมท่ีบูรณาการกับบริบททางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สภาพแวดลอ้มของชมุชนลาดพรา้ว เพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน ผลของการด าเนินการตามแผนปฏิบตัิการพัฒนาแหล่งเรียนรู ้และ
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบไดส้่งผลกระทบต่อกระบวนการเรียนรูข้อง
ชมุชนทัง้ทางดา้นความรู ้ทกัษะ และทศันคตท่ีิมีตอ่การพฒันา 
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6. สรุปผลการศึกษา 
 

รูปแบบการเรียนรูชุ้มชนเพ่ือการใช้ประโยชนพื์ชสมุนไพรพืน้บ้านใน 
ลุ่มน า้ จังหวัดล าพูน ประชาชนในพืน้ท่ีส่วนใหญ่มีวิธีการแสวงหาสมุนไพร
พืน้บ้านในระดับดี เน่ืองจากวิถีการด ารงชีวิตส่วนใหญ่ยังคงแบบแผนการ
ด ารงชีวิตท่ีตอ้งพึ่งพาธรรมชาติ และไดร้บัการถ่ายทอดวิธีการจากคนรุ่นก่อน 
นอกนั้นยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการรักษาความ
เจ็บป่วย เป็นแหลง่อาหาร และยงัคงมีการอนรุกัษภ์มูิปัญญาสมนุไพรพืน้บา้นใน
ระดับปานกลาง ทั้งนีเ้พราะสมุนไพรพืน้บ้านอาจเป็นทางเลือกท่ีประชาชน
บางส่วนใชร้่วมกับการรกัษาโรคแผนปัจจุบนั รวมถึงการมีกิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง
การอนรุกัษท์รพัยากร-ธรรมชาตท่ีิหน่วยงานไดด้  าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เน่ือง โดย
รูปแบบการเรียนรู้ชุมชนเพ่ือการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื ้นบ้านในลุ่มน ้า 
จงัหวดัล าพูน มีรูปแบบการเรียนรู ้3 ลกัษณะ คือ การเรียนเรียนรูผ้่านตวับุคคล 
การเรียนรูผ้่านศนูยก์ารเรียนรูส้มุนไพรพืน้บา้นบา้นสนัตบัเต่า และการอนุรกัษ์
พืน้ท่ีป่าสมนุไพรพืน้บา้นผ่านการบวชป่า 
 
7. ข้อเสนอแนะ 
 

7.1 ข้อเสนอแนะการประยุกตใ์ช้ผลการวิจัย 
1. รูปแบบการเรียนรูผ้่านตวับุคคล และสถานท่ีตอ้งแสวงหา

รูปแบบการผสมผสานกระบวนการปฏิบตัิการตัง้แตก่ารคน้หาปัญหา การรว่มกนั
เรียงล าดบัความส าคญัของปัญหา การแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาและการ
ติดตามประเมินผล จะก่อให้เกิดความเข้าใจและตระหนักในการใช้สมุนไพร
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พืน้บา้นของประชาชนภายใตผ้ลลพัธข์องการบริการสุขภาพท่ีอาจมีขอ้ก าจัดใน
พืน้ท่ี 
  2. การพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพหมอพืน้บา้นในพืน้ท่ีใหมี้
ส่วนส าคญัในการน าองคค์วามรูส้มุนไพรพืน้บา้นสู่การปฏิบตัิ ซึ่งหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรสนบัสนนุ แลว้สรา้งกิจกรรมท่ีใหเ้กิดการเรียนรูร้ว่มกนัอนัจะน าไปสู่
การสืบทอดองคค์วามรูไ้ม่ใหส้ญูหาย 
 

7.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 
  1. พฒันารูปแบบการสรา้งกิจกรรมของชมุชน เช่น การพฒันา
และสรา้งศนูยก์ารเรียนรูช้มุชน การสรา้งบทเรียนชมุชน การถ่ายทอดองคค์วามรู้
โดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การพัฒนาส่ือชุมชน งานวิจัยประเด็นเหล่านีจ้ะช่วย
สงัเคราะหแ์นวทางเพ่ือใหชุ้มชนน าไปประยุกตใ์ชเ้พ่ือการเสริมสรา้งปัจจัยการ
ด ารงอยูข่องวฒันธรรมสขุภาพ 
  2. ศึกษาความตอ้งการการสนับสนุนทัง้ดา้นองคค์วามรู ้และ
กิจกรรมท่ีแทจ้ริงของประชาชนภายใตก้ารเปล่ียนแปลงโครงสรา้งประชากรสู่วัย
สูงอายุ ความแตกต่างทางดา้นชาติพันธุ์ อิทธิพลของการขยายพืน้ท่ีเขตเมือง 
และการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการบริการสุขภาพท่ีมีผลต่อการประยุกตใ์ช้
วฒันธรรมสขุภาพ 
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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงคเ์พ่ือ 1. พฒันาและตรวจสอบคณุภาพของ
รูปแบบและแผนการจัดการเรียนรู ้2. พฒันาประสิทธิภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 การดาํเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 
ขัน้ตอน คือ 1) การสรา้งและหาคณุภาพของรูปแบบและแผนการจดัการเรียนรู ้2) 
ศึกษาประสิทธิภาพจากการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
นักศึกษาชั้นปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี ซึ่งไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) จาํนวน 50 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ 1) รูปแบบการ
จดัการเรียนรูแ้ละแผนการจดัการเรียนรู ้2) แบบทดสอบความสามารถการเขียน
เชิงสรา้งสรรคร์ะหว่างกระบวนการเรียนรู ้และ 3) แบบทดสอบความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลงักระบวนการเรียนรู ้วิเคราะหข์อ้มลูโดยการหาคา่รอ้ยละ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา  
 ผลการวิจยัพบว่า 1. รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้พฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 
1) ท่ีมาของรูปแบบการจัดการเรียนรู ้2) รูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้3) 
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การนาํไปใช ้และ 4) ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียน ผลการตรวจสอบคณุภาพ พบวา่ รูปแบบ
การจัดการเรียนรู้โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.88, S.D. = 
0.67) และแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (�̅� = 
4.08, S.D. = 0.26) 2. ประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรูด้า้นกระบวนการ 
(E1) มีคา่รอ้ยละเท่ากบั 77.35 และการประเมินผลลพัธ ์(E2) มีคา่รอ้ยละเท่ากับ 
76.97 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดรอ้ยละ 70  
 
ค าส าคัญ:  รูปแบบการจดัการเรียนรู,้  การเสรมิตอ่การเรียนรู,้  

    การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
 
ABSTRACT 
 

This research was conducted to: 1) examine and develop quality 
of a learning management prototype and plan, and 2) improve efficiency of 
a learning management plan to be in line with the 70/70 standardized 
criteria efficiency. Using purposive sampling, 50 undergraduate students 
who enrolled in the course Thai for Communication of Udon Thani Rajabhat 
University were selected as samples of this study. Data collection was 
divided into two phases: 1) building and finding quality of a learning 
management prototype and plan, and 2) trialing efficiency after applying a 
learning management plan with the samples. Research tools consisted of: 
1) a learning management prototype and a learning management plan, 2) 
creative writing proficiency tests used during learning processes, and 3) a 
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creative writing proficiency test used after learning processes. Statistical 
values like percentage, mean, standard deviation and content analysis 
were employed for data analysis.         

The findings found that the developed learning management 
prototype comprised four aspects: 1) origins, 2) creative writing proficiency 
based on scaffolding approach, 3) application, and 4) students’ 
achievement. Results of examining quality of the learning management 
plan indicated that: 1) the overall quality of the learning management 
prototype was at the high level (�̅� = 3.88, S.D. = 0.67), and 2) the overall 
quality of the learning management plan was also at the high level (�̅� = 
4.08, S.D. = 0.26). Results of the efficiency of process of the learning 
management plan (E1) was 77.35%. Furthermore, the efficiency of product 
result (E2) indicated 76.97% was found above the specified threshold.                

    
Keywords:  Learning Management Prototype,  Scaffolding,  Creative Writing 
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1. บทน า 
 
 ภาษาไทยเป็นภาษาประจําชาติและเป็นเครื่องมือสําคัญในการ
ติดต่อส่ือสารของผู้คนในสังคมไทย การเขียนเป็นทักษะท่ีสําคัญสามารถ
แสดงออกใหเ้ห็นไดอ้ย่างเด่นชดัและปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรการ
เขียนยงัเป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรูส้ึกนึกคิดจินตนาการและประสบการณท่ี์
แสดงถึงความคิดสรา้งสรรคข์องผูเ้ขียนได ้(มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี, 2559)  
 การพฒันาทกัษะการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งใหค้วามสาํคัญกับการพัฒนาทักษะการคิดสรา้งสรรคข์องผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพและการไดล้งมือเขียนจริง ในขณะเดียวกันควรไดร้บัการดูแลให้
คาํแนะนาํจากผูส้อนเพราะก่อนท่ีผูเ้รียนจะลงมือสรา้งสรรคผ์ลงานเขียนของตน
ออกมานัน้ผูเ้รียนจะตอ้งมีความสามารถพัฒนาความคิดสรา้งสรรคข์องตนให้
เป็นระบบท่ีชัดเจนเสียก่อน ผ่านการลองผิดลองถูกจากการลงมือเขียนและ
เผยแพร ่โดยมีผูส้อนทาํหนา้ท่ีเป็นพ่ีเลีย้งคอยใหค้าํแนะนาํและสรา้งแรงบนัดาล
ใจในการเขียน การจดัการเรียนรูท่ี้เปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดแ้สดงออกอย่างอิสระมี
ส่วนรว่มในกิจกรรมใหม้ากท่ีสุด จะส่งผลใหผู้เ้รียนสามารถพฒันากระบวนการ
คดิสรา้งสรรคส์ง่ผลใหเ้กิดผลงานเขียนท่ีมีความแปลกใหมซ่ึ่งแสดงถึงความคิดท่ี
สรา้งสรรค ์(ปรญิญ ์ทนนัชยับตุร, 2553) 
 การเขียนมีความสาํคญัต่อการพัฒนาสติปัญญาและเป็นเครื่องมือท่ี
แสดงใหเ้ห็นถึงพฒันาการทางความคิด การเขียนทาํใหม้นษุยเ์กิดการเรียนรูใ้หม่ 
มีความคิดสรา้งสรรคมี์ความสามารถในการแกปั้ญหาเพิ่มขึน้ การเขียนยงัส่งผล
ต่อพัฒนาการทางการคิดและสติปัญญาเพราะผู้เขียนต้องใช้กิจกรรมทาง
สติปัญญา ไดแ้ก่ การรวบรวมขอ้มูล การวางแผน การเปล่ียนความคิดใหเ้ป็น
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ภาษาเขียน และทบทวนความคิด นอกจากนีก้ารเขียนยงัมีความจาํเป็นตอ่การใช้
ภาษาทกัษะอ่ืน ๆ เพราะสามารถช่วยสะทอ้นถึงความสามารถในการพูดการฟัง
และการอ่าน ดงันัน้การเขียนจึงเป็นทักษะท่ีควรไดร้บัการพัฒนาและส่งเสริม
อยา่งจรงิจงั (Eggen and Kuachak, 1999) 
 สาเหตุสาํคญัท่ีทาํใหผู้เ้รียนขาดทักษะในการเขียนเชิงสรา้งสรรคคื์อ
ผูเ้รียนไม่รูจ้ะเขียนอะไรเพราะขาดความมั่นใจคิดว่าตนเองจะเขียนไม่ไดไ้ม่มี
ความรูใ้นเรื่องท่ีจะเขียน การลาํดบัความคิดไม่ต่อเน่ืองวกวนไม่รูจ้ะเริ่มตน้เขียน
อย่างไร ขาดทกัษะการใชภ้าษาในการส่ือสารและปัญหาดา้นรูปแบบการจัดการ
เรียนรูท่ี้ใชอ้ยู่ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนและสรา้งแนวทางในการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคใ์หแ้ก่ผูเ้รียนได ้(ฐิตพิร สงัขรตัน,์ 2558)  
  ปัญหาเก่ียวกบัการเขียนเชิงสรา้งสรรคใ์นระดบัอุดมศกึษาสาเหตหุลัก
เกิดจากการจดัรูปแบบการเรียนรูท่ี้ยงัไม่สามารถดงึดดูความสนใจหรือเรา้ความ
สนใจของผูเ้รียนได ้ส่งผลใหผู้เ้รียนเกิดความรูส้ึกท่ีตอ้งอดทนเรียนเพียงเพ่ือให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินขั้นตํ่าของวิชานั้น และเกิดทัศนคติท่ีไม่ดีต่อวิชาท่ีมี
เนือ้หาเก่ียวกบัการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์สาเหตอีุกประการหนึ่งคือ การท่ีผูเ้รียนจะ
เกิดความสามารถทางการเขียนเชิงสรา้งสรรคน์ั้นตอ้งใชเ้วลาในการทาํความ
เขา้ใจ การหาขอ้มลูและการเขียนออกมานัน้ผูเ้รียนแตล่ะคนจะใชเ้วลามากนอ้ย
หรือยาวนานไม่เท่ากนั ทาํใหผ้ลงานกบัระยะเวลาท่ีผูส้อนจะตอ้งประเมินงานไม่
สมดลุกนั ดงันัน้ผูส้อนควรจดัรูปแบบการเรียนรูใ้หท้ันสมยั มีเนือ้หาเหมาะสมกับ
ผูเ้รียน มีวิธีการประเมินและส่งผลยอ้นกลบัสู่ผูเ้รียนท่ีรวดเร็ว เช่น การใชร้ะบบ
การส่ือสารแบบออนไลน ์สอดคล้องกับแนวคิดในการการพัฒนารูปแบบการ
เรียนรูท่ี้ส่งเสริมความสามารถดา้นการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์อง Davies (1981) 
กล่าวว่ารูปแบบการเรียนรูค้วรเป็นการสอนท่ีมีการจดัระบบท่ีดี เหมาะสมกับวยั
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ของผูเ้รียน โดยมีทฤษฎีเป็นพืน้ฐานรองรบั การจดัรูปแบบการเรียนรูเ้ป็นการจัด
องคป์ระกอบของการเรียนการสอนทัง้หมดใหมี้ความสมัพนัธก์ันเพ่ือสะดวกต่อ
การนาํไปสูจ่ดุมุ่งหมายท่ีกาํหนดไว ้
 พระราชบญัญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ในมาตราท่ี 5 มาตราท่ี 14 
และมาตราท่ี 31 สนบัสนุนในการจดัทาํรูปแบบการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับสภาพ
ปัญหาของผูเ้รียน (ราชกิจจานเุบกษา, 2562) ซึ่งการเขียนเชิงสรา้งสรรคส์าํหรบั
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นปัญหาหนึ่งท่ี
ผู้เรียนจะต้องไดร้ับการพัฒนาความสามารถโดยการบูรณาการรูปแบบการ
จัดการเรียนรูท่ี้เหมาะสมกับตัวผู้เรียนและสภาพบริบทแวดล้อมของผู้เรียน 
เพ่ือใหผู้เ้รียนมีวิธีการเขียนเชิงสรา้งสรรคอ์ย่างเป็นระบบ มีวิธีการเขียนใหง้าน
เขียนมีคณุคา่มีความเหมาะสมกบัเปา้หมายมีความแปลกใหมซ่ึ่งผูเ้รียนสามารถ
นาํไปพฒันาใหเ้กิดประโยชนก์บัอาชีพในอนาคตได ้
 การสอนโดยใชแ้นวคิดเสริมต่อการเรียนรูส้ามารถพัฒนาการคิดและ
การทาํงานของผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ ช่วยพฒันาความคิดและความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนจากรูปแบบการเรียนรูท่ี้ออกแบบใหเ้หมาะสมกับผูเ้รียน เป็นแนวคิดท่ี
สามารถนาํมาใชพ้ัฒนากิจกรรมการเรียนรูก้ารเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยมีการ
ช่วยเหลือจากผูส้อน และผูเ้ช่ียวชาญในเรื่องท่ีจะสอนมีการประเมินแบบพลวัต
เพ่ือให้ได้เห็นพัฒนาการของผู้เรียนและให้การช่วยเหลือผู้เรียนท่ียังมี
ความสามารถไม่ผ่านเกณฑท่ี์กาํหนดและการช่วยเหลือนัน้จะค่อย ๆ ลดลงเม่ือ
ผูเ้รียนมีความสามารถท่ีดีขึน้ (มยรุา กลอ่มเจรญิ, 2559)  
 จากเหตุผลและทฤษฎีท่ีกล่าวมาข้างตน้ จะเห็นไดว้่าในปัจจุบันการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคมี์บทบาทกับบุคคลทุกสาขาอาชีพเพราะในยุคปัจจุบันการ
ส่ือสารมักจะมาในรูปแบบการเขียนและผูร้ ับสารสามารถรบัสารไดจ้ากระบบ
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เครือข่ายออนไลนต์า่ง ๆ ประกอบกบักระทรวงอดุมศกึษามีนโยบายใหส้นบัสนุน
การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งเสริมทักษะพืน้ฐานในการประกอบอาชีพหลังสําเร็จ
การศึกษา ดว้ยเหตุนีผู้ว้ิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งการเขียนเชิงสรา้งสรรคจ์ะเป็น
รากฐานสาํคญัในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต  
 
2. วัตถุประสงคข์องการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและแผนการจัดการ
เรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริม
ตอ่การเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 2. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
สาํหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์70/70 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 วิธีด ําเนินการวิจัยดําเนินการโดยใช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) โดยดาํเนินการวิจยัดงันี ้ 
 ข้ันตอนที่ 1 การพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพรูปแบบและแผนการ
จดัการเรียนรู ้โดยการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกับแนวคิดการเสริม
ต่อการเรียนรู ้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เก่ียวกับปัญหาและ
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ความต้องการในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้ทาํการร่างรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้นาํรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้สนอต่อท่ีปรึกษา แกไ้ขปรบัปรุงและนาํส่ง
ผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบคณุภาพ โดยใชม้าตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของ (Likert, 1967) ปรับปรุงแก้ไขตาม
ขอ้เสนอแนะ แกไ้ขและจดัพิมพรู์ปแบบการจดัการเรียนรูเ้ป็นรูปเล่มสมบรูณเ์พ่ือ
นาํไปใชจ้รงิกบันกัศกึษาท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างตอ่ไป  
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1) แบบประเมินคณุภาพขององคป์ระกอบของรูปแบบการจดัการเรียนรู ้
หัวข้อการประเมินประกอบด้วย หลักการของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
วตัถปุระสงคข์องรูปแบบการจดัการเรียนรู ้เนือ้หาการเรียนรู ้กระบวนการจดัการ
เรียนรู ้และการวดัและประเมินผล  
 2) แบบประเมินคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ หัวข้อการประเมิน
ประกอบดว้ย การกาํหนดองคป์ระกอบของแผนการจัดการเรียนรูอ้งคป์ระกอบ
ของแผนการจดัการเรียนรูแ้ละการเรียบเรียงและการใชภ้าษา 
 แบบประเมินทั้ง 2 แบบ เป็นแบบประเมิน มาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั (Rating Scale) ทาํการตรวจสอบคุณภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยการคาํนวณค่าดัชนี
ความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งอยู่ระหว่าง 0.5-1.00 
(บญุชม ศรีสะอาด, 2560)  
 ข้ันตอนที่ 2 ศกึษาประสิทธิภาพของแผนการจดัการเรียนรู ้ดาํเนินการ
ทดลองใชก้ับนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพ่ือการ
ส่ือสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งไดม้าโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

280 

(Purposive sampling) จํานวน 50 คน และไม่ใช่นักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิชา
ภาษาไทย คา่ทางสถิติท่ีใช ้คือ คา่เฉล่ีย (Mean) และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) (ศริชิยั กาญจนวาสี และคณะ, 2555) 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมตอ่การเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปริญญาตรี  
 2) แบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ระหว่าง
กระบวนการเรียนรูแ้ละแบบทดสอบความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลัง
กระบวนการเรียนรู ้เป็นแบบประเมินแบบอตันยัโดยเป็นเกณฑค์ณุภาพ (Rubric) 
กาํหนดตวัชีว้ดัเป็นเกณฑแ์บบแยกส่วน แบง่คณุภาพออกเป็น 5 ระดบั ประเมิน
ตามดา้นของการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์จาํนวน 4 ดา้น ดา้นท่ี 1 องคป์ระกอบของ
เนือ้เรื่อง (5 คะแนน) ดา้นท่ี 2 การดาํเนินเรื่อง (5 คะแนน) ดา้นท่ี 3 การใชภ้าษา 
(5 คะแนน) และดา้นท่ี 4 คณุคา่ของงานเขียน รวม 20 คะแนน ทาํการตรวจสอบ
หาคณุภาพโดยผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 5 คน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา โดย
การคาํนวณคา่ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ผลการตรวจสอบความสอดคลอ้งอยู่
ระหวา่ง 0.5-1.00 
 ดาํเนินการการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แผนการจัดการเรียนรูเ้พ่ือ
สง่เสรมิความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคดิการเสรมิตอ่การเรียนรู้
สาํหรบันกัศึกษาปริญญาตรี กับนกัศึกษากลุ่มตวัอย่าง โดยทาํการทดลองนอก
เวลาเรียน ทัง้หมด 6 แผน แผนละ 6 ชั่วโมง รวมเป็นเวลา 36 ชั่วโมง ทาํการบนัทกึ
ผลคะแนนระหว่างกระบวนการเรียนรูด้ว้ยแบบทดสอบทา้ยบทเรียน หลงัเสร็จสิน้
การทดลองดําเนินการทดสอบหลังกระบวนการเรียนรู้ด้วยแบบประเมิน
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ความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์วิเคราะหป์ระสิทธิภาพของแผนการ
จดัการเรียนรูโ้ดยการหาคา่รอ้ยละและการวิเคราะหเ์ชิงเนือ้หา (Content Analysis) 
 
4. ผลการวิจัย  
 
 4.1 ผลการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและแผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้
แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สรุปไดด้งันี ้
 

ตารางท่ี 1 ผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์โดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเหน็ผู้เชี่ยวชาญ  

�̅� s.d. 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

1. หลกัการของรูปแบบ 
    การจดัการเรียนรู ้

4 4 5 4 4 4.2 0.45 
มาก 

2. วตัถปุระสงคข์องรูปแบบ  
    การจดัการเรียนรู ้

4 4 4 5 3 4 0.71 มาก 

3. เนือ้หาการเรียนรู ้  4 3 4 4 4 3.8 0.45 มาก 
4. กระบวนการจดัการเรียนรู ้ 3 3 3 5 4 3.6 0.89 มาก 

5. การวดัผลและประเมินผล 3 4 5 4 3 3.8 0.84 มาก 
รวมทุกด้าน 3.88 0.67 มาก 
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 จากตารางท่ี 1 พบว่า ผลการตรวจสอบคณุภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก มีค่า (�̅� = 3.88, S.D.= 0.67) 
เม่ือพิจารณาคา่เฉล่ียความคิดเห็นเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นหลกัการของรูปแบบ
การจดัการเรียนรู ้มีคา่ (�̅� = 4.2, S.D.= 0.45) ดา้นวตัถปุระสงคข์องรูปแบบการ
จัดการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 4, S.D.= 0.71) ดา้นเนือ้หาการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 3.8, 
S.D.= 0.45) ดา้นกระบวนการจัดการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 3.6, S.D.= 0.89) และ
ดา้นการวดัผลและประเมินผล มีคา่ (�̅� = 3.8, S.D.= 0.84) 
 

ตารางท่ี 2 ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรี โดยผูเ้ช่ียวชาญ จาํนวน 5 คน 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ  

�̅� s.d. 
ระดับ
คุณภาพ 1 2 3 4 5 

1. การกาํหนดองคป์ระกอบ 
    ของแผนการจดัการเรียนรู ้

4 4 4 5 5 4.4 0.55 
มาก 

2. องคป์ระกอบของแผน 
    การจดัการเรียนรู ้

4 4 3 5 4 4.4 0.28 มาก 

3. การเรียบเรียงและการใช ้   
    ภาษา 

3 3 4 4 5 3.8 0.84 มาก 

รวมทุกด้าน 4.08 0.26 มาก 

 
 
 



 

ปีที ่6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม) 2563 

283 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพือ่ส่งเสริมความสามารถการเขียน 
เชิงสร้างสรรค์โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลการตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการ
เรียนรู ้รวมทุกดา้นอยู่ในระดบัมาก มีค่า (�̅� = 4.08, S.D.= 0.26) เม่ือพิจารณา
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นการกาํหนดองคป์ระกอบของ
แผนการจดัการเรียนรู ้มีคา่ (�̅� = 4.4, S.D.= 0.5) ดา้นองคป์ระกอบของแผนการ
จัดการเรียนรู ้มีค่า (�̅� = 4.0, S.D.= 0.28) และดา้นการเรียบเรียงและการใช้
ภาษา มีคา่ (�̅� = 3.8, S.D.= 0.84) 
 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้พัฒนาขึน้โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้ไดแ้ก่ ผูเ้รียนควรมีปฏิสมัพนัธก์บัสงัคม มีตน้แบบการเรียนรู ้ผูเ้รียนไดร้บั
ความช่วยเหลือจากผูส้อนและเพ่ือนท่ีมีความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค์
และการช่วยเหลือจะลดลงเหลือเม่ือผูเ้รียนเกิดความชาํนาญ รูปแบบการจดัการ
เรียนรูห้ลักการนาํเสนอรูปแบบการสอนของ Joyce และ Weil (2009) โดยแบ่ง
การนาํเสนอรูปแบบ ออกเป็น 4 สว่น ไดแ้ก่ 
 
 ส่วนที่ 1 ที่มาของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ (Orientation to the 
Model) ประกอบดว้ย  
 1. เปา้หมายของรูปแบบ (Goal) คือ เพ่ือพฒันาความสามารถการเขียน
เชิงสรา้งสรรค ์สาํหรบันกัศึกษาปริญญาตรี การเรียนรูท่ี้ใชแ้นวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรู ้
 2. ทฤษฎีท่ีรองรบัรูปแบบ ประกอบดว้ย 
  2.1 แนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นการใช้แนวคิดการเสริม 
ต่อการเรียนรู้ (Vygotsky, 1978 ; Rosenshine and Guenther, 1992 ; สุมาลี  
ชยัเจริญ, 2545) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูแ้บบร่วมมือ การแนะนาํวิธีการเสริมต่อ
การเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียน การคาํนงึถึงความแตกตา่งของผูเ้รียนนาํไปสู่การมอบหมาย
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งานท่ีเหมาะสมแกผู้เ้รียน การช่วยเหลือจนทาํใหเ้กิดความสามารถและค่อย ๆ 
ลดการช่วยเหลือลงจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเองไดแ้ละการประเมิน
แบบพลวตัเพ่ือสงัเกตพฒันาการของผูเ้รียน 
  2.2 แนวคดิการจดัการเรียนรูเ้พ่ือสง่เสรมิความสามารถทางการ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ยแนวคิด 2 ส่วนสาํคญั คือ 1) วิชาแกนหลกัและ
แนวคิดสาํคญัของการเรียนรูก้ารเขียนเชิงสรา้งสรรค์ และ 2) ความสามารถท่ี
จาํเป็นในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ความสามารถใน
การเรียบเรียงเนือ้เรื่อง ความสามารถในการดาํเนินเรื่อง ความสามารถในการใช้
ภาษา และ คณุค่าของงานเขียน ในการกาํหนดแนวคิดดา้นความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคจ์ะคาํนึงถึงการจดัเนือ้หาการเรียนรู ้การจดัสภาพแวดลอ้มใน
การเรียนรู ้การจดัการเสริมต่อการเรียนรู ้โดยคาํนึงถึงความแตกต่างของผูเ้รียน 
การใชร้ะบบสนับสนุนการหาขอ้มูลในการเรียนรูเ้พ่ือพฒันาความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์และการประเมินผูเ้รียนแบบพลวตั  
 ข้อตกลงเบือ้งต้น  
 1. ผูส้อนจะตอ้งทาํการวิเคราะหผ์ู้เรียน และวางแผนเพ่ือรับรูร้่วมกัน
ระหว่างผูเ้รียนในการกาํหนดเปา้หมายของการเรียนรูท้ัง้ในระดบัส่วนบุคคลและ
ระดบักลุม่ 
 2. การเสริมต่อการเรียนรูผู้ส้อนสามารถเปล่ียนแปลงเนือ้หาการเรียนรู้
และจัดผูเ้รียนมาเป็นผูช้่วยสอนไดต้ามสถานการณ์และบริบทการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียนท่ีเกิดขึน้ 
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 ส่วนที่ 2 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ (The Model of Teaching) มี
รายละเอียด ดงันี ้ 
 หลักการ  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคดิการเสรมิตอ่การเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาปริญญาตรี เป็น
รูปแบบการจดัการเรียนรูท่ี้คาํนึงถึงพฒันาการในการเรียนรูข้องผูเ้รียน โดยแตล่ะ
บุคคลควรไดร้บัการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ซึ่งอาศยัแนวคิดสาํคญัของการ
เสริมต่อการเรียนรู ้ไดแ้ก่ การมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมของผูเ้รียน การมีตน้แบบ
หรือตวัอย่างท่ีดี ผูเ้รียนจะไดร้บัการเสริมต่อการเรียนรูจ้ากผูรู้ ้และการการเสริม
ตอ่การเรียนรูจ้ะลดลงเม่ือผูเ้รียนเกิดความชาํนาญ การตรวจประเมินผลงานแบบ
พลวตัเพ่ือเป็นขอ้มลูท่ีจาํเป็นตอ่การวางแผนการสอนและการจดัการเรียนรู ้อนัจะ
ช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู ้ส่งผลใหก้ารเรียนรูท่ี้เกิดขึน้นัน้เป็น
การเรียนรูท่ี้มีความหมาย มองเห็นความสาํคญัของการเสริมต่อการเรียนรู้และ
เช่ือมโยงองคค์วามรูใ้นการนาํไปใชแ้ละปฏิบตัเิพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์าํหรบัผูเ้รียน  
 วัตถุประสงค ์ 
 วัตถุประสงคข์องรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถ
การเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันกัศึกษา
ปรญิญาตรี มุง่พฒันาผูเ้รียนเกิดความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ดงันี ้ 
 1. สามารถเขียนโครงรา่งงานเขียนเชิงสรา้งสรรคไ์ด ้
 2. สามารถยกร่างงานเขียนเชิงสร้างสรรค์ฉบับสมบูรณ์ได้ เนื ้อหา
ประกอบดว้ยบทเรียน จาํนวน 6 บทเรียน ดงันี ้1) การเขียนโฆษณาพาเพลิน 2) 
การเขียนโฆษณา พาทาํเงิน 3) การเขียนเรื่องสัน้ สวรรคบ์นดิน 4) การเขียนเรื่อง
สัน้ ฝันเป็นจรงิ 5) การเขียนสารคดี พ่ีมีคาํตอบ 6) การเขียนสารคดี คล่ีคลายปม 
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 โครงสร้างของรูปแบบ (Syntax)  
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิง
สรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันักศึกษาปริญญาตรี 
ขัน้ตอนของรูปแบบ มีรายละเอียด ดงันี ้ 
 ข้ันที ่1 สร้างแรงบันดาลใจ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูส้อนอธิบายถึงจดุมุ่งหมายของการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์โดยอธิบายให้
ผู้เรียนเข้าใจและเห็นคุณค่าของงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์ผู้สอนใช้คาํถามท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความรูเ้ดิมของผูเ้รียน เพ่ือกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดแรงบนัดาลใจท่ี
จะเขียนงานเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 บทบาทผู้เรียน  
 รว่มกิจกรรมอย่างเต็มใจ รว่มแสดงความคิดเห็นในคาํถามหรือประเด็น
ท่ีเก่ียวขอ้งกับการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ผู้เรียนไม่ตดัสินความคิดเห็นหรือคาํพูด
ของผูอ่ื้น วา่ถกูหรือผิด  
 บทบาทผู้สอน  
 สรา้งบรรยากาศท่ีดีในการเรียนรู ้เปิดใจ รบัฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 
และจัดสภาพแวดล้อมท่ีส่งเสริม และกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความพรอ้มในการ
เรียนรู ้รูส้กึปลอดภยั และมั่นใจในศกัยภาพการเรียนรูข้องตนเอง 
 ข้ันที ่2 ช่วยกันคิดช่วยกันเขียน 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูส้อนและผูเ้รียนรว่มกนัถอดบทเรียนเก่ียวกับองคป์ระกอบของงานเชิง
สรา้งสรรค ์จากนัน้ผูส้อนใหผู้เ้รียนโดยแบง่กลุ่ม กลุม่ละ 5 คน เพ่ือระดมสมองใน
การจดัทาํงานเขียนเชิงสรา้งสรรคจ์าํนวนกลุ่มละ 1 เรื่อง โดยเริ่มจากช่วยกันคิด
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ระดมสมองแลว้เขียนออกมาเป็นแผนภาพทางความคิดจากนัน้นาํมาเขียนเป็น
เรื่องราว และนาํเสนอหนา้ชัน้เรียน 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนแบ่งกลุ่ม เพ่ือระดมสมองเขียนงานเขียนเชิงสร้างสรรค ์โดยเริ่ม
จากการเขียนแผนภาพทางความคดิ เพ่ือเป็นการรา่งการดาํเนินเรื่องและไมใ่หก้าร
บรรยายเรื่องราวออกนอกกรอบท่ีตัง้ไว ้จากนัน้ผูเ้รียนเขียนงานเขียนตามแผนท่ีได้
วางเอาไว ้และนาํเสนองานเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องกลุม่ตนเองหนา้ชัน้เรียน 
 บทบาทผู้สอน  
 กาํหนดเป้าหมายในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ดแูลใหค้าํแนะนาํเสริมต่อ
การเรียนรูข้องผูเ้รียนดว้ยการใชค้าํถามและการใชค้าํสาํคญัเพ่ือจุดประกายให้
ผูเ้รียนสามารถตอ่ยอดการสรา้งคาํและประโยค 

ข้ันที ่3 ประเมินเพือ่ด าเนินการสแกฟโฟลด ์
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนแต่ละคนเขียนงานเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องตนเองคนละ 1 เรื่อง 
ผูส้อนทาํการประเมินผลงาน ในขัน้ตอนนีจ้ะทราบถึงผูเ้รียนท่ีจะตอ้งไดร้ับการ
เสริมต่อการเรียนรู ้และจะทราบถึงผูเ้รียนท่ีมีระดบัความสามารถท่ีผ่านเกณฑ ์
ซึ่งนกัศกึษาท่ีผา่นเกณฑอ์ยู่ในระดบัดีจะมีหนา้ท่ีเป็นผูช้ว่ยสอน 
 บทบาทผู้เรียน  
 เขียนแผนการดาํเนินเรื่องในรูปแบบแผนภาพทางความคิดเป็นของ
ตนเอง และดาํเนินการเขียนเชิงสรา้งสรรคต์ามแผนท่ีไดเ้ขียนไวใ้นแผนภาพทาง
ความคดิ 
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 บทบาทผู้สอน  
 เสนอแนะแนวทางการเขียนแผนภาพทางความคิดเพ่ือส่งต่อเป็นการ
เขียนเชิงสรา้งสรรค ์ดูแลใหค้าํแนะนาํผูเ้รียนในการกาํหนดแผนการเขียนเชิง
สรา้งสรรคท่ี์เหมาะสมและมีความเป็นไปได ้ผูส้อนตรวจผลงานการเขียนเชิง
สรา้งสรรคเ์พ่ือใหท้ราบถึงผูเ้รียนท่ีจะตอ้งไดร้บัการเสริมตอ่การเรียนรูผู้เ้รียนท่ีจะ
มีหนา้ท่ีเป็นผูช้ว่ยสอน 
 ข้ันที ่4 ลงมือเขียนเชิงสร้างสรรคพ์ร้อมกับด าเนินการสแกฟโฟลด ์ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูส้อนประกาศผลระดบัคะแนน ผูส้อนนาํเพ่ือนท่ีมีความสามารถระดบั
ดี ท่ี ได้จากการประเมินมาเป็นผู้ช่วยสอน ผู้สอนแบ่งกลุ่มผู้ เรียนตาม
ความสามารถท่ียงัตอ้งการเสริมต่อการเรียนรู ้และจะมีผูช้่วยสอนจะทาํหน้าท่ี
เข้าไปให้คาํแนะนํา ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นเก่ียวกับวิธีการเขียน เชิง
สรา้งสรรคใ์นประเดน็ท่ีควรไดร้บัการพฒันาในดา้นตา่ง ๆ โดยผูช้ว่ยสอนจะมีการ
บนัทึกพฒันาการความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนท่ีควรไดร้ับ
การเสรมิตอ่การเรียนรู ้ 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนท่ีมีระดับคะแนนในระดับดีจะมีบทบาทเป็นผูช้่วยสอนในการ
เสรมิตอ่การเรียนรูเ้พ่ือนท่ียงัมีระดบัคะแนนความสามารถไมผ่่านเกณฑ ์ 
 บทบาทผู้สอน  
 ผูส้อนคอยกาํกับดูแลใหค้าํปรึกษาผูช้่วยสอนในการใหค้าํแนะนาํการ
เสริมต่อการเรียนรู ้เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเสริมต่อการเรียนรูเ้พ่ือท่ียังมีระดับ
คะแนนความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรค์ไม่ผ่านเกณฑ์ได้อย่างมี
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ประสิทธิภาพโดยผูส้อนจะทราบขอ้มูลเก่ียวกับการเสริมต่อการเรียนรูจ้ากแบบ
บนัทกึการเสริมตอ่การเรียนรูข้องผูช้ว่ยสอน 
 ข้ันที ่5 เขียนเชิงสร้างสรรคฉ์บับสมบูรณ ์ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดร้บัการเสริมต่อการเรียนรูพ้รอ้มกับไดร้บัคาํแนะนาํ
เก่ียวกับเทคนิควิธีการเขียนเชิงสรา้งสรรคแ์ลว้ ผูเ้รียนลงมือเขียนฉบบัสมบูรณ์
และสง่ผลงานการเขียนเชิงสรา้งสรรคใ์นระบบออนไลน ์ 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนนาํความรูท่ี้ไดร้บัจากการเสริมตอ่การเรียนรูม้าใชเ้ขียนงานเขียน
เชิงสรา้งสรรคฉ์บบัสมบรูณ ์ 
 บทบาทผู้สอน 
 ตรวจสอบผลงานและประเมินผล หากยงัมีผูเ้รียนท่ีตอ้งไดร้บัการพฒันา
และปรบัปรุงผูเ้รียนจะไดร้บัการเสริมต่อการเรียนรูอี้กครัง้ และการเสริมต่อการ
เรียนรูจ้ากผูช้ว่ยสอนและผูส้อนจะคอ่ย ๆ ลดลงตามระดบัความสามารถท่ีเพิ่มขึน้ 
 ข้ันที ่6 น าเสนองานเขียนเชิงสร้างสรรคสู่์สาธารณะ 
 กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนทราบผลการประเมินและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงงานเขียน
เชิงสรา้งสรรคข์องตนเอง จากนัน้นาํงานเขียนเชิงสรา้งสรรคม์าปรับปรุงตาม
คาํแนะนาํของผูส้อนและนาํเสนอสูส่ื่อสาธารณะ 
 บทบาทผู้เรียน  
 ผูเ้รียนปรบัปรุงงานเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องตนเองตามคาํแนะนาํของ
ผู้สอน และส่งผลงานในช่องทางออนไลนเ์พ่ือเป็นการเผยแพร่งานเขียนเชิง
สรา้งสรรคข์องตนเอง 
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 บทบาทผู้สอน 
 ผู้สอนสร้างช่องทางในการนาํเสนองานเขียนเชิงสร้างสรรคส์าํหรับ
นกัศกึษาในรูปแบบส่ือออนไลน ์
 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  
 การวดัและประเมินความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ประกอบดว้ย  
 1. ประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคร์ะหว่างกระบวนการ
เรียนรูจ้ากแบบทดสอบทา้ยบทเรียน  
 2. ประเมินความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรคห์ลังกระบวนการ
เรียนรูจ้ากแบบทดสอบประมวลความรูก้ารเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 ระบบสังคม (Social System)  
 บทบาทผู้เรียน  
 1. เป็นผูก้าํหนดเป้าหมายเก่ียวกับเนือ้เรื่องในงานเขียนเชิงสรา้งสรรค์
ของตนเอง  
 2. รว่มการทาํกิจกรรมเสริมตอ่การเรียนรูอ้ย่างเต็มใจและตัง้ใจ  
 3. รว่มแลกเปล่ียนเรียนรูแ้บง่ปันประสบการณเ์พ่ือเสรมิตอ่การเรียนรูแ้ก่
สมาชิกในหอ้งเรียน   
 4. เคารพความแตกตา่งระหว่างบคุคล ยอมรบัการถกูวิจารณง์านเขียน  
 บทบาทผู้สอน  
 1. เป็นผูอ้าํนวยความสะดวก สนบัสนนุ สง่เสรมิการพฒันาความสามารถ
การเขียนเชิงสรา้งสรรค ์โดยเฉพาะอยา่งยิ่งดา้นกระบวนการเสรมิตอ่การเรียนรู ้ 

2. วิเคราะหผ์ู้เรียนและกําหนดเป้าหมายท่ีท้าทายต่อการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 
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3. จดัสภาพแวดลอ้มท่ีส่งเสริมและกระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดความพรอ้มใน
การเรียนรู ้ความรูส้กึปลอดภยั และมั่นใจในศกัยภาพการเรียนรูข้องตนเอง  

4. เสรมิตอ่การเรียนรูแ้ก่ผูเ้รียนและเคารพความแตกตา่งระหว่างบคุคล  
 หลักการแสดงปฏิสัมพันธ ์(Principles of Reaction)  
 ผูส้อนและผูเ้รียนทาํการวางแผนรว่มกนัในการจดัการเสรมิตอ่การเรียนรู ้
โดยมีเป้าหมายของการเรียนรู ้ใชผ้ลการประเมินการเรียนรูเ้ป็นข้อมูลเพ่ือจัด
ผูช้ว่ยสอนเพ่ือมาทาํหนา้ท่ีเสริมตอ่การเรียนรูแ้ก่เพ่ือท่ีมีคะแนนความสามารถไม่
ผ่านเกณฑ ์และตรวจสอบความก้าวหน้าในการเรียนรูด้ว้ยการประเมินแบบ
พลวตั 
 สิ่งสนับสนุนการสอน (Support System) 

1. การเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้พบและปรึกษานอกเวลาเรียนทัง้แบบ
เผชิญหนา้และทางออนไลน ์ 

2. สภาพห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ควรได้รับการเสริมสร้าง
บรรยากาศการเรียนรูท่ี้ผ่อนคลายลดความตงึเครียด 

3. การจดัแหล่งเรียนรูส้าํหรบัการเรียนรูท่ี้เพียงพอเพ่ือช่วยใหผู้เ้รียนเกิด
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 ส่วนที่ 3 การน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ไปใช้ (Application) มี
รายละเอียด ดังนี ้ 
 กลุ่มเปา้หมาย ไดแ้ก่ นกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาไทย
เพ่ือการส่ือสาร มหาวิทยาลยัราชภฏัอดุรธานี 
 รายวิชา ไดแ้ก่ รายวิชาท่ีมีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์
เนือ้หาประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับการเขียนเชิงสร้างสรรค ์การเขียนเชิง
สรา้งสรรคใ์นยุคปัจจุบนั การเขียนโฆษณาเชิงสรา้งสรรค ์การเขียนเรื่องสัน้เชิง
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สรา้งสรรค ์และการเขียนโฆษณาเชิงสรา้งสรรค ์โดยรูปแบบการจดัการเรียนรูจ้ะ
ใชช้ั่วโมงนอกเวลาเรียน รวมทัง้หมด 6 หน่วยการเรียนรู ้รวมเวลาจดักิจกรรม 36 
ชั่วโมง  
 ส่วนที่ 4 ผลที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน (Instructional and Nurturant 
Effects)  
 ผลท่ีเกิดขึน้ทางตรง ไดแ้ก่ ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ 
 ผลท่ีเกิดขึน้ทางออ้ม ไดแ้ก่ คณุลกัษณะท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนรู ้
เช่น ความสามารถในการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์การจดักระบวนการเสริมต่อการ
เรียนรู ้การยอมรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้นและสามารถทาํงานรว่มกบัผูอ่ื้นได ้ 
 
 4.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สรุปไดด้งันี ้
 ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถ
การเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี ดาํเนินการจดัการเรียนรูด้ว้ยแผนการจดัการเรียนรูท่ี้สรา้งขึน้ 
จาํนวน 6 แผน  
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ตารางท่ี 3 แสดงประสิทธิภาพของรูปแบบการจดัการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรค ์ โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
สาํหรบันกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 

การประเมิน 
แผน
ที ่1 

แผน
ที ่2 

แผน
ที ่3 

แผน
ที ่4 

แผน
ที ่5 

แผน
ที ่6 

E1 E2 

ระหวา่งเรียน  65.2 68.8 75.6 80.5 83.6 90.4 77.35  
หลงัเรียน   76.97 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
ส่งเสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการ
เรียนรู ้สาํหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า การประเมินดา้นกระบวนการ 
(E1) ได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 77.35 และการประเมินผลลัพธ์ (E2) ได้ค่า 
ประสิทธิภาพเทา่กบั 76.97 ซึ่งสงูกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 70/70  
  
5. อภปิรายผลการวิจัย  
 
 1. การพฒันารูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริมความสามารถการ
เขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่ารูปแบบการจดัการเรียนรูโ้ดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.88, S.D. = 0.67) และแผนการจัดการเรียนรูโ้ดยภาพรวมมี
คณุภาพอยู่ในระดบัมาก (�̅� = 4.08, S.D. = 0.26) ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากรูปแบบ
การจดัการเรียนรูเ้พ่ือสง่เสริมความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคโ์ดยใชแ้นวคิด
การเสริมต่อการเรียนรู ้สาํหรบันักศึกษาระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจัยไดพ้ัฒนามา
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จากการคน้ควา้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี การสมัภาษณเ์ชิงลึก การศกึษางานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้งกบัจดัการเรียนรู ้โดยใชแ้นวคิดการเสริมตอ่การเรียนรู ้มีหลกัการสาํคญั 
คือ ผูเ้รียนควรมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม มีตน้แบบหรือตวัอย่างท่ีดี ผูเ้รียนไดร้ับ
ความช่วยเหลือจากผูรู้ ้การลดความช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียนเกิดความชาํนาญ การ
ตรวจประเมินผลงานเพ่ือปรบัปรุงปรบัปรุง โดยการสรา้งความแตกตา่งในการจดั
ประสบการณก์ารเรียนรูใ้หแ้ก่ผูเ้รียนในดา้นเนือ้หา กระบวนการ และผลลพัธก์าร
เรียนรู ้ใหค้วามสาํคญักับผูส้อนและผูเ้รียนร่วมมือกันในการเรียนรู ้ตลอดจนถึง
การประเมินผลการเรียนรูแ้บบพลวตั เพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีจาํเป็นตอ่การวางแผนการ
สอนและการจัดการเรียนรู ้อันจะช่วยใหผู้เ้รียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู ้
ส่งผลให้การเรียนรู้ท่ี เกิดขึ ้นนั้นเป็นการเรียนรู้ท่ี มีความหมาย มองเห็น
ความสาํคญัและความเช่ือมโยงในการนาํไปใชแ้ละปฏิบตัิ เพ่ือใหเ้กิดประโยชน์
สาํหรบัผูเ้รียน โดยหลกัการดงักล่าวไดถู้กนาํไปประยุกตใ์ชใ้นทุกขัน้ตอนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้อีกทัง้รูปแบบการเรียนรูไ้ดผ้่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ ผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบคณุภาพและการนาํเสนอรูปแบบอย่างมี
หลักการ ตามแนวคิดของ Joyce and Weil (2009) ประกอบด้วย ท่ีมาของ
รูปแบบการจดัการเรียนรู ้(Orientation to the Model) รูปแบบการจัดการเรียนรู้
(The Model of Teaching) การนาํรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ปใช ้(Application) 
และผลท่ีเกิดขึน้กับผู้เรียน (Instructional and Nurturant Effects) จึงช่วยให้
รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ี้ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้มานัน้ไดถู้กนาํเสนอบนหลักการท่ี
เป็นระบบมีความชดัเจนส่งผลต่อความน่าเช่ือถือ ทาํใหเ้กิดความเช่ือมั่นในการ
ใชรู้ปแบบการเรียนรูแ้นวคิดการเสริมต่อการเรียนรู ้สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
ดวงกมล สวนทอง (2556) ไดพ้ฒันารูปแบบการสอนแบบสแกฟโฟลดท่ี์ส่งเสริม
จิตลักษณะ ฉันทะ และความสามารถในการเขียนบทความเชิงวิชาการของ
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นกัศกึษา ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ 1) การศึกษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี
จากเอกสารและงานวิจยั 2) การพฒันารูปแบบการสอน 3) ขอ้แนะนาํในการนาํ
รูปแบบการสอนไปใช ้และ 4) ผลการใชรู้ปแบบการสอน นกัศึกษาท่ีใชรู้ปแบบ
การสอนแบบสแกฟโฟลดมี์คา่เฉล่ียจิตลกัษณะ ฉนัทะ และ ความสามารถในการ
เขียนบทความเชิงวิชาการสงูกว่ากลุม่ควบคมุทกุตวัแปรหลงัการทดลองแตกต่าง 
อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทกุตวัแปร สรุปไดว้่า การสอนแบบสแกฟ
โฟลด ์ชว่ยพฒันาจิตลกัษณะ ฉนัทะ และความสามารถในการเขียน บทความเชิง
วิชาการทุกตัวแปรได้ดีกว่าการสอนปกติ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ประเทือง อามาตย์ (2560) ได้พัฒนารูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาไทยโดยใชยุ้ทธศาสตรก์ารเสริมต่อการเรียนรูด้ว้ยประสบการณก์ารเขียน 
สาํหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 4 ผลการทดสอบประสิทธิผลของรูปแบบ
การสอนพบว่า ค่าดชันีประสิทธิผลของรูปแบบการสอน มีค่าเท่ากับ 0.76 และ
นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาํคญั
ทางสถิต ิเทา่กบั 0.01 
 2. การพัฒนาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรูเ้พ่ือส่งเสริม
ความสามารถการเขียนเชิงสร้างสรรคโ์ดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ 
สาํหรบันกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า การประเมินดา้นกระบวนการ (E1) มี
คา่ประสิทธิภาพเท่ากับ 77.35 และการประเมินผลลพัธ ์(E2) มีคา่ประสิทธิภาพ
เท่ากับ 76.97 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ คือ 70/70 ทั้งนีอ้าจเน่ืองมาจาก 
รูปแบบการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดการเสริมต่อการเรียนรู้ ส ําหรับนักศึกษา 
ปริญญาตรีมีฐานแนวคิดการจัดการเรียนรู้ท่ี เน้นการเสริมต่อการเรียนรู้ 
Vygotsky (1978) Rosenshine and Guenther (1992) และสุมาลี  ชัยเจริญ 
(2545) ไดแ้ก่ การจดัการเรียนรูแ้บบรว่มมือ การแนะนาํการปฏิบตัิแก่ผูเ้รียน การ
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มอบหมายงานท่ีเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียนของแต่ละคน การ
คาํนึงถึงความแตกตา่งของผูเ้รียน การช่วยเหลือจนทาํใหเ้กิดความสามารถและ
คอ่ย ๆ ลดการช่วยเหลือลงจนกระทั่งผูเ้รียนสามารถช่วยเหลือตนเองได ้และการ
ประเมินเป็นระยะเพ่ือสงัเกตพฒันาการของผูเ้รียน สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
สมเกียรติ อินทสิงห ์(2558) ไดพ้ัฒนาชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตรร์ะดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสาํหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียงโดยใช้เทคนิคสแกฟโฟลดิง 
ผลการวิจยัพบว่า เทคนิค สแกฟโฟลดิงในการพฒันาชดุฝึกเด็กแตล่ะคนชุดจะมี
รายละเอียดท่ีแตกต่างกนัแตโ่ดยภาพรวมคือการนาํเอารายการสมรรถนะใหญ่ ๆ 
มาแตกเป็นสมรรถนะย่อยและสมรรถนะใดท่ีเป็นพืน้ฐานหรือจาํเป็นตอ้งไดร้ับ
การฝึกก่อนก็จะถูกจัดไว้ให้เรียนเป็นลําดับแรกแล้วจึงค่อยต่อยอดฝึกใน
สมรรถนะตอ่มาเป็นลาํดบัสง่ผลตอ่ผลการเรียนของนกัเรียนสามารถทาํใบงานใน
แตล่ะชดุฝึกไดค้ะแนนการประเมินอยู่ในระดบัผ่านเกณฑข์ึน้ไปทกุใบงาน แสดง
ว่าชุดฝึกสมรรถนะทางคณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศึกษาตอนปลายโดยใชเ้ทคนิค 
สแกฟโฟลดิงสามารถช่วยพัฒนาศกัยภาพของนกัเรียนไดแ้ละมีประสิทธิภาพ
และสามารถใชไ้ดจ้ริง และสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จุติมา ศิลปะภักดี และ
คณะ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนแบบผสมผสานด้วย
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันท่ีมีผลต่อความสามารถในการเขียนข่าวเพ่ือการ
ประชาสมัพนัธข์องนกัศึกษาปริญญาบณัฑิต พบว่าผลการศึกษาความคิดเห็น
ของผูเ้รียนท่ีมีต่อบทเรียนผสมผสานดว้ยกระบวนการเรียนรูร้่วมกันท่ีมีผลต่อ
ความสามารถในการเขียนในรายวิชาหลกัการประชาสมัพนัธใ์นภาพรวมอยู่ใน
ระดบัดี มีคา่เฉล่ีย เทา่กบั 4.00 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.70 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 
 6.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ควรมอบหมายงานให้ผู้เรียนนาํงาน
กลบัไปทาํเป็นการบา้นเพ่ือใหผู้เ้รียนใหเ้กิดการทาํงานไดอ้ย่างอิสระและสามารถ
รบัการเสริมต่อความรูจ้ากการติดต่อผ่านระบบออนไลน ์ดงันัน้ผูส้อนจึงควรให้
ความสาํคญักับความยืดหยุ่นดา้นเวลาและกระบวนการสนทนาเสริมต่อความรู้
นอกหอ้งเรียนรวมถึงการแนะนาํแหล่งเรียนรูท่ี้ผูเ้รียนสามารถเรียนรูเ้พิ่มเติมได้
ดว้ยตนเอง  
 2. ในขณะการเรียนรูข้องแตล่ะชดุกิจกรรมผูส้อนตอ้งสงัเกตและประเมิน
ความสามารถแบบพลวตัอยู่เสมอ เช่น ในกิจกรรมการเรียนรูใ้ดท่ีผูเ้รียนประสบ
ปัญหา ผู้สอนต้องให้การเสริมต่อการเรียนรู้ในปัญหานั้น และประเมิน
ความสามารถอีกครั้งหลังการได้รับการเสริมต่อความรู้รวมทั้งการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรูท่ี้เป็นกัลยาณมิตร ไม่ตึงเครียด มีการกล่าวช่ืนชมเม่ือ
ผูเ้รียนทาํงานสาํเร็จและมีพฒันาการท่ีดีขึน้ การสรา้งความเป็นกนัเองกบัผูเ้รียน
ทาํใหผู้เ้รียนกลา้คิดกลา้ซกัถามและกลา้โตต้อบกบัผูส้อนได ้
 3. การเขียนเชิงสรา้งสรรคเ์ป็นงานศิลปะท่ีตอ้งอาศัยอารมณส์ุนทรีย์
ดงันัน้ผูส้อนควรสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูท่ี้เป็นกัลยาณมิตรไม่ตึงเครียดมี
การกล่าวช่ืนชมเม่ือผูเ้รียนทาํงานสาํเร็จและมีพฒันาการท่ีดีขึน้ การสรา้งความ
เป็นกันเองกับผู้เรียนทาํให้ผู้เรียนเกิดจินตนาการกล้าคิดกล้าเขียนส่งผลให้
ผลงานออกมาแปลกใหมแ่ละสรา้งสรรค ์
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6.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป  
 1. ควรศกึษาว่าตอ้งใชร้ะยะเวลานานเท่าใดและใชกิ้จกรรมในรูปแบบใด
จึงจะทาํใหค้วามสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียนมีความคงทนและ
ควรมีการทดสอบระยะติดตามผลเพ่ือศึกษาความคงทนของผลการพัฒนา
ความสามารถการเขียนเชิงสรา้งสรรคข์องผูเ้รียน 
 2. ควรนาํรูปแบบการจดัการเรียนรูก้ารสอนโดยใชแ้นวคิดการเสริมต่อ
การเรียนรูใ้นการวิจยัครัง้นีไ้ปประยกุตใ์ชก้บัการเขียนในรายวิชาอ่ืน เชน่ การสรา้ง
เสรมิความสามารถทางการเขียนประเภทตา่ง ๆ ในรายวิชาภาษาตา่งประเทศ 
 3. ควรนาํรูปแบบการจัดการเรียนรูไ้ปประยุกตใ์นลักษณะบูรณาการ
เทคโนโลยีกับการจัดการเรียนรู ้เช่น การปฏิบตัิการเสริมต่อการเรียนรูใ้นระบบ
ออนไลนร์ะหว่างผูเ้รียนกับผูส้อนและผูเ้รียนกับผูเ้รียน โดยมีบนัทึกการติดตาม
พฒันาการความสามารถของผูเ้รียนโดยท่ีผูส้อนและผูเ้รียนสามารถรบัรูข้้อมูล
รว่มกนัทัง้สองฝ่าย 
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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 
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1. เป็นบทความวิจยั / บทความวิชาการ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับพืน้ถ่ิน

ลุม่น า้โขง ชี มลู ในประเดน็ตา่ง ๆ ดงันี ้ศลิปะและวฒันธรรม 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 (ทัง้ภาค
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ) พร้อมระบสุถานท่ีติดตอ่ โทรศพัท์ หรือ e - mail 
เพ่ือการตดิตอ่กลบั 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทัง้ภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมี
ความยาวรวมกนัไมเ่กิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ  ตาราง หรือแผนภูมิตามความ
เหมาะสม โดยจดัแยกไว้ต่างหากจากเนือ้หาบทความและระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการแทรกสว่นใดในบทความ 
 6. ต้นฉบบัจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 
ท่าน  ในรูปแบบ  double-blind peer review (ผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีพิจารณาไม่
ทราบช่ือผู้แตง่และผู้แตง่ไมท่ราบช่ือผู้ทรงคณุวฒุิ) ทัง้นี ้กองบรรณาธิการอาจ
ขอให้ผู้ เขียนปรับปรุงและแก้ไขบทความตามค าแนะน าของผู้ทรงคณุวฒุิ และ
ขอสงวนสิทธ์ิในการท่ีจะพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลงั โดยการประเมิน
ของกองบรรณาธิการ 

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

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

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

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

 

บทความนีไ้ม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่น าส่งไปเพื่อ
พิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสารอื่น ๆ อีก นบัจากวนัที่ข้าพเจ้าได้สง่บทความฉบบันีม้ายงั
กองบรรณาธิการวารสารพืน้ถ่ิน 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 (ม.ค. – ม.ิย.) 2562 

ISSN: 2408 - 1639 

296 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2562 

ISSN: 2408 - 1639 

245 หนา้ 

 



 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2563 

ISSN: 2408 - 1639 

275 หน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                     

                                                     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 

 

 

 

 

 

 



                                                           

             

      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาต ิ

      “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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