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วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย
6 เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน
กรกฎาคม - เดือนธันวาคม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพื้นที่ในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ
คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป รวมทัง้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
วิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นถิ่น
ลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
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บทบรรณาธิการ
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล โดยศูนย์การเรียนรู้พุ ทธศิลป์พื้นถิ่นอี สาน
มีจุดประสงค์เผยแพร่ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ได้ก้าวสู่ปีที่ 7 ซึ่งวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 นี้มีบทความที่น่าสนใจ
เกี่ยวกับประเด็นการแสดงการละเล่นเกี่ยวกับพิธีกรรมและพัฒนาการด้านนาฏศิลป์
และเรื่องปัญหาสังคมรวมถึงปัญหาภัยพิบัติของคนอีสานในแต่ละพื้นที่ที่ผู้เขียน
นำเสนอในวารสารฉบับนี้มีบทความจำนวน 6 เรื่องด้วยกัน
บทความแรก เรื ่ องเล่ าจากวั ฒนธรรมวั ตถุ ในชุ มชนพื ้ นที ่ จ ั งหวั ด
ศรีสะเกษ โดย ชานนท์ ไชยทองดี เป็นการศึกษาวัฒนธรรมวัตถุที่จับต้องได้สะท้อน
ความเป็นอัตลักษณ์ของคนในชุมชนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษไว้อย่างน่าสนใจ
ต่อเนื่องด้วยบทความเรื่อง รำแม่มด : การสร้างพลเมืองเข้มแข็งในสังคม
สมัยใหม่ผ่านมโนทัศน์วัฒนธรรม ซึ่งการนำเสนอของน้ำผึ้ง ท่าคลอง ได้กล่าวถึง
ประเด็นการรำแม่มดของชาวตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษผ่าน
มโนทัศน์ของคนสมัยใหม่ซึ่งปัจจุบันพิธีกรรมนี้ยังคงอยู่ และบทความของจิราพรรณ
เอี่ยมแก้ว เรื่อง พัฒนาการคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี ได้
กล่าวถึงการเชิดมังกรทองในงานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีพัฒนาการ
แสดงตามยุคสมัย
บทความเรื่อง การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับ
สถานณ์การความหลากหลายทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติ
ในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ทิชานนท์ ชุมแวงวาปี และคณะ ได้
เสนอผลการศึกษาปัญหาช่วง พ.ศ. 2508-2518 เกิดการแต่งงานข้ามชาติทำให้เกิด
ลูกครึ่งจนเป็นปัญหาสังคมด้านต่ าง ๆ สำหรับเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์
นาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อเทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิชัย
ซึ่งพิชิต ทองชิน ได้นำเสนอประเด็นการออกแบบท่ารำเพื่อเทิดพระเกียรติ โดยตั้ง

ข้อสังเกตว่าท่าร่ายรำในแต่ละครั้งที่มีการแสดงเทิดพระเกียรติท่ารำลักษณะ
แตกต่างกันซึ่งได้มีการวิเคราะห์ไว้อย่างน่าสนใจ บทความสุดท้ายเรื่อง การปรับตัว
ต่อภัยพิบัติ : การปรับตัวของชุมชนต่อการใช้องค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติ
น้ำท่วม จากผลการศึกษาของสมชญา ศรีธรรม และ รวี หาญเผชิญ กล่าวถึงปัญหา
น้ำท่วมของชุมชนลุ่มแม่น้ำชีเขตจังหวัดขอนแก่นที่มีผลกระทบต่อชุมชนซึ่งผล
วิเคราะห์ดังกล่าวช่วยให้ปัญหาพิบัติทุเลาลงได้ จากบทความทั้ง 6 เรื่อง ที่กล่าวมา
วารสารพื้นถิ่นโขงชี มูล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเผยแพร่องค์ความรู้ในครั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์แก่วงวิชาการต่อไป
สุดท้ายนี้วารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มุ่งเป็นสื่อกลางและสนับสนุนการค้นคว้าทางด้าน
วิชาการสำหรับนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้สนใจทั่วไปเพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้ใหม่ ทั้ งนี้ยังเปิดหลักสูตรศิลปกรรมพื้นถิ่นอีสานระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และระดับดุษฎีบัณฑิตแก่ผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับพื้นถิ่นอีสาน วารสาร
พื้นถิ่น โขง ชี มูล ขอขอบพระคุณผู้ร่วมส่งบทความ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
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เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ ในชุมชน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ใช้วิธีการศึกษาด้วยระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูล
เรื่องเล่าฯ ในพื้นที่อย่างเจาะจงด้วยการสัมภาษณ์ประกอบกับศึกษาเอกสารชั้นรอง
นำเสนอผลการศึกษาด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ โดยใช้การเลือกข้อมูลจากพื้นที่ที่มี
เรื่องเล่าที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา ผลการศึกษาสามารถอธิบายเรื่อง
เล่าฯ ได้เป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1) วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้ของชุมชนในด้าน
ความเชื่อ 2) วัฒนธรรมวัตถุกับประเพณี และ 3) วัฒนธรรมวัตถุกับพิ ธีกรรม ซึ่ง
วัฒนธรรมวัตถุต่าง ๆ มีเรื่องเล่าซึ่งได้รับการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะ เรื่องเล่าฯ ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลถูกนำมาเรียบเรียงเพื่อนำเสนอให้เห็นว่า วัตถุที่ปรากฏอยู่ในชุมชน
ต่าง ๆ นอกจากจะเป็นสิ่งของที่ชาวบ้านในชุมชนเชื่อว่ามีประวัติความเป็นมายาวนาน
แล้ว ยังพบว่าชาวบ้านยังมีความเชื่อว่าวัตถุเหล่านั้นมีความศักดิ์สิทธิ์แตกต่างกัน
นอกจากนี้เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ยังสะท้อนความหมายจากนัยของวัตถุโดย
เกี่ยวโยงกับบริบทของชุมชนด้านความเชื่อ ศาสนา (พุทธศาสนาแบบชาวบ้ าน)
ประเพณี และพิธีกรรม เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ ฯ ที่ได้จากการบอกเล่ าของ
ชาวบ้านผู้ให้ข้อมูลชี้ให้เห็นว่าความเป็นชุมชนต่าง ๆ ล้วนแล้วองค์ความรู้ที่แฝงอยู่ใน
เรื่องเล่าซึ่งมีอัตลักษณ์ ของตน ผลการศึกษาช่วยให้ทราบถึงเรื่องเล่าจากวัฒนธรรม
วัตถุฯ ที่มีความเชื่อมโยงกับความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมที่เป็นวิถีปฏิบัติของชุมชนที่
ช่วยสะท้อนเรื่องราวระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และสิ่งเหนือธรรมชาติที่มีนัยของ
ความเชื่อแต่โบราณ นอกจากนี้เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ดังกล่าวยังแฝงไปด้วย
วิธีคิดที่มุ่งเน้นให้คนในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติก่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันซึ่งเป็น
กุศโลบายทางสังคมทำให้ผู้คนมีวิถีชีวิตและวิถีปฏิบัติร่วมกัน
คำสำคัญ: เรื่องเล่า, วัฒนธรรม, วัฒนธรรมวัตถุ, ชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
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ABSTRACT
The purpose of this academic article was to explain narratives of
material culture in community areas of Sisaket Province. The study
employed qualitative research methodology, and the data were
collected by using the interviews and the study of secondary document.
The results were presented through descriptive analysis. The data were
chosen from areas where narratives corresponded to the study’s
purposes. They were divided into three aspects: 1) material culture and
community perception in beliefs, 2) material culture and tradition, and
3) material culture and rites. Narratives of materials were oral
transmission. According to narrative data, villagers believed that each
material had long history with different holiness. Besides, narratives of
material culture in Sisaket Province implied locality, belief, religion,
tradition and rites. Knowledge from local people indicated that the
community had their own identity. In other words, the narratives of
material culture were associated with belief, custom and rites that were
the community’s way of doing. These also reflected the story of
humans, nature and supernatural originated from former belief. Besides,
the narratives of material culture were covered with a concept of
harmony in the community. The concept led to interaction, and it was
like a social strategy that connected the community and ways of doing.
Keywords: Narrative, Culture, Material Culture,
Communities in Sisaket Province.

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

1. บทนำ
วัฒนธรรมวัตถุ (material culture) คือ วัฒนธรรมที่ประกอบขึ้นด้วยสิ่งที่เป็น
วัตถุ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือวัตถุอื่นใดที่วัฒนธรรมกำหนดความหมายหรือ
คุณค่าให้มีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตพื้นบ้าน (folk life) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของ
คติชน วัฒนธรรมวัตถุ เป็นคำที่ใช้เพื่อแสดงถึงวัตถุต่าง ๆ ที่มีตัวตนครอบคลุมไปถึง
ศิลปะพื้นบ้าน หัตถกรรมพื้นบ้าน และเครื่องใช้ไม้สอยรวมถึงการทำอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน ซึ่งสรุปได้ว่าหมายถึงผลผลิตที่เป็นวัตถุที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในการ
ดำรงชีว ิตของมนุษย์ที่มีความสำคัญต่อวิถีช ีว ิตมนุษย์ในแง่ของการเป็นผลผลิ ต
บางอย่ างที ่ สร้ างขึ้ นตามความต้ องการทั ้ งทางร่ างกายและจิ ตใจ (เสาวลั กษณ์
อนั น ตศานต์ , 2543) วั ฒ นธรรมวั ต ถุ อ าจอยู ่ ใ นรู ป ของประติ ม ากรรม และ
สถาปัตยกรรมหรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ (อมรา พงศาพิชญ์, 2541)
วัฒนธรรมวัตถุเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่
อยู ่ ในวิ ถ ี ช ี ว ิ ตชาวบ้ านที ่ ถ ่ ายทอดโดย
ประเพณี บ อกเล่ า (oral tradition) ซึ่ ง
เรียกว่า ข้อมูลประเภทคติชนมีทั้งคติชน
ประเภทใช้ ถ ้ อยคำ เช่ น นิ ทานพื ้ น บ้ าน
ภาษิต ปริศนาคำทาย ฯลฯ คติชนประเภท
การแสดง เช่ น การละเล่ น การแสดง
พื้นบ้าน ฯลฯ คติชนประเภทวัตถุ เช่น ผ้า
ทอเครื่องจักสาน ยาพื้นบ้าน ฯลฯ และคติ
ชนประเภทประเพณี เช่ น ความเชื่ อ
พิธีกรรม ประเพณี ฯลฯ (ศิราพร ณ ถลาง,
2545)
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ข้อมูลทางคติชนประเภทวัฒนธรรมวัตถุ
เป็นข้อมูลคติชนที่เป็นวัตถุสิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาหรือมีการสร้างสรรค์
สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่นหนึ่งเพื่อใช้ใน
ชี ว ิ ตประจำวั นของแต่ ละกลุ ่ มชนซึ ่ งล้ ว นมี
ความหมายและคุ ณ ค่ า ในเชิ ง สั ง คมและ
วัฒนธรรมด้วย (ปฐม หงษ์สุวรรณ, 2554) ซึ่ง
นักคติชนวิทยาอาจจะศึกษาวัฒนธรรมวัตถุใน
ฐานะสื ่ อพื ้ นบ้ านในระดั บของผลผลิ ต ทาง
วั ฒนธรรม (cultural product) หรื อการทำ
ความเข้าใจสื่อพื้นบ้านในฐานะวัฒนธรรมที่เป็น
ชิ้น ๆ (ภัทรานิษฐ์ ทิพย์สุมาลัย, 2557)
ความน่าสนใจที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวัตถุ
ประการหนึ่งคือ เรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องซึ่งมักมี
เรื่องเล่าที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกั บความเชื่อ
ประเพณี และพิ ธ ี ก รรม ซึ ่ ง พรสวรรค์
ศิ ร ิ ก ั ญ จนาภรณ์ (2562) ได้ เ สนอความรู้
เกี่ยวกับเรื่องเล่าไว้ สรุปได้ว่า การเล่าเรื่องเป็น
กิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เรื่องเล่า
จะมี ตรรกะเชิ งวั ฒนธรรมซ่ อนเร้ นอยู ่ เสมอ
เรื ่ องเล่ าในชุ มชนสามารถอธิ บายโดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของชุมชน และบทบาทของเรื่องเล่าประเภท
ต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่อง
เล่ า ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ วั ฒ นธรรมประเพณี
ที ่ ช ่ วยสะท้ อนความทรงจำในอดี ตของผู ้ คน
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นอกจากนี้ ศิราพร ณ ถลาง (2545) ได้กล่าวว่า
เรื ่ องเล่ าที ่ เกี ่ ยวข้ องกั บความเชื ่ อมั กจะมี
ลักษณะที่เชื่อมโยงกับความศักดิ์สิทธิ์ กล่าวคือ
เรื่องเล่าประเภทตำนานปรัมปราซึ่งเป็นข้อมูล
ทางคติชนที่ถือกันว่าเป็นเรื่องเล่าศักดิ ์ส ิ ทธิ์
(sacred narratives)
จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาจึงเกิดความสนใจในประเด็นที่ว่าวัฒนธรรมวัตถุ
มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนในด้านความเชื่อต่าง ๆ ซึ่งบรรเทิง พาพิจิตร (2549)
กล่าวว่าความเชื่อมักเกี่ยวกับกลุ่มชนในเรื่องของอำนาจเหนือมนุษย์ และมักเป็นพิธี
การขอความช่วยเหลื อ หรือการบูชาคุณที่ กลุ่มชนนับถื อซึ่งอาจให้ ความสำคั ญ
โดยเฉพาะกับวัตถุ ทั้งนี้ยังพบว่า ความเชื่อยังผูกพันกับศาสนา และการดำรงชีวิต
รวมถึงทำมาหากิน โดยแสดงออกมาในรูปแบบของพิธีกรรม บุคคล และประเพณี
ต่าง ๆ (เสริมศักดิ์ ขุนพล, 2558) อีกทั้งวัฒนธรรมวัตถุยังเกี่ยวข้องกับประเพณี ซึ่ง
เป็นการสื่อถึงวิถีชีวิตความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาที่ผสมผสานการนับถือผี
ซึ่งสะท้อนถึงความยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดอีกทั้งวัฒนธรรม
วัตถุยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมซึ่งมักจะสะท้อนความสัมพันธ์ในแง่ของการทำนุบำรุงสืบ
ทอดศาสนาพุทธแบบชาวบ้านให้ดำรงอยู่ได้ อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่ก่อให้เกิดประเพณี
และวัฒนธรรมของแต่ละสังคม ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าพิธีกรรมกับวัฒนธรรมวัตถุมีความ
เกี่ยวข้องกันในแง่การให้ความศรัทธา และการบูชาเพื่อขอความช่วยเหลือหรือร้องขอ
สิ่งที่ต้องการจากสิ่งเหล่านั้น ประเด็นที่สำคัญของการศึกษาวัฒนธรรมวัตถุจึงอยู่ที่
การทำความเข้าใจว่าวัฒนธรรมวัตถุนั้น ๆ ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคติ
ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นอย่างไร ซึ่งอาจจะสะท้อนให้เห็นประสบการณ์ร่วมของคนใน
ชุมชน (เสาวลักษณ์ อนันตศานต์, 2543)
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ปัจจุบันพบว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังมีความเชื่อ
ที่อิงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่สามารถให้ความคุ้มครอง
ป้องกันภัยพิบัติ ปัดเป่าโรคร้าย หรือโรคระบาดในหมู่บ้านได้
(สุ เทพ สุ นทรเภสั ช, 2511) ซึ ่ งอรศิ ร ิ ปาณิ นท์ และคณะ
(2548) กล่าวถึงคติความเชื่อว่า หมายถึง วิถีหรือทางแห่งการ
ยอมรับอย่างเคารพของมนุษยชาติในสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีต่อสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดร่วมกันโดยยึดถือด้วยแนวความคิด กฎเกณฑ์ และ
ข้อปฏิบัติภายใต้ความเชื่อมั่นรวมถึงความศรัทธาเดียวกัน ซึ่ง
ในสังคมไทยมีธรรมเนียมประเพณีที่เกี่ยวกับความเชื่อต่าง ๆ
ทั้งในรูปแบบข้อปฏิบัติ และข้อห้ามปฏิบัติต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับ
กรอบปัจจัยทางวัฒนธรรม และการถ่ายเทยอมรับระหว่างกัน
ซึ่งปรานี วงษ์เทศ (2543) ได้กล่าวว่า ความเชื่อส่วนใหญ่มี
พื้นฐานมาจากความกลัว และความไม่รู้ในปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้ นในธรรมชาติ เช่น ฝนตกฟ้ าร้ อง ฟ้าแลบ ฟ้ าผ่ า
น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลมพัด ไฟไหม้ เป็นต้น ปรากฏการณ์
เหล่านี้ไม่สามารถมองเห็นผู้กระทำ และเกินวิสัยของมนุษย์ที่
จะกระทำได้ ซึ่งยศ สันตสมบัติ (2540) ได้อธิบายไว้ว่า ความ
เชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถจำแนกตามระบบความเชื่อ
ได้ เ ป็ น 2 ประเภท คื อ พลั ง อำนาจเหนื อ ธรรมชาติ
(supernatural force) และจิ ตวิ ญญาณหรื อเทพเจ้ า หรื อ
สิ่งมีช ีว ิ ตที่ มี พลั งเหนื อธรรมชาติ (supernatural beings)
ที่มักเกี่ยวโยงกับความเชื่อ ซึ่งมีนัยรวมเรียกว่า ความเชื่อ
เกี ่ ย วกั บ เรื ่ อ งไสยศาสตร์ (superstition) (นภั ส วรรณ
สุภาทิตย์, 2553)

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

จากการสำรวจข้อมูลเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
วัตถุที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับความเป็นชุมชนพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ ในเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการบอกเล่าจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่ง
เรื่องเล่าบางเรื่องได้ทำหน้าที่ในการอธิบายอัตลักษณ์ที่เกี่ยว
กั บความเชื ่ อ ประเพณี และพิ ธ ี กรรมในแง่ ส ั ญลั กษณ์ หรื อ
อุปลักษณ์ ซึ่งหากรับสารจากเรื่องเล่าดังกล่าวเหล่านั้นอย่างผิว
เผินอาจทำให้สรุปได้ว่าไม่มีความหมายหรือไม่มีความเชื่อมโยง
ใด ๆ กับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติในชุมชน แต่เรื่องเล่า
ดังกล่าวกลับมีความน่าสนใจซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะ คือ การเป็น
เรื่องบันเทิงที่แฝงไปด้วยสัญญะของข้อเท็จจริงทางสังคมบาง
ประการซึ่งไม่จำเป็นต้องหมายความถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เสมอไป ผู้เล่ารวมถึงเรื่องเล่าอาจนำเสนอในแง่สัญลักษณ์หรือ
อุปลักษณ์ที่ต้องอาศัยการตีความ
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ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้เลือกพื้นที่ที่ใช้รวบรวมข้ อมูลภาคสนามในชุมชนต่าง ๆ ของ
จังหวัดศรี สะเกษ ได้แก่ ชุมชน 1) บ้านขาม ตำบลบัวน้ อย อำเภอกั นทรารมย์
2) บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ 3) บ้านแสงใหญ่ ตำบลหนองแวง
อำเภอกันทรารมย์ 4) บ้านหนองเม็ก ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ 5) บ้านทุ่ง
เลน ตำบลพราน อำเภอขุน หาญ 6) บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอขุ นหาญ
7) บ้านหนองผึ้ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ 8) บ้านตายู ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ 9) บ้านหนองขาม ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ และ 10) บ้านดอน
พระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน ได้มีการเก็บวัตถุที่มีเรื่องเล่าที่คนในชุมชนรับรู้ใน
เรื่องราวที่ผ ่านการบอกเล่า ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับประเด็นที่น่าสนใจ ดังนั้น
บทความนี้จึงสนใจที่จะศึกษาเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมวัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัด
ศรีสะเกษ ซึ่งผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจำแนกเป็นประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้ของชุมชนในด้านความเชื่อ 2) วัฒนธรรมวัตถุกับ
ประเพณี และ 3) วัฒนธรรมวัตถุกับพิธีกรรมซึ่งผลการศึกษาจะทำให้ทราบถึงความ
เชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมวัตถุที่ยังคงมีการเล่าสืบทอดและ
เชื่อมโยงกับวิถีปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งแม้ว่าความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรมบางอย่าง
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัย แต่สันนิษฐานว่าชุมชนต่าง ๆ ยังคง
รักษาและยังยึดถือปฏิบัติจากแก่นของเรื่องเล่าที่แสดงให้เห็นวิธีคิดของคนในชุมชนที่
มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีลักษณะเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ จากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่ออธิบายเรื่องเล่าจากวัฒนธรรม
วัตถุที่รวบรวมได้ในชุมชนพื้นที่จั งหวั ด
ศรีสะเกษ

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

3. ระเบียบวิธีและแนวคิดในการศึกษา
บทความนี้ใช้กระบวนการศึกษาด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพด้วยการศึกษา
ข้อมูลภาคสนามร่วมกับการใช้แนวคิ ดที่
เกี่ยวข้องจากเอกสารต่าง ๆ โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้ง
นี ้ เป็ นการเก็ บข้ อมู ลภาคสนามด้ วยการ
สัมภาษณ์
3.2 จำแนกประเภทข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลภาคสนามเพื่อจัดประเภท
ของเรื่องเล่าฯ
3.3 วิ เคราะห์ ข ้ อมู ลที ่ ได้ จากการ
ศึ กษาแนวคิ ดในเอกสารทางวิ ช าการที่
เกี่ยวข้อง โดยประมวลผลข้อมูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ได้กำหนดไว้ และ
เพื่อสร้างข้อสรุปของการศึกษาโดยนำเสนอ
ข้อมูลด้วยการพรรณนาประกอบกับข้อมูล
รูปภาพที่ได้ศึกษาจากชุมชนที่ศึกษา เพื่อ
เพิ่มความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือ
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3.4 แนวคิดในการศึกษาผู้ศึกษาได้ใช้แนวคิดวัฒนธรรมคือความหมายเป็น
กรอบในการศึกษา ซึ่งอคิน รพีพัฒน์ (2551) ได้แปลงานเขียนของ คลิฟฟอร์ด เกียร์ซ
(Clifford Geertz) ซึ่งมีการกล่าวถึง วัฒนธรรมคือความหมายซึ่งเป็นความหมายที่
เกียร์ซ ตลอดจนนักมานุษยวิทยาสำนักอื่น ๆ ใช้เพื่ออธิบายว่าวัฒนธรรมเป็นรูปแบบ
เฉพาะของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยรูปธรรมจะเกี่ยวกับ
สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนวัฒนธรรมที่เป็น
นามธรรมจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิด ความเชื่อ และสิ่งลี้ลับโดยวัฒนธรรมหนึ่ง ๆ
ต่างมีความหมายเฉพาะ ที่ต้องอาศัยการตีความจากบริบทต่าง ๆ จึงจะสามารถเข้าใจ
วัฒนธรรมนั้น ๆ ได้อย่างถ่องแท้ มิติของวัฒนธรรมของเกียร์ซมีสองมิติ ดังนี้
มิ ต ิ ท ี ่ ห นึ ่ ง เป็ น มิ ต ิ ท ี ่ เกี ่ ย วกั บ
ภววิทยา (ontology) โดยกล่าวถึงวัฒนธรรม
ว่าเป็นโลกทัศน์ ค่านิยม และคุณสมบัติอื่น ๆ
ของกลุ ่ มคนกลุ ่ มหนึ ่ ง (หรื อสั งคมหนึ ่ ง)
โดยเฉพาะซึ่งแตกต่างจากวัฒนธรรมของกลุ่ม
คนอื่น ๆ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดหลักในเรื่อง
วัฒนธรรมของสำนักมานุษยวิทยาอเมริกันมา
ตั้งแต่อดีต

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

มิติที่สอง เป็นมิติที่เกี่ยวกับญาณ
วิ ทยา (epistemology) ซึ ่ งเกี ย ร์ ซ ได้
เขียนไว้ว่า “แนวคิดวัฒนธรรมที่ข้าพเจ้า
ยึดถือ บ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมายที่
ได้รับการสื บทอดกันมาในรูปแบบของ
สัญลักษณ์ เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับ
การสืบทอดกันมา และแสดงออกในรู ป
สัญลักษณ์ ซึ่งผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสาร
เก็บรักษาไว้และพัฒนา เพื่อสร้างเสริ ม
ความรู้เกี่ยวกับชีวิตและทัศนคติที่มีต่อ
ชี ว ิ ต ” นอกจากนี้ เ กี ย ร์ ซ ยั ง เห็ น ว่ า
“สัญลักษณ์” คืออะไรก็ตามที่เกิ ดจาก
การกระทำ เหตุการณ์ ลักษณะหรือแม้แต่
ความสัมพันธ์ ที่ใช้เป็นสื่อแทนความคิด
(conception) ดั ง นั ้ น จึ ง จะเห็ น ได้ ว่ า
ความสั ม พั น ธ ์ ร ะหว ่ างมนุ ษย ์ กั บ
สั ญลั กษณ์ น ั บ ว่ า เป็ น เรื ่ อ งที ่ ม ี ค วาม
ซั บซ้ อนซึ ่ งต้ องอาศั ย การตี ความจาก
บริ บทรวมถึ งตั ว บทภายใต้ กรอบของ
วั ฒนธรรมที ่ หลากหลาย ดั งนั ้ น ความ
สำคัญของวัฒนธรรมกับสัญลักษณ์จึงเป็น
สิ่งที่มีความผูกพันกันในด้านการสื่อสาร
และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ อาจจะสื่อ
ถึงอัตลักษณ์เฉพาะของแต่ละ กลุ่มชน
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ทั้งนี้แนวคิดวัฒนธรรมคือความหมายของเกียร์ซที่เห็นว่า มนุษย์เป็นสัตว์
(คล้าย แมงมุม) ที่ห ้อยตัวอยู่ในสายใยของความหมายที่ถักทอขึ้น ซึ่งเท่ากับว่า
วัฒนธรรมคือสายใยเหล่านั้น ดังนั้นการวิเคราะห์วัฒนธรรมจึงมิใช่การวิเคราะห์หา
กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยการทดลองแบบวิทยาศาสตร์กายภาพหากแต่เป็นการเสาะหา
ความหมาย และการตีความหมาย การที่เราจะรู้จักและเข้าใจวัฒนธรรมได้ก็ด้วยการ
ตีความหมาย แปล หรือดึงเอาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ ที่คนได้สร้างออกมา
เช่น มนุษย์กับสัญลักษณ์ คือสิ่งที่ใช้เป็นสื่อแทนแนวความคิด เป็นต้น ซึ่งการสร้าง
ความหมายทางวัฒนธรรม ตามแนวคิดของเกียร์ซ กล่าวไว้ว่า “แนวคิดวัฒนธรรมที่
ข้าพเจ้ายึดถือ บ่งชี้ถึงรูปแบบของความหมาย (pattern of meanings) ที่รับสืบทอด
มาในรูปของสัญลักษณ์ เป็นระบบของแนวคิดที่ได้รับการสืบทอดมา (inherited
conceptions) และแสดงออกในรูปของสัญลักษณ์ซึ่งผู้คนใช้ในการติดต่อสื่อสาร
เก็บรักษาไว้ และพัฒนา เพื่อสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับชีวิตและทัศนะที่มีต่อชีวิต”
3.5 พื ้ นที ่ ท ี ่ ใช้ เป็ นแหล่ งเก็ บข้ อมู ล ใน
การศึกษา ได้แก่ ชุมชนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ของ
จั งหวั ดศรี สะเกษ ซึ ่ งผู ้ ศ ึ กษาเลื อกพื้ นที ่ แบบ
เจาะจง ประกอบไปด้วย 1) บ้านขาม ตำบลบัว
น้อย อำเภอกันทรารมย์ 2) บ้านละทาย ตำบลละ
ทาย อำเภอกันทรารมย์ 3) บ้านแสงใหญ่ ตำบล
หนองแวง อำเภอกันทรารมย์ 4) บ้านหนองเม็ก
ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ 5) บ้านทุ่งเลน
ตำบลพราน อำเภอขุ นหาญ 6) บ้ านบั กดอง
ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ 7) บ้านหนองผึ้ ง
ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ 8) บ้านตายู
ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ 9) บ้านหนอง
ขาม ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ และ 10) บ้าน
ดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
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ชุมชนในจังหวัดศรีสะเกษ

เรื่องเล่าจาก
วัฒนธรรมวัตถุ

วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้
ของชุมชนในด้านความเชื่อ
แนวคิดวัฒนธรรมคือ
ความหมาย

วัฒนธรรมวัตถุกับประเพณี

วัฒนธรรมวัตถุกับพิธีกรรม

กรอบแนวคิดการศึกษา (conceptual framework)

4. ผลการศึกษา
4.1 วัฒนธรรมวัตถุกับการรับรู้ของชุมชนในด้านความเชื่อ
4.1.1 พระเจ้าคอกุด บ้านดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน
บ้านดอนพระเจ้า ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน มีประวัติหมู่บ้าน
ว่าในอดีตบ้านดอนพระเจ้าขึ้นอยู่กับบ้านบุสูง หมู่ที่ 2 ตำบลบุสูง อำเภอ
วังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ในอดีตชาวบ้านจะทำไร่ทำนากันที่บริเวณบ้าน
ดอนพระเจ้าในสมัยปัจจุบัน ซึ่งถนนหนทางก็ยังไม่ดีหากเป็นหน้าแล้งจะมี
แต่ทรายซึ่งสูงประมาณเข่าหากเป็นหน้าฝนก็จะเกิดน้ำท่วม ทำให้ชาวบ้าน
ไม่สะดวกในการกลับไปถิ่นฐานเดิมชาวบ้านคนอื่น ๆ จึงพากันอพยพมาอยู่
บ้านบุสูงมากขึ้น จากนั้นเมื่อปี พ.ศ.2543 จึงมีการทำเรื่องขอแยกหมู่บ้าน
ออกจากบ้านบุสูง ซึ่งในขณะนั้นผู้ใหญ่บ้าน คือนายสำราญ จันทะเสน โดย
ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า บ้านดอนพระเจ้า
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จากการสัมภาษณ์เรื่องพระเจ้าคอ
กุ ด ชาวบ้ านเล่ าว่ า บ้ านดอนพระเจ้ ามี
พระพุทธรูปอยู่ 1 องค์ เป็นที่เคารพกราบ
ไหว้ของบ้านบุสูง และบ้านดอนพระเจ้า ใน
อดีตพระพุทธรูปองค์น ี้ประดิ ษฐานอยู ่ ที่
ดอนพระเจ้า ชาวบ้านพบว่าผุดขึ้นมาจาก
จอมปลวกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ จึงได้
อัญเชิญขึ้นมากราบไหว้ โดยมีนายเสาร์ วิถี
เป็นผู้ขุดพบพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เคารพ
บูชาของชาวบ้านในละแวกนี้เป็นอย่างมาก
พากั นกราบไหว้ และทำบุ ญบั ้ งไฟถวาย
ประจำทุกปีในช่วงเดือนหกต่อมา มีคนมา
ขโมยพระพุทธรูปไป ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้มี
ขนาดหน้าตักกว้าง 40 เซนติเมตร สูง 60
เซนติเมตร หนา 15 เซนติเมตร ระหว่างการ
ขนย้ ายมี คนมาพบเข้ า ทำโจรหนี ไป ทิ้ ง
พระพุทธรูปไว้ ณ หนองจ่อหมอ ตำบลดวน
ใหญ่ จากนั ้ น มี ค นใจบุ ญ มาพบจึ ง เอา
ผ้าขาวม้าห่อมาแล้วนำกลับมาไว้ยังที่เดิม

ภาพที่ 1 ศาลเจ้าพ่อคอกุดหลังเก่า

ภาพที่ 2 ศาลเจ้าพ่อคอกุดสร้างใหม่
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ชาวบ้านเล่าว่าครั้งหนึ่งมีโจรมาขโมยควายของชาวบ้านในหมู่ บ้านไป
ชาวบ้านต่างช่วยกันออกตามหาควาย และได้มาหยุดรับประทานอาหารบริเวณดอน
พระเจ้าแห่งนี้ พอมองเห็นพระพุทธรูปจึงได้เก็บดอกไม้มาบูชาและตั้งจิตอธิษฐานให้
พระพุทธรูปช่วยดลบันดาลตามหาควายที่ถูกขโมยไปซึ่งหากพบจะถวายควาย 1 ตัว
พอออกติ ดตามต่ อจึ งพบควายที ่ หายไป เจ้ าของควายจึ งได้ ถวายลู กควายแด่
พระพุทธรูป โดยผูกเชือกควายไว้กับคอพระพุทธรูป แล้วจูงแม่ควายกลับ พอลูกควาย
เห็นดังนั้นก็ได้วิ่งตามแม่ควาย ได้ลากเอาเศียรพระพุทธรูปไปชนกับตอไม้ ทำให้เศียร
พระพุทธรูปขาด ชาวบ้านจึงเรียก พระเจ้าคอกุด
ต่อมามีคนมาขโมยพระพุทธรูป
เป็ นครั ้ งที่ 2 ชาวบ้ านเล่ าว่ าได้ ร ั บการบอก
กล่าวจากดวงวิญญาณของพ่อใหญ่สิมมา ก็ยัง
สิงสถิตวนเวียนอยู่ ณ ที่แห่งนี้ เพื่อดูแลปกป้อง
รั กษาชาวบ้ าน โดยมี นายสวั สดิ์ ไสยเหล็ ก
(ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็นผู้ปั้นพระพุทธรู ป
ขึ ้ นมาใหม่ แทนของเดิ ม เพื ่ อให้ ชาวบ้ านได้
สักการะกราบไหว้จนถึงปัจจุบัน
จากเรื่ องเล่ าดั งกล่ าวแสดงให้ เห็ นถึ งความเชื ่ อของคนในชุ มชนที่
นอกจากจะนับถื อศาสนาพุ ทธเป็ นหลั กแล้วยั งพบว่าความเชื่ อเรื่ องผี วิญญาณ
ไสยศาสตร์ โชคลาง อาถรรพ์ เทพเจ้า บาป บุญ กรรม ฯลฯ เป็นคติความเชื่อที่มี
ความหมายต่อวิถีชีวิต ตลอดจนแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนไทย (อธิราชย์
นันขันตี, 2558) ซึ่งยุพารักษ์ ชนะบวรวัฒน์ (2560) ได้เสนอความรู้เกี่ยวกับประเด็น
ดังกล่าวไว้ว่า พระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนิยมบนบาน ซึ่งมีจุดประสงค์
หลายประการ ทั้งการงาน การเงิน ความรัก สุขภาพ และความปลอดภัย เมื่อสม
ปรารถนาของผู้ บนแล้ วก็ จะมี การแก้ บนตามคำบอกกล่ าวของผู ้ บน นอกจากนี้
จันท์นิภา ดวงวิไล (2554) ยังเสนอว่าตำนานเรื่องเล่าของพระพุทธรูปเป็นเรื่องเล่า
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ศักดิ์สิทธิ์มักจะเกี่ยวถึงประวัติความเป็นมา อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ ตลอดจนประเพณี
พิธีกรรมซึ่งคนในชุมชนให้ความเคารพศรัทธาและเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์แทน
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
4.1.2 อี เก้ ง (หน้ าไม้ ) บ้ านขาม
ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์
บ้านขาม ตำบลบัวน้อย อำเภอ
กั น ทรารมย์ มี ค วามหมายเชื ่ อ มโยงกั บ
ต้นมะขามซึ่งเป็นต้นไม้ที่พบมากหมู่บ้านนี้
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบ ันมีต้นมะขามใหญ่
หลายต้น โดยเฉพาะอยู่ในวัดและดอนปู่ตา
บ้ านขามมี อ ี เก้ ง เป็ น อาวุ ธ ประจำ
หมู่บ้านที่มีอายุมาแล้วประมาณ 100 ปี ช่วย
ป้องกันทรัพย์สินที่จะถูกโจรปล้นหรือแย่งชิง
ในอดี ตชาวบ้ านจะใช้ หน้ าไม้ เป็ นอาวุ ธยิ ง
ผู้ร้ายที่ปลายลูกดอก (ลูกหน้า) อาจจะใช้อาบ
ยาพิษหรือที่เรียกกันว่าน่อง นอกจากนี้แล้ว
หน้ าไม้ ย ั งเป็ นเครื ่ องมื อจั บสั ตว์ ท ี ่ จะเป็ น
อาหารด้วย เช่น ใช้ยิงกบ ยิงงู ไก่ป่า นก ฯลฯ

ภาพที่ 3 อีเก้ง
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อาวุธในการล่าสัตว์ของชาวบ้านใน
ชุมชนดังกล่าวนอกจากจะมีประโยชน์ในแง่
ของการช่วยในการดำรงชีวิต ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าประโยชน์พื้นฐานของวัฒนธรรมล้วนมีขึ้น
เพื่อการยังชีพของผู้คนในบริบทต่าง ๆ ดังนั้น
อาวุธจึงมีจุดประสงค์เพื่อพิทักษ์ชีวิตตน และ
ชีวิตผู้ที่ตนคุ้มครอง พิทั กษ์เกียรติยศ และ
ทรั พย์ ส ิ น (สุ ธ ิ วงศ์ พงศ์ ไพบู ลย์ , สมบู รณ์
ธนะสุข, พิชัย แก้วขาว, 2543) ซึ่งเรื่องเล่ า
เกี่ยวกับอีเก้ง จึงแสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม
วัตถุที่สื่อความหมายในทางปกปักรักษาทั้ง
ร่างกาย และจิตใจของคนในหมู่บ้าน ดังนั้น
อีเก้งจึงมีความหมายในการเป็นวัตถุที่จับต้อง
ได้ และยั งมี ความเป็ นวั ตถุ ท ี ่ ม ี ความเชื่ อ
เกี่ยวข้องในฐานะสิ่งศั กดิ์ส ิทธิ์ แม้ปัจจุ บั น
ชาวบ้านไม่ได้ใช้อีเก้งในการดำรงชีวิตแล้ ว
แต่สถานะของอีเก้งได้ถูกยกไว้ในฐานะวัตถุ
แห่งความทรงจำและวัตถุศักดิ์สิทธิ์
4.1.3 ไหไพ บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์
บ้านละทาย ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ บริเวณที่ตั้งเดิมของหมู่บ้าน
เป็นหมู่บ้านละทาย ในอดีตเป็นเนินทรายลักษณะสูง ลาดต่ำลงด้านข้างโดยรอบเนิน
ดิน มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไป เรียกเนินดินแห่งนี้ว่าเนินทราย ครั้นนานมา จึงมีเสียง
เพี้ยนไปอีก เป็น “บ้านละทาย” กลุ่มผู้มาตั้งหมู่บ้านเป็นกลุ่มแรกคือกลุ่มชาวข่า ขอม
(2557, ออนไลน์)
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ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตการอพยพจะไป
กันเป็นหมู่กลุ่ม กลุ่มละ 4-5 ครอบครัวประกอบการ
อาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ ภายหลังเมื่อเกิด
เป็นชุมชนใหญ่ จึงมีการปั้นดินเผา ทำเครื่องใช้ต่าง ๆ
ภายหลังเมื่อมีการย้ายที่อยู่อาศัยได้นำเอาหม้อ หรือ
ไหใส่เครื่องใช้ฝังแล้วจึงพากันอพยพไปที่อื่น จากนั้น
จึงมีผู้ขุดพบไหไพที่ทำด้วยดินเหนียว ซึ่งเป็นไหทรง
สูง มีลวดลาย มี 4 หู

ภาพที่ 4 ไหไพ

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

มี เรื ่ องเล่ าเกี ่ ยวกั บไหไพว่ า ในอดี ตมี ชาวข่ า มาตามหาซื ้ อไหไพ
ในราคา 3-4 ตำลึง (หนึ่งตำลึงเท่ากับ 4 บาท) เรื่องเล่าดังกล่าวจึงมีนัยที่ช่วยอธิบาย
ถึงความเป็นชุมชนที่มีมาช้านาน ผลการศึกษาของกฤษฎา พิณศรี (2552) พบว่า
ภาชนะเครื่องใช้สอยเครื่องปั้นดินเผาสามารถสื่อให้เห็นความหมายในเชิงประติมาน
วิทยาที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อ นัยสื่อถึงเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือ
กิจกรรมทางสังคม นอกจากนี้บุรินทร์ สิงโตอาจ (2556) ยังได้ให้ความรู้ว่า ภาชนะ
โบราณเหล่านี้ยังเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาหรือความเชื่อ
4.1.4 ไหโบราณ บ้ านทุ ่ งเลน
ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ
บ้ า นทุ ่ ง เลน ตำบลพราน
อำเภอขุนหาญ ประวัติของหมู่บ้านมีที่มา
กล่าวคือ ในอดีตชาวบ้านได้พากันจับจอง
ที่ดินแถวบริเวณชายทุ่งเพื่อปลูกบ้านเรือน
และทำการเกษตร โดยบ้านทุ่งเลนมีเนื้อที่
ทั้งหมดประมาณ 2,356 ไร่ แบ่งออกเป็ น
พื ้ น ที ่ ท ำการเกษตร 2,059 ไร่ พื ้ น ที่
สาธารณะประโยชน์ 97 ไร่ พื้นที่โรงเรียน
25 ไร่ พื้นที่วัด 25 ไร่ ที่อยู่อาศัย 150 ไร่
และมีแหล่งน้ำในการทำการเกษตรตลอดปี
ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ป่าหัวน้ำทาง
ทิ ศ ใต้ ข องหมู ่ บ ้ า นด้ ว ยสภาพบริ เวณ
ดังกล่าวจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านทุ่งเลน
แต่ในขณะนั้นยังมิได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นอย่าง
เป็นทางการ
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ผู้อาวุโสในหมู่บ้านที่ย้ายถิ่นฐานไปอยู่
ที ่ บ ้ า นหนองบั ว เรน เล่ า ว่ า บ้ า นทุ ่ ง เลน
(สรกรี ล ) ซึ ่ ง ตั้ งอยู ่ ใ นเขตตำบลพราน
(สรกเปรียล) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค (ปัวะ
โทม/ปั ว ะพญาเนี ย กคะราด ในภาษาเขมร
แปลว่างูใหญ่) ว่าในอดีตมีพญานาคซึ่งลงมา
จากเทือกเขาพนมดงรักเลื้อยลงมาในบริเวณป่า
ใกล้กับป่าหัวน้ำซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านทุ่งเลนใน
ปัจจุบ ัน มากัดกินต้นไม้ใบหญ้า สร้างความ
วิตกหวาดกลัวให้กับชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้าน
แถบนั้นเป็นอย่างมาก ต่อมาได้มีนายพรานจาก
บ้านพราน (สรกเปรียล) มาปราบงูใหญ่ เมื่อ
นายพรานยิงหน้าไม้ใส่งูด้วยความเจ็บปวดมัน
จึ งดิ ้ นไปมาจนบริ เวณนั ้ นกลายเป็ นดิ นเลน
ทั้งหมดแต่พญานาคกลับไม่ตาย และหันมาทำ
ร้ายนายพราน นายพรานได้วิ่งหนีมายัง “หนอง
สิ” (ตำเปียงสจยฺ) พญานาคไล่ตามมาทันจึงกัด
นายพราน พวกแมลงกินเลือด เหลือบ ริ้น ยุง
ได้พากันมารุมกัดดูดเลือดนายพราน ทำให้พิษ
ไหลออกมาจนหมด นายพรานจึงฟื้นขึ้นมา ซึ่ง
บริเวณที่งูใหญ่ดิ้นนั้นเองได้กลายมาเป็ นชื่ อ
หมู่บ ้านทุ่งเลนในปัจจุบ ันไม่ว ่าจะเป็นชื ่ อที่
เรียกเป็นภาษาเขมร และภาษาไทยล้วนมีที่มา
จากตำนานเรื่องดังที่กล่าวมาในข้างต้น

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ป่าหัวน้ำ (กะบาลตึก) ที่อยู่ทางทิศใต้ของบ้านทุ่งเลนเป็นหนึ่งในสอง
แหล่งน้ำสำคัญในการทำการเกษตรของบ้านทุ่งเลนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งในป่าหัวน้ำ
จะมีตาน้ำผุดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติและไม่เคยหยุดไหล ทำให้ชาวบ้านในแถบนั้ น
สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี และในป่าหัวน้ำยังมีวัดร้างซึ่งทำจากขวดแก้ว มี
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ เดิมวัดแห่งนี้เคยมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่หลาย
รูป แต่ต่อมาได้ถูกชาวบ้านขับไล่ออกเนื่องจากไปตัดไม้ทำลายป่าหัวน้ำซึ่งอาจทำให้
ตาน้ำผุดในหัวน้ำหยุดไหลได้
ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตป่าหัวน้ำ (กะบาลตึก) เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งใน
อดีตมีตาน้ำไหลเป็นโพรงขนาดใหญ่พอสมควรน้ำที่ไหลออกมามีความใสจนมองเห็น
ตัวปูปลา ที่สำคัญคือ มีเศษไห และของโบราณไหลออกมาจากตาน้ำซึ่งไม่มีผู้ใดทราบ
ที่มาว่าสิ่งของเหล่านั้นมาจากที่ใดรวมถึงไม่มีผู้ใดกล้าที่จะหยิบสิ่งของเหล่านั้นออกมา
แม้กระทั่งสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณนั้นก็ไม่ผู้ใดกล้าจับมารับประทาน ชาวบ้านเล่ากัน
ว่าในอดีตคนในหมู่บ้านทุ่งเลนมีความเป็นอยู่ที่ยากจน ไม่มีแม้กระทั่งเสื้อผ้าดี ๆ จะ
สวมไปทำบุญที่วัดจึงได้ไปอธิษฐานขอเสื้อผ้า สิ่งของต่าง ๆ จากปู่ตากะบาลตึก ซึ่งเล่า
กันว่าสามารถขอทุกสิ่งอย่างได้ แต่มีเงื่อนไขคือเมื่อใช้เสร็จหรือครบตามกำหนดต้อง
ส่ งคื นทั นที ม ิ เช่ นนั ้ นผู ้ ท ี ่ เอาของ
เหล่านั้นไปก็จะอยู่ไม่เป็นสุข เจ็บไข้
ได้ป่วย หรืออาจเสียชีวิตได้ ดังนั้น
หลั ก ฐานที ่ ป รากฏอยู ่ ว ่ า เคยมี
เหตุการณ์ เช่ นนี้ เกิ ดขึ ้ นจริ ง ๆ ใน
อดีต คือ ไหโบราณอายุนับหลายร้อย
ปีที่ได้มาจากหัวน้ำ
ภาพที่ 5 ไหโบราณที่ได้มาจาก
ป่าหัวน้ำ (กะบาลตึก)
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เรื่องเล่าเกี่ยวกับไหโบราณได้สะท้อนถึงความเชื่อมโยงของวัตถุกับ
ความเชื่อพื้นถิ่น คือความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค แม้ความเชื่อดังกล่าวมักจะเด่นชัดใน
พื้นที่ที่ติดแม่น้ำ โดยเฉพาะแม่น้ำโขง แต่เรื่องเล่าไหโบราณได้เกี่ยวโยงกับเหตุการณ์
ของการปรากฏของเรื่องเล่าที่มีความขัดแย้งและการประนีประนอมของสิ่งเหนื อ
ธรรมชาติกับผู้คนในชุมชน ซึ่งสุจิตต์ วงษ์เทศ (2543) กล่าวถึงประเด็นเกี่ย วกั บ
พญานาคไว้ว่าเป็นตำนานที่มีการเล่าขานมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะตำนานอุรังคธาตุ
รวมถึงพงศาวดารต่าง ๆ ก็มีการกล่าวถึงพญานาค ดังนั้นความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค
จึงเป็นความเชื่อพื้นฐานที่โดดเด่ นของชาวอีสานซึ่ งเชื่ อว่าอยู่ ใต้โลกบาดาลอั น
ศักดิ์สิทธิ์ สามารถบันดาลให้ฝนตกทั้งในจักรวาล มหาสมุทร โลก และป่าหิมพานต์
ดั งนั ้ นนั ยหนึ ่ งของพญานาคจึ งสั มพั นธ์ ก ั บวิ ถ ี ช ี ว ิ ตที่ เกี ่ ยวข้องกั บเกษตรกรรม
โดยเฉพาะการทำนา (เกณิกา ชาติชายวงศ์, 2558) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความเชื่อ
เรื่องพญานาคสัมพันธ์กับเรื่องน้ำ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากน้ำ
สำคัญและเกี่ยวข้องกับมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย ความเชื่อเรื่องพญานาคซึ่งมีนัยคือ
งูใหญ่จึงเป็นสัญลักษณ์ของน้ำไปในตัว (สุพิชฌาย์ จินดาวัฒนภูมิ, 2542)
4.1.5 เครื่องประดับ บ้านตายู ตำบลสระเยาว์
อำเภอศรีรัตนะ
บ้านตายู ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรี ร ั ตนะ
ที่มาของชื่อหมู่บ้าน ชาวบ้านเล่าว่าในอดีตผู้ที่มา
อาศัยอยู่ในบ้านตายูเป็นคนแรกคือนายยู ซึ่งนายยู
มาประกอบอาชีพทำการเกษตรบริเวณดังกล่าวซึ่ง
มีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์โดยเป็นน้ำที่ไหลมาจาก
ซำระวี ม าสู ่ ห นองตายู ซ ึ ่ ง มี ร ะยะห่ า งจากกั น
ประมาณ 400 เมตร เนื่องจากที่ตั้งของบ้านตายูมี
ดินน้ำที่อุดมสมบูรณ์จึงทำให้มีคนอพยพมาตั้งถิ่น
ฐานอยู่ด้วยจึงได้ตั้งเป็นหมู่บ้านและเพื่อเป็นเกียรติ
แก่นายยูจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านตายู

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

มีหลักฐานโบราณคดีที่ขุดพบที่
เชื่อมโยงกับพื้นที่ในหมู่บ้านที่ชาวบ้านได้บอก
เล่าว่า บริเวณนี้มีผีที่ดุร้าย ชาวบ้านต่างเล่ากัน
ว่าเมื่อตกเย็นหากมีผู้ใดเดินทางผ่านไปบริเวณ
ดังกล่าวก็จะโดนผีหลอกซึ่งผีที่พบบ่อยที่สุดจะ
เป็นผีผู้หญิงใส่ชุดสีขาวเดินไปทางบ้านโพนค้อ
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่ า
เกี่ยวกับผีในป่าช้าเก่าบ้านโพนค้อ เรื่อง
เล่าดังกล่ าวมีน ั ยสื ่ อถึ งเรื่ องเล่ าได้ มี
ความหมายในทางวัฒนธรรมในด้านการ
ควบคุมสั งคมอย่ างหนึ่ ง คือ ให้ผ ู ้ คน
เกรงกลัวที่จะไปในบริเวณที่ เชื่อว่ ามี
ความศั ก ดิ ์ ส ิ ท ธิ ์ และเพื ่ อ ควบคุ ม
พฤติกรรมของบุคคลที่จะไปกระทำสิ่งที่
ไม่เหมาะสมในบริเวณป่ าช้ าเก่ าบ้ าน
โพนค้อที่ชาวบ้านเชื่อว่ายังมีของโบราณ

ภาพที่ 6 ที่นาทีเ่ ป็นป่าช้าเก่าบ้านโพนค้อ
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ภาพที่ 7
ของโบราณที่ขุดพบ

ประเด็ นสำคั ญของเรื ่ องเล่ าดั ง
กล่าวอาจช่วยให้ทราบถึงความเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เล่ าศั กดิ ์ ส ิ ทธิ ์ ก ั บ วั ฒ นธรรมวั ต ถุ กล่ าวคื อ
เครื่องประดับให้ความหมายเป็นวัตถุหรือสิ่งของ
ที่ผลิตขึ้นเพื่อตกแต่งร่างกายเพื่อแสดงฐานะทาง
สั งคม เครื ่ องประดั บในแต่ ละวั ฒนธรรมจึ งมี
ความแต่งต่างกันทั้งในด้านรูปร่าง ลักษณะ และ
วัสดุที่ ใช้ ผลิ ต โดยมีพ ื้ นฐานมาจากความเชื่ อ
ศิลปวัฒนธรรม รสนิยมตลอดจนลั กษณะทาง
ภูมิศาสตร์และการเมืองการปกครองของกลุ่มคน
นั้น ๆ นอกจากนี้เครื่องประดับยังสื่อความหมาย
ในทางศั กดิ ์ ส ิ ทธิ ์ ความเป็ นสิ ร ิ มงคลป้ องกั น
ภยันตราย และเป้าหมายทางไสยศาสตร์ พอ ๆ
กั บการใช้ เพื ่ อระบุ ส ถานะทางสั งคม (วรชั ย
รวบรวมเลิศ, 2555)
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4.2 วัฒนธรรมวัตถุกับประเพณี
4.2.1 เรือบ้านแสงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์
บ้านแสงใหญ่ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.
2249 ชาวบ้านเล่าว่าบ้านแสงใหญ่ย้ายข้ามแม่น้ำมาจากฝั่งอุบล ดังนั้นหมู่บ้านที่อยู่
บริเวณสองฝั่งน้ำจึงถือว่ามีความเป็นเครือญาติกัน ดังนั้นชุมชนดังกล่าวจึงมีการจัด
แข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันทุกปี หมู่บ้านที่เข้าร่วมแข่งเรือดังกล่าว
ประกอบไปด้วย บ้านท่าศาลา บ้านหนองบ่อ บ้านลาด บ้านวังยาง บ้านท่าไห และ
บ้านเจี่ย ทำให้มีเรือโบราณเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก เช่น เรือที่ใช้ชื่อว่า
พ่อใหญ่ผ่าน นางนาคแก้วของบ้านแสงใหญ่ นางคำปลิวของบ้านวังยาง ตำบลท่าลาด
นางคำไหลหรือเจ้าแม่คำไหลของบ้านหนามแท่ง แม่ทองใบ บ้านเจี่ย และอยู่ที่บ้าน
ท่างอย บ้านซำลาก บ้านท่าศาลา บ้านท่าสนาม บ้านท่าไห (นางมโนราห์) ที่มีเรือ
โบราณแต่นำไปตกแต่งใหม่จนไม่เหลือเค้าของเรือโบราณ ดังนั้นเรือโบราณที่เหลืออยู่
ในบริเวณนี้จะมีที่บ้านแสงใหญ่และบ้านเจี่ย เรือโบราณของบ้านแสงใหญ่ จะมี 2 ลำ
คือ เรือพ่อใหญ่ผ่าน เป็นเรือขุดจากไม้แคน อายุกว่า 150 ปี และเรือนางนาคแก้ว
เป็นเรือขุดจากไม้แคนเช่นกัน ชาวบ้านเชื่อว่ามีอายุประมาณ 100 ปี

ภาพที่ 8 เรือพ่อใหญ่ผ่าน
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ภาพที่ 9 เรือนางนาคแก้ว

มีเรื่องเล่าว่า เรือทั้ง 2 ลำ มีงูจงอาง
เป็นผู้รักษา เพราะบริเวณที่พักเรือมีงูจงอางตัวหนึ่ง
อาศัยอยู่บริเวณนั้น วันหนึ่งมีชาวบ้านนำเด็กไปหลบ
แดดบริเวณข้างที่พักเรือ ชาวบ้านได้นำเด็กนอนแปล
จากนั้นมีงูจงอางตัวใหญ่ ยกหัวและแผ่จ้องมองเด็ก
ในเปล ผู้เป็นพ่อเห็นดังนั้นจึงยกปืนแก๊ปขึ้นยิงงูตัว
ดังกล่าวจนตาย หลังจากนั้นผู้ไปพักนอนกลางวัน
บริเวณนั้น ก็มักจะฝันเห็นงูตัวใหญ่เฝ้าเรือทั้งสองลำ
อยู่ เมื่อใดก็ตามที่จะนำเรือนางนาคแก้วไปแข่ง จะมี
งูลอยน้ำตามเรือมา ผู้เฒ่าผู้แก่ถือว่าเป็นลางอันดี
เพราะเมื่อใดที่งูลอยตามเรือนั่นหมายถึ งว่าเรือนาง
นาคแก้วจะได้รับชัยชนะ
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การจัดประเพณีแข่งเรือในแต่
ละปี จะต้องมีพิธ ีบวงสรวงเรือโบราณของ
บ้านแสงใหญ่ทั้ง 2 ลำ โดยเรือพ่อใหญ่ผ่าน
จะต้องเลี้ยงไก่ตาแฮก (ต้มไก่เป็นตัว) ส่วนเรือ
นางนาคแก้ ว จะต้ องเลี ้ ยงลาบเต่ า ต่ อมา
เนื่องจากการเดินทางขนเรือมาแข่งกั นมั น
ลำบากเนื่องจากระยะทางที่อยู่ไกลกัน จึงได้
แยกกันแข่งของแต่ละหมู่บ้าน บ้านแสงใหญ่
จึงย้ายสถานที่แข่งขันจากบริเวณชีเฒ่าบ้าน
หนามแท่ง มาเป็นบริเวณร่องน้ำคำตอนล่าง
ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของบ้าน
แสงใหญ่จัดการแข่งขันทุกปีโดยจัดหลังลอย
กระทง
เรื่องเล่าดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของลักษณะภูมิศาสตร์
กับความเชื่อของคนในชุมชน ประเด็นเรื่องการสร้างเรือของคนในชุมชนต่าง ๆ
อธิบายได้ว่า เป็นการปฏิสัมพันธ์ของคนหลายกลุ่ม เรือ จึงเป็นทั้งประดิษฐ์กรรมและ
สัญลักษณ์ของวิถีชีวิต (ณัฏฐณิชา พรรณรัตน์, 2559) นอกจากนี้พรเพ็ญ เหล็กดีเลิศ
(2559) ได้ กล่ าวว่ าชาวอี สานมี ความเชื ่ อเกี ่ ยวกั บการตั ้ งชื ่ อเรื อยาวให้ ม ี ช ื ่ อใน
ความหมายเป็นคนสะท้อนถึงค่านิยมเกี่ยวกับสิ่งที่ตนปรารถนา ค่านิยมเกี่ยวกับความ
ภาคภูมิใจในถิ่นฐานของตนเอง ค่านิยมเกี่ยวกับความสำคัญของครอบครัว และเครือ
ญาติ ค่านิยมเกี่ยวกับธรรมชาติ รวมถึงค่านิ ยมเกี่ยวกับความกตัญญู ส่วนความเชื่อ
พบว่ามักจะเชื่อในเรื่องผีสางเทวดา ศาสนา และความเป็นสิริมงคล
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4.2.2 รูปปั้นกองก้นกองดาก บ้านหนอง
ขาม ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ
บ้านหนองขาม ตำบลสะพุง อำเภอ
ศรีรัตนะ มีการอพยพมาจากบ้านโพนปลั ดและ
บ้านปราสาทเยอ แต่เดิมบ้านหนองขาม มีชื่อว่า
“บ้านพ่อใหญ่โค” ซึ่งพ่อใหญ่โคนี้เป็นชื่อของผู้ที่
อพยพมาตั้งถิ่นฐานคนแรก พ่อใหญ่โคอพยพมา
จากบ้านโพนปลัดและบ้านปราสาทเยอ โดยมีชาติ
พันธุ์เยอ ครั้งแรกที่อพยพมามีเพียง 3 ครอบครัว
บริ เวณดั งกล่ าวมี สภาพเป็ นที ่ ล ุ ่ มในป่ าใหญ่ มี
หนองน้ำขนาดใหญ่ ในบริ เวณป่า รอบหนองน้ ำ
ดังกล่าวเต็มไปด้วยต้นมะขามจำนวนมาก หนองน้ำ
ที่มีขนาดใหญ่เชื่อกันว่าช้างเดินทางผ่านมาประจำ
และมักลงเล่นน้ำในช่วงเย็น เรียกกันว่า “เป็นทาง
ช้างผ่าน” เนื่องจากเป็นป่าใหญ่และไม่มีบ้านผู้คน
อาศัย ถนนหนทางจึงเป็นทางเดินของช้าง ส่วนพ่อ
ใหญ่โค (ผู้นำในการอพยพ) และชาวบ้านได้อพยพ
มาทำไร่เพื่อทำมาหากิน จากนั้นจึงมีผู้คนอพยพมา
อยู่ด้วยคาดว่าประมาณ 5-6 ครอบครัว ต่อมามี
จำนวนครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับ ต่ อมา
จำนวนประชากรได้เพิ่มมากขึ้น เป็น จำนวน 25
ครัวเรือน พ่อใหญ่โคจึงได้ขอแยกตั้งเป็นหมู่บ้าน
เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยตั้งชื่อว่า “บ้านหนองขาม”
เพื่อต้องการสื่อถึงสภาพแวดล้อมที่มีหนองน้ำ และ
ต้ นมะขามเป็ นจำนวนมาก แม้ ว ่ าจะถู กตั ดจน
หมดแล้วก็ตาม
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ภาพที่ 10 รูปปั้นกองก้นกองดาก

จากภาพที่ 10 ชาวบ้าน ได้เล่าว่า ชาวบ้านจะปั้น
“รูปปั้นกองก้นกองดาก” ในวันบุญกฐิน เนื่องจากบุญกฐินเป็น
งานใหญ่ เป็นงานที่ทำให้ได้บุญมาก ผู้คนล้วนต้องการจะมา
ร่วมงาน ไม่เว้นแม้กระทั่งผี สัมพเวสี เปรต และพวกผีเร่ร่อน
ต่าง ๆ ก็ต่างอยากจะมาร่วมงานบุญด้วย ชาวบ้านเชื่อว่าผีพวก
นี้มักมีนิสัยก่อกวนอาจจะทำให้บุญทอดกฐินนี้ล้มเหลว จึงไม่
สมควรที่จะเข้ามาร่วมงาน จึงทำให้เมื่อถึงงานบุญกฐินปี ใด
จะต้องปั้นรูปกองก้นกองดาก และรูปปั้นเสียกโคย (อวัยวะเพศ
ชาย) จะปั้นไว้ตรงประตูสี่มุมเมือง หรือที่เรียกว่า ประตูสี่ด้าน
ทางเข้าวัด เพื่อกันไว้ไม่ให้ผี เข้ามาในงานบุญ เนื่องจากตอนที่
แห่กฐิน เมื่อผีเดินตามมาเพื่อจะเข้าไปก่อกวนในงานแต่พอมา
เจอรูปปั้นกองก้นกองดากหรือรูปปั้นเสียกโคย ผีดังกล่าวจะ
มองเห็นว่าสวยงาม เกิดความหลงใหล จนทำให้ลืมไปว่าตั้งใจไว้
ว่าจะเข้าไปก่อกวนในงานบุญกฐิน เมื่อไม่มีผีพวกนี้เข้าไปในงาน
บุญทอดกฐินก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
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เรื่องเล่าดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงกลอุบายที่ใช้ล่อพวกผี สัมพเวสี พวก
เปรต พวกผีเร่ร่อนต่าง ๆ ไม่ให้เข้าไปก่อกวนในงานบุญกฐิน ซึ่งรูปปั้นดังกล่าวนี้มี
ลักษณะพิเศษที่สามารถใช้ล่อลวง ยั่วยวน ให้กับเพศตรงข้ามที่พบเห็น ทั้งยังแสดงให้
เห็นถึงมิติความเชื่อในการแบ่งพื้นที่ของผู้มีบุญและผู้มีบาปโดยใช้วัดแสดงนัยของ
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกคน
4.3 วัฒนธรรมวัตถุกับพิธีกรรม
4.3.1 ดาบที่ใช้เล่นแม่มด และเจิงจวม
(ครู กำเนิ ด) บ้ านบั กดอง ตำบลบั กดอง อำเภอ
ขุนหาญ
บ้านบักดอง ตำบลบักดอง อำเภอ
ขุนหาญ เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ แยกการปกครอง
ออกเป็น 3 ส่วน คือ บ้านบักดองตะวันออก บ้าน
บักดองตะวันตก และบ้านบักดองใต้ พื้นที่ส ่วน
มากจะเป็นทุ่งนา ไร่ สวน และป่า เป็นพื้นที่ราบลุ่ม
สภาพดิ น เป็ น ดิ น ร่ ว นปนทราย ชาวบ้ า นจะ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ภาษาที่
ใช้ในการสื่อสาร คือ ภาษาเขมร โดยจะเรียกตัวเอง
ว่า “ขแมร์ ” หรือ “ขแมร์ -ลื อ” แปลว่าเขมรสู ง
ความหลากหลายทางประเพณี วัฒนธรรม และ
ความเชื่อจึงได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมเขมร
เพราะบ้านบักดองนั้นเป็ นหนึ่งในหมู่บ ้านที ่ ติ ด
ชายแดนไทย-กัมพูชา ฉะนั้น บ้านบักดองจึงเป็ น
แหล่งศึกษาทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่ อ
วรรณกรรม นิทาน ตำนาน และเรื่องเล่าที่มีความ
เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเขมร
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ชาวบ้านเชื่อว่า มนุษย์เมื่อเกิดมาจะต้องมี “ครูกำเนิด” หรือ ขวัญ
ตั้งแต่เกิด ซึ่งธีราภรณ์ น่าทอง (2551) ได้ให้รายละเอียดว่า ครูกำเนิด หมายถึง
ผีเรือนประเภทหนึ่ง ถือกำเนิดกับบุคคล มีหน้าที่คุ้มครองพิทักษ์ ดูแลช่วยเหลือ
บุคคลผู้เป็นเจ้าของ และลูกหลานในตระกูล ส่วนครูที่ได้รับหลังกำเนิด เป็นครูที่ได้ทั้ง
จากการแสวงหาโดยการถือศีล สมาธิ การศึกษาเล่าเรียนวิชาอาคมและได้รับการ
ถ่ายทอดจากบรรพชน ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า ครูสะเดาะ หรือครูเป่า เมื่อผู้ใดเกิดอาการ
เจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องไปหาครูสะเดาะ เพื่อให้เป่าคาถาใส่ตัวให้หายเจ็บหายป่วย โดย
จะต้องเตรียมหมาก พลู ปูนแดงไปด้วยทุกครั้ง เพราะครูสะเดาะจะใช้ในการเคี้ยว
พร้อมท่องคาถา
ในการเรือมมะม็วด จะจัดขึ้นได้
ก็ต่อเมื่อมีคนกระทำผิดต่อครูกำเนิด หรือทำ
ผิดต่อบรรพชนของตน ซึ่งทำให้ครูกำเนิดไม่
พอใจจึงมาทำให้ลูกหลานในหมู่บ้านเจ็บไข้ได้
ป่วย รักษาด้วยวิธีใดก็ไม่หาย ชาวบ้านเล่าว่า
“ลำดับแรกจะต้องไปหาหมอครูหรือแม่ครูให้
เข้าทรงติดต่อกับครูกำเนิดหรือบรรพชน เพื่อ
ทราบความต้องการของครูกำเนิดหรื อบรรพ
บุรุษว่าท่านต้องการสิ่งใดและเป็นเพราะเหตุใด
จึงทำให้ลูกหลานเจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมทั้งขอ
ยิ นยอม และบนบานศาลกล่ าว โดยจั ดหา
เครื่องเซ่นเท่าที่จำเป็น เช่น ข้าวต้ม กล้วยสุก
หมากพลู บุหรี่ ไก่ต้ม เหล้า เป็นต้น แล้วบน
บานว่า เมื่อหายจากอาการป่วยแล้วจะจัดพิธี
เรือมมะม็วดให้”
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ภาพที่ 11 ดาบที่ใช้เล่น
แม่มด และเจิงจวม
(ครูกำเนิด)

จากรายละเอียดข้างต้นแสดงให้เห็นถึงหน้าที่ของพิธ ีกรรมซึ่ งเป็น
วัฒนธรรมที่คนในสังคมสร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางด้านจิ ตใจ
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความสบายใจ และมีความหวังกำลังในการดำเนินชีวิต ฉะนั้น
วัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น และเป็นสื่อที่เชื่อมความสัมพันธ์
ระหว่างคนในสังคมอย่างหนึ่งก็คือวัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธาที่เกี่ยวข้องกับ
พลังที่อยู่เหนือธรรมชาติ เนื่องจากสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถอธิบายหาเหตุผลได้ด้วย
สามัญสำนึกและตรรกะ จึงกลายเป็นการอธิบายหาเหตุผลโดยอาศัยความเชื่อ ความ
เชื่อเหล่านี้จึงมีผลต่อการทำพิธีกรรมเพื่อวิงวอนขอความช่วยเหลือโดยเชื่อว่าอำนาจ
ลึกลับเหล่านี้จะปกปักรักษาคุ้มครองให้ตนปลอดภัย และมีความสุข เมื่อพ้นภัยก็ยินดี
แสดงความรู้คุณด้วยการเซ่นสรวงบูชาหรือประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ แต่ละสังคมต่างก็
มีความเชื่อที่เป็นแบบฉบับของตนเป็นมรดกสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน (คณะ
กรรมการประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, 2544)

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

4.3.2 เกวียนส่งชีว ิต บ้านหนองเม็ ก
ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์
ในอดี ต ชื ่ อ ของบ้ า นหนองเม็ ก
ตำบลเสาธงชั ย อำเภอกั นทรลั กษ์ ชาวบ้ าน
เรียกว่าหมู่บ ้านแสงทอง แต่ส่วนใหญ่จะเรี ยก
บ้านหนองเม็ก ตามลักษณะกายภาพของหมู่บ้าน
ที่มีต้นเม็กขึ้นรอบหนองน้ำ

ภาพที่ 12 เกวียนส่งชีวิต

ชาวบ้านเล่าว่า ในอดีตหมู่บ้านยัง
ไม่ ม ี ร ถยนต์ จึ งมี เกวี ยนใช้ เป็ นพาหนะ ซึ่ ง
ชาวบ้านร่วมกันบริจาคไม้ และร่วมแรงกั นทำ
ขึ้นมา แต่เกวียนนี้จะใช้เป็นพาหนะในการขนศพ
เพื่อมาทำพิธ ี กรรมที่ว ั ด โดยนำโลงมาวางบน
เกวียน แล้วให้ชาวบ้านช่วยกันลาก จนกระทั่ง
เวลาต่ อมามี ร ถยนต์ เกวี ยนจึ งได้ เลิ กใช้ ไป
ปัจจุบันได้เก็บไว้ใต้ศาลาการเปรียญ
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ร่ อ งรอยของเกวี ย นในฐานะ
พาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่สามารถกลับมา
ทำเป็นพาหนะในการขนศพในทางพิธีกรรม ซึ่ง
ทำให้เห็นว่าเกวียนเป็นวัฒนธรรมวัตถุในพิธีทาง
พุทธศาสนาแบบชาวบ้านของไทย
4.3.3 ภาพวาดนางผมหอม บ้านหนองผึ้ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอ
ปรางค์กู่
บ้านหนองผึ้ง ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ ชาวบ้านเล่าว่าเมื่อ
ปี พ.ศ.2464 นายเภา บุญพูล ได้พาชาวบ้านอพยพมาจากบ้านกล้วยกว้าง อำเภอ
อุทุมพรพิส ัย จังหวัดศรีสะเกษ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ติดกับหนองน้ำที่มีต้นไม้ ใหญ่
ล้อมรอบและบนต้นไม้ใหญ่นั้นจะมีผึ้งมาทำรั งอยู่เป็นจำนวนมาก นายเภา บุญพูล
ตั้งชื่อหนองน้ำนั้นว่าหนองผึ้ง รวมถึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผึ้ง บ้านหนองผึ้งเป็น
หมู่บ้านที่ใช้ภาษาส่วยเป็นภาษาถิ่นในการสื่อสาร
หมู่บ้านหนองผึ้งมีศาลนางผมหอม (เรียกตามคำบอกเล่าของชาวบ้าน)
ภายในศาลมีภาพวาดนางผมหอมที่ชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญ
ต่อชาวบ้าน ทุกปีจะมีพิธีเลี้ยงนางผมหอมซึ่งจะจัดขึ้น 2 ครั้ง ใน 1 ปี คือ ครั้งที่ 1 ใน
วันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 และครั้งที่ 2 ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6

ภาพที่ 13 บริเวณศาลนางผมหอมมีการตั้งศาลเพื่อบูชาของสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์

เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุ (material culture)
ในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ภาพที่ 14 ภายในศาลนางผมหอมจะมีภาพวาด
นางผมหอม

ดังนั้นเรื่องเล่าที่ผู้ศึกษาได้นำเสนอข้างต้นดังกล่าวเมื่อนำมาพิจารณา
กั บประเด็ นที ่ เกี ่ ยวกั บตำนานเรื ่ องเล่ าของชุ มชนที ่ ศรี ศ ั กร วั ลลิ โภดม (2554)
ได้อธิบายไว้ว่า เรื่องราวของตำนานเรื่องเล่าคือเรื่องของคนกับพื้นที่ เป็นความทรงจำ
ร่วมกันถ่ายทอดเล่าขานจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ อีกทั้งเรื่องเล่ายังสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อของคนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจะเห็นได้ว่าศาลนางผมหอมเป็ น
วัฒนธรรมวัตถุด้านพิธ ีกรรมที่ชาวบ้านมี ความศรัทธา และบูชาในฐานะเป็ นสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในฐานะวัตถุวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับบรรพชน
นัยของการคงอยู่ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเล่าดังกล่าว ทำให้เข้าใจว่าชาวอีสาน
ส่วนใหญ่ยังนับถือผีต่าง ๆ ในฐานะที่คอยคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติ และให้คุณแก่
มนุษย์ นอกจากนี้วีระวัชร์ ปิ่นเขียน (2542) ยังกล่าวอีกว่าการเคารพนับถือวิญญาณ
บรรพชน (ancestor warship) เป็นความเชื่อว่ามนุษย์เมื่อเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณยัง
อาจหาร่างไปเกิดไม่ได้ ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับสถานที่เดิม เรียกกันตามสามัญว่า ผีปู่
ย่า ตา ยาย ซึ่งแบ่งเป็น ผีเรือน ได้แก่ ผีปู่ ย่า ตา ยาย ผีตำบล คือวิญญาณผีประจำ
ตำบลหรือหมู่บ้าน เช่น เจ้าแม่สามมุข และผีเมือง คือวิญญาณประจำเมือง เช่น
เจ้าพ่อหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง เป็นต้น
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5. สรุป
จากการศึกษาเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษล้วน
แล้วแสดงถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและยังมีส่วนสัมพันธ์กับบริบทโครงสร้าง
ของสังคมรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่หมายรวมถึงความเป็นนิเวศวัฒนธรรมบุคคลผู้นั้นเกิด
และเติบโตมาอีกด้วย ฉะนั้นวัฒนธรรมวัตถุฯ จึงทำหน้าที่เป็นสื่อในการบอกเล่ า
เรื่องราวของชุมชน
เนื้อหาของเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ
แสดงถึงความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรมจำนวน
หนึ ่ ง ทั ้ งนี ้ พบว่ ามี การสอดแทรกเนื ้ อหาที่
นำเสนอหลักศีลธรรมและเรื่องราวความเชื่ อ
ในทางพระพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน
เรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวั ตถุฯ ยังเกี่ยว
โยงกับพื้ นที ่ ทางกายภาพ (physical space)
กล่าวคือเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถรับรู้ว่าเป็นวัตถุ
เชิงประจักษ์ที่จับต้อง สัมผัส และรับรู้ได้ว่ามี
ความหมายเชิงสังคม ผู้คนที่ยังคงเชื่อในเรื่อง
เล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ อาจจะมีความรู้สึ ก
ผูกพันที่มีต่อพื้นที่ของชุมชนที่อาจมีลักษณะ
เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกประกอบสร้างขึ้นด้วย
ประเพณีหรือพิธีกรรมทำให้คนในชุมชนหรือผู้
ที ่ มาร่ วมงานนั ้ นเกิ ดความรู ้ ส ึ กผู กพั น และ
ศรัทธาในพิธีกรรม ซึ่งสามารถรับรู้มองเห็นผ่าน
สายตา หรืออาจรับรู้ด้วยจิตสำนึกผ่านจิตใจ
รวมถึงจิตวิญญาณอันเป็นหนึ่งเดียวกัน
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ความเชื ่ อ ประเพณี และพิ ธ ี กรรมจาก
เรื่องเล่าจากวั ฒนธรรมวั ตถุฯ อาจมีปัจจั ยของ
ความทันสมัยทางสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตสมัยใหม่
ซึ ่ ง เข้ า มามี ป ั จ จั ย ที ่ อ าจทำให้ เ รื ่ อ งเล่ า จาก
วัฒนธรรมวัตถุฯ ได้สูญหายไปตามกาลเวลาเหลือ
ไว้เพียงคำบอกเล่าจากความทรงจำของผู้เฒ่าผู้แก่
ที่เคยได้ฟัง ได้พบ ได้ปฏิบัติกันมาแต่โบราณ ทั้งนี้
การเชื่อมโยงเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ซึ่งเป็น
ข้อมูลประเภทหนึ่งของคติชนวิทยากับแนวคิดของ
วิลเลียม บาสคอม (William Bascom, 1965: 290291) ที่กล่าวว่า คนทุกคนชอบฟังนิทาน ชอบร้อง
เพลง ชอบการละเล่ น ชอบดู การแสดง และใน
ท่ ามกลางความสนุ กสนาน ขบขั น เพลิ ดเพลิ น
คติ ช นได้ ใ ห้ ค วามหมายทางใจมากกว่ า ที ่ ค น
ทั้งหลายตระหนักรู้ เพราะความรู้สึกสนุกนั้นเกิด
จากการได้หลบหนีเข้าไปอยู่ในโลกจินตนาการที่
หยิบยื่นความพอใจให้เป็นการชดเชยกับความไม่
พอใจในโลกแห่งโลกความเป็นจริง และมนุษย์มักมี
ความไม่ พอใจกั บสภาพที ่ เป็ นอยู ่ ไม่ ว ่ าจะเป็ น
ทางด้านกายภาพ จิตใจ หรือสังคม
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นอกจากนี ้ หากพิ จารณาร่ วมกั บความรู ้ ท ี ่ ศิ ราพร ณ ถลาง (2552) ได้ เสนอว่ า
จินตนาการที่ใช้สัญลักษณ์แทนความเป็นจริงต่าง ๆ ทางสังคมเป็นกลไกทางสังคมที่
หยิบยื่น “ที่หลบภัย” หรือที่ที่มนุษย์สามารถจะหนีจากโลกแห่งความเป็นจริงไปหลบ
อยู่ชั่วคราวในโลกของจินตนาการได้ (escape in fantasy) ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า
เรื ่ องเล่ าจากวั ฒนธรรมวั ตถุ ฯ คื อเรื ่ องราวที ่ เกิ ดจากการสั ่ งสมและถ่ ายทอด
ประสบการณ์ของมนุษย์ในการพยายามอธิบายปัญหาหรือข้อสงสัยต่าง ๆ ที่ตนสนใจ
ใคร่รู้โดยถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องเล่า ซึ่งปรมินท์ จารุวร (2549: 83) กล่าวว่าคุณค่า
ของตำนานปรัมปราจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความถูกต้องในแง่ประวัติศาสตร์ หากแต่สิ่งที่
สำคัญก็คือตำนานปรัมปราได้สะท้อนให้เห็นทัศนคติของชนดั้งเดิมในสังคมวัฒนธรรม
ต่าง ๆ ที่ถ่ายทอดผ่านตำนานปรัมปราแต่ละเรื่องแต่ละสำนวนซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่
บันทึกความคิด ความเชื่อของคนโบราณที่พยายามจะเข้าใจจักรวาล ธรรมชาติโลก
ตลอดจนสังคมที่ตนอยู่ เพื่อความมั่นคงในการดำรงชีวิต
นอกจากนี ้ หากพิ จารณาในการตี ความ
หรือทำความเข้าใจเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ กับ
แนวคิดของเกียร์ ซ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2550)
ที่เสนอว่าวัฒนธรรมเปรียบเสมือนข่ายใย แห่งความ
สำคั ญที ่ มนุ ษย์ ได้ ถ ั กทอขึ ้ นเอง (self-spun webs of
signicance) แต่ขณะเดียวกัน มนุษย์เองก็กลับถูกแขวน
(suspended) ไว้ในข่ายใยที่ตนเองถักทอขึ้นมา สิ่งที่
มนุษย์รับรู้ว่า สำคัญ และมีความหมายอย่างยิ่งนี้ได้ถูก
สร้างและหล่อหลอมผ่านสถาบันทางสังคมในรูปแบบเชิง
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ได้ถูกซึมซับและเรียนรู้โดยสมาชิกใน
สังคม วัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในสังคม (givens)
แต่ ข ณะเดี ย วกั น ก็ ส ามารถเปลี ่ ย นแปลงได้ จ าก
ปฏิสัมพันธ์ ประสบการณ์ และการตีความของสมาชิก
ทั้งภายในและระหว่างสังคมอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
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6. อภิปรายผลการศึกษา
บทความเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเป็น
การศึกษาภาคสนามประกอบกับการใช้แนวคิดวัฒนธรรมคือความหมายเข้ามาเป็น
เครื่องมือในการตีความสนับสนุนผลของการศึกษา ซึ่งพบว่า บริบททางสังคมของ
ชุ มชนมี ว ิ ว ั ฒนาการจากสั งคมเกษตรกรรมโดยมี พ ุ ทธศาสนาแบบชาวบ้ านเป็ น
เครื่องมือและกลไกในการควบคุมสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึง
อัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน วัฒนธรรมวัตถุยังคงทำหน้าที่เป็นเรื่องเล่าที่สามารถสื่อ
ความหมายของชุ มชนนั ้ น ๆ รวมถึ งยั งช่ วยยึ ดเหนี ่ ยวผู ้ คนในชุ มชนปั จจุ บั น
โดยมีวัตถุที่ทำหน้าที่สื่อสารความหมายในเรื่องเหนือธรรมชาติท่ามกลางบริบทการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
บทความเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุในชุมชน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบว่าวัตถุกับความเชื่อและ
วิถีช ีว ิตของคนไทยมี ความโดดเด่นในด้ านการทำ
หน้ าที ่ เป็ นสิ ่ งยึ ดเหนี ่ ยวจิ ตใจ ซึ ่ งความเชื่ อและ
ศาสนาในสังคมไทยมีลักษณะทับซ้อนกัน ผสมผสาน
ระหว่างไสยศาสตร์ และพุทธ พราหมณ์ ฮินดูซึ่งมีผล
ต่อชุมชนในด้านประกอบอาชีพ ครอบครัว รวมถึง
สุขภาพ (พระธรรมธรชั ย-สิทธิ์ ชยธัมโม (ศรชั ย),
2560)
วัฒนธรรมวัตถุจึงไม่ใช่เพียงวัตถุที่มีหน้าที่
เพียงเพื่อให้ผู้คนใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ยัง
ทำหน้าที่เชื่อมมิติทางจิตใจเกิดเป็นพื้นที่ทางสังคม
ให้ชาวบ้านได้ยึดเหนี่ยวด้วยการรับรู้เรื่องราวจาก
เรื่องเล่าที่มีต่อวัตถุนั้น ๆ
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วัตถุในชุมชนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษที่พบว่าทำ
หน้าที่เป็นวัฒนธรรมวัตถุ ได้แก่ พระพุทธรูปที่มีเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ ที่แสดงให้เห็นถึงนัยแรกที่
ชาวบ้านมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำ อีกนัยหนึ่ง
จะหมายความไปถึงเป็นองค์บูชาที่ชาวบ้านถือว่าเป็น
วัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่ช่วยเหลือชาวบ้านในสิ่งที่
พวกเขาขอหรือขาดแคลน
ไหที ่ ม ี การขุ ดค้ น พบในภาคอี ส านสะท้ อ น
รูปแบบประเพณีการฝังศพในภาคอีสาน ที่สามารถ
ย้ อนไปถึ งช่ วงสมั ยก่ อนประวั ต ิ ศาสตร์ ตอนปลาย
ต่อเนื่องมายังสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงระบบความคิด ความเชื่อ ของคนในสมัยนั้น
เกี่ยวกับเรื่องโลกหลังความตาย จึงเป็นหน้าที่ของคน
เป็นที่จะต้องจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ และประกอบ
พิธีกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้วายชนม์พร้อมสำหรับการใช้
ชีวิตในโลกหลังความตาย (กลุ่มเผยแพร่และประชา
สัมพันธ์, 2563) เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาช่วยให้
ทราบถึงเครื่องหมายอย่างหนึ่งที่ แบ่งให้เห็นความ
แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และเข้าใจสภาพความ
เป็ นอยู ่ ของคนในสมั ยนั ้ น ๆ ทั ้ งในด้ านทรั พยากร
ธรรมชาติภูมิปัญญา เทคโนโลยี การผลิต เศรษฐกิจ
การค้ า ความเชื ่ อ พิ ธ ี กรรม สามารถเป็ นตั ว บ่ งชี้
ทางวัฒนธรรม (cultural maker) เป็นอย่างดี (ภานุ
พั ฒ นปณิ ธ ิ พ งศ์ , พฤทธิ ์ ศุ ภ เศรษฐศิ ริ , อำนาจ
เย็นสบาย และสาธิต ทิมวัฒนบันเทิง, 2562)
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เครื่องประดับที่สะท้ อนนัยของความ
ทรงจำที ่ ปรากฏผ่ านเรื ่ องเล่ าที ่ ช ่ วยอธิ บาย
ความสัมพันธ์ระหว่างคน สิ่งของ และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อประกอบกัน
หลายประการ เช่ น ความเชื ่ อด้ านกายภาพ
ความเชื่อด้านความมั่นคงปลอดภัย ความเชื่อ
ด้านการอยู่ร่วมกันในสังคม ความเชื่อด้านการ
มี เกี ย รติ ย ศ และความเชื ่ อด้ านการบรรลุ
เป้าหมายของชีวิต (นพดล สมฤกษ์ผล, 2552)
เรือที่เชื่อมโยงกับพื้นที่ทางกายภาพ
ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำหน้าที่
แสดงบทบาทเป็นชายหญิงคู่กันเพื่อแข่งขัน
ในแม่น้ำ แสดงถึงความเป็นนิเวศวัฒนธรรม
ซึ่งหมายถึงข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ทาง
วั ฒนธรรมที ่ เกิ ดจากการปรั บตั วเข้ ากั บ
สภาพแวดล้อมของมนุษย์แต่ละสังคม โดย
สิ่งที่สำคัญที่สุดของนิเวศวัฒนธรรมจะมุ่ง
แสวงหากฎเกณฑ์เพื่ออธิบายแบบแผนทาง
วั ฒนธรรมบางประการที ่ ม ี อยู ่ ในแต่ ล ะ
สภาวะแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิ ด
มากที่สุดกับกิจกรรมเพื่อการดำรงชีพและ
การจัดการทางเศรษฐกิจ กล่าวคือ มุ่งสนใจ
การนำวัฒนธรรมทางวัตถุมาใช้แตกต่างกัน
และก่ อ ให้ เ กิ ด การจั ด การทางสั ง คมที่
แตกต่างกันในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่าง
กัน (สามารถ ใจเตี้ย, 2557)
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รู ป ปั ้ น ซึ ่ ง เกี ่ ย วข้ อ งกั บ นั ย ทางเพศที ่ สื่ อ
ความหมายในการปกปักรักษาพื้ นที่ศักดิ์สิทธิ์หรื อทำ
หน้าที่ในการกั้นโลกบุญกับโลกบาปออกจากกัน นัยของ
ความเป็นเพศหญิงที่สื่อจากรูปปั้นดังกล่าวนั้น สุจิตต์
วงษ์เทศ (2554) ได้ให้รายละเอียดไว้ว่าวัฒนธรรมความ
เชื่อการนับถือผีที่มีวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีเพศเป็นหญิง
มีมานานกว่า 3,000-5,000 ปี ในอุษาคเนย์ สันนิษฐาน
ว่าเกิดจากการที่ในอดีตผู้หญิงมีอำนาจนำในการดำรงอยู่
พิจารณาได้จาก ผีต่าง ๆ ที่มนุษย์นับถือล้วนเป็นเพศ
หญิง จนไปถึงผู้นำในการประกอบพิธีกรรม ซึ่งเชื่อได้ว่า
มาจากความเชื ่ อ ที ่ ว ่ า ผู ้ ห ญิ ง เป็ น แม่ ซึ ่ ง แปลว่ า
ผู้เป็นใหญ่ มีคุณค่า ดังนั้นสถานที่ประกอบพิธีกรรมที่
เป็นสัญลักษณ์หรือที่สถิตของวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จะสงวน
ไว้ให้ผู้หญิงเท่านั้น
ดาบในพิธีกรรมการรักษาโรคที่ชาวบ้านใช้เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการทำลาย และ
การป้องกัน ซึ่งมาจากความเชื่อเรื่องความเจ็บป่วยที่เชื่อว่ามาจากผู้กระทำที่มองไม่
เห็น ดังนั้นดาบในพิธีกรรมจึงทำหน้าที่เป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ในการปกปักรักษาคนใน
ชุมชนตามวิถีการรักษาโรคแบบท้องถิ่น
เกวียนในฐานะพาหนะสุดท้ายของผู้เสียชีวิต ที่
หน้าที่หลักของเกวียน คือ เป็นยานพาหนะในอดี ตที่
ถนนยังเป็นดินลูกรัง ชาวบ้านจึงใช้เกวียนและใช้แรงงาน
วั ว ควายในการขั บ เคลื ่ อ นเกวี ย นในการเดิ น ทาง
(อาหมัดอัลชารีย์ มูเก็ม, 2559)
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ภาพวาดนางผมหอมซึ่งเป็นวรรณกรรม
พื้นบ้านที่แพร่กระจายในภาคอีสาน การวาด
ภาพศักดิ์สิทธิ์ในภาคอีสานนั้น พบว่า มีการ
นำวาดในสิมที่เรียกว่า ฮูปแต้ม การวาดบนผ้า
ที ่ เรี ยกว่ าผ้ าผะเหวด ส่ วนการนำตั วละคร
พื้นบ้านมาวาดเป็นภาพศักดิ์สิทธิ์ยังพบได้ไม่
มาก ดั งที ่ เกษร สว่ างวงศ์ (2531) เสนอว่ า
วรรณกรรมพื ้ นบ้ านเรื ่ องนางผมหอมเป็ น
วรรณกรรมที ่ น ่ าจะได้ ร ั บเค้ าโครงมาจาก
ปัญญาสชาดกเรื่องพหลคาวีชาดก เป็นชาดก
นอกนิบาตในปัญญาสชาดกเรื่องที่ 29 ซึ่งมี
เนื้อหาสื่อให้เห็นถึงความกตัญญูของวัวที่มีต่อ
แม่วัว ตัวละครนางผมหอมสะท้อนชีวิตของ
ผู้หญิงในเรื่องเล่าพื้นบ้านที่ถูกสังคมตัดสินใน
เรื่องของคุณธรรมและความดี เป็นตัวละครที่
ต้องเผชิญชะตากรรมกับการถูกตีตราบาปซึ่ง
ต้องเลือกหน้าที่ระหว่างการเป็นลูกที่ดีหรือ
การเป็นภรรยา และแม่ที่ดี ซึ่งนางผมหอมต้อง
จบชีวิตลงด้วยการไม่สามารถเลือกชีวิตอยู่ได้
ด้วยตนเองเพราะต้องอยู่ในสถานการณ์ที่ต้ อง
จำนนต่อผู้เป็นเจ้ าของตัวนางผมหอม เช่น
พญาช้างที่เป็นบิดาหรือเจ้าชายที่เป็นสวามี
เป็นต้น
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ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อจากวัฒนธรรมวัตถุที่ผู้ศึกษาได้รวบรวม
นำมาเสนอนั้นต่างมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทาง ศาสนา สิ่งเหนือธรรมชาติ
ที่อิงกับบริบททางสังคมของชุมชนจนเกี่ยวข้องกับประเพณี ที่สอดคล้องกับระบบ
นิเวศน์ของชุมชนจนเป็นนิเวศวัฒนธรรม
นอกจากนี้เรื่ องเพศยังปรากฏในความหมายของวัตถุในแง่ของความเป็ น
เพศแม่ หรือเพศหญิง ที่สะท้อนจากวัตถุในประเพณีและภาพศิลปะที่ให้ผู้ คนมา
สักการะอ้อนวอน
ประเด็นเรื่องพิธีกรรม ยังเกี่ยวข้องกับการรักษาโรค และความตาย ซึ่งเป็น
ตัวแทนของภาพความเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่งมีความเชื่อทางสังคมช่วยให้จิตใจมีที่พัก
พิงรวมถึงทำหน้าที่ความเจ็บป่วยที่นอกจากการเจ็บป่วยทางกาย
ประเด็นของเรื่องเล่าจากวัฒนธรรมวัตถุฯ ที่พบท่ามกลาง
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจทำให้เนื้อหาของเรื่องเล่าจาก
วั ฒนธรรมวั ตถุ ฯ มี การเปลี ่ ยนแปลงที ่ เป็ นส่ วนหนึ ่ งของการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมนั้น นิยพรรณ (พลวัฒนะ) วรรณศิริ
(2550) ได้ช ี้ให้ เห็ นถึ งปั จจั ยที่ ก ่ อให้ เ กิ ดการเปลี่ ยนแปลงทาง
วัฒนธรรม ส่วนหนึ่งคือ ประสบการณ์ที่ผ่านไป ในบางครั้งการที่
ผ่านประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนานมาแล้วจนลืม รวมถึงมีการ
เปลี ่ ย นแปลงนิ ส ั ย กิ จ วั ต ร หรื อ พฤติ ก รรมโดยอั ต โนมั ติ
โดยที่บุคคลอาจจะรู้ตัวและจงใจ ทำให้ยกเลิกรูปแบบพฤติกรรม
เก่า ๆ เนื่องมาจากความซ้ำซากจำเจซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ อีก
ทั้งการโยกย้ายถิ่น เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่ง
การโยกย้ายที่อยู่อาศัยไปยังแหล่งใหม่ต้องมีการปรับตัว เพื่อให้
สอดคล้องเข้าการได้กับสถานที่ใหม่ และกลุ่มคนใหม่ที่บุคคลย้าย
เข้าอยู่ด้วย การสร้างความรู้สึกร่วมและความผูกพันทางสั งคม
ความรู ้ ส ึ ก ร่ ว มและความผู ก พั น ทางสั ง คม ทำให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมขึ้นได้
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นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
ในแง่ของการกลืนกลายความเป็นตัวตน
ของชุ มชนเจ้ าของวั ฒ นธรรมที ่ ได้ รั บ
อิ ทธิ พลจากการขยายตั ว ของรั ฐ ตาม
ตรรกะรัฐนาฏกรรมที่ได้แผ่เข้าไปดึงดูดให้
บรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือวีรบุรุษท้องถิ่นให้
กลายเป็นชุ ดเดี ยวกั บชุ มชนจินตกรรม
ของรัฐชาติไทย (มนตรา พงษ์นิล, 2562)
ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า แม้ว่าสังคมชุมชนท้องถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงแต่
วัฒนธรรม วัตถุยังบ่งชี้อัตลักษณ์ชุมชนตามวิถีวัฒนธรรมชาติพันธุ์ต่าง ๆ ของพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษทั้งยังสะท้อนการผสมผสานอัตลักษณ์ดั้งเดิมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่
ได้อย่างกลมกลืน ทั้งนี้วิถีชีวิตจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ซึ่งใน
ปัจจุบันวิถีชีวิตในชุมชนต่าง ๆ ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ ใน
รูปแบบของการนำเสนออัตลักษณ์ชุมชนภายใต้การสื่อสารจากวัตถุวัฒนธรรมทั้ง
ความเชื่อ ประเพณี และพิธีกรรม ฯลฯ ภายใต้บรรทัดฐานพฤติกรรมร่วมกันผ่าน
วัฒนธรรมวัตถุ แต่กระนั้นภายใต้การค้นพบความหมายทางวัฒนธรรมจากวัตถุย่อม
ต้องยอมรับสิ่งที่จะลดทอนความหมายดังกล่าวซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตดังที่
จารุวรรณ พรมวัง (2536) ได้กล่าวถึง วิถีชีวิตสังคมมนุษย์ทั่วไปว่าการเปลี่ยนแปลง
เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมเป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับสถาบันหรือโครงสร้างของสังคม
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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสร้าง
พลเมืองเข้มแข็งผ่านพิธ ีกรรมรำแม่ มด ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) กลุ่มแม่มดตามรุ่นวัยต่าง ๆ 2) ญาติ
ของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด 3) ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วย
พิธีกรรมรำแม่มด และ 4) ชาวบ้านในชุมชน ใช้การสุ่มประชากรแบบ Snowball
Sampling จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถาม การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม โดยรวบรวมข้อมูลจากตำรา บทความ และเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรม และแนวคิดการสร้างพลเมือง และ
จากการสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม โดยจะสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับกลุ่มตัวอย่าง
ผลจากการศึกษาพบว่า การสร้างพลเมืองเข้มแข็งของคนในชุมชนมี 3 วิธี คือ 1) การ
สืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด เป็นการส่งต่อบทบาทแม่มดให้กับลูกหลานในวงศ์
ตระกูลให้รับหน้าที่ในการเป็นแม่มดรักษาคนป่วย ซึ่งจะทำการคัดเลือกคนในวงศ์
ตระกูลในการรับหน้าที่อาจมีแค่ 1 คนหรือมากกว่านั้น 2) ความเชื่อกับการรักษาโรค
การรักษาโรคด้วยพิธีกรรมรำแม่มด เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยซึ่งคนที่เจ็บป่วยไม่
สามารถรักษาได้ด้วยทางการแพทย์สมัยใหม่ จึงหันมารักษาด้วยพิธีกรรมดั้งเดิมของ
คนในชุมชน และ 3) การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ในการประกอบพิธีกรรมจะมี
คนที่มาร่วมงานทั้งที่เป็นเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และชาวบ้าน การมารวมตัวกันใน
พิธีกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน และถ่ายทอดเป็นองค์ความรู้
ให้กับคนรุ่นหลัง เป็นการอนุรักษ์พิธีกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง
คำสำคัญ: รำแม่มด, พลเมือง, ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
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ABSTRACT
This qualitative research aims to examine how modern citizens
were molded or created through Rum-mae-mod in Sadao Yai
Subdistrict, Khukhan District, Sisaket Province. Twenty samples
selected using snowball sampling were: 1) a group of Maemod with
different ages, 2) relatives of patients healed through Rum-mae-mod
ritual, 3) patients cured toward Rum-mae-mod ritual, and 4) villagers
in the community. Based on concepts of culture and citizen creation,
related documentary data were assembled to construct research
tools comprising: participatory observation, questionnaires, and indepth interviews with subtopics. Results showed that building strong
citizens in the community was completed through three ways: 1)
Maemod’s succession to her selected descendants in order to heal
patients in the community, 2) belief of the villagers who agreed to be
healed by Maemod since modern medicine had been unsuccessful
in healing them, and 3) collaborative learning of the villagers with
different ages through the ritual participation which also implied the
ritual conservation.
Keywords: Rum-mae-mod, Citizens, Culture Geography
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1. บทนำ
ประเพณีวัฒนธรรมเป็นแบบแผนการ
ประพฤติปฏิบัติและแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึก
คิดในสถานการณ์ต ่ าง ๆ ที่สมาชิ กในสั งคม
เดียวกันสามารถเข้าใจ มีการยอมรับและใช้
ปฏิบัติร่วมกัน เป็นความเจริญงอกงาม ซึ่งเป็น
ผลมาจากระบบความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์
กั บมนุ ษย์ มนุ ษย์ ก ั บสั งคม และมนุ ษย์ กั บ
ธรรมชาติมีการสั่งสมและสืบทอดจากรุ่นหนึ่ง
ไปยั งอี กรุ ่ นหนึ ่ ง จนกลายเป็ น แบบแผนที่
สามารถเรี ยนรู ้ ก ่ อให้ เกิ ดผลผลิ ตกรรมและ
ผลผลิ ต ที ่ เ ป็ น รู ป ธรรมและนามธรรม
ซึ่งประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อ เป็ นสิ ่ งที่
เกี่ยวพันกับมนุ ษย์ต ั้ งแต่ เกิ ดจนตาย แต่ ละ
พื้นที่จะมีประเพณีความเชื่อแตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และการดำรงชีพของ
ประชาชนในพื ้ นที ่ โดยเฉพาะในพื ้ นที ่ ภ าค
อีสาน ที่วิถีชีวิตผู้คนมีความเป็นอยู่แบบพึ่งพา
อาศั ยเกื ้ อกู ลระหว่ างคนกั บคน และคนกั บ
ธรรมชาติ การเรี ยนรู ้ ของผู ้ คนยั งยึ ดติ ดกับ
ศาสนาและครอบครัว ส่งผลให้ความสำคัญของ
วัฒนธรรมในภาคอีสาน ยังทำหน้าที่เสมือน
กฎหมายที่คอยบังคับควบคุมสมาชิกในสังคม
ให้ปฏิบ ัติตามในวิ ถี ประเพณี (สารภี ขาวดี ,
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2555) ซึ ่ งประเพณี ท ี ่ สำคั ญในภาคอี ส านมี
หลากหลายดังเช่น ฮีต 12 คลอง 14 นอกจากนี้
ยั งมี ประเพณี เฉพาะที ่ ปฏิ บ ั ต ิ ท ี ่ แตกต่ างกัน
ออกไปของแต่ละชุมชน แต่ละความเชื่อ ดังเช่น
บุญคูนลาน บุญข้าวจี่ บุญพระเวส แซนโฏนตา
และรำแม่มด เป็นต้น
สำหรั บ พิ ธ ี ก รรมรำแม่ ม ด เป็ น
พิธีกรรมอย่างหนึ่งที่คนในชุมชนเขมร ที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ หรือ
แม้ แต่ ป ระเทศกั มพู ช ายั ง คงสื บ ต่ อ กั น มา
ถึงแม้ว่าสังคมโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาไปมากเพียงใด แต่เมื่อเกิดปรากฏการณ์
แปลกประหลาดกับคนในหมู่บ้านหรือในชุมชน
สมาชิ ก ในชุ ม ชนไม่ ส ามารถหาคำตอบได้
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคนในหมู่บ้านเกิดอาการ
เจ็บป่วยแบบไร้สาเหตุ และได้พยายามรักษา
ในทางวิทยาศาสตร์ จนที่สุดไม่สามารถรักษาได้
สิ่งสุดท้ายที่คนในชุมชนจะนึกถึงคือ เกิดจาก
การกระทำของครูกำเนิด อาจถูกคุณไสย์ (ไสย
ศาสตร์) อาจเกิดจากการล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือคนป่วยอาจกระทำการใด ๆ อันเป็นการ
ล่วงเกิน หรือเป็นเหตุให้อำนาจเหนือธรรมชาติ
ไม่พอใจจะโดยความตั้งใจ หรือไม่ก็ตาม ปกติ
คนในชุมชนชาวเขมรจะมีความเชื่อร่วมกันว่า
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อะไรก็ตามที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้น่าจะมา
จากอำนาจที่มองไม่เห็นกระทำให้มีเหตุร ้ าย
ดังนั้นเมื่อมีเหตุให้เป็นไปแล้วคนส่วนใหญ่ใน
ชุ มชนเขมรมั กนึ กถึ งร่ างทรง หรื อรำแม่ มด
เพราะเชื่อว่าสามารถทำนายทายทัก และหา
วิธีแก้ไขให้ทุกอย่างคลี่คลายได้ (สารภี ขาวดี,
2555) ซึ่งรำแม่มด เป็นพิธีกรรมการละเล่น มี
จุดประสงค์เพื่อบำบัดรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อเป็น
การไถ่โทษ ขอขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้กระทำ
การล่วงเกิน โดยทั้งเจตนาหรือไม่ก็ตาม นิยม
เล่นกันในหมู่คนที่พูดภาษาเขมร ซึ่งอาศัยอยู่
ในแถบอี ส านใต้ ได้ แ ก่ จั ง หวั ด สุ ร ิ น ทร์
ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ การละเล่นนี้มีมาตั้งแต่สมัย
โบราณ ไม่มีหลักฐานว่ าเกิดมาตั้ งแต่ เมื ่ อไร
แต่ปรากฏว่ามีฝั่งประเทศกัมพูชาด้วยเข้าใจว่า
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาโรคเช่นเดียวกัน ทว่า
จะเรี ยกต่ างกั น ออกไปว่ าพิ ธ ี อารั กษ์ หรื อ
เพลงอารั กษ์ (สุภณี ช่วยบุญชู และนัฏฐิ กา
สุนทรธนผล, 2559)
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แต่เมื่อสังคมยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลง
อย่ างรวดเร็ ว วั ฒนธรรมภายนอกที ่ หลั ่ งไหลเข้ ามาสู่
สังคมไทยอย่างรวดเร็วและรุนแรงวัฒนธรรมประเพณีอัน
ดีงามที่สืบทอดกันมา อาจเลือนหายหรือสูญหายไปตาม
กาลเวลา แม้แต่การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาใน
ชีว ิตประจำวันมากขึ้น เป็นผลให้ว ัฒนธรรมบางอย่ าง
หายไปจากสังคมไทย ดังเช่นภายหลังประเทศไทยลงนาม
ในสนธิสัญญาบราวน์ริ่งเมื่อ พ.ศ. 2398 ในสมัยรัชกาลที่ 4
เป็นต้นมา วัฒนธรรมตะวันตกเริ่มมีอิทธิพลและเข้ามาสู่
สั งคมไทย ช่ วงรั ชกาลที่ 5 เกิ ดการเปลี ่ ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้าง เกิดการขยายอำนาจของรัฐไปทั่วราชอาณาจักร
โดยการปรับปรุงการปกครองท้องถิ่น (มณฑลเทศาภิบาล)
เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อระหว่างรัฐบาล
ในกรุงเทพกับหัวเมืองนอกราชธานี (ตระกูล มีชัย, 2563)
และการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้มีส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อวิถี
ชีวิต ประเพณี และพิธีกรรมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบนี้
คือการที่ภาครัฐสั่งห้ามไม่ให้ชุมชนท้องถิ่นทรงเจ้าเข้าผี
ตามกฎหมายของรัฐสยามในยุคนั้น ทำให้พิธีกรรม หรือ
ประเพณี ในเรื่ องนี้ เป็ นสิ ่ งที่ผ ิ ดกฎหมาย ประกอบกั บ
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาสังคมไปสู่สังคม
สมัยใหม่ รับเอานวัตกรรม เทคโนโลยี และวัฒนธรรม
ตะวันตกเข้ามาเพิ่มขึ้น มีผลให้การดำเนินชีวิตของคนไทย
เปลี่ยนแปลงไป วิถีชีวิตของประชาชนจากสังคมเกษตร
ไปสู่สังคมอุตสาหกรรม เกิดความเจริญทางอุตสาหกรรม
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ความเป็ น เมื อง ขาดความเอาใจใส่ ประเพณี ด ั ้ ง เดิ ม
Klausner (1987 อ้างในสรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558) ได้มี
ความเห็นว่า “วัฒนธรรมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อย
เป็นค่อยไป วิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณีมีการ
ปรับตัว อัตราการเปลี่ยนแปลงจะเป็นไปอย่างรวดเร็วใน
เขตเมื องและกรุ งเทพมหานคร ในขณะที ่ ในชนบทมี
การเปลี ่ ย นแปลงแต่ จ ะช้ ากว่ า ” ผลกระทบจากการ
เปลี ่ ยนแปลงดั งกล่ าวทำให้ ประเพณี ว ั ฒนธรรมอั นดี
บางอย่างสูญหายไปอย่างน่าเสียดาย ประเพณีวัฒนธรรม
ที่คงอยู่ได้รับผลกระทบเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเพณี
วัฒนธรรมแตกต่างกันไป (สรรเกียรติ กุลเจริญ, 2558)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจว่าเมื่อสังคมมี
การเปลี ่ ยนแปลง ประเพณีว ัฒนธรรมได้ รั บ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง คนในชุมชนจะ
มีการสร้างความเข้มแข็งอย่างไร ให้ประเพณีไม่
เลือนหายและยังคงอยู่ให้กับอนุชนรุ่นหลังได้
เรียนรู้และรักษาต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง
ผ่านพิธีกรรมรำแม่มด
3. วิธีการวิจัย
รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็ง
ในสังคมสมัยใหม่ผ่านมโนทัศน์ภูมิศาสตร์
วัฒนธรรม เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิจัยคือ แบบสอบถาม
และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 1) กลุ่มแม่มดตามรุ่น
วัยต่าง ๆ 2) ญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด 3) ผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด และ 4) ชาวบ้านในชุมชน ใช้การสุ่มประชากร
แบบ Snowball Sampling จำนวน 20 คน
สำหรับพื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ สำหรับตำบลสะเดาใหญ่มีทั้งหมด 17 หมู่บ้าน ผู้วิจัยจะสุ่มในการเก็บ
ข้อมูลจากหมู่บ้านที่มีการจัดพิธีกรรมในหมู่บ้าน โดยจะเข้าไปมีการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วมกับคนในชุมชน โดยขั้นแรก ผู้วิจัยจะติดต่อสอบถามกับบุคคลที่อาศัยใน
ตำบลสะเดาใหญ่ ถึงการจัดพิธีกรรมว่ามีหมู่บ้านไหนที่จัดบ้าง เมื่อทราบวั นเวลาที่
แน่นอนผู้วิจัยจะไปก่อนการเริ่มพิธีกรรม 1 วัน เพื่อไปสัมภาษณ์กับคนในชุมชน แม่
มด และชาวบ้าน เมื่อถึงวันที่จัดพิธีกรรมผู้วิจัยจะเข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วน
ร่วมกับคนในชุมชนโดยเข้าไปร่วมในงานพิธีกรรมรำแม่มด และการมีการสอบถามกับ
ชาวบ้านที่เข้ามาร่วมในพิธีด้วย
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1) รวบรวมข้อมูลจากตำรา
บทความ และเอกสารงานวิ จ ั ย ที่
เกี่ยวข้อง ในเรื่องของแนวคิดวัฒนธรรม
และแนวคิดการสร้างพลเมือง
2) รวบรวมข้ อมู ล โดยการ
สั มภาษณ์ จากแบบสอบถาม โดยจะ
สัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวกับผู้สัมภาษณ์
ได้แก่ (1) กลุ่มแม่มดตามรุ่นวัยต่าง ๆ
(2) ญาติของผู้ป่วยที่เข้ารับการรั กษา
ด้วยพิธีกรรมรำแม่มด (3) ผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาด้วยพิธีกรรมรำแม่มด และ
(4) ชาวบ้านในชุมชน เป็นต้น
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื ่ อเก็ บ ข้ อ มู ล ครบถ้ ว นตาม
วัตถุประสงค์ ผู้วิจัยจะได้นำข้อมูลทั้งหมดที่
ได้มาเรียบเรียง จากนั้นจะทำการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ ข ้ อมูลการสั มภาษณ์ จาก
แบบสอบถาม และเขียนออกมาในรูปแบบ
การบรรยายเชิงพรรณนา
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รำแม่มด: การสร้างพลเมืองเข้มแข็ง
ความเป็นพลเมืองเป็นคำที่เริ่มใช้กันมากขึ้น
ในช่วง 2 ทศวรรษของการเปลี่ยนแปลงทางการเมื องที่
พลังประชาชนในสังคมรวมตัวเข้าร่วมขับเคลื่อนกดดันให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง และเป็นอำนาจทาง
การเมืองที่เป็นอิสระจากอำนาจรัฐจนเกิดการเมืองของ
พลเมืองที่มีการขยายตัวและทำงาน รูปแบบต่าง ๆ โดยไม่
ต้องพึ่งพาอำนาจจากรัฐ เช่ น องค์กร สมาคม องค์ กร
พั ฒนาเอกชนที ่ ทำงานด้ านสิ ่ งแวดล้ อม สาธารณสุ ข
สื่อสาธารณะ การศึกษา เป็นต้น มีผู้เสนอประเด็ นการ
เรียนรู้เพื่อความเป็นพลเมืองไว้หลากหลายท่าน อาทิเช่น
สุรวุฒิ ปัดไธสง (2542) ได้เสนอประเด็นในการเรียนรู้เพื่อ
ความเป็นพลเมืองไว้ 3 ด้าน ได้แก่
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1) สังคมไทยเป็นสังคมรวมศูนย์อำนาจ
จึงส่งผลให้เกิดการรวมอำนาจการจัดการศึกษาและ
กลายเป็ นอุ ปสรรคต่ อการสร้ างพลเมื องสำหรั บ
ประชาสังคม
2) การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง
เป็นกระบวนการทางสังคม (การศึกษานอกระบบ)
ที่สามารถสร้างพลเมืองในประชาสังคม
3) กระบวนการทางสังคมในระดับชุมชน
โดยเฉพาะในชุมชนของไทยเป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่ช่วยสร้างบุคคลให้มีความเป็นพลเมืองของชุมชน
ที ่ พร้ อมจะเป็ น ส่ ว นหนึ ่ งของประชาสั งคมไทย
ต่อไป โดยเฉพาะในประเด็นข้อที่สาม ที่ผู้วิจัยมอง
กระบวนการทางสังคมในระดับชุมชนโดยเฉพาะใน
ชุมชนของไทยเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยสร้าง
บุคคลให้มีความเป็นพลเมืองของชุมชนได้ คือชุมชน
สามารถสร้างพลเมืองขึ้นมาได้ โดยผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ของชุมชน ซึ่งรำแม่มด ถือเป็นกระบวนการ
เรียนรู้อย่างหนึ่งของประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน ที่
จะสร้างให้เยาวชนในชุมชนรู้จักอนุรักษ์ หวงแหน
ประเพณี วัฒนธรรมเอาไว้ มิให้เลือนหายไปได้ เพื่อ
จะสืบทอดต่อไปในอนาคต ซึ่งหากในอนาคตได้มีการ
รวมกลุ่มหรือจัดตั้งกลุ่มแม่มดขึ้นมาในชุมชน มีการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จะทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
มีการขับเคลื่อนประพณีรำแม่มดได้ต่อไป
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หรื องานศึ กษาของเลิ ศชาย ศิ ร ิ ชั ย
(2542) ได้ชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยจะสามารถพัฒนา
ไปข้ างหน้ าในลั กษณะที ่ ประชาชนสามารถ
ปกครองตนเองได้ โดยมีความสามารถ จิตสำนึก
มีความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมในกิ จการ
สาธารณะจะต้ องมี การส่ งเสริมการศึ กษาเพื่ อ
ความเป็นพลเมืองอย่างจริงจัง และเกิดจากความ
ร่ วมมื อของทุ กฝ่ าย ซึ ่ งจากที ่ กล่ าวมาทำให้
วิเคราะห์ได้ว่าประชาสังคมกับพลเมืองมีความ
สอดคล้องระหว่างกัน เพราะประชาสังคมเกิดขึ้น
ได้จากการเป็นพลเมืองที่ดี ซึ่งคุณลักษณะของ
พลเมื อ งดี จ ะต้ อ งรู ้ จ ั ก หน้ า ที ่ ข องตนเอง
และรู้ จั ก การเสี ย สละเพื่ อ ส่ ว นรวมเป็ น หลั ก
เมื่อคิดเช่นนี้แล้วการรวมกลุ่มของกลุ่มคนจำนวนหนึ่งหรือความสำนึกในการเป็น
พลเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้นจึงเรียกได้ว่าเป็นประชา
สังคมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ประชาสังคมยังถือว่าเป็นตัวกลางในการแสดงพื้นที่ ของ
พลเมืองเพื่อให้รัฐเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย ในขณะเดียวกันการเป็นพลเมืองที่ดีก็
เกิดจากประชาสังคมที่มีความเข้มแข็งเช่นกัน โดยเป็นการประสานความร่วมมื อ
ระหว่างกันของพลเมืองเพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม หากทุกคนรู้จักในหน้าที่ของ
ตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างแข็งขันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืนและปราศจากซึ่งปัญหาสังคม ดังนั้นอาจมองได้ว่า การพัฒนาความเป็นพลเมือง
นั้นจำเป็นต้องสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยผ่านการขัดเกลาทั้งทางสถาบัน
ครอบครัว สถาบันทางสังคม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อสาธารณะ และอื่น ๆ
ให้พลเมืองได้มีจิตสำนึกสาธารณะและมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่ส ังคม
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กำหนดตามวิถีประชาธิปไตย เช่นเดียวกับกรณีของรำแม่มด: การสร้างพลเมือง
เข้มแข็ง ต้องสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนในชุมชน ได้แก่ 1)
การสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไป 2) ปลูกฝัง
ให้คนรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของประเพณีรำแม่มด โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
ชุมชน เช่น การเข้าร่วมพิธีรำแม่มด จะทำให้เห็นถึงขั้นตอน และความสำคัญของ
พิธีกรรม ซึ่งเมื่อเยาวชนเห็นกระบวนการนั้น ๆ จะทำให้เกิดการซึมซับ เรียนรู้ และ
ศึกษาเพิ่มเติม จนนำไปสู่การปฏิบัติในที่สุด นอกจากนี้ผู้วิจัยมองว่า การสร้างพลเมือง
เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุ มชน จำเป็นต้องได้ร ับการปลูกฝั งจากสถาบันครอบครั ว
สถาบันทางสังคม และสถาบันการศึกษา เป็นต้น เช่นเดียวกับพิธีกรรมรำแม่มด เป็น
พิธีที่สืบทอดกันมานาน ถ้าเยาวชนได้รับการปลูกฝัง ให้รู้จักพิธีกรรม และการมีส่วน
ร่วม จะทำให้ในชุมชนยังคงมีการสืบทอดพิธีรำแม่มดสืบไปจากรุ่นสู่รุ่น และการสร้าง
พลเมืองต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบของสังคม จึงจะเปลี่ยนให้ประชาชนให้เป็น
พลเมืองที่รับผิดชอบประเทศได้ เช่นเดียวกันกับรำแม่มด เยาวชนในชุมชนควรได้รับ
การเรียนรู้และสนั บสนุ นจากทุ กระบบของชุมชน เพื่อให้รู้จักอนุรั กษ์หวงแหน
วัฒนธรรมที่มีอยู่ มิให้เลือนหายไปตามกาลเวลา
4. ผลการวิจัย
ผลจากจากวิจัยครั้งนี้ที่ได้มาจาก
การสัมภาษณ์จากแบบสอบถาม พบว่า
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
อนุรักษ์ประเพณีรำแม่มดให้คงอยู่ต่อไป
มีวิธีดังนี้
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4.1 การสืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด
พิธีรำแม่มดเป็นการรักษาความเจ็บป่วย
ของผู้คน ที่ได้เกิดอาการเจ็บป่วยและรักษาไม่หายจาก
ทางการแพทย์ จึงได้จัดพิธีรำแม่มดขึ้นมาตามความ
เชื่อ สำหรับกลุ่มคนที่เป็นแม่มดจะมีการถ่ายทอดจาก
เครือญาติให้การทำหน้าที่ ดังเช่นการสัมภาษณ์ ฟ้า
(นามสมมุติ) เธอมีอายุ 20 ปี เธอได้เล่าจุดเริ่มต้นของ
การเป็นแม่มดให้ฟังว่า
“คือเริ่มต้นจากที่คนในครอบครัวไม่สบายค่ะ จึงมีการจัดการเล่นรำแม่มด
ขึ้นมา วันนั้นหนูได้ไปร่วมงานในพิธี เพราะว่าในการทำพิธีรำแม่มด คนที่เป็นญาติพี่
น้องกันต้องมาร่วมงานกันทุกคน แม้ว่าจะอยู่ต่างถิ่นก็ ตาม ก็ต้องมาร่วมในงานค่ะ
พอพิธีเริ่ม แม่ครูซึ่งเป็นคนควบคุมดูแลแม่มดทั้งหมด เขาก็มาชี้ตัวหนูว่าอยากให้ไป
เป็นแม่มด อยากให้มาเล่น แล้วหนูก็เลยเดินตามแม่ครูไป และทำตามที่แม่ครูบอก
โดยได้ทำพิธี ขอขมา ซึ่งการขอขมาต้องมีการยกขันขอขมา ในขันจะมีของสำคั ญ
เตรียมขอขมา เช่น ซิ่นไหม ผ้าขาวม้า ผ้าขาวประมาณนี้ค่ะ พอยกขันและได้ยิ น
เสียงเพลงที่บรรเลงสำหรับการรำแม่มด ใช้เวลาไม่นานหนูก็รู้สึกตัวว่าตัวเองสั่น และ
ก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ เหมือนกับว่าไม่ใช่ตัวของเรา จากนั้นลุกขึ้นมารำ
จากวันนั้นจนถึงวันนี้หนูเป็นแม่มดมาแล้ว 2 ปีค่ะ”
ซึ่งฟ้าอธิบายต่อว่า ก่อนหน้าที่วงศ์ตระกูล
ของเธอคนที่ทำหน้าที่เป็นแม่มด คือป้าของเธอเอง แต่
เมื่อเธอมารับช่วงต่อและประกอบกับป้าของเธอมีอายุ
มาก ป้าจึงยุติบทบาทหน้าที่เป็นแม่มด และส่งต่ อ
หน้ าที ่ น ี ้ ให้ ก ั บเธอ ทำให้ เธอจึ งรั บหน้ าที ่ น ี ้ ไปโดย
ปริยาย เธออธิบายต่อว่าในวงศ์ตระกูลหนึ่งคนที่รับ
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บทบาทหน้าที่เป็นแม่มดอาจจะมีหลายคน หรือว่ามี
เพียงคนเดียวก็ได้ แต่สำหรับวงศ์ตระกูลของเธอ มี
เพี ยงเธอคนเดี ย วที ่ ร ั บบทเป็ นแม่ มด ดั งนั ้ นอาจ
วิเคราะห์ได้ว่า การสืบทอดบทบาทหน้าที่จากรุ่นหนึ่ง
ไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เป็นการสร้างกลุ่มคนใหม่ให้ยั งคง
รักษาประเพณี ความเชื่อนี้เอาไว้มิให้สูญหาย ทำให้
เกิดการเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น แม้ว่ายุคสังคมอาจมีการ
เปลี่ยนแปลง หรือมีการรับเอาวัฒนธรรมใหม่ ๆ เข้ามา
แต่คนในชุมชนยังคงอนุรักษ์ประเพณี พิธีกรรมรำแม่
มดเอาไว้ ด้วยความเชื่อและความศรัทธา และส่งต่อ
บทบาทหน้าที่ให้กับลูกหลานไว้สืบต่อไป
4.2 ความเชื่อกับการรักษาโรค
รำแม่ มดเป็ นพิ ธ ี กรรมในการรั กษา
อาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยทาง
การแพทย์ ดังนั้นคนในชุมชนจะใช้วิธีการรักษา
ตามพิธีกรรมความเชื่อที่สืบทอดกันมายาวนาน
โดยเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการเจ็บป่วยที่ไม่
สามารถรักษาได้ หากมีการจัดพิธีกรรมรำแม่มด
จะช่วยให้อาการนั้นดีขึ้น จากการไปสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมของผู้ว ิจัยที่บ้านลุงน้อย (นาม
สมมุติ) อายุ 65 ปี ผู้วิจัยได้พูดคุยสอบถามกับ
ยายขาว ชาวบ้านที่ได้มาร่วมพิธีกรรมที่บ้านลุง
น้อย โดยสอบถามความเป็นมาของการจั ดพิธี
ทำแม่มดขึ้นมาที่บ้านลุงน้อย โดยยายขาวเล่าว่า
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“ลุงน้อยเมื่ อก่อนแกมีสุขภาพแข็งแรง ขยันทำงานและชอบช่วยเหลื อ
ชาวบ้าน แกเป็นคนอัธยาศัยดี ถ้ามีงานที่ไหนแกจะไปช่วยอย่างเต็มที่ แต่ว่ามาปีสอง
ปีที่ผ่านมา แกไม่ค่อยสบาย ไม่มีเรี่ยวแรง ลุกไปที่ไหนไม่ค่อยได้ และจากคนที่มี
อัธยาศัยดีแกไม่ค่อยพูดกับใคร ครอบครัวแกก็พาไปหาหมอที่ตั วจังหวัดไปรักษาที่
โรงพยาบาลแต่ไม่หาย แกเป็นมาจะเป็นปีแล้วที่แกไม่สบายเป็นแบบนี้”
และเมื่อผู้วิจัยได้สอบถาม
ต่อพอจัดทำพิธีรำรำแม่มดขึ้นมา
ลุ ง น้ อ ยมี ล ั ก ษณะอาการเป็ น
อย่างไรบ้าง ยายขาว (นามสมมติ)
อธิบายต่อว่า
“ก่อนวันงานจะมีการจัดเตรียมปะรำพิธี 1 วัน
วันที่มาช่วยงานก่อนนั้นลุงน้อยเข้ามาทักทาย ดูพูดคุย
ได้มากกว่าที่แกเป็นอยู่ และวันนี้ที่จัดพิธีขึ้นมาดูลุงน้อย
อาการดี ขึ ้นมาก ลุกเดินไปไหนมาไหนได้ ยายก็ ไม่ รู้
เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไร เพราะก่อนหน้านี้แกไม่
มีเรี่ยวแรงเลย พอได้จัดพิธีรำแม่มดขึ้น ดูร่างกายแกดี
ขึ้นมามาก”
จากการที่ผู้วิจัยได้พูดคุยกับยายขาว เห็นได้ว่าการจัด
พิธีรำแม่มดขึ้นมาอาจเป็นการช่วยให้ผู้ป่วยมีกำลังใจขึ้นมา
มาก เนื่องจากหากมีครอบครัวไหนที่จัดพิธีรำแม่มดขึ้นมา
คนในครอบครัว ญาติพี่น้องจะต้องมาร่วมในงาน ดังนั้นเมื่อ
ญาติพี่น้องลูกหลานได้กลับมาเยี่ยม เป็นการสร้างขวัญหรือ
กำลังใจให้กับผู้ป่วย หรือบางครั้งเกิดจากแรงศรัทธาความ
เชื่อในการรักษาโรคด้วยวิธีนี้กับตัวผู้ป่วยเป็นไปได้
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นอกจากนี้ความเชื่อเรื่องความเจ็บป่วยไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่กับ
ตัวผู้ป ่วย ความเจ็บป่วยหากเกิดขึ้นกับแม่มดและได้มารำในพิ ธี
อาการเจ็บป่วยที่มีจะมีอาการที่ดีขึ้น ดังที่ฟ้า (นามสมมติ) เล่าให้ฟัง
ถึงประเด็นนี้ว่า
“ตอนนั้นหนูเท้าพลิก และบวมไม่หายไปหาหมอ และรักษาอยู่ 3 เดือน
หมอบอกว่าห้ามเดิน ให้อยู่นิ่ง ๆ ถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องใช้เท้าเดินให้มาก คือมันยังไม่ดี
ขึ้นค่ะ แต่ทีนี้ที่แถวบ้านหนูมีงานรำแม่มด และเขามาบอกให้หนูไปร่วมงานในพิธี
พี่ที่มาบอกเป็นพี่ที่สนิมกัน หนูไม่รู้จะปฎิเสธยังไง คืนนั้นหนูเลยได้ไปรำในพิธี ทั้งที่
ขายังบวม ยังเดินไม่ได้ ซึ่งการรำมันต้องรำทั้งคืน จนกระทั่งถึงเช้า แต่ว่าพอรำเสร็จ
กลับบ้านไปนอนและตื่นขึ้นมา ปรากฏว่าเท้าที่บวมอยู่มันเริ่มยุบตัวลง หนูก็ไม่รู้ว่า
ทำไมมันดีขึ้น แต่หนูว่าการรำแม่มดเหมือนเป็นการรักษาโรคเราไปในตัวด้วยค่ะ”
จากการที่ฟ้าได้อธิบายถึงประเด็นนี้ เห็นได้ว่าความเชื่ อ
กับการักษาโรคโดยพิธีกรรมรำแม่มด ไม่ได้มีแค่ความเชื่อแค่คนที่
เจ็บป่วยเท่านั้น ยังเป็นผลมาถึงคนที่รักษาคือ แม่มดที่ได้เข้าไปร่วม
ในพิธี เป็นการรักษาความเจ็บป่วยในร่างกายของแม่มดให้ดีขึ้นมา
ด้วย ดังนั้นเมื่อความเชื่อกับการรักษาโรคผ่านพิธีกรรมรำแม่มดยังคง
มีอยู่ในชุมชนการที่จะสืบทอดอนุรักษ์ให้ยังคงอยู่สามารถทำได้ด้วย
พลังศรัทธา และความเชื่อของคนในชุมชน เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คน
ในชุมชนเจ็บป่วยและรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่ไม่หาย และไม่
สามารถหาคำอธิบายให้กับความเจ็บป่วยได้ คนในชุมชนจะใช้วิธีการ
รักษาแบบดั้งเดิมเข้ามาช่วย เพื่อให้หายจากความเจ็บป่วย
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ภาพที่ 1 กลุ่มคนที่เป็น
แม่มดในงานพิธี

ภาพที่ 2 การรำแม่มดใน
พิธีรักษาอาการเจ็บป่วย
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4.3 การเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน
จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในพิธี
รำแม่มด จะพบว่าในพิธีกรรมจะมีการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชน โดยญาติพี่น้องจะมาช่วยกันจั ดงาน
และที่อาศัยอยู่บ้านใกล้เรือนเคียง หรือคนในหมู่บ้าน
ต่ างช่ วยกั น เมื ่ อพิ ธ ี เริ ่ มในตอนเย็ น จะมี ท ั ้ งเด็ ก
เยาวชน และผู้สูงอายุมาร่วมในงาน จากการรวมตัว
กันของคนในชุมชนดังกล่าว ทำให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันของคนในชุมชน ยกตัวอย่างเช่น ผู้วิจัยได้
สั ม ภาษณ์ น าง (นามสมมติ ) กำลั ง เรี ย นอยู ่ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งวันนี้เธอได้มาร่วมงานในพิธีกับ
ยายของเธอ เมื่อผู้วิจัยได้พูดคุยกับเธอ และสอบถาม
ประเด็นในพิธีว่า ในพิธีที่มีการฟ้อนรำกันอยู่รู้ไหมว่า
ทำอะไรกั น ซึ่งนางเธอตอบผู้ว ิจัยว่าเธอไม่ ทราบ
เธอจึงหันไปหายาย และถามว่าเขาทำอะไรกัน ซึ่ง
ยายได้อธิบายให้เธอฟังว่า
“ลุงน้อยไม่สบาย ไปหาหมอแล้วไม่หาย ดังนั้นจึงมีการจัดพิธีรำแม่มดขึ้นมา
เพื่อขมาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอให้อาการป่วยของลุงน้อยหายดี ” เมื่อเธอได้ทราบ
คำตอบเธอจึงหันมาอธิบายให้กับผู้วิจัย ซึ่งจากจุดเริ่มต้นตรงจุดนี้ ผู้วิจัยสังเกตได้ว่า
เด็กสามารถเกิดการเรียนรู้ได้โดยผ่านประสบการณ์จริง เช่นเดียวกับนาง ซึ่งการ
เรียนรู้ของเด็กสาวเริ่ มต้นโดยตามคุณยายของเธอมาร่วมงาน ซึ่งเธอไม่ได้เข้ าใจ
ความหมายของพิธีกรรมว่าจัดขึ้นเพื่ออะไร แต่เธอเห็นกระบวนการและวิธีการจัดงาน
สิ่งที่เป็นองค์ประกอบของการจัดงานขึ้นมา และเรียนรู้โดยการบอกเล่าของผู้เป็นยาย
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ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การเรียนรู้อาจเริ่มต้น
ด้วยความไม่รู้ แต่เด็กจะเข้าใจเห็นถึงวิธีการในการจัดงาน
องค์ประกอบของพิธีกรรม เสื้อผ้าการแต่งกายของแม่มด
และหน้าที่ของกลุ่มคนที่จะให้ความรู้กับเด็กคือ ผู้ที่เข้ามา
ร่วมงานในพิธีไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุ หรือชาวบ้า นที่ มา
ร่วมงาน ในการอธิบายถึงความสำคัญของพิธีกรรม ว่ามี
ความสำคัญอย่างไร จัดขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์อย่างไร
และเด็กจะได้รับความรู้และถ่ายทอดจากกลุ่มคนที่เข้าใจ
พิธีกรรม ขณะเดียวกันเด็กที่เห็นพิธีกรรมที่เป็นของจริงใน
พื้นที่ สิ่งเหล่านี้เป็นการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบหนึ่งที่
อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน หรือโรงเรียน เด็ก
ได้สัมผัสถึงบรรยากาศ ความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของ
การเข้ามาร่วมงาน
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ดังนั้นการจัดพิธีกรรมรำแม่มด เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้ างพลเมื องเข้ มแข็ งโดยผ่ านกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้ ก ั บ เด็ กหรื อเยาวชนในการเข้ ามามี ส ่ ว นร่ ว มใน
พิธีกรรม มีการอธิบายประวัติความเป็นมา โดยถ่ายทอด
จากผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ ซึ่งบางคนอาจเคยรับบท
เป็นแม่มดมาก่อน สิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดการซึ มซั บ
ข้อมูลจากที่ได้ฟัง ดังเช่นที่ บงกชรัตน์ เตชะไตรศั กดิ์
(2541) ได้ ม องว่ า การแพร่ ก ระจายทางวั ฒ นธรรม
อาจเป็นไปในทิศทางของการแพร่กระจายแบบขยาย
ออกไป (expansion diffusion) คือความคิดจะกระจาย
ไปทั่วหมู่ คน จากพื้นที ่ หนึ ่ งไปสู ่ อี กพื ้ นที่ หนึ ่ งขยาย
ออกไปเรื่อย ๆ ทำให้จำนวนผู้รู้ความคิดนั้นมากยิ่งขึ้น
และพื ้ นที ่ ท ี ่ เกิ ดเหตุ การณ์ น ั ้ น จะขยายวงกว้ า งขึ้ น
เช่นเดียวกันการจัดพิธีรำแม่มด อาจให้เกิดการเรียนรู้
โดยผ่านคนที่เข้ามาร่วมงาน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่
เข้ามาร่วมงาน อาจมีการนำข้อมูลพูดคุยแลกเปลี่ ยน
ความคิดเห็นกับเพื่อนในโรงเรียน หรือเมื่อคุณครู ให้
นำเสนอพิธีกรรมในพื้นที่ เด็กนักเรียนที่เคยเข้าร่วม
พิธีกรรมรำแม่มด อาจมีความสนใจและเสนอประเด็น
การทำงานเรื่องนี้ให้กับเพื่อน ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น จากความคิดเห็นและความสนใจของกลุ่ม
อาจนำพาให้เกิดการอนุรักษ์ หวงแหนพิธีกรรมในพื้นที่
และทำให้ยังคงอยู่สืบไป
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5. อภิปรายผล
รำแม่ มด: การสร้ างพลเมื องเข้ มแข็ งในสั งคมสมั ยใหม่ ผ ่ านมโนทั ศน์
ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม พบว่า คนในชุมชนมีการสร้างพลเมืองเข้มแข็ง โดยการสืบทอด
บทบาทหน้าที่ของแม่มด เป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นการอนุรักษ์พิธีกรรม
มิให้เลือนหาย โดยใช้กระบวนการทางสังคมเข้ามาช่วยในเรื่องของความสัมพันธ์ของ
เครือญาติในการปฏิบัติสืบทอดการเป็นแม่มดในวงศ์ตระกูลมิให้เลือนหายไป ยังคงให้
มีการรับทำหน้าที่นี้ต่อไป โดยจะคัดสรรจากคนในเครือญาติให้มารับช่วงต่อ จาก
กระบวนการดังกล่าวนี้ พบว่ามีความแตกต่างกับงานของ วีรชัย สิงห์คา (2562) ที่ได้
ทำการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีไทยพวน จังหวัดลพบุรี โดยงานของ วีรชัย สิงห์คา
ที่พบคือ ทายาทไทยพวนขาดความตระหนักไม่ให้ความสำคัญกับประเพณีของชุมชน
คนมาร่วมกิจกรรมน้อย เพราะต่างคนต่างทำ ทำให้ไม่หวงแหนในประเพณีที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ขณะที่งานศึกษาการสร้างพลเมืองเข้มแข็งพบว่า คนในชุมชน
ตระหนักและให้ความสนใจกับพิธีกรรมดังกล่าว มีเยาวชนหลายคนที่ได้รับคัดเลือกให้
เป็นแม่มด และบทบาทหน้าที่ดังกล่าว และจากการสอบถามกลุ่มตัวอย่างยังค้นพบว่า
คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นว่าพิธีกรรมรำแม่มดจะยังคงอยู่ต่อไปอีกภาย
หน้า 10-20 ปี คนในชุมชนยังคงมีความเชื่อในพิธีกรรมการรักษาโรคแบบดั้ งเดิ ม
นอกจากนี้เยาวชนคนรุ่นใหม่ยังตระหนักและให้ความสนใจกับพิธีกรรมดังกล่ าว
หลายคนที่เมื่อมีงานรักษาคนเจ็บป่วยจะเข้าไปร่วมด้วย เช่นเดียวกับงานของ
พระปลัดอนันต์ สนพะเนาว์ ศาสตรา เหล่าอรรคะ และบุญช่วย พาณิชย์กุล (2560)
ที่ได้ศึกษาบุญประเพณีข้าวเหนียว: การสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านด้านวัฒนธรรม
ความเชื่อและพิธีกรรมของชุมชนอีสานใต้ ที่มีความสอดคล้องกันคือ การมีส่วนร่วม
ของบ้าน วัด โรงเรียน การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการสืบสานบุญประเพณีข้าว เป็นการ
ปลูกฝังให้คนในชุมชน เยาวชนได้ตระหนักเข้าใจขั้นตอนการประกอบพิธ ี กรรม
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เน้นการมีส่วนร่วมส่งเสริมให้ทุกคนในชุมชนเข้าร่วมประเพณีพิธีกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น
เพื่อเป็นการตระหนักและอนุรักษ์ประเพณีเอาไว้ เช่นเดียวกับงานวิจัยชิ้นนี้
ความเชื่อกับการรักษาโรค รำแม่มดเป็นพิธีกรรมในการ
รักษาอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยทางการแพทย์
ดังนั้นคนในชุมชนจะใช้วิธีการรักษาตามพิธีกรรมความเชื่อที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน เมื่อมีอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับคนในชุมชน
และใช้วิธีการรักษาแบบทางการแพทย์ในปั จจุบัน แต่ถ้ายังไม่
หายจากการเจ็ บป่ วยจะหั น มาใช้ ว ิ ธ ี การรั กษาแบบดั ้ ง เดิ ม
ซึ ่ งความเชื ่ อดั งกล่ าวนี ้ ได้ สอดคล้ องกั บงานศึ กษาของจรู ญ
แดนนาเลิศ (2562) ที่ได้ศึกษาประเพณี ความเชื่อ ของวิถีชุมชน
ล้านนา พบว่าประเพณีในภาคเหนือของชาวล้านนามักมีประเพณี
ที่หลากหลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือ มีการสืบทอด
ให้คงความเป็นมรดกคู่ภาคเหนือ วัฒนธรรมความเชื่อประเพณีจะ
มีส่วนประกอบของความเชื่อและเป็นความเกี่ยวเนื่องกันอย่าง
แยกออกจากกันไม่ได้ ซึ่งประชาชนในภาคเหนือจะมีการสืบทอด
ประเพณีและอนุรักษ์ให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนื อ
ต่อไป เช่นเดียวกับความเชื่อพิธีกรรมรำแม่มดของชาวเขมรใน
พื้นที่ศรีสะเกษที่ยังคงอนุรักษ์พิธีกรรมไว้มิให้สูญหาย มีความ
สอดล้องกับแนวคิดของ อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2548) และชูศักดิ์
วิทยาภัค (2561) ที่มีมุมมองประเด็นที่คล้ายกันคือ วัฒนธรรม
เป็นเรื่องของระบบคุณค่าร่วมของสังคมที่ ถูกเรียนรู้ส่งผ่านและ
ถ่ายทอดได้ และยังเป็นแบบแผนประเพณี ความคิด และค่านิยม
ที ่ ต ้ องมี การสื บทอดกั นต่ อไปรวมทั ้ งมี การปรั บเปลี ่ ยนตาม
กาลเวลาได้ด้วย
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การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ของคนในชุ ม ชน ในการจั ด
พิธ ีกรรมรำแม่มดพบว่า จะมีบทบาทของคนในชุมชน ญาติ
พี่ น้อง ในการเข้ามาช่วยจัดงาน ตั้งการเตรียมงาน และถึงการ
จัดงาน นอกจากนี้ในการจัดงานจะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่ม
คนในชุมชน เช่น เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และชาวบ้านที่เข้ามา
ร่ วมงาน จากการเข้ าร่ วมงานดั งกล่ าวของกลุ ่ มคน ผู ้ ว ิ จั ย
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุ มชน โดยผ่ านพิ ธ ี กรรม และยั งเป็ นการปลู กฝั งอนุ ร ั ก ษ์
พิธีกรรมให้คงอยู่สืบไป ซึ่งการเรียนรู้ร่วมกันอาจมิใช่เพียงแต่
การเรียนรู้ในห้องเรียน การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงจะทำ
ให้เห็นภาพที่ชัดเจน และตระหนักถึงความสำคัญได้ เช่นงาน
ศึ กษาของปรมต วรรณบวร สุ รพล สุ ยะพรหม และบุ ษ กร
วั ฒนบุ ตร (2560) หรื องานของธนวั ฒน์ พรมหมทอง และ
วรพงศ์ ตระการศิรินนท์ (2560) งานศึกษาทั้งสองมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันคือ แนวทางการสร้างความเป็นพลเมือง
อาศัยความร่วมมือระหว่างบุคคล ครอบครัว สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน ในการปลู กฝั ง
อบรม ส่งเสริม ทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และมีผลต่อการ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองในชุมชน เช่นเดียวกับงานศึกษาใน
ครั้งนี้ ชุมชน ครอบครัว มีส่วนที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและ
เยาวชนมีการซึมซับพิธีกรรมรำแม่มด มีความเข้าใจถึงประเพณี
ของชุมชน เข้าใจความหมาย และความสำคัญ สิ่งสำคั ญคื อ
เยาวชนเหล่านี้คือตัวแทนของคนในชุมชนต่อไปที่จะอนุรักษ์
พิธีกรรมให้คงอยู่ และสืบทอดต่อไป
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ดั งนั ้ นอาจกล่ าวได้ ว ่ า พิ ธ ี กรรมรำแม่ มดได้ สร้ างความ
เข้มแข็งให้ชุมชนในด้านของประเพณี วัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ใน
ปัจจุบันมีประเพณี พิธีกรรม ที่ได้เลือนหายไปจากสังคม หรือชุมชน
เนื่องจากไม่มีผ ู้ส ืบทอดและอนุร ักษ์ ประเพณีดังกล่าวเอาไว้ แต่
พิธีกรรมรำแม่มดในอำเภอขุขันธ์ ยังคงมีการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น โดย
ใช้กุศโลบาย การสืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด ที่ต้องมีหน้าสืบ
จากรุ่นสู่รุ่น เพื่อให้คนในวงศ์ตระกูลมีการสืบทอดต่อ ๆ กันไป ความ
เชื่อในเรื่องของการรักษาโรคที่ไม่สามารถอธิบาย หรือรักษาได้ทาง
วิทยาศาสตร์ จำเป็นต้องพึ่งพิธีกรรม ความเชื่อของคนในท้ องถิ่ น
และสุดท้ายคือการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้กับเยาวชนใน
ชุมชนได้มีจิตสำนึกสาธารณะและมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่ที่
สังคม โดยผ่านสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม สถาบันการศึกษา
สถาบันศาสนา เป็นต้น จึงก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคนใน
ชุมชน และมีการสืบทอดพิธีกรรมรำแม่มดต่อไป
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6. สรุป
จากการศึกษาพบว่า การสร้างพลเมืองเข้มแข็งผ่านพิธีกรรมแม่มดของคนใน
ชุมชน มี3 วิธี ได้แก่ การสืบทอดบทบาทหน้าที่ของแม่มด ความเชื่อกับการรักษาโรค
และการเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ทั้งสามวิธีเป็นการสร้างพลเมืองให้เข้มแข็ง ใน
ยุคปัจจุบันโลกได้เปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมต่าง ๆ ของตะวันตกได้เข้ามามีบทบาท
ในประเทศไทย วัฒนธรรม ประเพณี พิธีกรรมอันดีงามของประเทศไทย เริ่มเลือน
หายไป เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกับค่านิยมตะวันตกมากยิ่งขึ้น แต่ในตำบล
สะเดาใหญ่ อำเภอขุ ขั นธ์ จังหวัดศรีสะเกษ คนในชุมชนยั งคงปลู กฝั งอนุ ร ั กษ์
วัฒนธรรม พิธีกรรมอันดีงามมิให้เลือนหายไป สร้างความเข้มแข็งให้กับคนชุมชน
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเยาวชน แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงไร แต่
คนชุมชนยังคงรักษาพิธีกรรมความเชื่อสืบต่อไป ดังนั้น ข้อเสนอแนะ เพื่อรักษา
พิธีกรรมให้คงอยู่ต่อไปและแนวทางการดำเนินการศึกษาต่อไป มีดังนี้ (1) ควรมีการ
วิจัยปัญหาและการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่สำคัญในพื้นที่ (2) ควรมีการวิจัย
เรื่องการปรับตัวของคนในชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ (3) ควรมีการ
วิจัยบทบาทหน้าที่ของพิธีกรรมในการเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
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บทคัดย่อ
การศึ กษาพั ฒนาการคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี และเพื่อศึกษาพัฒนาการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการ
สังเกตและสัมภาษณ์จากผู้รู้และผู้ปฏิบัติ แล้วนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
พรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษพบว่าศิลปะการแสดงมังกร หรือคณะมังกรทอง เป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อ
ของจักพรรดิหรือฮ่องเต้ ทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและทำหน้าที่เป็นการแสดง
เพื่อการธำรงชาติพันธุ์ของคนจีนและสร้างเครือข่ายทางสังคมของคนจีนกับคนจีน
และการสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างคนจีนกับคนกลุ่มอื่น จึงมีการประกอบสร้าง
การแสดงที่ยิ่งใหญ่ในรูปแบบของพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน คณะมังกรทอง
จึงมีรูปแบบการแสดงที่เป็นแบบผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมกับการสร้างสรรค์ขึ้น
ใหม่ กระทั่งได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
คำสำคัญ: คณะมังกรทอง, ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
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ABSTRACT
The purposes of this research were: 1) to study the history of
dragon dance group of Pu-Ya Ancestral Shrine in Udonthani Province,
and 2) to examine the development of the dragon dance group.
Fieldwork and documentary studies were employed. Data were
collected by means of observations and interviews. The research
samples were five informants and dancers. Descriptive analysis was
applied. The findings found that dragon dance by the dragon dance
group of Pu-Ya Ancestral Shrine, Udonthani Province was a part of
ritual performances. This dance manifested deity worship and belief
in Chinese emperors responsible for the ritual. Besides, the dance
also showed Chinese identity, creation of Chinese community among
the Chinese themselves and making connection between the Chinese
and people of other nationalities. To attain these circumstances,
there was a grand show of dragon dance to the public annually. This
grand show emphasized on Chinese rituals and general Chinese
performances, so it could be remarked that the dragon show was a
combination of original Chinese patterns and a new created Chinese
ones. At present, the dragon dance has been accepted as unique
identity of Udon Thani Province.
Keywords: Dragon Dance Group, Udon Thani Pu-Ya Ancestral Shrine
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1. บทนำ
ศิลปะการแสดงมังกร หรือคณะมังกรทอง เป็น
ส่วนหนึ่งของพิธ ีกรรมที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าปู่ -ย่า
จังหวัดอุดรธานี เป็นเรื่องราวของความทรงจำในอดีต
ที ่ ม ี ต ่ อเทพเจ้ าของคนจี น และการสร้ างให้ พ ื ้ นที่
ศักดิ์ส ิทธิ์มีศิลปะการแสดงที่มาเชื่ อมโยงกับความ
ทรงจำของเขาที ่ม ีต่ อความเป็ นคนจี น ด้วยการจั ด
แสดงเพื่อเป็นส่วนหนึ่ งของการประกอบพิธีกรรมใน
งานงิ้วของคนจีนคือการอัญเชิญเจ้าปู่ -ย่า ออกจาก
ศาลเจ้าปู่-ย่า ไปประทับยังศาลาที่ประทับเจ้าปู่ -ย่า
ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมือง เพื่อชมการแสดงงิ้ว
ประจำปี เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน การแห่ชมเมืองเพื่อ
ประกอบพิธีกรรมให้กับห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการ
ของคนจีนรวมถึงประชาชนคนจีนและการแห่ส่งเจ้า
หรือการแห่ส่งตะเกียงเพื่ออัญเชิญเจ้าปู่-ย่า กลับศาล
เจ้าปู่-ย่า ดังเดิม จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบ
สร้างศิลปะการแสดงมังกร หรือคณะมังกรทอง ของ
คนจีนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมและมีการพัฒนา
รูปแบบการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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คณะมังกรทองยังทำหน้าที่รื้อฟื้นความทรงจำ
เพื่ อปลู กฝั งอุ ดมการณ์ ให้ ก ั บ คนจี น และเป็ น การ
ประกาศตัวตนว่ากลุ่มของเขาคือคนจีนที่มีความเข้มแข็ง
สามัคคี มีความเป็นปึกแผ่น มั่นคง และเป็นผู้มีความ
พร้อมทางด้านเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพื่อการธำรงชาติพันธุ์และ
การสร้างเครือข่ายทางสังคมระหว่างคนจีนกับคนจีน
และคนจี น กั บ คนพื ้ น ถิ่ น อุ ดรธานี ห รื อ คนกลุ ่ ม อื่ น
นอกจากนี้คณะมังกรทอง ยังมีการจัดแสดงเพื่อสักการะ
และเสริมบารมีให้กับเจ้าปู่ -ย่า และเพื่อให้คนพื ้นถิ่น
อุดรธานีหรือคนกลุ่มอื่นได้รับชมไปพร้อมกัน ณ ศาลาที่
ประทับเจ้าปู-่ ย่า ภายในบริเวณสนามทุ่งศรีเมือง อันเป็น
เวทีแห่งการประกาศตัวตนของคนจีน การร่วมขบวนแห่
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองและร่วมแสดงในพิธ ีเปิดงาน
ประจำปีทุ่งศรีเมือง บริเวณเวทีกลางซึ่งเป็นพื้นที่เชิง
อัตลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี และการจัด
แสดงบริเวณสถานที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจและชุ มชน
ของคนจีนซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้คนทั้งคนจีน คนพื้นถิ่น
อุ ดรธานี รวมถึ งคนกลุ ่ มอื ่ นที ่ มาเฝ้ ารอชมการแสดง
คณะมังกรทอง จึงทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและ
การแสดงไปพร้อมกัน
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คณะมังกรทองจึงมีรูปแบบการแสดงที่เป็นแบบ
ผสมผสานระหว่างแบบดั้งเดิมกับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่
มีการปรุงแต่ง ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับบริบทสังคมจังหวัด
อุดรธานี หรือมีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทั่ ง
ได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุ ดรธานี ทั ้ งนี ้ ค นจี น ยั งยึ ดมั ่ น ในขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณี จารีตและแบบแผน ซึ่งมีที่มาจากเรื่องราวที่
เป็นความเชื่อและความศรัทธาของคนจีนอย่างเคร่งครัด
เพื่อการประกอบสร้างสู่การแสดงที่ยิ่งใหญ่ในรูปแบบ
ของพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
2) เพื่อศึกษาพัฒนาการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
3. ผลการศึกษา
3.1 ประวัติความเป็นมาของมังกร
มังกรนั้นเป็นตัวแทนของจักพรรดิหรือฮ่องเต้
มังกรเกิดจากนิมิตฝันของฮ่องเต้ เชื่อกันว่าเมื่อมังกรโบก
หางจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ฟ้าร้อง ตามตำนาน
ได้กล่าวไว้ว ่านาจาได้นำลู กแก้ วที่ มั งกรเฝ้ารั กษาไป
เง็กเซียนฮ้องเต้จึงสั่งให้มังกรไปนำลูกแก้วกลับคืนมา
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จากนาจา ดังนั้นไม่ว่านาจาจะถือลูกแก้วไปทางใดมังกร
จึงตามไปทางนั้น จึงเป็นที่มาของนาจาถือลูกแก้วล่ อ
มังกรและมีการเชิดมังกรในลักษณะขวักไขว่ ฉวัดเฉวียน
เลื้อยสะบัด นอกจากนี้มังกรยังเป็นผู้กำหนดให้ฝนฟ้าตก
ต้องตามฤดู กาลสร้างความอุ ดมสมบูรณ์ต่ อพื ชพั นธุ์
ธัญญาหาร มังกรจึงเปรียบเสมือนความอุดมสมบู รณ์
และตัวแทนของฮ่องเต้หรือจักรพรรดิ (สมบัติ นิคมเขต,
สัมภาษณ์ : 2560)

ภาพที่ 1 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)
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3.1.1 ประวัติความเชื่อโบราณและคุณลักษณะของมังกร
ตามความเชื่อโบราณมังกรเป็นสัตว์สวรรค์ชนิดหนึ่งซึ่ง
มนุษย์ไม่มีโอกาสได้พบเห็นตราบจนมาถึงยุคสมัยฮ่องเต้พระองค์หนึ่ง
ในสมั ยราชวงศ์ ฮ ั ่ น พระองค์ ได้ พระสุ บ ิ นว่ า พระองค์ ได้ ทรงทอด
พระเนตรเห็นสัตว์ประหลาดตัวหนึ่ง ซึ่งแปลกกว่าสัตว์ทั้งหลายที่
พระองค์เคยทรงเห็นมา หลังจากนั้นพระองค์จึงให้จิตรกรเอกเข้าเฝ้า
และให้วาดภาพตามที่พระองค์สุบินเห็นมา เมื่อจิตรกรเอกวาดภาพ
เสร็จเรียบร้อยตามที่พระองค์ได้บอกนั้น ภาพที่ปรากฏก็นำมาซึ่งความ
แปลกใจต่อเหล่าขุนนางเป็นยิ่งนัก สัตว์ประหลาดที่เห็นในภาพนั้น
มีหน้าเหมือนวัว ลำตัวเหมือนงู มีเกล็ดสีทองเหมือนปลา มีตาเหมือน
หงส์ มีกระโดงดั่งฉลาม มีเขางามเหมือนกวาง มีดั้งจมูกเหมือนเหยี่ยว
มีเขี้ยวเหมือนเสือ มีปลายจมูกเหมือนสิงโต มีขาเหมือนไก่ฟ้า ซึ่งมี
ความงดงามเป็นยิ่งนัก ฮ้องเต้จึงตั้งชื่อสัตว์ประหลาดตัวนี้ว่า หลง เป็น
ภาษาจีนกลาง เล้ง เป็นภาษาจีนแต้จิ๋ว ซึ่งแปลว่ามังกร พระองค์จึง
นำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์ตั้งแต่นั้นมา (พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล,
สัมภาษณ์ : 2562)
มังกรจึงเป็นสัตว์สวรรค์และเป็นตัวแทนของจักรพรรดิ
หรื อฮ่ องเต้ ที ่ ม ี ล ั กษณะของสั ตว์ 5 ชนิ ด มี เขากวาง หั ววั ว ตั วงู
เกล็ดปลา เท้าเหยี่ยว นอกจากนี้ยังมีหนวดเคราและในปากมีมุกอัคนี
หรื อลู กแก้ ววิ เศษที ่ สามารถทำให้ ม ั งกร เหาะ เดิ น และดำน้ ำได้
สามารถล่องหน และแปลงกายให้เล็กหรือใหญ่ สั้นหรือยาวได้ สามารถ
เรียกลมและฝนได้ และบันดาลให้ขยายใหญ่ และย่อเล็ก มืดและสว่าง
นอกจากนี้มังกรยังมีลูกอีก 9 ตัว และแต่ละตัวมีลักษณะใบหน้าไม่ใช่
มังกร และไม่สามารถบอกได้ว่าใครเป็นลูกใครและตัวไหนเป็นเพศผู้
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และเพศเมีย ในบรรดามังกรหลากหลายพันธุ์นี้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกุย
เล้ง ซึ่งเป็นเจ้าแห่งมังกรถือศีลอดและจะไม่ดื่มน้ำหรือลงน้ำที่ไม่
สะอาด อันมีนัยมงคลถึงความสง่างาม ตามหลักโหราศาสตร์จีนหรือ
ฮวงจุ ้ ยในตำราปรากฏคำว่ าซ้ ายมั งกรเขี ยว ขวาพยั คฆ์ ขาว ซึ่ ง
หมายถึงมีเจ้าแห่งสัตว์ประจำอยู่ 4 ทิศ มังกรนั้นประจำอยู่ทางทิศ
ตะวันออก ดังนั้นมังกรจึงเป็นสัญลักษณ์มงคลตามคุณสมบัติพิเศษ
ของมังกรนั้น ๆ ประกอบด้วย เป็นเท้าของโต๊ะขนาดใหญ่ เป็นหูระฆัง
เป็นหัวอาวุธ เป็นเชิงชายหลังคาศาลเจ้า เป็นกระถางเผากระดาษ
เงิน-ทอง สลักไว้ท ี่ ปล่ องระบายควั นของเตาโบราณ ตกแต่ งเสา
สะพานใหญ่และบานประตู รวมถึงเป็นสัญลักษณ์ แก้ฮวงจุ้ย (จิตรา
ก่อนันทเกียรติ, 2558 : 167-171) นอกจากนี้ยังมีการนำเรื่องราวของ
มังกรมาเล่าขานต่อกลายเป็นตำนานอีกด้วย
จากงานเขียนของนักเขียนจีนโบราณที่ได้นำมาแต่งเป็น
เรื่องราวกระทั่งกลายเป็นตำนานที่กล่าวว่า เดิมทีมังกรเป็นสัตว์ดุร้ายมี
นิสัยเกเร เวลาขยับตัวสะบัดหางครั้งใดทำให้เกิดอุทกภัยครั้งนั้นทำให้
พืชพันธุ์ธัญญาหารเสียหายเป็นเดือนปี ประชาชนในพื้นพิภพได้รับ
ความเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าด้วยนิสัยดื้อรั้นพาลเกเรโดยถือว่าตัว
เป็นใหญ่ไม่เกรงกลัวใครจึงนำความเดือดร้อนใจไปถึงท่านเง็กเซียน
ฮ่องเต้ซึ่งเป็นกษัตริย์แห่งสวรรค์ซึ่งท่านทรงไว้ด้วยความยุติธรรมและ
ความสงบสุขของพื้นพิภพจึงมีบัญชาให้ เจ้าแม่กวนอิมลงไปปราบเจ้า
มังกรเกเรตัวนี้เสีย เมื่อเจ้าแม่กวนอิมได้รับบัญชาแล้วลงไปปราบมังกร
จนได้รับความพ่ายแพ้ จึงได้นำมังกรไปอบรมสั่งสอนแล้วให้อยู่ภาวนา
จำศีลเป็นเวลา 3,000 ปีสวรรค์ เพื่อเป็นการไถ่โทษจนมังกรตัวนี้อยู่
ภาวนาจำศีลจนสำเร็จเป็นสัตว์สวรรค์ ท่านเง็กเซียนฮ่องเต้จึงมีบัญชา
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ให้มังกรไปเฝ้าลูกแก้วบนเทือกเขาแห่งความสุข ถ้าลูกแก้วนี้แตก
หรือสูญหายจะทำให้แผ่นดินลุกเป็นไฟประชาชนเดือดร้อน ต่อมา
นาจาซึ่งเป็นองครักษ์เจ้าแม่กวนอิม ด้วยนิสัยเด็กย่อมซุกซนไป
ตามประสา เล่นผ่านไปมาเห็นลูกแก้วมีความสวยงามจึ งแอบ
ขโมยไปเล่น เมื่อมังกรรู้ว่าลูกแก้วหายไปจึงออกติดตามไม่ว่า
นาจาจะนำลูกแก้วไปทางไหนมังกรก็จะติดตามไปทางนั้นเพราะ
เกรงว่าลูกแก้วจะแตกสลาย จึงเป็นที่มาของการเชิดมังกรและ
นาจาถื อลู กแก้ ว แม้ ม ั งกรเป็ นสั ตว์ ในตำนานแต่ คนจี น ให้
ความสำคัญต่อมังกรมากและเชื่อกันว่ามังกรเป็นสัตว์สวรรค์ และ
เป็ นตั วแทนของจั กรพรรดิ มั งกรยั งเป็ นเทพผู ้ ให้ ความอุ ดม
สมบูรณ์ทั้งยังเป็นสัตว์สิริมงคลที่คนจีนนับถือมานาน (พสิษฐ์
เอี่ยมพานิชกุล, สัมภาษณ์ : 2563) ซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวของ
สมบัติ นิคมเขต ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
มั งกรเป็ นสั ตว์ สวรรค์ ซ ึ ่ งเกิ ดจาก
นิมิตฝันของฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ฮั่น นับตั้งแต่นั้น
มามังกรจึงเป็นตัวแทนของจักรพรรดิ หรือฮ่องเต้
มั งกรนั ้ นมี ค ุ ณลั กษณะพิ เศษเป็ นเจ้ าแห่ งสั ตว์
ประจำอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นสัญลักษณ์แห่งสิริ
มงคลที่ผู้คนนิยมสักการะบูชา อัญเชิญเป็นเครื่อง
บู ชาตามหลั กโหราศาสตร์ จ ี นหรื อฮวงจุ ้ ยและ
ในรู ปแบบของการประดั บตกแต่ งสิ ่ งของและ
ส่วนประกอบที่สำคัญ กระทั่งมีได้รับการเล่าขาน
เป็นเรื่องราวกลายเป็นตำนานการเชิดมังกรและ
นาจาถือลูกแก้วในปัจจุบัน
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3.1.2 ความสามารถพิเศษของมังกร
มังกรถือเป็นสัตว์สวรรค์ที่มีความ
ศักดิ์สิทธิ์แต่อีกด้านหนึ่งมังกรก็เป็นสัตว์สวรรค์ที่
มีความดุร้าย สามารถทำให้เกิดฤดูกาลต่าง ๆ
บันดาลให้เกิดฝน ลม และไฟ เชื่อกันว่าเมื่อมังกร
โบกหางจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ฟ้าร้อง แต่
ก็สามารถช่วยป้องกันและกำจัดสิ่งชั่วร้าย มังกร
ยังมีอิทธิฤทธิ์ในการปราบภูตผีปีศาจโดยการใช้
พลังอำนาจและความยิ่งใหญ่ คนจีนเชื่อว่ามังกร
เป็นสัตว์มงคลสูงสุดเป็นราชาแห่งสัตว์มีเกล็ดทั้ง
ปวง ซึ่งแต่โบราณเล่าสืบต่อกันว่าในวสันตฤดู
มังกรจะลงไปเล่นน้ำในมหาสมุทรต่าง ๆ ถึง 7
แห่ง และได้สลัดเกล็ดออกในขณะที่ลงไปเล่นน้ำ
ในมหาสมุทรทุก ๆ แห่งคนจีนต่างพากันลงไปงม
หาเกล็ดมังกรเพื่อถวายแด่ฮ่องเต้เพื่อใช้ในการทำ
ศึกสงคราม บางคนก็นำมาติดไว้บริเวณหน้าบ้าน
เพื่อป้องกันภูตผีปิศาจ เมื่อมังกรลงเล่นน้ำครบ
ทั้ง 7 แห่งแล้ว ฤดูกาลก็จะหมุนเวียนเปลี่ยนเข้า
สู่ฤดูเหมันต์หรือฤดูหนาว มังกรก็จะมีเกล็ดใหม่
ที่เปล่งประกายคล้ายเพชร 7 สี เมื่อมังกรคำราม
จะเกิ ดปุ ย หิ ม ะที ่ ส ่ ง กลิ ่ น หอม (พิ พ ิ ธ ภั ณ ฑ์
คุณธรรม มูลนิธิศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี, 2559 : 1)
และจากที ่ ก ล่ า วมาแล้ ว ข้ า งต้ น มั ง กรยั ง มี
ความสามารถพิเศษ เหาะ เดิน และดำน้ำได้
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สามารถล่องหนและแปลงกายให้เล็กหรื อใหญ่
สั้นหรือยาวได้ สามารถเรียกลมและฝนได้ และ
บันดาลให้ขยายใหญ่และย่อเล็ก มืดและสว่าง
ได้อีกด้วย ดังนั้นมังกรจึงเป็นตัวแทนแห่งความ
อุดมสมบูรณ์ ป้องกันภูตผีปิศาจและสิ่งชั่วร้าย
คนจี นจึ งถื อว่ ามั งกรคื อจิ ตวิ ญญาณของการ
เปลี ่ ย นแปลงและฟื ้ นฟู ให้ ด ี ข ึ ้ นและยกย่ อ ง
ให้มังกรเป็นเทพเจ้า นอกจากนี้ตามตำนานยั ง
กล่ าวว่ ามั งกรเป็ นพาหนะของเจ้ าแม่ กวนอิ ม
พระโพธิสัตว์ของพระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายาน
ซึ่งมีต้นกำเนิดจากพระสูตรมหายานในอิ นเดีย
และได้ ผสมผสานกั บความเชื ่ อของคนจี นคื อ
ตำนานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน ก่อให้เกิดเป็นพระ
โพธิสัตว์กวนอิมในภาคสตรีขึ้นเพื่อแสดงออกถึง
ความอ่ อนโยนและแสดงออกถึ งความเมตตา
กรุณา (คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า อุดรธานี
สมัยที่ 61, 2554 : 106)
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ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ามังกรนั้น
สามารถบันดาลให้เกิดฝนหรือเรียกว่าเป็นเจ้าแห่ง
ฝน ดั ง นั ้ น คนจี น โบราณจึ ง ร่ ว มกั น ประกอบ
พิธีกรรมบูชามังกรและแห่เพื่อขอฝน จึงมีการสร้าง
พญามังกรโดยการทำหัวมังกรที่ทำจากโครงไม้ไผ่
ปิดด้วยผ้าหรือกระดาษสีเหลือง ส่วนลำตัวนั้นคือ
มนุษย์ที่สวมหัวมังกรดังกล่าว เดินแห่ไปรอบ ๆ
หมู่บ้านประกอบการตีฆ้องกลอง ขบวนธงที่เขียน
ถ้อยคำเกี่ยวกับการขอฝนและมีคนหาบถังน้ำ 2 ใบ
ใช้กิ่งสนจุ่มน้ำในถังพรมไปตามถนนพร้อมกับเปล่ง
เสียงว่า “ฝนมาแล้ว” เมื่อขบวนกลับมาถึงสถานที่
ประกอบพิธีกรรมผู้ปกครองหมู่บ้านจะจุดธูปบูชา
พญามังกร แสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ครั้งอดีตคนจีนมี
การประกอบพิธีกรรมบูชามังกรและสืบทอดการ
จัดรูปแบบขบวนแห่มังกรมาจากอดีตสู่ร ูปแบบ
ขบวนแห่มังกรในปัจจุบัน (ส.พลายน้อย, 2556 :
195) ต่อมาในสมัยราชวงศ์ถังและราชวงศ์ซ่ง การ
แห่มังกรนี้ได้รับความนิยมอย่างมากและพัฒนาขึ้น
เป็นพิธีการในเทศกาลตรุษจีนเพื่อเป็นสื่อกลางใน
การแสดงออกถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาของคน
จีน (ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์, สัมภาษณ์ : 2562)
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จากปรากฏการณ์ความสามารถพิเศษของมังกรที่
บันดาลให้เกิดฝนได้นั้น ส่งผลต่อวิถีชีวิตด้านเกษตรกรรมของคน
จีน ทำให้คนจีนยกย่องให้มังกรเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์
นอกจากนี้มังกรยังสามารถป้องกันภูตผีปิศาจและสิ่งชั่วร้ายได้
มังกรจึงเป็นสัญญะแห่งการเปลี่ยนผ่าน และอยู่ในฐานะเทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ของคนจีน ในปัจจุบันมีการประกอบพิธีกรรมสักการะ
มังกรเพื่อให้มังกรบันดาลความสุขสมบูรณ์มาให้จัดขึ้นในรูปแบบ
ของขบวนแห่อย่างเช่นในอดีต สืบเนื่องจากตำนานที่ได้กล่าวไว้ว่า
มังกรเป็นพาหนะของเจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่มังกรในปัจจุบันจึง
ประกอบด้วยมังกร นาจาและเจ้าแม่กวนอิม โดยการเชิดมังกร
ประกอบจั งหวะของเครื ่ องดนตรี ได้ แก่ ฆ้ องเล็ ก โก้ วหรื อ
กลองใหญ่ ฉาบ ล้อ แฉ เกียบั๊วะ เกียล้อและคิมเกี๊ยะ
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3.1.3 ศิลปะการเชิดมังกรในประเทศไทย
ศิลปะการเชิดมังกรในประเทศไทย จากหลักฐานปรากฏครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2322 มีการฉลองกรุงธนบุรี ปรากฏการเล่นมังกร ในหมายรับสั่งจดไว้ว่า “มังกร
นายคน 1 ไพร่เดินมังกร 10 ฆ้อง 1 ม้าเพลง 1” (รวม 13 คน) ในสมัยนั้นใช้ฆ้องเพียง
ใบเดียวเท่านั้น ในอดีตการเล่นมังกรหรือการเชิดมังกรนั้นเป็นการละเล่นของหลวงที่
มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีเรื่อยมากระทั่งปัจจุบัน นอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์
เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงอธิบายตำนานเรื่องรำโคมไว้ตอนหนึ่งว่าเมื่อ
อองเชียงสือเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ นั้น ได้ฝึกหัดให้ประชาชนเชิดมังกรเพื่อนำมา
จั ดแสดงถวายพระบาทสมเด็ จพระพุ ทธยอดฟ้ าจุ ฬาโลกมหาราช รั ชกาลที ่ 1
ทอดพระเนตรเพื่อเป็นการสนองพระเดชพระคุณ โปรดให้เล่นที่หน้าพลับพลาและให้
มังกรไฟคาบแก้วขึ้นเป็นคู่กัน การเชิดมังกรจึงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมากระทั่ง
ปัจจุบัน (ส.พลายน้อย, 2556 : 193)
ปัจจุบันการเชิดมังกรในประเทศไทยเป็นที่นิ ยมกัน
อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจัดให้มีการ
เชิดมังกรที่ปรากฏอยู่ในการประกอบพิธีกรรมทั้งนี้เพื่อสักการะมังกร
เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ การอธิษฐานขอฝน และด้วยมังกรนั้น
เป็นสัตว์สวรรค์ และเป็นตัวแทนของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้มังกรจึงทำ
หน้าที่เป็นสื่อกลางของจักรพรรดิ หรือฮ่องเต้ในการอำนวยพรและ
บันดาลความเป็นสิริมงคลให้กับผู้คนอีกด้วย ดังนั้นในงานเทศกาล
หรืองานมงคลต่าง ๆ จึงจัดให้มีการเชิดมังกรถือเป็นมหรสพสมโภช
ด้วยเสมอ นอกจากนี้ชาวไทยเชื้อสายจีนยังสนับสนุนให้มีการก่อตั้ง
คณะมังกรทองขึ้นเป็นจำนวนมากในประเทศไทย รวมถึงคณะมังกร
ทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ที่คนจีนจังหวัดอุดรธานีร่วมกัน
ก่อตั้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และมีพัฒนาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า
มังกรเป็นพาหนะของเจ้าแม่กวนอิม ขบวนแห่
คณะมังกรทองในปัจจุบันจึงมีการอันเชิญองค์
สมมุ ติ เจ้ าแม่ กวนอิ มร่ ว มอยู ่ ในขบวนด้ ว ย
เรื่องราวตำนานมังกรที่มีความเชื่อมโยงกับ นา
จาและเจ้าแม่กวนอิม เป็นเรื่องราวของเทพเจ้า
ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น คณะมังกรทองต่าง ๆ
ในประเทศไทยจึงนิยมนำคติความเชื่อเรื่องเทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าวนี้ เข้ามาเชื่อมโยงโดยการ
อั นเชิ ญองค์ สมมุ ติ เทพเจ้ า ฮก ลก ซิ ่ ว เข้ า
มาร่วมขบวนแห่คณะมังกรทองด้วยเพื ่ อเป็น
ศูนย์รวมแห่งความศักดิ์สิทธิ์
ด้านความเชื่อเรื่องขององค์สมมุติเทพ
เจ้าศักดิ์สิทธิ์ ฮก ลก ซิ่ว ร่วมกับการเชิดมังกรคือ
ฮก ลก ซิ่ว หมายถึงสามเทพดวงดาว ฝู ลู่ และโซ่ว
ประกอบด้วยเทพ 3 องค์ ที่เป็นตัวแทนของความ
เป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ฮก หรือฝูซิง คือเทพ ดวงดาว
แห่งความสุขและความโชคดี ลก หรือ ลู่ซิง คือเทพ
ดวงดาวแห่งความมั่งคั่งมั่งมีและชื่อเสียง ลาภยศ ซิ่ว
หรือโซ่วซิง คือเทพดวงดาวแห่งอายุยืนยาว เทพเจ้า
ฮก ลก ซิ่ว จึงมีความหมายเป็นความสมบูรณ์พร้อม
ในทุ ก ๆ ด้ านของชี ว ิ ต การอวยพรจาก เทพเจ้ า
ฮก ลก ซิ ่ ว จึ งทำให้ ผ ู ้ น ั ้ นพบกั บความสุ ขความ
เจริญรุ่งเรืองและมีชีวิตที่ยืนยาว จึงมักปรากฏเทพ
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เจ้าฮก ลก ซิ่ว ในการประกอบพิธีกรรมหรือการมอบ
เป็นสิ่งของมงคล (ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล, 2552
: 33-35) ดั ง นั ้ น ขบวนแห่ ค ณะมั ง กรทองจึ ง
ประกอบด้วยเทพเจ้ามังกร นาจาและเจ้าแม่กวนอิม
ซึ่งมักปรากฏเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ร่วมอยู่ในขบวนด้วย
นอกจากนี้ยังอาจปรากฏเทพเจ้าโป๊ยเซียน ซึ่งเป็น
เทพเจ้าแห่งความโชคดีและมั่งคั่งอันประกอบด้วย
เทพเจ้า 8 เซียน ได้แก่ หลีทิก๊วย ฮั่นเจงหลี ลี่ตงปิน
เตียกั๊วเล่า หลั่นไฉ่เหอ เหอเซียนโกว ฮั่นเซียงจื่ อ
และเช่าก๊กกู๋
ปัจจุบันนอกจากการเชิดมังกรจะทำหน้าที่ในการประกอบพิธีกรรม
หรือทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมแล้ว การเชิดมังกรยังอยู่ในฐานะของกีฬาอีก
ด้วย ในปี พ.ศ.2546-2547 สมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศจีน ร่วมมือกับ
สถาบันการพลศึกษาแห่งเซี่ยงไฮ้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการประเทศจีน จัดให้การ
เชิดมังกรเป็นวิชาเลือกในหลักสูตรมหาวิทยาลัยหลายแห่งของประเทศจีน และในปี
พ.ศ.2549 สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียยอมรับอย่างเป็นทางการให้การเชิดมังกรเป็ น
กิจกรรมการแข่งขัน (ชมรมส่งเสริมกีฬาเชิดสิงโตและมังกรประเทศไทย, 2563 : 1)
จากนั้นกิจกรรมการแข่งขันการเชิดมังกรจัดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศจี น สิงค์
โปร์ มาเลเซีย เวียดนามและไทย ทั้งนี้ปรากฏในรูปแบบของการแข่งขันและการ
นำเสนอในรูปแบบการแสดง (ฉัตรวัชระ เสนะบุตร์, สัมภาษณ์ : 2564) กระทั่งสมาคม
กีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับให้การเชิดมังกรเป็นกิจกรรมกีฬาการแข่งขัน โดย
สหพันธ์มังกรและสิงโตนานาชาติเป็นผู้กำหนดกติกาการแข่งขัน (ชมรมส่งเสริมกีฬา
เชิดสิงโตและมังกรประเทศไทย, 2563 : 1) ในปี พ.ศ. 2562 ประเทศไทยได้รับเกียรติ
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามังกรนานาชาติ ณ จังหวัดขอนแก่น และสืบเนื่องจาก
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การเชิดมังกรได้รับความนิยมมากในประเทศไทยทั้งในฐานะของการประกอบพิธีกรรม
หรือการทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม ในฐานะศิลปะการแสดงและกีฬา ก่อนหน้า
นี้ในปี พ.ศ.2546 ประเทศไทยได้จัดการแข่งขันกีฬามังกรระดับชาติ ชิงแชมป์ประเทศ
ไทย ณ กรุงเทพมหานคร ขึ้นแล้วครั้งหนึ่ง (OK NATION.NET, 2550 : 1)
มังกรนั้นเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์
ฮั ่ น เป็ น สั ต ว์ ส วรรค์ แ ละเป็ น ตั ว แทนของ
จักรพรรดิ หรื อฮ่ องเต้ ได้รับการเล่ าขานต่ อ
กลายเป็นตำนานกระทั่งเข้าสู่การเชิดมังกรเพื่อ
การประกอบพิธีกรรมในรูปแบบของขบวนแห่
อันประกอบด้วยมังกร นาจาและเจ้าแม่กวนอิม
ซึ่งมักปรากฏเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว และอาจปรากฏ
เทพเจ้าโป๊ยเซียนร่วมอยู่ด้วย นอกจากนี้ คนจีน
ยังยกย่องให้มังกรเป็นเทพเจ้าศักดิ์ สิ ทธิ์ และ
เทพแห่งความอุดมสมบูรณ์

103

104

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

การเชิดมังกรเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุง
ธนบุรีเรื่อยมากระทั่งปัจจุบันและเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย
ในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีน ทั้งนี้ เพื่อการสักการะมังกร เทพเจ้า
ศักดิ์สิทธิ์ บรรพบุรุษ การอธิษฐานขอฝนและการทำหน้าที่เป็น
สื่อกลางของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ในการอำนวยพรและบันดาล
ความเป็นสิริมงคลให้กับผู้คน พิธีกรรมดังกล่าวจึงเป็นสื่อสะท้อน
ให้เห็นถึงความเชื่อมั่น ศรัทธา ความกตัญญู วิถีสังคมเกษตรกรรม
ของคนจีนและคนไทยเชื้อสายจีนในประเทศไทย นอกจากนี้มังกร
ยั งมี ม ิ ต ิ ล ั กษณ์ ของความศั กดิ ์ ส ิ ทธิ ์ ในตั วเองและสร้ างความ
ศักดิ์สิทธิ์ให้กับเทพเจ้าหรือ ผู้มีบรรดาศักดิ์ ดังนั้นการได้รับพร
จากมังกรถือเป็นการได้รับพรจากเทพเจ้าและจักรพรรดิ หรื อ
ฮ่องเต้ การเชิดมังกรเพื่อประกอบพิธ ีกรรมในประเทศไทยจึง
ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย กระทั่งการประกอบพิธีกรรมเข้า
สู่กระบวนการของกีฬา โดยการเชิดมังกรได้รับการยกระดับให้
เป็นกิจกรรมกีฬาการแข่งขัน ปัจจุบันการเชิดมังกรจึงได้รบั ความ
นิยมทั้งด้านการประกอบพิธีกรรมและกีฬาควบคู่กันไป
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3.2 ประวัติความเป็นมาของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
มังกรเกิดขึ้นจากนิมิตฝันของฮ้องแต้ในสมัยราชวงศ์ฮั่นและกลายเป็น
ตำนานที่ยิ่งใหญ่ของคนจีนกระทั่งเข้าสู่การประกอบพิธีกรรมปรากฏการเชิดมังกร
ประกอบจังหวะดนตรีในรูปแบบขบวนแห่ที่เป็นศูนย์รวมของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคน
จีนให้ความเคารพนับถือ กระทั่งในสมัยกรุงธนบุรี ราชอาณาจักรไทยปรากฏการเชิด
มังกรและเป็นที่นิยมเรื่อยมาในกลุ่มชาวไทยเชื้อสายจีนรวมถึงชาวไทยเชื้อสายจีนใน
จังหวัดอุดรธานีด้วย โดยมังกรที่นำมาประกอบพิธีกรรมหรือจัดแสดงนั้นสร้างขึ้นให้มี
คุณลักษณะตรงตามนิมิตฝันของฮ้องแต้ และมีรูปแบบการเชิดที่เป็นไปตามตำนาน
เล่าขานของจีนคือนาจาถือลูกแก้วหลอกล่อมังกร มังกรไล่ตามกระทั่ งมังกรสามารถ
นำลูกแก้วกลับคืนให้กับเจ้าแม่กวนอิมได้สำเร็จ
พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล (2563) ได้กล่าวว่าในปี
พ.ศ. 2530 ตรงกั บวาระคณะกรรมการศาลเจ้ าปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 37 ได้เชิญคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
พ่อ-แม่ ปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์มาร่วมขบวนแห่ใน
งานงิ ้ ว ประจำปี ด ั ง กล่ า ว และในปี พ.ศ. 2531 ทาง
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 มี
มติเป็นเอกฉันท์ให้มีการก่อตั้งคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานีขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสักการะและเสริม
บารมีให้กับเจ้าปู่-ย่า ในการประกอบพิธีกรรมหรือการทำ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม และเพื่อสร้างความเป็นสิริ
มงคลให้กับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีรวมถึง
ผู้คนทั่วไปที่มีความเชื่อมั่นศรัทธา จึงได้เชิญคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าพ่อพระเพลิงตลาดพลู ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร
นำทีมโดยอาจารย์ผู้ฝึกสอนคือ อาจารย์อาจินต์ ศรีทองคำ
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(อาจารย์ตี๋หวาน) อาจารย์พะยอม โต๊ะทอง (อาจารย์บัง)
อาจารย์แดง ตลาดพลู อาจารย์โต ตลาดพลู และอาจารย์
จิ๋ว ตลาดพลู ทีมอาจารย์ผ ู้ฝ ึกสอนของคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี นำโดย อาจารย์ว ิโรจน์
ทังคณารักษ์ (อาแปะล่ง) อาจารย์ผดุงศักดิ์ ฐิติกานต์สกุล
(อาแปะอ๋า) อาจารย์สุรเชษฐ์ วงค์เพชรอนันต์ (อาแปะฮก)
และอาจารย์วรวิทย์ จักรากรธนวัฒน์ (อาเจ็กโฮ้ว) และได้
สร้ างมั งกรทองตั วใหญ่ 1 ตั ว และตั วเล็ ก 4 ตั ว 4 สี
ประกอบด้วยสีแดง สีขาว สีดำและสีเขียว จัดสร้างโดย
อาจารย์วินัย รอดเกิด (อาจารย์โจว) และอาจารย์อาจินต์
ศรีทองคำ (อาจารย์ตี๋หวาน) พร้อมทีมงานคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าพ่อพระเพลิง ตลาดพลู มีการฝึกซ้อมเป็นเวลา 3
เดือน ที่โรงเรียนอุดรวิทยา (โรงเรียนจีน) ในเวลาค่ำของ
ทุกวัน ในปีพ.ศ. 2531 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 จึงเป็นปีที่มีการก่อตั้ง
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ขึ้นเป็นครั้ง
แรก ความยิ่งใหญ่อลังการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 นี้คือการแสดงมังกรทอง
ขึ้นเสา 5 ต้น คือเสามังกรทองตัวใหญ่ 1 ตัว และเสามังกร
เล็ก 4 เสา 4 ตัว นอกจากนี้ยังมีเสานาจาที่แสดงลีลาการ
ควงลูกแก้วได้อย่างสวยงามในการแสดง แสง สี เสียง และ
ตั วมั งกรทองตั วใหญ่ ได้ ต ิ ดหลอดไฟสี หรื อหลอด LED
ทั้งตัว พร้อมโชว์ขึ้นเสาและเล่นไฟน้ำตกประกอบพลุแสงสี
มากมาย

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ในปี พ.ศ. 2532 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 39 นำโดยท่านประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่
39 นายบัญชา ฉัตรไพฑูรย์ (จุ่งลิ้ม) ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัด
อุดรธานี สมัยที่ 39 อีก 33 ท่าน ได้มีมติจัดสร้างมังกรทองขึ้นอีก 2 ตัว แต่ยังคงใช้หัว
เดิม 1 หัว และสร้างหัวใหม่อีก 1 หัว หัวเดิมนั้นเป็นการทำด้วยการผูกไม้ไผ่และติด
กระดาษเขียนสีลวดลายประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ หัวใหม่นั้นเป็นการทำ
ด้วยการแกะโฟมติดกระดาษและละลายโฟมด้วยน้ำมันเบนซิน เขียนสีลวดลาย
ประกอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ อาจารย์วิโรจน์ ทังคณารักษ์ (อาแปะล่ง) ได้กล่าว
ว่าการฝึกมังกรทองนี้ใช้บริเวณลานจอดรถหน้าศาลเจ้าเป็นที่ฝึกซ้อม ต้องระดม
นักแสดงซึ่งเป็นลูกหลานชาวจังหวัดอุดรธานีถึง 620 คน เพราะมังกร 1 ตัวใช้ผู้แสดง
310 คน มีการจัดแสดงทั้งภาคพื้นดินและขึ้นเสาสูง 17 เมตร ซึ่งถือเป็นการต่อเสาสูง
ที่สุดในสมัยนั้น ความอลังการของคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 39 คือการจัดการแสดงมังกรขึ้นเสาคู่และมีเสานาจาอยู่ตรงกลาง มีการแสดง
แสง สี เสียง พร้อมกับเสียงบรรยายเปิดตัวก่อนแสดงซึ่งเป็นการแสดงมังกรทองอย่าง
เต็มรูปแบบที่สมบูรณ์ที่สุดในสมัยนั้น
ในปีพ.ศ. 2533 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี สมั ยที ่ 40 นำโดยท่ านประธาน
คณะกรรมการศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี สมั ยที ่ 40
นายยิ่งยง สุชนวนิช (อั่งกือ) ร่วมกับคณะกรรมการศาลเจ้ า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 40 อีก 33 ท่าน ได้มีมติจัดสร้าง
หัวมังกรทองใหม่ จำนวน 2 หัวใหญ่ ซึ่งเป็นหัวแฝดที่ในสมัย
นั้นมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการทำด้วยการผูก
ไม้ไผ่ติดกระดาษเขียนสีลวดลายและประกอบอุปกรณ์ ให้
สมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจกับผู้ชมเป็นอย่างมาก
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นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นปี
ที่มีการก่อตั้งคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานี กระทั่งปี พ.ศ. 2533 เป็น
ช่วงเวลาแห่งการริเริ่มก่อตั้งและสานสร้าง
โดยการสานต่ อ หรื อ สื บ สานตามแบบ
แผนการเชิดมั งกรของคนจี นโบราณและ
การสร้างหรือสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา ทำ
ให้คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวั ด
อุดรธานี ปรากฏชื่อในวงการศิลปะการเชิด
มังกร
จากนั ้ น ในปี พ.ศ. 25342561 เป ็ นช่ ว งเว ลาของการ ป รั บ
โครงสร้างคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า
จังหวัดอุดรธานี โดยใช้กลวิธีการแสดง
ต่ าง ๆ ปรั บเปลี ่ ยนให้ ท ั นสมั ยโดยยึ ด
โครงสร้างแบบแผนดั้งเดิม เพื่อผลักดันให้
คณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ด
อุ ดรธานี มี ช ื ่ อเสี ยงเป็ นที ่ ร ู ้ จ ั กอย่ าง
กว้างขวาง ทั้งนี้ยังคงได้รับความนิยมเฉก
เช่นเดิมมีการฝึกซ้อมและเชิดมังกรเพื่อ
ประกอบพิธีกรรม และจัดการแสดงตาม
วาระต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 2 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ในอดีต
ที่มา : พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล

กระทั่งในปี พ.ศ. 2562 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จังหวั ด
อุดรธานี สมัยที่ 69 พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล (2562) ผู้ควบคุมและผู้ฝึกสอนคณะมังกร
ทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ได้เชิญครูฝึกและนักแสดงคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 38 ซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มแรกตั้งแต่ครั้งที่มีการก่อตั้งคณะ
มังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานีขึ้น ได้กลับมาฟื้นฟูกระบวนท่า จังหวะ
ท่วงทำนอง ที่ได้เลือนหายไปในระยะเวลาหนึ่งได้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง โดยมีการรื้อ
ฟื้นการเชิดมังกรแบบดั้งเดิมรวมถึงพัฒนาการฝึกหัดและฝึกซ้อมการเชิดมังกรรวมถึง
การเชิดมังกรขึ้นเสาให้มีความถูกต้อง แข็งแกร่งและมีพลังมากขึ้น เพิ่มให้มังกร
สามารถพ่ นควั นสี ต ่ าง ๆ การเพิ ่ มกระบวนท่ าควงลู กแก้ วของนาจาให้ ม ี ความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น และการเน้นย้ำจังหวะของกลองและเครื่องประกอบจังหวะให้
มีความสอดคล้องกับการเชิดมังกร พร้อมทั้งยังมีการสร้างมังกรขึ้นใหม่ เนื่องจาก
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อาจารย์พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล เป็นอาจารย์แผนกศิลปกรรม
สังกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษา อุดรธานี ผนวกกับท่านเป็นผู้ร่วม
สร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมจีน ท่านจึงลงมือปฏิบัติหรือ
สร้างมังกรขึ้นด้วยตนเอง ในวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 69 นี้จึงถือเป็นวาระสมัยแห่งการ
พัฒนากระบวนการประกอบสร้างคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ครั้งสำคัญ

ภาพที่ 3 อาจารย์พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล ขณะกำลังสร้างมังกร
ที่มา : พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ปัจจุบันคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่ า
จังหวัดอุดรธานี มีมังกรขนาดใหญ่จำนวน 6 ตัว ที่
สามารถกำหนดความยาวได้ตามโอกาสหรือวาระที่
มีการจัดแสดง มีการเก็บรักษามังกรแบบเป็นท่อน
ท่อนละ 10 เมตร เมื่อถึงเทศกาลที่จะต้องนำมาใช้
จึงจะมีการเย็บลำตัวให้ติดกันและมีการเก็บรักษา
หัวมังกรไว้ต่างหากโดยการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
ด้านสีสันของมังกรนั้นจะยึดตามความเชื่อของคน
จีนโบราณคือต้องเป็นสีสว่างเท่านั้นและห้ามใช้สี
ดำ โดยสี ข องหั ว มั ง กรนั ้ น จะมี ส ี ส ั น สดใสที่
หลากหลายด้านตัวของมังกรนั้นนิยมใช้สีทอง สี
แดงและสีเขียว
ในการเชิดมังกรนั้นจะใช้ผู้เชิดจำนวน
มากและมังกร 1 ตัว ยังต้องมีผู้เชิดจำนวนหลาย
ชุดเพราะมังกรมีความยาวและมีน้ำหนักมาก ทุก
ตำแหน่ งของการเชิ ด มั ง กรรวมถึ ง นาจาที ่ ใ ช้
นั ก แสดงเป็ น ผู ้ ช ายและเครื ่ อ งดนตรี ล ้ ว นมี
ความสำคัญทั้งสิ้นเพราะต้องอาศัยความชำนาญ
และความสามัคคีในการร่วมกันเชิดมังกรให้เป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันหรือมังกรตัวเดียวกัน แต่ด้วย
บทบาทแล้วตำแหน่งที่มีความสำคัญที่สุดในการ
เชิดมังกรคือตำแหน่งหัวมังกรและหางมังกร เพราะ
หัวมังกรเป็นตำแหน่งที่ต้องทำหน้าที่เป็นผู้นำ
ทางและหลอกล่อกับนาจา ในด้านการประกอบ
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พิธ ีกรรมหัวมั งกรจะทำหน้ าที่ เป็ นส่ วนที ่ แสดง
ความสั กการะและหางมั งกรต้ องเชิ ดเพื ่ อแสดง
กลวิธีในลักษณะขวักไขว่ฉวัดเฉวียนเลื้อยสะบัดทุก
ครั ้ งที ่ ม ั งกรหยุ ด ทั ้ งนี ้ ลำตั วของมั งกรจะต้ อง
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาเสมือนมังกรเต้นและมี
ชีวิต ลักษณะการเชิดมังกรที่มีความยาว 60 เมตร
มี 31 ไม้ ใช้นักแสดง 150-200 คน ด้านความยาว
ของมังกรนั้นสามารถกำหนดได้ด้วยการต่อลำตัว
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเยาวชนที่สมัครเข้ามาเป็นผู้
เชิดมังกรว่ ามี มากเพี ยงพอในการต่ อลำตั วของ
มังกรให้ยาวได้มากเท่าใดหรือขึ้นอยู่กับนโยบาย
ของคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยปัจจุบัน มังกรขึ้นเสานั้นจะใช้ผู้เชิดอีกชุดหนึ่ง
นอกจากนี้คณะมังกรทองยังประกอบด้วยเจ้าแม่
กวนอิมและบริวารชาย-หญิง เจ้าแม่กวนอิมนั้นมา
จากการประกาศรั บสมั ครโดยผู้ สมั ครจะต้ องมี
คุณสมบัติตามความเชื่อของคนจีนโบราณจากนั้น
จึงมีการเสี่ยงทายเพื่อคัดเลือกตามแบบประเพณี
จี นเบื ้ องหน้ าเจ้ าปู่ -ย่ า ส่ วนมากผู ้ ท ี ่ ได้ ร ั บการ
คัดเลือกมักเป็นทาญาติของคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู่ -ย่ า บริ วารชาย-หญิ ง จะเป็ นบุ ตรหลานของ
คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ -ย่า สมัยปัจจุบ ัน ส่วน
นั กแสดงหรื อผู ้ เชิ ดตำแหน่ งต่ าง ๆ นั ้ นมาจาก
เยาวชนทั่วไปที่มาจากการประกาศรับสมัคร
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ภาพที่ 4 การเชิดมังกร คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี สมัยที่ 38 ซึ่งเป็นปีที่มีการก่อตั้งคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานีขึ้น การก่อตั้งในครั้งนี้ทำให้การประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อและ
ความศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีนั้นมีความสมบูรณ์ในฐานะการ
ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง หรือเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมอันประกอบด้วยศิลปะการแสดง
เอ็งกอ หล่อโก้ว สิงโตและมังกรทอง จากปีที่มีการก่อตั้งจวบจนปัจจุบันคณะมังกร
ทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังคงประกอบพิธีกรรมโดยการรักษาโครงสร้าง
แบบแผนการเชิดมังกรแบบดั้งเดิมของคนจีนโบราณไว้ นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจในการสร้างสรรค์พัฒนากลวิธีการเชิด และรูปแบบการแสดงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งปัจจุบัน
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3.3 คณะมั งกรทอง ศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี ในฐานะผู้ประกอบพิธีกรรม
และศิลปะการแสดง
จากประวัติความเป็นมาทำให้ เห็ น
ถึงความเชื่อมั่นและศรัทธาของชาวไทยเชื้อสาย
จี นในจั งหวั ดอุ ดรธานี ผ่ านการก่ อตั ้ งและ
วางรากฐานที่เข้มแข็งรวมถึงยังมีแนวคิดในการ
สร้างสรรค์พัฒนากลวิธีการเชิดและรูปแบบการ
แสดงกระทั ่ งคณะมั งกรทองศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี ทำหน้าที่ในฐานะผู้ประกอบ
พิธีกรรมและศิลปะการแสดงได้อย่างสง่างาม
คณะมั ง กรทอง ศาลเจ้ า ปู่ -ย่ า
จั งหวั ดอุ ดรธานี ประกอบพิ ธ ี กรรมหรื อทำ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในงานงิ้วที่ชาว
จีนจังหวัดอุดรธานีร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุก
ปี ตรงกับวันที่ 1, 5 และ 10 ธันวาคม ของทุก
ปี ในรูปแบบขบวนแห่เชิญเจ้า ขบวนแห่ส่งเจ้า
และขบวนแห่ ช มเมื อ ง เป็ น การประกอบ
พิธีกรรมแห่อันเชิญเจ้าปู่-ย่า ออกจากศาลเจ้า
ปู่ -ย่ า ไปประทั บยั งศาลาที ่ ป ระทั บภายใน
บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองเพื่อประกอบพิธีกรรม
เป็นเวลา 10 วัน 10 คืน เมื่อเสร็จพิธีจึงมีการ
อันเชิญเจ้าปู่-ย่า กลับศาลเจ้าปู่-ย่า ดังเดิม
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ขบวนแห่ชมเมืองคือการแห่เพื่อการประกอบพิธีกรรม
เสริมบารมี สิริมงคลและปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายซึ่งถือเป็นหัวใจของ
งานงิ้ว พิธีกรรมประกอบด้วยการแห่ของศิลปะการแสดง 4 คณะ
ประกอบด้ ว ยคณะเอ็ ง กอ หล่ อ โก้ ว สิ ง โตและมั ง กรทอง
คณะมั งกรทองจะเป็ นขบวนที่ 2 หรือลำดั บที ่ 2 ที่ทำหน้ าที่
ประกอบพิ ธ ี กรรม ขบวนแห่ ป ระกอบด้ ว ยป้ ายผู ้ สนั บ สนุ น
คณะมังกรทอง ป้ายคณะมังกรทอง ธงประจำคณะมังกรทอง
นาจา มังกร เครื่องดนตรี ได้แก่ ฆ้องเล็ก โก้วหรือกลองใหญ่ ฉาบ
ล้อ แฉ เกียบั๊วะ เกียล้อและคิมเกี๊ ยะ ต่อด้วยเจ้าแม่กวนอิ ม
บริวารชาย-หญิง และเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ตามลำดับ พิธีกรรม
เริ่มต้นด้วยมังกรทำการสักการะเทพเจ้าบริเวณโต๊ะไหว้เทพเจ้า
ด้านหน้าห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการซึ่งได้มีการจัดเตรียมไว้
จากนั ้ นเข้ าไปในห้ างร้ านบ้ า นเรื อนธุ รกิ จกิ จการนั ้ น ๆ เพื่ อ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 สิ่ง คือพระรัตนตรัย เจ้าปู่-ย่า และเจ้าที่
ตามลำดับหรือการเข้าไปประกอบพิธีกรรมหรือการเข้าไปทำการ
แสดงด้านในห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการนั้น ๆ (ฉัตรวัชระ
เสนะบุตร์, สัมภาษณ์ : 2562) จากนั้นคณะมังกรทองจะทำการ
แสดงบริเวณด้านหน้าโต๊ะไหว้เทพเจ้าหรือบริเวณด้านหน้าห้าง
ร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการหรือสถานที่กลางแจ้งที่มีการตั้งโต๊ ะ
ไหว้เทพเจ้าเพื่อเป็นการสักการะ เสริมบารมีหรือถวายเทพเจ้า
อีกนัยหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติให้กับห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการที่
มีการตั้งโต๊ะไหว้เทพเจ้า
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ภาพที่ 5 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ทำการประกอบ
พิธีกรรมให้กับห้างร้านบ้านเรือนธุรกิจกิจการของคนจีน
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)

ในช่วงเวลาการประกอบพิธีกรรมเป็นเวลา 10 วัน 10 คืนนี้ คณะมังกรทอง
ยังมีการจัดแสดงเพื่อถวายสักการะและเสริมบารมีเจ้าปู่ -ย่า และเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์
รวมถึงเพื่อตอบแทนสังคมและผู้ชม ในวันที่ 8 ธันวาคม ของทุกปี ณ ศาลาที่ประทับ
เจ้าปู่ -ย่า ภายในบริ เวณสนามทุ่ งศรี เมื อง โดยในมุ มมองของผู้ชมการประกอบ
พิธีกรรมหรือคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานีนี้ คือการแสดงหรื อ
ศิลปะการแสดงจึงมีผู้ชมเป็นจำนวนมากอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้
ให้กับผู้คนในจังหวัดอุรธานี ทั้งนี้ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัด
อุดรธานี คณะมังกรทองศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี จึงเป็นตัวบทสำคัญทางด้าน
การท่องเที่ยวและมีบทบาทด้านเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี
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นอกจากนี้ในวันที่ 1 ธันวาคม ของทุก
ปี หลังจากประกอบพิธีกรรมแห่เชิญเจ้าเป็นที่
เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะมั งกรทองร่ ว มกั บศิ ล ปะ
การแสดงทั้ง 3 คณะดังกล่าว ยังได้ทำหน้าที่เป็น
ตั ว แทน คนจี น ในฐานะศิ ล ปะการแสดงเข้ า
ร่วมงานประจำปี ทุ ่ งศรี เมื องซึ่ งเป็ นงานที ่ คน
อุดรธานีร่วมกันจัดขึ้น โดยการเข้าร่วมขบวนแห่
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นขบวนแห่แห่งการ
นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีและร่วม
แสดงพิธีเปิดงานประจำปีทุ่งศรีเมืองของจังหวัด
อุ ดรธานี บ ริ เวณเวที ก ลางซึ ่ ง เป็ น พื ้ นที ่ เ ชิ ง
อัตลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี ทำ
ให้คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
กลายเป็ นหนึ ่ งในการแสดงที ่ สำคั ญของงาน
ประจำปี ท ุ ่ งศรี เมื องที ่ ขาดเสี ยไม่ ได้ (วิ เชี ยร
ขาวขำ, สัมภาษณ์ : 2560) เมื่อศิลปะการแสดง
ดังกล่าวได้เข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม
งานประจำปีทุ่ งศรี เมื องและเป็ นตัวบทสำคั ญ
ทางด้ า นการท่ อ งเที ่ ย วและมี บ ทบาทด้ า น
เศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี จึงได้รับการบรรจุให้
อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีและ
ปฏิทินการท่องเที่ยวประเทศไทยกระทั่งได้รั บ
การยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัด
อุดรธานี (เสกสรร ศรีไพรวรรณ, สัมภาษณ์ : 2560)
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คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี จึงเป็น
ภาพตัวแทนของคนจีนและเป็นภาพลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี

ภาพที่ 6 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ร่วมแสดงพิธีเปิด
งานประจำปีทุ่งศรีเมืองบริเวณเวทีกลางซึ่งเป็นพื้นที่เชิงอัตลักษณ์และการ
ท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 21 ธันวาคม 2561)

พัฒนาการคณะมังกรทอง
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3.4 พัฒนาการคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
การก่ อตั ้ งคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ า
ปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี ถื อเป็ นการสื บ ทอด
ประเพณีพิธีกรรมของบรรพบุรุษชาวจีน โดยชาว
ไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานีร่วมกันก่อตั้ง
ขึ้น ปัจจุบันคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้ง
ในระดั บภู ม ิ ภาคและระดั บประเทศด้ ว ยการ
สร้างสรรค์พัฒนาการอย่างโดดเด่น
ในปี พ.ศ. 2531 ตรงกั บวาระคณะ
กรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่
38 มี การก่ อตั ้ งคณะมั งกรทองศาลเจ้ าปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานีขึ้น และได้สร้างมังกรทองตั ว
ใหญ่ 1 ตัว และตัวเล็ก 4 ตัว 4 สี ประกอบด้วยสี
แดง สีขาว สีดำและสีเขียว ความยิ่งใหญ่อลังการ
ของคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี สมัย
ที่ 38 นี้คือ การแสดงมังกรทองขึ้นเสา 5 ต้น คือ
เสามังกรทองตัวใหญ่ 1 ตัว และเสามังกรเล็ก 4
เสา 4 ตัว นอกจากนี้ยังมีเสานาจาที่แสดงลีลา
การควงลูกแก้วได้อย่างสวยงามในการแสดง แสง
สี เสียง และตัวมังกรทองตัวใหญ่ได้ติดหลอดไฟสี
หรือหลอด LED ทั้งตัว พร้อมโชว์ขึ้นเสาและเล่น
ไฟน้ำตกประกอบพลุแสงสีมากมาย
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ในปี พ.ศ. 2532 ตรงกับวาระคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานีสมัยที่ 39 มีการจัดสร้าง
มังกรทองขึ้นอีก 2 ตัว แต่ยังคงใช้หัวเดิม 1 หัว และ
สร้างหัวใหม่อีก 1 หัว หัวเดิมนั้นเป็นการทำด้วยการ
ผู กไม้ ไผ่ และติ ดกระดาษเขี ยนสี ลวดลายประกอบ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ หัวใหม่นั้นเป็นการทำด้วย
การแกะโฟมติดกระดาษและละลายโฟมด้วยน้ ำมั น
เบนซิน เขียนสีลวดลายประกอบอุปกรณ์ต่างๆ ให้
สมบูรณ์ ใช้นักแสดงมากถึง 620 คน เพราะมังกร 1
ตัว ใช้ผู้แสดง 310 คน มีการจัดแสดงทั้งภาคพื้นดิน
และขึ้นเสาสูง 17 เมตร ซึ่งถือเป็นการต่อเสาสูงที่สุด
ในสมัยนั้น ความอลังการของคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู่-ย่า อุดรธานี สมัยที่ 39 คือการจัดการแสดงมังกร
ทองขึ้นเสาคู่และมีเสานาจาอยู่ตรงกลาง มีการแสดง
แสง สี เสียง พร้อมกับเสียงบรรยายเปิดตัวก่อนแสดง
ซึ่งเป็นการแสดงมังกรทองอย่างเต็มรูปแบบที่สมบูรณ์
ที่สุดในสมัยนั้น
ในปีพ.ศ. 2533 ตรงกับวาระคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 40 ได้จัดสร้าง
หัวมังกรทองใหม่ จำนวน 2 หัวใหญ่ ซึ่งเป็นหัวแฝดที่
ในสมัยนั้นมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นการ
ทำด้วยการผูกไม้ไผ่ติดกระดาษเขียนสีลวดลายและ
ประกอบอุปกรณ์ให้สมบูรณ์ (พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุล,
สัมภาษณ์ : 2562)

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ด้วยพลังความเชื่อมั่นศรัทธาแห่งองค์เจ้า
ปู่-ย่า และเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่คนจีนให้ความเคารพ
นับถือ คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
สมัยที่ 38 ซึ่งเป็นตัวแทนชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัด
อุ ดรธานี ได้ ก ่ อตั ้ งคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า
จังหวัดอุดรธานี โดยการสนั บสนุนจัดสร้างมังกรที่
เป็นแบบดั้งเดิมเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือ
การทำหน้ าที ่ เป็ นผู ้ ประกอบพิ ธ ี กรรม โดยการ
นำเสนอการประกอบพิธีกรรมในรูปแบบการแสดงที่
มีความแปลกใหม่ จากนั้นคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 39-40 ได้สานต่อมีการ
สร้างสรรค์ พั ฒนากลวิธ ี การสร้ างมั งกรที่ ม ี ความ
แข็งแรงรวมถึงพัฒนารูปแบบการนำเสนอที่มีความ
ทั นสมั ยสร้ างความโดดเด่ นให้ ก ั บยุ คสมั ยนั ้ น ๆ
ดังนั้นระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531-2533 จึงเป็น
ช่วงเวลาแห่งการก่อตั้ง และพัฒนา เพื่อวางรากฐาน
ที่เข้มแข็งให้กับคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี เพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือการทำ
หน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรม

121

122

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

ด ้ วยรากฐานท ี ่ ม ี ความ
เข้มแข็งทำให้ช่วงระยะเวลาต่อมาคณะ
มั ง กรทอง ศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า จั ง หวั ด
อุ ดรธานี ทำหน้ าที ่ เป็ น ผู ้ ป ระกอบ
พิธีกรรมได้อย่างสง่างาม และด้วยพลัง
ความเชื่อมั่นศรัทธาผนวกความมุ่งมั่น
ตั ้ ง ใจ คณะกรรมการศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า
จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 41-68 ซึ่งเป็น
ตั ว แทนชาวไทยเชื ้ อสายจี น จั ง หวั ด
อุดรธานี จึงได้ร่วมกันปรับโครงสร้ าง
โดยการนำเสนอรูปแบบการแสดงที่ใช้
กลวิ ธ ี ต ่ า ง ๆ ตามยุ ค สมั ย โดยยึ ด
โครงสร้างแบบแผนดั้งเดิม แม้ว่าจะเป็น
ช่วงเวลาของการปรั บโครงสร้างคณะ
มั ง กรทอง ศาลเจ้ า ปู่ - ย่ า จั ง หวั ด
อุดรธานี ยังคงได้รับความนิยมมิเสื่อม
คลาย ดังนั้นระยะเวลาตั้ งแต่ปี พ.ศ.
2534-2561 จึ งเป็ นช่ วงเวลาของการ
ปรับโครงสร้างคณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

สืบเนื่องจากการเชิดมังกรได้รับความนิยมขยายออกเป็นวงกว้าง กระทั่งได้
การยกระดับให้เป็นกิจกรรมทางกีฬาที่มีการแข่งขัน และจากมุมมองของผู้ชมคือการ
แสดงที่ยิ่งใหญ่ จึงส่งผลให้คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี มีการ
สร้างสรรค์พัฒนาหรือมีการประกอบสร้างการเชิดมังกรขึ้นอย่างจริงจัง และเข้าสู่การ
เชิดมังกรเพื่อการแข่งขันหรือศิลปะการแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ในปีพ.ศ. 2562 ตรง
กับวาระคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 69 ได้มีการรื้อฟื้นการ
เชิดมังกรด้านกระบวนท่าเชิดมังกรที่เป็นแบบแผนดั้งเดิมเพื่อนำกลับมาใช้อีกครั้ง
อย่างแข็งแกร่ง และมีพลังมากขึ้น พร้อมทั้งนำมาพัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นท่าเชิดมังกร
อ่างน้ำวน เกลียวเงิน เกลียวคลื่น ซึ่งตรงกับความเชื่อของคนจีนในด้านความมั่งคั่ง
ทางการเงิน และความเจริญรุ่งเรืองทางธุรกิจการค้า และท่าตามหาลูกแก้ว มีความ
สอดคล้องกับคุณธรรมด้านความเพียรของคนจีนคือการแสวงหาปัญญา และความรู้
สร้างสรรค์ให้มังกรสามารถพ่นไฟและควันได้ ดังตำนานที่กล่าวว่าเมื่อมังกรคำรามจะ
เกิดปุยหิมะที่ส่งกลิ่นหอม มีการติดดวงไฟบริเวณส่วนหัว ดวงตา ในปากและลำตัว
โดยการพั ฒนาขึ ้ นจากหม้ อไฟ 5 วั ตต์ และการใช้ แบตเตอรี ่ มาเป็ นดวงไฟที ่ มี
ประสิทธิภาพสูงและมีน้ำหนักเบา มีการเพิ่มอุปกรณ์ประกอบการแสดง อาทิ พลุ
น้ำตกไฟ สโมคควันและไดไอซ์ นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มกระบวนท่าควงลูกแก้วของนา
จาให้มีความปราดเปรียว คล่องแคล่ว ว่องไว ซึ่งตรงกับบุคลิกของนาจาตามตำนาน
และเพิ่มกลวิธีการแสดงแบบโลดโผนที่มีลักษณะคล้ายกายกรรม
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ภาพที่ 7 คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี
ทำการแสดงการเชิดมังกรขึ้นเสาและพ่นควัน
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 24 ธันวาคม 2562)

ด้านรูปแบบการแสดงมี การนำเสนอเป็ นเรื่ องราวใน
ลักษณะการจัดการแสดงแบบแสง สี เสียง และในบางโอกาสมีการ
จัดการแสดงร่วมกันทั้ง 4 คณะ คือคณะเอ็งกอ หล่อโก้ว สิงโตและ
มังกรทอง โดยการนำเรื่องราวจากตำนานของแต่ละคณะมาเชื่อมโยง
ผนวกผสานกัน พร้อมทั้งยังมีการสร้างมังกรขึ้นใหม่ อย่างต่อเนื่อง
โดยการปรับโครงสร้างของลำตัวมังกรให้มีน้ำหนักเบาและปรับลด
ขนาดของลำตัวมังกร การสร้างลวดลายและลงสีด้วย 7 สีมงคล ตาม
ตำนานที่กล่าวว่ามังกรมีเกล็ดที่เปล่งประกายคล้ายเพชร 7 สี โดย
การสร้างลงบนแผ่นไวนิลแล้วนำมาติดที่ลำตัวของมังกร

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ ขบวนแห่ คณะมั งกรทอง
ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังได้อั นเชิญ
องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมร่วมอยู่ในขบวนแห่
ด้วย ดังเรื่องราวในตำนานที่มีความเชื่อมโยง
กันระหว่างเจ้าแม่กวนอิม มังกรและนาจา และ
เพื่อเป็นการเสริมบารมีให้กับเจ้าแม่กวนอิม จึง
ได้ จ ั ดให้ มี บริ วารของเจ้ าแม่ กวนอิ มที ่ เป็ น
เด็กชาย-หญิงร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วย ทั้งนี้
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
ยังมีแนวคิดให้ ขบวนแห่ คณะมังกรทองเป็ น
ศูนย์รวมแห่งเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี
รวมถึงผู้คนทั่วไปที่มีความเชื่อมั่นศรัทธา จึงได้
อันเชิญเทพเจ้าฮก ลก ซิ่ว ร่วมอยู่ในขบวนแห่
ด้วย นอกจากนี้ในบางโอกาสคณะกรรมการ
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังมีนโยบายให้
อันเชิญเทพเจ้าโป๊ยเซียน ซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่ง
ความโชคดี และมั่งคั่งร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วย
ดังนั้นขบวนแห่คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า
จังหวัดอุดรธานีจึงประกอบด้วยมังกร นาจา
เจ้าแม่กวนอิม บริวารชาย-หญิง เทพเจ้าเจ้าฮก
ลก ซิ ่ ว และในบางโอกาสปรากฏเทพเจ้ า
โป๊ยเซียนร่วมอยู่ในขบวนแห่ด้วย
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ภาพที่ 8 องค์สมมุติเจ้าแม่กวนอิมและบริวารชาย-หญิง
เป็นส่วนหนึ่งของคณะมังกรทองศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
ร่วมขบวนแห่งานประจำปีทุ่งศรีเมือง
ที่มา : https://www.facebook.com/dragondanceudonthani.
(ค้นเมื่อ 14 ธันวาคม 2560)

ด้านดนตรีและจังหวะได้มีการนำจังหวะท่วงทำนองแบบดั้งเดิมที่ได้เลือน
หายไปกลับมาใช้อีกครั้ง โดยการเน้นย้ำจังหวะของกลองและเครื่องประกอบจังหวะ
ให้มีความสอดคล้องกับการเชิดมังกรมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งนำมาพัฒนาต่อยอดให้มี
ความสอดคล้องกับบริบทสังคมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี โดยการบรรเลงจังหวะเซิ้ง
อีสาน ด้านมังกรและนาจาย่ำเท้าตามจังหวะ โดยมือข้างหนึ่งของนาจาปฏิบัติท่ารำ
แต่การนำเสนอลักษณะนี้เป็นเพียงช่วงหนึ่งของการแสดงเพื่อนำเสนออัตลั กษณ์
ภูมิภาคอีสาน จังหวัดอุดรธานี เพื่อตอบแทนสังคมและตอบแทนผู้ชมเท่านั้น ด้านการ
ประกอบพิธีกรรมยังคงยึดตามระเบียบแบบแผนดั้งเดิม (พสิษฐ์ เอี่ยมพานิชกุ ล,
สัมภาษณ์ : 2564)

พัฒนาการคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี

ในปีพ.ศ. 2562 ตรงกับวาระคณะกรรมการศาลเจ้า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี สมัยที่ 69 นี้เป็นช่วงเวลาแห่งการรื้อฟื้น
และพัฒนาสร้างสรรค์ โดยการนำเสนอรูปแบบการแสดงที่ใช้
กระบวนการทางเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยต่าง ๆ ทำให้มีการ
ผสมผสานรู ป แบบการแสดงระหว่ างแบบดั ้ งเดิ มกั บ การ
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือเป็นการผลิตสร้างบนฐานของการผลิตซ้ำ
มีการปรับปรนให้เข้ากับบริบทสังคมวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี
โดยใช้โครงสร้างการแสดงจากตำนานเล่าขานของคนจีนเพื่อสืบ
สาน สืบทอดตำนานและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านคุณธรรมต่าง ๆ
ให้กับคนจีนรุ่นหลัง โดยมีการสร้างสรรค์พัฒนาการอย่างอย่าง
โดดเด่ นและต่ อเนื ่ อง กระทั ่ งมี ช ื ่ อเสี ยงเป็ นที ่ ร ู ้ จ ั กอย่ า ง
กว้างขวางทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ
แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนี้คณะมังกรทอง ศาลเจ้า
ปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี จะอยู่ในฐานะของศิลปะการแสดง
อย่ า งเต็ ม รู ป แบบแต่ ย ั ง คงทำหน้ า ที ่ ใ นฐานะผู ้ ป ระกอบ
พิธีกรรมโดยการรักษาโครงสร้างแบบแผนการเชิดมังกรแบบ
ดั้งเดิมของคนจีนโบราณไว้ หรืออาจกล่าวว่าเป็นการทำหน้าที่
เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน ซึ่งมีนัยของ
การธำรงชาติพันธุ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคมของชาว
ไทยเชื้อสายจีนจังหวัดอุดรธานี ทั้งนี้การก่อตั้งและพัฒนา
คณะมังกรทอง ศาลเจ้า ปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังเป็นสื่ อ
สะท้อนถึงความเข้มแข็ง สามัคคี มีความเป็นปึกแผ่น มั่นคง
และเป็นผู้มีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจของ ชาวไทยเชื้อ
สายจีนจังหวัดอุดรธานีอีกด้วย
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ภาพที่ 9 ประธาน รองประธานคณะคณะมังกรทอง สมัยที่ 69
คณะกรรมการฝ่ายพร้อมกับผู้ควบคุม ผู้ฝึกซ้อมและอดีตนักแสดงคณะมังกรทองรุ่นแรก
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ถ่ายเมื่อ 24 ตุลาคม 2562
ที่มา: จิราพรรณ เอี่ยมแก้ว
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4. สรุป
จากการศึกษาเรื่อง พัฒนาการคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี
พบว่า “มังกร” เป็นเรื่องราวความเชื่อและความศรัทธาของคนจีนที่เชื่อกันว่ามังกร
นั้นเป็นตัวแทนของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้ เป็นสัตว์มงคลสูงสุดที่มีอิทธิฤทธิ์สามารถ
บัลดาลให้เกิดฝนหรือเรียกว่าเป็นเจ้าแห่งฝน รวมถึงสามารถบันดาลสิ่งต่าง ๆ ช่วย
ป้องกันกำจัดภูตผีปิศาจและสิ่งชั่วร้ายได้ ตามตำนานมังกรยังมีความสัมพันธ์กับ
เจ้าแม่กวนอิมและนาจา มังกรจึงเป็นเรื่องราวของเทพเจ้า กษัตริย์และวิถีชีวิตด้าน
เกษตรกรรมของคนจีน อันมีความเชื่อมโยงกับการประกอบพิธีกรรมเพื่อความเป็นสิริ
มงคลที่ปรากฏในศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี คณะมังกรทองทำหน้าที่เป็ นผู้
ประกอบพิธีกรรมและปลูกฝังอุดมการณ์ด้านคุณธรรมต่าง ๆ ให้กับคนจีนจังหวัด
อุดรธานี ทั้งนี้มีนัยของการธำรงชาติพันธุ์และการสร้างเครือข่ายทางสังคม
คณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังทำหน้าที่เป็นการแสดงหรือ
การทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและการแสดงไปพร้อมกัน โดยการประกอบ
สร้างพิธีกรรมสู่การแสดงที่ยิ่งใหญ่ มีการผสมผสานรูปแบบการแสดงระหว่างแบบ
ดั้งเดิมกับการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่หรือเป็นการผลิตสร้างบนฐานของการผลิตซ้ำที่มี
พัฒนาการอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง มีการปรับปรนให้เข้ากับบริบทสังคมวัฒนธรรม
จังหวัดอุดรธานี ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางสังคมคือการเข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัด
อุดรธานีพร้อมทั้งจัดการแสดงเพื่อเป็นการตอบแทนสังคม ซึ่งได้รับความสนใจจาก
ท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวอันเป็นปัจจัยในการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทั่งคณะมังกรทอง
ศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัดอุดรธานี เป็นตัวบทสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวและมีบทบาท
ด้านเศรษฐกิจ กระทั่งได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานี
นอกจากนี้พัฒนาการคณะมังกรทอง ศาลเจ้าปู่ -ย่า จังหวัดอุดรธานี ยังเป็นบันทึก
ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของคนจีนในอดีตที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และจีน
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5. ข้อเสนอแนะ
คณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ดอุ ดรธานี เป็ น
ศิลปะการแสดงของคนจีนที่ปรากฏอยู่ในศาลเจ้าปู่-ย่า จังหวัด
อุดรธานี ศิลปะการแสดงดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงศิลปะการแสดง
ของคนจีนทั่วไป เนื่องจากได้รับการยกระดับให้เป็นหนึ่ งใน
อั ต ลั ก ษณ์ ข องจั ง หวั ด อุ ด รธานี และเป็ น เสมื อ นบั น ทึ ก
ประวัติศาสตร์สังคมวัฒนธรรมของคนจีนในอดีตที่เชื่อมโยง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งไทยและจี น อั น เป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ประวัติศาสตร์ชาติไทยรวมทั้งวงวิชาการในปัจจุบันได้อย่าง
กว้างขวาง ควรอนุรักษ์และสืบสาน คณะมังกรทอง ศาลเจ้ า
ปู-่ ย่า จังหวัดอุดรธานี ในการนำไปวางแผนเชิงนโยบายด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานี โดย
จั ดทำแผนการแสดงคณะมั งกรทอง ศาลเจ้ าปู่ -ย่ า จั งหวั ด
อุดรธานี เพื่อการท่องเที่ยวประจำปีและนำเสนอแผนดังกล่าว
ต่ อ หน่ ว ยงานที ่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางเพื ่ อ การประชาสั ม พั น ธ์
นอกจากนี้ยังเป็นสามารถเป็นต้นแบบให้กับคณะมังกรทอง
ต่างๆ รวมถึงเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อและเผยแพร่ ให้
บุคคลผู้มีความสนใจอีกด้วย
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การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี

บทคัดย่อ
บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม อคติทาง
วัฒนธรรมและการศึกษาการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโรงเรียนและชุมชน ด้วยกรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดอุดรธานี การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 1) เก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งบุคคลผ่านการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้าง 2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพื้นที่โรงเรียนและ
ชุมชนแล้วบันทึกข้อมูลภาคสนาม และ 3) การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่
เกี่ยวข้องในเชิงทฤษฎี เมื่อรวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นจะทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี
จำแนกชนิดข้อมูลและการวิเคราะห์อุปนัยซึ่งเป็นการตีความเพื่อสร้างข้อสรุปจาก
ปรากฏการณ์ กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ให้ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย (1)
นักเรียนลูกครึ่งที่มาจากครอบครัวที่แต่งงานข้ามชาติ จำนวน 5 คน (2) นักเรียนกลุ่ม
หลัก จำนวน 10 คน (3) ครู จำนวน 4 คน และ (4) ผู้ปกครองและตัวแทนของชุมชน
จำนวน 10 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563
ผลการศึกษาพบว่า การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมเป็นผลมาจากการแต่งงาน
ข้ามชาติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามในช่วง ค.ศ. 1965-1975 หรือช่วง
พ.ศ. 2508-2518 ในช่วงเวลาดังกล่าวมักมีมุมมองหรือทัศนะที่มีต่อการแต่งงานข้าม
ชาติที่มักผูกติดกับความเป็นเพศพาณิชย์หรือการเป็นเมียเช่า มุมมองเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อลูกครึ่งในรูปแบบการล้อเลียน เสียดสีและการถูกมองในลักษณะความเป็น
อื่น ต่อมายุคการท่องเที่ยวเฟื่องฟูช่วงปี ค.ศ. 1980 หรือช่วง พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา
เกิดการแต่งงานข้ามชาติเกิดเข้มข้นมากขึ้ นและยังต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันมีการยอมรับหญิงที่แต่งงานข้ามชาติมากขึ้นเนื่องจากกลุ่มหญิงที่แต่งงานข้าม
ชาติสร้างการยอมรับด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว มีการทำ
หน้าที่การเป็นหญิงลูกกตัญญูของพ่อแม่ตามบทบาททางเพศหรือเพศภาวะที่สั งคม
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อีสานคาดหวังต่อการทำหน้าที่ของลูกสาว หญิงเหล่านั้นมีการครอบครองทรัพย์สิน
และอำนาจการบริโภค รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและแบ่งปันแก่ชุมชน แม้ว่าใน
ปัจจุบันเส้นทางการแต่งงานข้ามชาติจะไม่ได้เกิดจากการเข้าสู่ธุรกิจบันเทิงหรื อ
อุตสาหกรรมทางเพศดังเช่นในอดีต แต่อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองหรือทัศนะที่ตกค้าง
จากอดีตต่อการมองหญิงที่แต่งงานข้ามชาติในลักษณะเหมารวมที่เชื่อมโยงกับความ
เป็นเพศพาณิชย์เช่นเดิม ถือเป็นมุมมองที่ลักลั่นและยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตของ
ลูกครึ่งในครอบครัวข้ามชาติ โดยเฉพาะลูกครึ่งในครอบครัวที่ไม่ได้เป็นไปตามความ
คาดหวังของคนในชุมชนมักเผชิญกับอคติทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในรูปแบบการถูก
ล้อเลียน การเสียดสี และการมองเป็นอื่น อันเนื่องมาจากอัตลักษณ์ทางกายภาพที่
เป็นความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ อีกทั้งภาพของการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทาง
เชื้อชาติและชาติพันธุ์ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนยังอยู่บนฐานคิดแบบชาติพันธุ์นิยม
(Ethnocentric) ซึ ่ งเป็ น ปั ญหาของการอยู ่ ร ่ ว มกั บ ความหลากหลายในสั ง คม
พหุวัฒนธรรม ทั้งนี้จากการศึกษาการจัดการในสถานการณ์ความหลากหลายทาง
วั ฒนธรรมพบว่ ามี การจั ดการในหลายลั กษณะการใช้ การอดกลั ้ นต่ ออคติ ทาง
วัฒนธรรม การเพิกเฉยและการทำให้กลายเป็นเรื่องปกติ การกดทับทางเพศ การขัด
เกลาโดยตรง และการยอมรับความหลากหลายในระดับพื้นผิวและภาวะเหล่านี้ยังถูก
ละเลยจากระบบการศึกษาซึ่งเป็นปัญหาระดับโครงสร้างที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา
ควรให้ความสนใจต่อการพัฒนาหลักสูตรที่จะตอบสนองต่อชุมชนเป็นฐานอย่ าง
แท้จริง
คำสำคัญ: การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม, ความขัดแย้งทางวัฒนธรรม,
การจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
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ABSTRACT
The purposes of this qualitative research are to study cultural
interaction, cultural prejudices, and cultural management in schools
and communities in Transnational Marriage Community Area in Udon
Thani Province. Qualitative data was collected through: 1) semistructured interviews, 2) participant and non-participant observations
in school and community areas, 3) field notes, and 4) document
analysis that involves phenomenon. Typological analysis and
deductive analysis were used for data analysis, which later were
interpreted to conclude the phenomenon. The key informants
included: 1) 5 mixed-race students, 2) 10 dominant students, 3) 4
teachers, and 4) 10 parents and representatives of the community.
The findings found that cultural interaction was resulted from
transnational marriage arisen in 1965-1975. In this time, attitudes
about the transnational marriage generally dealt with commercial sex
or rental wife industry. This affected mixed-race children in being
mimicked, bullied and seen differently. Later in 1980 when tourism
industry was boomed, the transnational marriage increased, and this
still continues in nowadays. At present, transnational married women
have been more accepted through her image in elevating her life and
family and also completing her gratitude as Isan daughter. Such
women empower in possessing property including consuming,
helping and supporting the community. Although the pathway of
present transnational marriage is not relevant to commercial sex,
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former attitudes about transnational married women dealing with
commercial sex still remain. This is like cultural prejudice which
affects the living of mixed-race children, particularly with those whose
family is not as expected as of the community. These children usually
get suffered from mimicking, bullying, and being seen differently. Such
occurrences can be explained through difference of their physical
appearance including their living in schools or community among the
community’s ethnocentric perspective against multicultural society.
Results of management in cultural diversity revealed that the
management was completed through many aspects: tolerance for
cultural prejudice, ignorance, normalization, sexual oppression, direct
socialization, and acceptance of diversity at a superficial level. These
circumstances have been neglected from the educational system
despite the fact that they are a serious problem of school level.
Consequently, schools should pay attention to these circumstances
so that they could develop and create curricula which support
multicultural living and meet the real need of the community.
Keywords: Cultural Interaction, Cultural Prejudices,
Cultural Management
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1. บทนำ
ความหลากหลายในสังคมมักมีความหลาก หลาย
ทั้งมิติเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ เพศภาวะ เพศวิถี ศาสนา
ภาษาและชนชั้นทางสังคม (Banks & Banks, 2015)
ทั้งนี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำให้เกิดสังคมพหุ
วั ฒ นธรรมมั ก เป็ น ผลมาจากการอพยพหรื อ การ
เคลื ่ อนย้ ายของประชากร (Banks, 2015) และใน
ปัจจุบันปัจจัยที่เข้มข้นมากที่สุดคือการแต่งงานข้าม
ชาติ จากสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (2553) พบ
ข้อมูลการเข้ามาอาศัยอยู่ของชาวต่างชาติในประเทศ
ไทยโดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากถึง
27,357 คน ในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติที่แต่งงาน
ข้ามชาติถึงร้อยละ 90 นอกจากนั้นจากงานศึกษาการ
แต่งงานข้ามชาติของ Lapanun (2019) ชี้ให้เห็นว่า
หญิงที่แต่งงานข้ามชาติส่วนใหญ่มักเป็นประชากรใน
จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และนครราชสีมา ซึ่งหลัง
การแต่งงานมีทั้งการอพยพไปอยู่ต่างประเทศร่วมกับ
สามีและสามีได้เข้ามาอยู่ร่วมกับภรรยาในชนบทอีสาน
ทำให้เกิดความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะการ
เกิดลูกครึ่ง เด็กกลุ่มนี้มักถูกนิยามความเป็นตัวตนว่า
“ลูกครึ่ง หรือ ลูกผสม” ที่อยู่ระหว่างความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมของพ่อและแม่ (Pollock, David,
Van Reken, &, Ruth, 2010)
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อย่ างไรก็ ตามในความเป็ นสั งคมพหุ ว ั ฒนธรรมที ่ ม ี ความ
หลากหลายในมิติเชื้อชาติ และชาติพันธุ์ ยังพบปัญหาความขัดแย้ง
ทางวัฒนธรรมที่เกิดจากความแตกต่างอันเนื่องมาจากพื้นฐานความ
แตกต่างทางด้านกายภาพ ทัศนคติ ความเชื่อ และค่านิยมที่ไม่ตรงกัน
(Neito and Bode, 2008) ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์เหล่านี้มักมา
จากมายาคติต่อการมองคนต่างวัฒนธรรมหรือต่างเชื้อชาติในสถานะ
ที่ด้อยกว่าตน รวมถึงการมองวัฒนธรรมของผู้เข้ามาใหม่ในลักษณะ
ของความเป็นอื่น ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์มักดำรงอยู่ในรูปแบบ
การดูหมิ่น เหยียดหยาม และการล้อเลียน ภาวะดังกล่าวเป็นมาจาก
อคติทางวัฒนธรรมซึ่งอคติทางวัฒนธรรมมักมาจากหลายปัจจัย ทั้ง
กระบวนการหล่อหลอมมุมมอง ทัศนะและประสบการณ์จากสื่อและ
สถาบันทางสังคมต่าง ๆ (Banks and Banks, 2015) สำหรับบริบท
สังคมไทยนั้น สายชล สัตยานุร ักษ์ (2548) อธิบายว่าการดูหมิ่ น
เหยียดหยามหรืออคติทางชาติพันธุ์เป็นผลมาจากการสร้างความเป็น
มาตรฐานทางวัฒนธรรมที่นำไปสู่การดูหมิ่นสิ่งที่อยู่นอกเหนือจาก
ความเป็นมาตรฐานทางวัฒนธรรม ท้ายที่สุดจะนำไปสู่การไม่ เข้ า
ใจความหลากหลายและการแบ่ งแยกและอคติ ต่ อความแตกต่ าง
ฉะนั้นการศึ กษาการปะทะสั งสรรค์ อคติทางวั ฒนธรรมและการ
จัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในบริบทพื้นที่โรงเรียนและ
ชุมชนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยเฉพาะความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติของลูกครึ่งจะช่วยนักการศึกษาหรือโรงเรียนเกิดความ
เข้าใจพื้นฐานของนักเรียนหน้าใหม่ที่เกิดจากการแต่งงานข้ามชาติ
นำไปสู่การลดอคติทางวัฒนธรรมลงและการสร้างแนวทางการอยู่
ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างเข้าใจต่อไป
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2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษาการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม
และอคติทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในพื้นที่โรงเรียนและ
ชุมชน
2) เพื่อศึกษาการจัดการในสถานการณ์ ความ
หลากหลายในพื ้ นที ่ โรงเรี ยนและชุ มชนที ่ ม ี ความ
หลากหลายทางด้านเชื้อชาติของนักเรียนลูกครึ่งที่เป็น
ผลมาจากการแต่งงานข้ามชาติ
3. กระบวนการดำเนินการวิจัย
3.1 การเข้าสู่สนามวิจัย
ผู้วิจัยได้เริ่มลงพื้นที่สนามวิจัยด้วยการเข้าไปสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม
(None-Participatory Observation) เพื่อเป็นการศึกษานำร่อง (Piloting) สำหรับ
เก็บข้อมูลเพื่อคัดเลือกสนามข้อมูลหรือพื้นที่การวิจัยที่สะท้อนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดอุดรธานี โดยได้เลือกโรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อ
สมมุติ) และชุมชนโคกไผ่สูง (ชื่อสมมุติ) เป็นสนามวิจัยเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีนักเรียน
ลูกครึ่งที่เกิดจากครอบครัวที่แต่งงานข้ามชาติเข้ามาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่ต่ำ
กว่า 10 คน ทั้งนี้โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อสมมุติ ) และชุมชนโคกไผ่สูง (ชื่อ
สมมุ ต ิ ) ตั ้ งอยู ่ ทางทิ ศตะวั นออกเฉี ยงเหนื ของตั วจั งหวัดอุ ดรธานีประมาณ 40
กิโลเมตร ในช่วงการเข้าสู่สนามวิจ ัยผู้ว ิจ ัยได้ทำหนังสือขออนุญาตและอธิ บาย
จุดประสงค์ความต้องการเข้ามาในสนามวิจัยกับผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียน อีก
ทั้งระหว่างการศึกษานำร่องผู้วิจัยได้สร้างความคุ้นเคยกับพื้นที่วิจัยและสานสัมพันธ์
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(Rapport) กับผู้ให้ ข้ อมู ล (Key Informants)
เพื่อให้เกิดความวางใจต่อการให้ข้อมูล โดย
ผู้วิจัยได้นิยามตนเป็น “ครูและผู้เข้ามาเป็ น
ส่วนหนึ่งของชุมชน” ในระยะต่อมาผู้วิจัยได้
เข้าไปสังเกตแบบมีส ่วนร่ วมในกิจกรรมของ
สถานศึกษาและชุมชน พร้อมกับร่วมพู ดคุ ย
แบบไม่เป็ นทางการพร้ อมกับการสั มภาษณ์
แบบกึ ่ งโครงสร้ างจากนั ้ นทำการวิ เคราะห์
ข้อมูลจากเรื่องเล่า ข้อมูลภาคสนาม (Field
notes) และข้ อมู ลจากการศึ กษาเอกสารที่
เกี่ยวข้องด้วยวิธ ีจำแนกชนิดข้อมูลและการ
วิเคราะห์อุปนัยซึ่ งเป็นการตีความเพื่อสร้าง
ข้ อ สรุ ป จากปรากฏการณ์ จ ากนั ้ น ทำการ
ตรวจสอบข้ อมู ลโดยผู ้ ให้ ข ้ อมู ล (Member
Checking)
3.2 วิธีการดำเนินการ
ในการศึ กษาการปะทะสั งสรรค์
อคติ ท างวั ฒ นธรรมและการจั ด การกั บ
สถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
มีขอบเขตและกระบวนการวิจัยดังนี้
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3.3 แหล่งข้อมูลในการศึกษาข้อมูล
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่อไปนี้
3.3.1 แหล่งข้อมูลบุคคล ประกอบด้วย
3.3.1.1 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียน ประกอบด้วย (1) นักเรียนลูกครึ่ง
ในครอบครัวที่แต่งงานข้ามชาติ จำนวน 5 คน เลือกกลุ่มเป้าหมายด้วยเทคนิคการ
เลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีความตรงมากกว่าปกติ (Intensity Sampling) (2) นักเรียน
กลุ่มหลัก ในงานวิจัยนี้หมายถึงนักเรียนที่มีพ่อและแม่เป็นคนสัญชาติไทย ซึ่งนักเรียน
กลุ่มหลักเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เนื่องจากเป็นระดับชั้ นที่มีนักเรียน
ลูกครึ่งเรียนร่วมมากกว่าระดับชั้นอื่นและเลือกนักเรียนในห้องเรียนเดียวกันกั บ
นักเรียนลู กครึ่ ง จำนวน 10 คน เลือกกลุ่ มเป้ าหมายแบบเจาะจง (Purposeful
Sampling)
3.3.1.2 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ปกครองและตัวแทนของชุมชน จำนวน
10 คน เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) เริ่มจากการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองของนักเรียนลูกครึ่งแล้วขอให้ผู้ปกครองแนะนำกลุ่มเป้าหมายคนใหม่ต่อไป
เรื่อย ๆ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากครอบครัวข้ามชาติและตัวแทนชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในประเด็นความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนจนกว่าข้อมูลจะอิ่มตัว
3.3.1.3 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครู เลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง
(Purposeful Sampling) (Patton, 2015) จำนวน 4 คน ซึ่งเลือกจากครูประจำชั้น
และครูผู้สอนในชั้นเรียนที่มีนักเรียนลูกครึ่ง
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3.3.2 แหล่งข้อมูลเอกสาร
แหล่งข้อมูล ประเภทเอกสาร ประกอบด้ว ย
(1) รายงานประจำปีของสถานศึกษา และ (2)
ภาพถ่ายการจัดกิจ กรรมทางวัฒ นธรรมของ
โรงเรียนและชุมชน
3.4 วิธีเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลจาก
แหล่งบุคคลด้วยการพูดคุยแบบไม่เป็นทางการ
และการสั มภาษณ์ แบบกึ่ งโครงสร้ าง 2) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมในพื้นที่โรงเรียนและชุ มชน และ 3)
การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ทั้งนี้จะใช้
การวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายลักษณะทั้งการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีจำแนกชนิดข้อมูลเพื่ อ
วิเคราะห์การเกิดขึ้นของเหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง
และจัดกลุ่มคำที่มีความสัมพันธ์ในการหาความ
สัมพันธ์ของกลุ่มคำรวมถึงการใช้กรอบแนวคิด
ทฤษฎีวิเคราะห์เหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับแนวคิด
ทฤษฎี เ พื ่ อ หาความเป็ น มาของสาเหตุ แ ละ
ผลลัพธ์ และการวิ เคราะห์ อ ุปนั ยซึ่ งเป็ น การ
ตีความเพื่อสร้างข้อสรุปจากปรากฏการณ์จาก
ข้ อ มู ล ที ่ ร วบรวมขึ ้ น เพื ่ อ ยื น ยั น ข้ อ มู ล ที ่ ตั้ ง
ข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านั้น
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4. แนวคิดและทฤษีที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยนำแนวคิดทฤษฎีมาเป็นกรอบใน
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
4.1 แนวคิ ด และทฤษฎี ท ี ่ ใ ช้ ใ นการ
วิเคราะห์ความการปะทะสังสรรค์และอคติทาง
วั ฒนธรรม ในงานวิ จ ั ยนี ้ ผ ู ้ ว ิ จ ั ยได้ นำแนวคิ ด
ทฤษฎีของ Allport (1954) ที่กล่าวถึงลักษณะ
รู ป แบบและระดั บ ของอคติ ท างวั ฒ นธรรม
(Prejudice) ซึ่งคำว่า อคติทางวั ฒนธรรมหรื อ
Prejudice ในภาษาอั ง กฤษเป็ นลั ก ษณะของ
ความเกลียดชัง ความไม่พอใจ ความไม่ชอบหรือ
การมีแนวโน้มที่จะไม่สนใจ การละเลยหรือการ
หลี กเลี ่ ยงความแตกต่ างระหว่ างปั จเจกหรื อ
กลุ่มคน ทั้งนี้ Allport (1954) มองว่าอคติ ทาง
วัฒนธรรม (Prejudice) เป็นกระบวนการภายใน
จิตหรือเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวข้องกับสภาวะ
จิ ตใจของมนุ ษย์ ท ี ่ ม ี การก่ อตั วและพั ฒนาขึ้ น
ท่ามกลางบริบททางสังคมและมักแสดงออกใน
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการเหยียดสีผิว การ
เหยี ยดเพศ การเกลี ยดกลั วคนข้ ามเพศ การ
เกลียดกลัวคนต่างศาสนา การดูหมิ่นดูแคลนคน
ต่างวัฒนธรรม เป็นต้น
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อคติทางวัฒนธรรม (Prejudice) แบ่งเป็น 2 ระดับ
คือระดับปัจเจกกับระดับโครงสร้าง ในระดับปัจเจกหมายถึง
ความไม่ชอบ เกลียดกลัว หรือมีทัศนคติด้านลบต่อคนหรื อ
กลุ่มคนที่ไม่เหมือนกับตนมักแสดงออกมาทั้งในรูปแบบการดู
หมิ่น การเสียดสี การดูแคลน การเกลียดกลัว เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามอคติทางวัฒนธรรมระดับปัจเจกล้วนถูกหล่ อ
หลอมท่ามกลางบริบททางสังคมบนพื้นฐานความแตกต่ าง
ทางด้านเชื้อชาติ ชนชั้นทางสังคมหรือความแตกต่างทางด้าน
ศาสนา และยังสัมพันธ์กับบริบททางประวัติศาสตร์ สังคม
วั ฒนธรรมและปรากฏการณ์ ทางสั งคม อี กทั ้ งอคติ ท าง
วัฒนธรรมในระดับบุคคลมักถูกหล่อหลอมและขัดเกลาจาก
สังคม สื่อ ระบบการศึกษา หรือแม้กระทั่งความเชื่อศาสนาซึ่ง
เป็ นระดั บโครงสร้ าง ทั ้ งนี ้ อคติ ในระดั บโครงสร้ างมั กจะ
แสดงออกในลักษณะของการเหมารวม การถูกละเลยและ
เลือกปฏิบัติในระบบการศึกษา นโยบาย กฎหมาย สื่อ และมี
การสร้างและการผลิตซ้ำเรื่อยไป ในบทความนี้ผู้วิจัยได้นำ
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบหรื อ
การแสดงออกอคติ ทางวั ฒนธรรมของคนในพื ้ นที ่ ที่ ม ี ต่ อ
ปรากฏการณ์การแต่งงานข้ามชาติและความหลากหลายทาง
เชื้อชาติในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนทั้งในระดับปัจเจกและ
ระดับโครงสร้าง
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4.2 แนวคิดทฤษฎีที่ในการวิเคราะห์ การจัดการของ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โรงเรียนและชุมชน
ผู ้ ว ิ จ ั ยได้ นำเอากรอบแนวคิ ดการศึ กษาระดั บความเป็ นพหุ
วัฒนธรรมศึกษาตามแนวคิดของ Banks (2015) ได้ชี้ให้เห็นถึง
ระดับความเป็นพหุวัฒนธรรมศึกษาดังนี้
ระดับ Contribution Approach เป็นระดับการบูรณา
การ เป็นระดับที่เริ่มจากการบูรณาการเนื้อหาเข้าสู่ชั้นเรียน แต่
มักเลือกนำเสนอแค่เพียงมิติความสวยงาม ดังเช่น การนำเสนอ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับอาหาร การเต้นรำ ดนตรีและวัฒนธรรมทางวัตถุ
การบูรณาการเนื้อหาแบบนี้ยังคงยึดหลักสูตรกระแสหลักเป็น
แกนกลางโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตร วิธีการ
ดังกล่าวยังไม่ทำให้นักเรียนได้เกิดความเข้าใจในมุมมองของความ
เป็นพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง เนื่องจากไม่มีการเผยให้เห็นถึง
มุ มมองของผู ้ ถ ู กกระทำ แต่ อย่ างไรก็ ตามความรู ้ และทั กษะ
พื้นฐานในระดับนี้จะนำไปสู่การปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ระดับ Additive Approach เป็นระดับการบูรณาการ
เนื้อหากลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปในหลักสูตรโดยมีการผนวกเนื้อหาที่
เกี่ยวข้องกับความหลากหลายเข้าไปในหนังสือ หน่วยการเรียนรู้
และหลักสูตรแต่ยังเน้นมุมมองกระแสหลัก หรือยังเน้นนำเสนอ
เนื้อหากระแสหลัก
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ระดั บ Transformative Approach เน้ น การ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหลักสูตร นโยบายการศึกษา ทั้ง
การเปลี ่ ยนแปลงจุ ดหมาย โครงสร้ างและมุ มมองของ
หลักสูตรที่นำเสนอเนื้อหาที่ทำให้นักเรียนมองเห็นมุมมอง
แนวคิด ของกลุ่มชาติพันธุ์หรือความหลากหลายอื่น ๆ ถือ
เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นมุมมองที่หลากหลาย
จากกลุ่มวัฒนธรรมต่าง ๆ ทำให้เข้าใจความซับซ้อนของ
สังคมมากขึ้น
ระดับ The Social Action Approach เป็นระดับ
ที่ช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะในการตัดสินใจและ
ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับสังคมอีกยังส่งเสริมให้นักเรียนได้
เกิดการวิพากษ์สังคมและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โดยมีการส่งเสริมเกิดทักษะในการตัดสินถือเป็นการเสริม
พลังอำนาจให้กับนักเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียนไตร่ตรองและ
วิพากษ์สังคม
ในงานวิจัยนี้ผู้ว ิจัยได้นำเอากรอบแนวคิดของ
Banks (2015) ที่กล่าวมาข้างมาใช้สำหรับเป็นกรอบการ
วิเคราะห์ระดับการจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่
เน้นเฉพาะการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของโรงเรียนซึ่งจะนำเสนอในลำดับถัดไป
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5. สรุปผลการวิจัย ผู้วิจัยขอนำเสนอสรุปผลการวิจัยดังนี้
5.1 การปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและอคติทางวัฒนธรรม
การศึกษาการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมในพื้นที ่ ของ
โรงเรียนเป็นไปเพื่อการทำความเข้าใจที่จะนำไปสู่การสร้างแนวทางการ
อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผู้วิจัยขอใช้ชื่อสมมุติโรงเรียนและ
ชุมชนที่ใช้เป็นสนามวิจัยในครั้งนี้ว่า “โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา”
และ “ชุมชนโคกไผ่ส ูง” โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยาเป็นโรงเรียน
ประจำอำเภอตั้งอยู่ห่างจากชุมชนโคกไผ่สูงประมาณ 2 กิโลเมตร ใน
โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยามีนักเรียนลูกครึ่งเข้ามาศึกษาตั้งแต่ยุค
สงครามเวียดนามหรือในช่วงปี พ.ศ. 2508-2518 และในปัจจุบันมี
นักเรียนลูกครึ่งที่เกิดจากการแต่งงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการแต่งงาน
ข้ามชาติระหว่างหญิงในชุมชนกับชายชาวตะวันตกที่มาจากทวีปยุ โรป
อเมริกา และออสเตรเลีย นอกจากนั้นยังพบว่าในชุมชนยังมีนักเรียน
ลูกครึ่งที่พ่อแม่แต่งงานข้ามชาติที่ไม่ใช่ชาติตะวันตก ดังกรณีนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีผู้ปกครองเป็นชาวเกาหลีใต้ 3 คนและชาว
ญี่ป ุ่น 1 คน จากข้อมูลของครูที ่ร ั บผิ ดชอบงานทะเบี ยนยั งพบว่ า
นักเรียนกลุ่มดังกล่าวเพิ่งเข้าศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้ได้ไม่นาน ทั้งนี้
เพื่อให้เห็นข้อมูลความหลากหลายทางเชื้อชาติในโรงเรียน ผู้วิจัยขอ
นำเสนอข้อมูลนักเรียนที่มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 1 แสดงจำนวนนักเรียนที่มีผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติ
ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
มัธยมศึกษาปีที่ 4
มัธยมศึกษาปีที่ 5
มัธยมศึกษาปีที่ 6
รวมทั้งสิ้น

จำนวนนักเรียน จำนวนนักเรียนที่มี
ทั้งหมด
ผู้ปกครองเป็นฝรั่ง
297
336
353
272
234
218
1710*

2
3
4
2
11*

*ข้อมูลจากระบบ DMC ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

จำนวนนักเรียนที่มี
ผู้ปกครองเป็นชาวเอเชียอื่น
2
2
2
6*
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จากข้อมูลดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความหลากหลายทางเชื้อชาติในพื้นที่ของ
โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อสมมุติ) ซึ่งมีนักเรียนลูกครึ่งที่เป็นผลมาจากการ
แต่งงานข้ามชาติซึ่งหลังการแต่งงานผู้ปกครองนักเรียนยังคงใช้ชีวิตในพื้นที่ชุมชน
อย่างไรก็ตามการเข้ามาของกลุ่มคนที่มีเชื้อชาติแตกต่างจากกลุ่มหลักย่อมมีการ
ปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมและยังมีร่องรอยอคติทางวัฒนธรรมหรือ Prejudice ซึ่ง
อคติทางวัฒนธรรมมักอยู่บนฐานความไม่ชอบ ไม่ปรารถนา การเกลียดกลัวหรื อ
แม้กระทั่งการไม่ยอมรับ การมองเป็นอื่นที่แตกต่างจากตนโดยมักแสดงออกได้
หลายหลากรูปแบบ อาทิ การดูหมิ่น การเสียดสี การทำละเลย การเลือกปฏิบ ัติ
เป็นต้น (Allport, 1954) ทั้งนี้จากการศึกษาลักษณะการปะทะสังสรรค์และอคติทาง
วัฒนธรรรมจากมุมมองของคนในชุมชน นักเรียนและครูที่มีต่อปรากฏการณ์ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมอันเป็นผลมาจากการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่สนามวิจัย
แสดงให้เห็นถึงมุมมองที่มีต่อการแต่งงานข้ามชาติระหว่างครอบครัวที่มีการแต่งงาน
ข้ามชาติกับฝรั่งและครอบครัวที่มีการแต่งงานข้ามชาติกับคนในทวีปเอเชียด้วยกันเอง
ค่อนข้างแตกต่างกันซึ่งภาพการมองการแต่งงานข้ามชาติกับคนในทวีปเอเชียด้วยกัน
โดยเฉพาะการแต่งงานกับชาวญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้นั้นไม่ปรากฏมุมมองในทางลบ
เท่ากับมุมมองที่มีการแต่งงานกับชายตะวันตก เนื่องจากหญิงที่แต่งงานกับญี่ปุ่นหรือ
เกาหลีใต้ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าสู่ธุรกิจบันเทิงหรืออุตสาหกรรมทางเพศ ทำให้การเหมา
รวมทางเพศหรืออคติทางวัฒนธรรมในรูปแบบอื่นต่อผู้หญิงที่มีต่อการแต่งงานใน
รูปแบบนี้มีน้อยหรือแทบจะไม่ปรากฏเลย เนื่องจากการศึกษาอคติทางวัฒนธรรมที่มี
ต่อการแต่งงานข้ามชาติมักมีความเกี่ยวข้องกับความเป็ นเพศพาณิชย์หรือการเข้าสู่
อุตสาหกรรมทางเพศของหญิงที่แต่งงานข้ามชาติ สอดคล้องกับงานการศึกษาของ
Lapanun (2019) ที่ศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในชุมชนบ้านนาดอกไม้ (ชื่อสมมุติ)
จังหวัดอุดรธานี และงานศึกษาของศิริรัตน์ แอดสกุล (2549) ที่ศึกษาการแต่งงานข้าม
ชาติในจังหวัดอุดรธานี ต่างชี้ให้เห็นว่าในอดีตหญิงที่แต่งงานข้ามชาติกับฝรั่งหลายคน
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เลือกเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศมาก่อนทำให้มุมมองที่มีต่อหญิงเหล่านั้นมีความยึด
โยงกับความเป็นเพศพาณิชย์ กลายเป็นมุมมองด้านลบหรืออคติที่มีต่อการแต่งงาน
ข้ามชาติ แต่อย่างไรก็ตามการแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงในชุมชนกับชายชาว
เอเชียด้วยกันมักไม่ค่อยปรากฏมุมมองที่เกี่ยวข้องกับความเป็นเพศพาณิชย์เนื่องจาก
หญิงส่วนใหญ่ที่แต่งงานกับชายชาวเอเชียไม่ได้เข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศก่ อน
แต่งงานสอดคล้องกับข้อมูลนักเรียนลูกครึ่งที่มาจากครอบครัวข้ามชาติที่ผู้ปกครอง
เป็นชาวเอเชี ยด้ วยกั นได้ สะท้ อนให้ เห็ นว่าพวกเขาไม่เคยประสบปั ญหาการถู ก
ล้อเลียนหรือการเสียดสีอัตลักษณ์ทางกายภาพเหมือนกับนักเรียนลูกครึ่งที่มีพ่อเป็น
ฝรั่ง เนื่องจากอัตลักษณ์กายภาพของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวไม่ได้มีความแตกต่างจาก
คนในพื้นที่มากนัก โดยเฉพาะรูปร่างหน้าตาที่เหมือนกับคนเอเชียด้วยกันเอง ดังกรณี
ของ เจ-บอม (อายุ 15 ปี เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งเกาหลีใต้ที่เล่าว่า “ไม่เคยถูกเพื่อน
ล้อเลียนว่าเป็นเกาหลี บางคนก็ดูไม่ออกว่าเรามีพ่อเป็นเกาหลี แล้วก็ไม่เคยถู ก
ล้อเลียนไปถึงแม่ เนื่องจากแม่กับพ่อเจอกันที่โรงงานในระหว่างทำงานที่ประเทศ
เกาหลี”
ส่วนกรณีการแต่งงานข้ามชาติระหว่าง
หญิงในชุมชนกับฝรั่งสามีชายตะวันตก แม้กลุ่มเมีย
ฝรั่งจะมีการสร้างการยอมรับด้วยการช่วยเหลื อ
ชุมชนและการยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัว
ให้มีคุณภาพสูงขึ้นกลายเป็นชนชั้นนำของหมู่บ้าน
ดังที่กล่าวไปแล้วก่อนหน้านั้น แต่อย่างไรก็ตามยัง
มีมุมมองที่ถูกมองในแง่ลบ เป็นความลักลั่นของ
มุมมองที่ยังตกค้างมาตั้งแต่อดีต
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1) ภาพลักษณ์ของเมียฝรั่ง
ในอดี ต ยุ ค สงครามเวี ย ดนาม
มุมมองที่มีต่อหญิงที่แต่งงานข้ามชาติกับฝรั่ง
เป็นไปในทางลบจากข้อมูลของ สุธน (อายุ
57 ปี เพศชาย) ครูผู้สอนนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 และนักเรียนยุคสงครามเวียดนามเล่า
ว่า “ในอดีตคนเขามองเมียฝรั่งในฐานะที่ดูถูก
มากเลย เพราะมองว่าหญิงเหล่านั้ นไปเป็น
เมียเช่าฝรั่ง เป็นผู้หญิงหาเงิน มีหญิงที่เป็น
ชาวบ้านในชุมชนเดียวกันกับผมครอบครัว
เขามีลูกมาก บ้านยากจน ไม่ค่อยมีกิน พอ
ทหารอเมริกันเข้ามา มีผับ บาร์ผุดขึ้นในเมือง
อุดร ผู้หญิงแถวบ้านก็จะไปทำงานผับ บาร์
ไปเป็นเมียเช่าฝรั่ง” ซึ่งภาพลักษณ์ของผู้หญิง
ที่แต่งงานกับชาวต่างชาติในช่วงเวลาดังกล่าว
มั กถู กตอกย้ ำมั กไปในทางแง่ ลบดั งที ่ ของ
สุ ธ น (อายุ 57 ปี เพศชาย) นั กเรี ยนยุ ค
สงครามเวียดนาม ยังเล่าอีกว่า “ในชุมชน
บ้านโคกไผ่สูง มีผู้หญิงหลายคนที่ไปทำงาน
ในผับที่ในเมืองแล้วได้เป็นเมียเช่าฝรั่ง พวก
เขาถูกเรียกจากคนทั่วไปในยุคนั้นว่าเป็นแม่
จ้าง (หญิงรับจ้าง) เป็นผู้หญิงหาเงิน คนอื่นก็
มองไม่ค่อยดีเท่าไหร่”
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จากข้อมูลเห็นได้ว่าในมุมมองของคนในพื้นที่มีต่อการแต่งงาน
ข้ามชาติในยุคสงครามเวียดนามค่อนข้างเป็นไปในทางลบ แม้ว่าปัจจัยที่
ทำให้เกิดการแต่งงานข้ามชาติจะมีหลากหลายมิติ อาทิ การเติมเต็มการ
ทำหน้าที่ของการเป็นหญิงลูกกตัญญูซึ่งเป็นเพศภาวะหรือบทบาททาง
เพศที่มีต่อลูกสาวในสังคมอีสาน การเป็นเสาหลักของครอบครัว การที่
หญิงที่แต่งงานข้ามชาติมีภาระหน้าที่เลี้ยงดูลูกหลังการหย่าร้างกับสามีที่
ไม่ได้เป็นไปตามเพศภาวะของชายในสังคมอีสาน หรือแม้กระทั่งปั จจัย
บริบทพื้นที่และการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ในสังคมอีสานที่เป็นแรงผลักสำคัญในการทำให้คนออกนอกพื้นที่แล้ว
เกิดการแต่งงานข้ามชาติ (Lapanun, 2019) แต่มุมมองหรือความเข้าใจ
ของคนในพื้นที่ที่มีต่อการแต่งงานข้ามชาติยังเป็นลักษณะการเหมารวม
และการเข้าใจแบบผิวเผินโดยเฉพาะการเหมารวมการแต่งงานข้ามที่เป็น
ผลจากปัจจัยทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามยังมี
มุมมองที่มีต่อกลุ่มเมียฝรั่งหลังยุคสงครามเวียดนามหรือตั้งแต่ยุคการ
ท่องเที่ยวเฟื่องฟูเป็นต้นมา ภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งได้รับการยอมรับมาก
ขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนบ้านโคกไผ่สูงที่กลุ่มมีฝรั่งมักเป็นกลุ่มคนที่
สร้างความมั่นคงในชีวิตได้มากกว่าคนกลุ่มอื่นในชุมชน เนื่องจากกลุ่ม
เมียฝรั่งมีการช่วยเหลือ ยกระดับคุณภาพชีวิตนเองและครอบครัว มีการ
สร้างบ้านแบบใหม่และมีการนำเข้าสินค้าจากภายนอกเข้าสู่ชุมชนทำให้
ภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งมักได้ร ับการกล่าวถึงความเป็นชนชั้นนำใน
หมู่บ้านดังกรณีข้อมูลของสีแทน (อายุ 22 ปี เพศชาย) ชาวบ้านโคกไผ่สูง
เล่าว่า “เมียฝรั่งมักมีแต่คนรวย ๆ ส่งเงินมาให้ทางบ้านซื้อที่นา บางคนก็
รวยมากถึงขนาดเปิดร้านขายหมูกระทะเหมือนแจกให้กินฟรี ๆ เลย”
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ทั้งนี้การให้ความหมายของคำว่า “รวย”
ของคนในพื้นที่มักจะหมายถึง อำนาจการบริโภคและ
การครอบครองทรัพย์สิน เช่น การมีบ้านหลังใหญ่โต
การมีรถยนต์ การมีที่นาจำนวนมากและการสวมใส่
เครื่องประดับราคาแพง ภาพลักษณ์นี้ในมุมมองของ
เมียฝรั่งเองมองว่าเป็นสัญญะของการแสดงการยอมรับ
เนื่องจากภาพลักษณ์เมียฝรั่งในมุมมองหลายคนใน
ชุมชนยังยึดติดกับความเป็นเพศพาณิชย์ในลักษณะ
ของการดูหมิ่น การกดทับมายาคติต่อผู้หญิงนอกขนบ
อีกทั้งยังมีภาพลักษณ์ที่สำคัญของเมียฝรั่งที่สำคัญอีก
ประการหนึ่งคือ “ความมีน้ำใจ ช่วยเหลือแบ่งปัน”
จากการบอกเล่าของ จิน (อายุ 45 ปี) คนในชุมชนบ้าน
โคกไผ่สูงเล่าว่า “ไม่ว่าชุมชนจะจัดงานอะไรก็ได้กลุ่ม
เมียฝรั่งช่วยกันออกเงินนี้แหละจึงทำให้งานสำเร็จได้ดี
เมียฝรั่งช่วยบริจาคสร้างโบสถ์ สร้างศาลา ทำกอง
ผ้าป่ามาโรงเรียน ให้ทุนการศึกษาบุตรหลาน”
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แต่อย่างไรก็ตามยังพบภาพลักษณ์
ของการเหมารวมและตีตราทางเพศภาพของ
ความเป็นเมียฝรั่งในมุมมองของคนในชุมชนที่
มักมองว่าเมียฝรั่งเป็นผู้หญิงที่มีผิวคล้ำ การ
แต่งกาย การแต่งตัวที่ออกนอกขนบซึ่งภาพ
การเหมารวมแบบนี้ทำให้เกิดการมองผู้หญิงที่
มีผิวคล้ำที่มักถูกตีตราจากคนในพื้นที่ อย่าง
กรณีของ เอิน (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนหนอง
ไผ่กลางวิทยา เล่าว่า “มีคนว่าให้หนูควรจะไป
เป็นเมียฝรั่ง หรือน่าจะไปหาสามีฝรั่งมากกว่า
ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องว่าให้เราแบบนั้น อาจจะ
เพราะเราผิวดำเขาเลยว่าให้แบบนั้น” นอกจาก
กรณีของ เอิน แล้วยังมีมีการเหมารวมกรณีอื่น
ที่พบได้ทั่วไป ดังกรณีของครูวิภา (อายุ 31 ปี
เพศหญิง) ครูประจำชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เล่าว่า “นักเรียนของเรามักประสบกับ
การเหมารวมทางเพศเนื่องจากเคยถูกเพื่อนใน
ห้องและคนในหมู่บ้านกล่าวถึงว่าสีผิวคล้ำ ตัว
เล็กสเปคฝรั่ง” นอกจากจะเป็นอคติที่มีต่อสีผิว
แล้วยังถือเป็นอคติทางเพศอย่างหนึ่ง ครูวิภา
(อายุ 31 ปี เพศหญิง) ครูประจำชั้นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังเล่าอีกว่า “เด็กในความ
ดูแลจะเครียดกับการถูกล้อเลียน ถูกเหมารวม
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ทางเพศ เนื่องจากนักเรียนมักมองถึงความด้อย
คุณค่าของตัวเอง ซึ่งนักเรียนบางคนยังมองว่า
เขาไม่ดีพอสำหรับคนไทยหรือถึงจะบอกให้เขา
ไปหาสามีฝรั่ง” ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็น
ถึงการมองภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งอยู่ในสถานะ
ของความด้อยกว่าหญิงที่มีสามีคนไทย ซึ่งเป็น
มุมมองที่ตกค้างมาจากอดีตที่ภาพลักษณ์ของ
เมียฝรั่งมักจะเป็นไปในทางลบ เนื่องจากมีการ
มองถึงความเป็นเมียฝรั่งที่ยึดโยงกับความเป็น
เพศพาณิชย์เป็นอคติทางเชื้อชาติและอคติทาง
เพศอย่างหนึ่งที่สะท้อนการไม่เข้าใจปัญหาเชิง
โครงสร้ างอั นเป็ นแรงผลั กสำคั ญทำให้ เกิ ด
การแต่งงานข้ามชาติ อีกทั้งยังเป็นการมอง
เชื้อชาติของตนเองในฐานะที่เหนื อกว่ าเป็ น
มายาคติแบบชาติพันธุ์นิยม (Ethnocentric) ที่
ให้คุณค่ากับเชื้อชาติตนเองมากกว่าเชื้อชาติอื่น
(Allport, 1954: 29-34)
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าภาพลักษณ์ของ
เมียฝรั่งตั้งแต่อดีตมักเป็นไปในลักษณะด้านลบซึ่งผูก
ติดกับความเป็นเพศภาวะที่มองว่าหญิงที่แต่งงานกับ
ฝรั่งในยุคสงครามเวียดนามเป็นหญิงที่ออกนอกขนบ
ต่อมาเมื่อมีคนในชุมชนแต่งงานกับฝรั่งมากขึ้นมีการ
สร้างการยอมรับ โดยกลุ่มหญิงที่แต่งงานกับฝรั่งเป็น
กลุ่มที่คอยช่วยเหลือและเป็นเสาหลักของครอบครัว
รวมถึงการแบ่งปันให้กับชุมชน แต่อย่างไรก็ตามยังมี
ภาพลักษณ์ที่ยึดโยงกับความเป็นเพศภาวะที่มีการมอง
ภาพลักษณ์ของกลุ่มเมียฝรั่งในลักษณะของการแต่ง
กายออกนอกขนบและมีการเหมารวมไปถึงผู้หญิงใน
ชุมชนที่มีภาพลักษณ์ทางกายภาพใกล้เคียงกับกลุ่ ม
เมียฝรั่ง มุมมองของผู้หญิงที่ถูกตีตราและการเหมา
รวมทางเพศมองว่าเป็นการลดทอนคุณค่าของความ
เป็นหญิง และยังมีอคติที่อยู่บนพื้นฐานชาติพันธุ์นิยม
ทั้งนี้ในงานศึกษานี้ยังพบว่าภาพลักษณ์ของเมียฝรั่งที่
กลายเป็นแม่ของลูกครึ่งยังถูกส่งต่อมายังลูก
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2) การส่งต่อจากแม่สู่ลูก
ในยุคสงครามเวียดนามภาพลักษณ์ของลูกครึ่งใน
ชุมชนค่อนข้างเป็นไปในทางลบเช่นเดียวกับภาพลักษณ์ของ
แม่เนื่องจากมีการมองว่าลูกครึ่งมักเกิดจากแม่ที่เป็นเมียเช่า
ถือเป็นการดูหมิ่นและการเสียดสีอย่างหนึ่ง ดังกรณีข้อมูลของ
ครู แก้ ว (อายุ 51 ปี เพศหญิ ง) นั กเรี ยนยุ คหลั งสงคราม
เวียดนาม เล่าว่า “เพื่อนที่เป็นลูกครึ่งในสมัยนั้น ผู้ชายจะถูก
เรียกว่า บักหรั่ง และเรียกผู้หญิงว่า อีแหม่มและมีการดูหมิ่น
ลูกครึ่งที่เกิดจากการที่แม่เข้าสู่ธุรกิจบริการทางเพศ ทำให้แม่
เขากลายเป็นเมียเช่าพ่อที่เป็นทหารอเมริกัน นักเรียนลูกครึ่ง
บางคนจึงพยายามปกปิดอัตลักษณ์ของตัวเอง เช่น การย้อม
ผมให้เป็นสีดำ”
ต่อมาในยุคท่องเที่ยวเฟื่องฟูเกิดการแต่งงานข้าม
ชาติกับฝรั่งจำนวนมาก เมื่อกลุ่มเมียฝรั่งมีการสร้างการยอมรับ
ด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัว มีการครอบครอง
ทรัพย์สินและอำนาจการบริโภคและการให้ความช่วยเหลือ
แบ่งปันผ่านการบริจาคเงินให้ชุมชนเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้
กลุ่มเมียฝรั่งถูกมองจากคนในชุมชนและถือเป็นชนชั้นนำของ
ชุ มชนดั งที ่ กล่ าวไปก่ อนหน้ านั ้ น ภาพลั กษณ์ ด ั งกล่ าว
ยั งถู กส่ งต่ อมายั งลู กครึ ่ งที ่ อาศั ยอยู ่ ช ุ มชนชนบทอี สาน
ที ่ ถ ู กคาดหวั งให้ ไปเรี ยนในโรงเรี ยนที ่ ม ี ความพร้ อมด้ าน
ภาษาต่างประเทศมากกว่าโรงเรียนในชนบท แต่เมื่อลูกครึ่งเข้า
ไปเรียนร่วมกับนักเรียนกลุ่มหลักในโรงเรียนชนบทมักจะถูก
มองเป็นความแปลก อย่างกรณีของ เอ (อายุ 15 ปี เพศหญิง)
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เพื่อนร่วมชั้นเรียนของนักเรียนลูกครึ่งเล่าว่า
“ในตอนแรกคิดว่าลูกครึ่งน่าจะไปเรียนใน
เมืองกัน เพราะเขามีพ่อเป็นฝรั่งน่าจะมีเงิน
ส่งเสียเขาไปเรียนในเมืองได้ เพราะที่หมู่บ้าน
ก็มีลูกครึ่งแต่เขาจะไปเรียนโรงเรียนในเมือง
กัน พอมาเจอลูกครึ่งในโรงเรียนเราครั้งแรก
คิดว่าแปลกเหมือนกันที่มีฝรั่งมาเรียนด้วย”
จากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเหมา
รวมภาพลักษณ์เมียฝรั่งและครอบครัวข้ามชาติในฐานะชน
ชั้นนำของชุมชน อย่างไรก็ตามการแต่งงานข้ามชาติที่ไม่ได้
เป็นไปตามความคาดหวังของคนในชุมชนย่อมส่งผลต่ อ
ลูกครึ่งที่มักประสบกับปัญหาการถูกล้อเลียนหรือการดู
หมิ ่ นซึ ่งมักจะเป็นคำที่ ผลิ ตซ้ำมาจากยุ คหลั งสงคราม
เวียดนามที่ยังตกค้างมาถึงปัจจุบัน ดังเช่น คำว่า “อีฝรั่งดัง
โม บักฝะโหร่ย บักผมแดง” คำเหล่านี้แม้เป็นเสมือนคำที่
ใช้หยอกล้อกันแต่สร้างปมในใจซึ่งกลายเป็นความเครียด
ของนักเรียนลูกครึ่งได้เช่นกัน ดังกรณีของจิมมี่ (อายุ 16 ปี
เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “แรก ๆ ที่ได้ยินคำนี้
รู้สึกไม่ชอบเหมือนเขามองเราว่าเราแตกต่างไปจากเขา
เราก็เป็นคนเหมือนกันกับเขา ทำไมต้องมาเรียกเราแบบ
แปลก ๆ” นอกจากนั้นจากข้อมูลของแอ๋ม (อายุ 22 ปี เพศ
หญิง) พี่สาวของจิมมี่เล่าว่า “น้องเคยมาเล่าให้ฟังทุกวัน
น้องเครียดน้องไม่อยากไปโรงเรียนเลย เพราะมีแต่เพื่อนล้อ
ช่วงหลัง ๆ มาน้องน่าจะชินแล้วเลยไม่เล่าให้ฟังอีก”
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ซึ่งเป็นอคติที่เกิดจากความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ
ของคนในพื้นที่ Allport (1954: 29) มองว่าความแตกต่างทางเชื้อ
ชาตินำไปสู่การแสดงออกซึ่งอคติในรูปแบบต่าง ๆ ดังข้อมูลของ
รพี (อายุ 51 ปี เพศหญิง) แม่ของจิมมี่ เล่าว่า “ลูกได้เล่าให้ฟังว่า
มีเพื่อนมาล้อลูกว่า “บักฝรั่ง บักบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่น” ซึ่งเป็น
คำท้องถิ่นที่หมายถึงการมองเชื้อชาติที่แตกต่างไปจากคนกลุ่ม
หลักเมื่อถูกเพื่อนล้อเลียนบางครั้งไม่สามารถอดกลั้นได้จึงใช้
กำลังตอบโต้ก็มี ส่วนเจนนี่ (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่ง
อีกคนได้เล่าประสบการณ์การถูกเพื่อนล้อเลี ยนอัตลักษณ์ทาง
กายภาพของเธอว่า “มีเพื่อนมาเรียกว่าอีฝรั่งดังโม อีผมแดง”
จากสภาวะดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าแม้กลุ่มลูกครึ่งใน
สังคมไทยแม้จะได้รับการยอมรับจากสื่อโดยเฉพาะการเป็นดารา
นักแสดง ศิลปินหรือผู้ทำงานในอุตสาหกรรมบันเทิง ลูกครึ่งกลุ่ม
ดังกล่าวนั้นมักเป็นลูกครึ่งในครอบครัวชนชั้นกลางที่เรี ยนใน
โรงเรียนชั้นนำ ดังงานศึกษาของ ฉัตรติญา กระโจมทอง (2557)
ที่กล่าวถึงภาพลักษณ์ของดารานักแสดงที่เป็นลูกครึ่งมักได้รับ
การยอมรับจากสังคมไทย แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกครึ่งในพื้นที่
สนามวิจัยที่ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษามักเป็นลูกครึ่งที่ไม่ได้เป็นไปตาม
ความคาดหวังของคนในชุมชน เนื่องจากพ่อแม่มีการหย่าร้างกัน
บางครอบครั วพ่ อเสี ยชี ว ิ ตทำให้ ไม่ สามารถที ่ จะไปเรี ยนใน
สถานศึกษาที่คนในชุมชนคาดหวัง จึงเข้าเรียนในสถานศึกษาที่
อยู่ในชนบท โดยเฉพาะโรงเรียนประจำหมู่บ้าน โรงเรียนประจำ
อำเภอ การเข้าไปอยู่ในโรงเรียนในหมู่บ้าน โรงเรียนประจำอำเภอ
ถูกมองจากกลุ่มเพื่อนและคนในชุมชนในฐานะผู้มีความแตกต่าง
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จากคนกลุ่มหลัก ทำให้ประสบปัญหากับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับ
คนกลุ่มหลักในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะปัญหาการล้อเลียน
ทางด้านลูกครึ่งมีลักษณะทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น สีผิว สีผม
หรือลักษณะบนใบหน้าที่แตกต่างกับคนในพื้นที่ การล้อเลียน
และการเสียดสีในสภาวะดังกล่าวทำให้นักเรียนลูกครึ่งประสบ
ปัญหาสภาวะเครียดกลายเป็นปมในใจบางครั้งอาจจะตอบโต้ด้วย
กำลัง กลายเป็นความขัดแย้งระดับที่รุนแรงขึ้น
3) ลูกครึ่งกับความเป็นอื่น
ในบริบทชุมชนอีสานจะพบการล้อเลียนอัตลักษณ์ทางด้านกายภาพของ
นักเรียนลูกครึ่งอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะการมองลูกครึ่งในลักษณะความเป็นอื่นซึ่งเกิด
ขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนามและยังตกค้างมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกับอคติทาง
วัฒนธรรมในรูปแบบอื่นที่กล่าวไว้ก่อนหน้า ดังกรณีของแอน (อายุ 48 ปี เพศหญิง)
ลูกครึ่งช่วงสงครามเวียดนาม เล่าว่า “เคยถูกเพื่อนล้อเลียนเนื่องจากมีผมสีทอง และ
รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกับนักเรียนคนอื่น ๆ เพราะหน้าตาจะเหมือนกับฝรั่ง เลยถูก
เพื่อนเรียกว่าอีแหม่ม ตอนนั้นรู้สึกเครียดเหมือนกัน แต่ต่อมาคำเหล่านี้ได้กลายมา
เป็นคำเรียกที่กลายเป็นชื่อเล่นของตัวเองไปแล้ว จึงไม่รู้สึกเครียดและรู้สึกเฉย ๆ ไป
เลย” แม้ว่าลูกครึ่งบางคนจะมีลักษณะทางกายภาพที่ไม่ได้แตกต่างจากคนในพื้นที่
มากนัก แต่ยังมีลักษณะบางอย่างที่ยังโดดเด่นกว่าคนในพื้นที่ ดังกรณีของ เจนนี่
(อายุ 16 ปีเพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่งเล่าว่า “เคยถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องสีผม บางคน
เขาแปลกใจทำไมเข้ามาเรียนในโรงเรียนทำไมไม่ย้อมผมสีดำให้เหมือนกับคนอื่นก็มี
แต่พอเขามาดูหน้าแล้วเห็นว่าเป็นฝรั่ง เขายิ่งแปลกใจเลยว่าทำไมฝรั่งมาเรียนร่วมกับ
คนไทย ทำไมไม่ไปเรียนโรงเรียนที่มีลูกครึ่งหรือโรงเรียนที่มีฝรั่งเข้ามาเรียนเยอะ ๆ ที
แรกก็ทำให้เครียดมาก จริง ๆ อยากไปเรียนโรงเรียนแบบนั้นเหมือนกันแต่ไม่มีใครส่ง
เรียน พ่อก็เสียชีวิตแล้ว แม่ก็เป็นคนทำงานหาเงินคนเดียว”

การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่าใน
โรงเรียนที่มีลูกครึ่งที่มีลักษณะกายภาพไม่เหมือนกับ
นักเรียนกลุ่มหลักเข้ามาเรียนมักจะถูกตั้งคำถามต่อ
ภูมิหลังของพวกเขาซึ่งเป็นการมองนักเรียนลูกครึ่งใน
ลักษณะความเป็นอื่นที่ไม่เหมือนกับคนกลุ่มหลักแล้ว
จะต้องปรับแต่งอัตลักษณ์ของตนเองให้กลมกลืนกับ
คนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างการยอมรับ นอกจากนั้น
ในกรณี ของซาร่ า (อายุ 16 ปี เพศหญิ ง) นั กเรี ยน
ลูกครึ่งชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เล่าว่า “รู้สึกโกรธแม่หนู
ว่าทำไมไม่พาไปเกิดที่ฟินแลนด์ เพราะที่นั้นจะมีคน
เหมือนกันกับเรา แล้วเราจะไม่รู้สึกแปลก / ทีแรกรู้สึก
เครียดนะที่มีคนมาล้อเลียนเพียงเพราะเป็นลูกครึ่ง แต่
คิดว่าถ้าหากเขาไปอยู่ในประเทศยุโรปหรืออเมริกา
เขาก็คงถูกมองว่าแปลกและถูกบุลลี่เหมือนกัน”
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ภาวะของการถูกมองจากคนกลุ่มหลักในฐานะความเป็น
อื่นทำให้ลูกครึ่งหลายคนรู้สึกเป็นปมในใจและเผชิญกับความเครียด
กับการถูกมองอย่างแปลกแยก ลูกครึ่งหลายคนกล่าวว่าแม้จะมีความ
แตกต่างทางกายภาพแต่ได้สะท้อนความเป็นตัวตนที่มีความเป็นคน
เหมือนกันกับเพื่อนในโรงเรียนและคนในชุมชนด้วยเช่นกัน ดังกรณี
ของจิมมี่ (อายุ 16 ปี เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งเล่าว่า “ผมไม่ค่อย
ชอบที่มีคนมาเรียกผมว่า บักหรั่ง หรือ บักฝรั่ง เพราะคิดว่าเราเป็น
คนเหมือนกันกับเขา พูดภาษาอีสานได้ พูดไทยได้ ไม่เห็นว่าจะมี
ความแตกต่างอะไรจากเขา” รวมถึงกรณีของเจนนี่ (อายุ 16 ปี เพศ
หญิง) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่าตนเองไม่ได้มีความแตกต่างจากคนอื่น
เนื่องจากสามารถพูดภาษาอีสานได้เหมือนกับคนอื่นซึ่งสะท้อนให้ถึง
การเรียกร้องให้มองข้ามความแตกต่างทางด้านกายภาพ เนื่องจาก
มองว่าแม้จะมีลักษณะทางกายภาพแตกต่างกันแต่สามารถอยู่ร่วมกัน
ได้ แต่อย่างไรก็ตามนักเรียนลูกครึ่งยังได้เล่าว่าพวกเขาเริ่มชินชาและ
รู้สึกเพิกเฉยกับภาวะการถูกมองเป็นอื่นแล้ว ดังกรณีของรพี (อายุ 51
ปี เพศหญิง) แม่ของจิมมี่ เล่าว่า “บอกกับลูกว่าลูกก็ต้องทำใจ เพราะ
ลูกเป็นฝรั่ง พ่อของลูกก็เป็นฝรั่งจริง ๆ เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็
ยาก เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว” สอดคล้องกับข้อมูลของจิม
มี่ (อายุ 16 ปี เพศชาย) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “ผมเริ่มทำใจได้แล้ว
เพราะมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว จะให้ทำอย่างไร แต่ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ได้
อยากถูกมองแบบนี้” รวมถึงกรณีของซาร่า (อายุ 16 ปี เพศหญิง)
เล่าว่า “รู้ส ึกเฉย ๆ แล้ว แล้วแต่จะพูดเพราะยังไงก็ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้มาก คงรอเวลาถ้าสังคมนี้ตระหนักเรื่องการบุ ลลี่
มากกว่านี้คงจะดีกว่า”

การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี

อย่ า งไรก็ ต ามจากมุ ม มองของ
นั กเรี ยนและครู บางส่ วนยั งเห็ นว่ าการที่
ลูกครึ่งบางส่วนถูกเพื่อนล้อเลียนอัตลักษณ์
เป็นเรื่องปกติหรือธรรมดาไม่มีปัญหาอะไร
มากมาย อย่างกรณีของสุธน (อายุ 57 ปี เพศ
ชาย) เล่าว่า “ผมคิดว่าเด็ก ๆ เขาคงหยอกล้อ
กันเล่นตามประสาเด็ก เด็ก ๆ เขาไม่ได้ คิด
อะไรมากหรอก เพราะจริ ง ๆ ลู กครึ ่ งใน
อำเภอเราก็มีนานแล้ว แต่สมัยก่อนลูกครึ่งถูก
เพื่อนล้อเขาก็คงเครียดมาก แต่ทุกวันนี้ผมว่า
เขาคงไม่ ได้ ค ิ ดอะไรมาก เพราะน่ าจะชิ น
แล้ว” เช่นเดียวกับนักเรียนร่วมชั้นเรียน โด้
(อายุ 16 ปี เพศชาย) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 เล่าว่า “เห็นการพูดถึงเด็กลูกครึ่งใน
หมู่บ้านว่า บักฝรั่ง อีฝรั่ง บักผมแดง อีหัว
แดง ซึ่งใคร ๆ ก็เรียกแบบนี้กัน ผู้ใหญ่ก็เรียก
เด็กก็เรียก เราเรียกแบบนี้มาแต่ไหนแต่ ไร
ไม่เห็นจะเป็นเรื่องแปลก และปัจจุบันก็ไม่
เห็นเพื่อนว่าอะไร” รวมถึงกรณีครูสมชาย
(อายุ 38 ปี เพศชาย) ครูผู้สอนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ยังเล่าว่า “ผมก็เรียกเขา
นะว่า ฝรั่งน้อย แต่ที่เรียกนี้ไม่มองว่าจะไป
บุลลี่เขา เพราะผมคิดว่าผมเรียกแบบนี้ด้วย
ความเอ็นดูเขามากกว่า”
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จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึง
ภาวะของการละเลยต่ออคติทางวัฒนธรรมที่มีการผลิต
ซ้ำผ่านหลักสูตรแฝงซึ่งหลักสูตรแฝงเป็นหลักสูตรที่
นักเรียนเรียนรู้จากพฤติกรรมของครู ทั้งนี้เนื่องจาก
การที ่ ครู ย ั งเพิ กเฉยกั บภาวะอคติ ทางวั ฒ นธรรม
และการทำให้ เป็นเรื่ องปกติ (Normalization) และ
โรงเรียนยังไม่มีการพัฒนาหลักสูตรที่นำเอาประเด็น
ดังกล่าวเข้าสู่รายวิชาหรือการจัดประสบการณ์ เพื่ อ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนมุมมองอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ลักษณะการเพิกเฉยหรือการทำให้เป็นเรื่องปกติ
กลายในประเด็ น ดั ง กล่ า วถื อ เป็ น ปั ญ หาระดั บ
โครงสร้าง (Allport, 1954) นอกจากนั้นภาวะอคติทาง
วัฒนธรรมที่ยังดำรงอยู่ในพื้นที่โรงเรียนและชุมชนทำ
ให้ผู้วิจัยได้มุ่งไปที่การศึกษาประเด็นการจัดการกับ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในพื้นที่โรงเรียนและ
ชุมชนเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดและ
พัฒนาหลักหลักสูตรที่สนองต่อความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดการความ
หลากหลายทางวั ฒนธรรมของนั กเรี ยนในการอยู่
ร่ วมกั บความหลากหลาย ดั งที ่ ผ ู ้ ว ิ จ ั ยจะนำเสนอ
รายละเอียดต่อไปนี้
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5.2 การจั ดการความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของสถานศึกษาและชุมชน
จากมุมมองของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนที่มี
ต่อสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมใน
ปัจจุบันพบว่ามีรูปแบบในการจัดการสถานการณ์
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมหลายลักษณะดังนี้
5.2.1 การอดกลั้นต่ออคติทางวัฒนธรรม
จากการศึกษาการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
โดยเฉพาะนักเรียนลูกครึ่งที่เผชิญกับการถูกล้อเลียน การเสียดสี การดูหมิ่นและการ
ถูกทำให้เป็นอื่นทำให้พบว่ารูปแบบที่นักเรียนกลุ่มลูกครึ่งมักนำมาใช้ในการจัดการใน
สถานการณ์ข้ามวัฒนธรรมมากที่สุดคือ การอดกลั้นต่ออคติทางวัฒนธรรมที่ตนเอง
ได้รับจากคนกลุ่มหลัก ทั้งนี้กลุ่มนักเรียนลูกครึ่งมักนำปัญหาที่ตนเองเผชิญมาบอก
กล่าวกับผู้ปกครองดังกรณีของจิมมี่ (อายุ 16 ปี เพศชาย) ที่นำปัญหาที่ถูกบุลลี่จาก
เพื่อนมาเล่าให้แม่ฟังว่า “แม่เขาว่าให้แจ๊ค บักบ่คือบ้านคือเมืองเพิ่น” จากนั้น
ผู้ปกครองนักเรียนเลือกที่จะปลอบประโลมเพื่อให้ลูกยอมรับสภาวะที่เป็นอยู่ ดังกรณี
ของ รพี (อายุ 51 ปี เพศหญิง) แม่ของจิมมี่ที่บอกกล่าวกับลูกว่า “ลูกก็ต้องทำใจ
เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว เราจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ไม่ค่อยได้ ต้องยอมรับ
ไป” เช่นเดียวกับกรณีของเจนนี่ (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “เธอ
เองถูกเพื่อนกลั่นแกล้งมีการนำกระเป๋าไปซ่อน เธอเลือกใช้วิธีการบอกให้แม่ไปพูดกับ
ครูที่โรงเรียนขอให้ครูช่วยแก้ปัญหาที่เธอถูกเพื่อนรังแก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ปัญหาการ
ล้อเลียนอัตลักษณ์ของเธอลดลงแต่อย่างใด เธอจึงเลือกที่จะทำใจและยอมรับสิ่งที่
เป็นอยู่ในสังคมให้ได้” เช่นกันกับ ศรชัย (อายุ 42 ปี เพศชาย) น้าของเจนนี่ที่เล่าว่า
“ผมพยายามจะสอนหลานให้ใช้ชีวิตเหมือนคนอีสานทุกอย่าง สอนให้ทำมาหากิน
แบบคนอีสาน ติดดินทำทุกอย่างเหมือนคนอีสาน เพื่อไม่ให้เขารู้สึกแปลกแยก และให้
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เขามองว่าตัวเองก็อยู่ในสังคมอีสาน เป็นคนอีสานเหมือนกับคนอื่น ๆ เพื่อไม่ให้หลาน
รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างและทำให้เขาสามารถอยู่กับคนในสังคมอีสานให้ได้”
5.2.2 การเพิกเฉยและการทำให้กลายเป็นเรื่องปกติ
แม้ ว ่ าครอบครั ว ของนั กเรี ยนลู กครึ ่ งเล่ าว่ า มี
ประสบการณ์ในการเผชิญกับปัญหาอคติทางวัฒนธรรมแต่
อย่างไรก็ตามในมุมมองของผู้นำในชุมชนอย่างกรณีของจุ้น
(อายุ 51 ปี เพศชาย) สมาชิกสภาเทศบาลเล่าว่า “ในชุมชน
บ้านโคกไผ่ส ู งของเราเองมี ความหลากหลายทางเชื้ อชาติ
ค่อนข้างมาก เพราะมีผู้หญิงแต่งงานกับคนต่างชาติจำนวน
มาก รวมถึงยังมีผู้หญิงจากประเทศเพื่อนบ้านมาแต่งงานกับ
ผู้ชายในพื ้นที่ อี กด้วย ทำให้คนบ้ านโคกไผ่ ส ู ง เห็นความ
หลากหลายมานาน อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่อง
ปกติธรรมดาไม่น่าจะเป็นปัญหาของการอยู่ร่วมกันของคนใน
ชุมชนเท่าไหร่ เพราะแต่ละคนในตำบลบ้านโคกไผ่สูง เกิดมาก็
เห็นความหลากหลายตรงนี้อยู่แล้ว โดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เขา
เกิดมาเขาก็เห็นความหลากหลายในชุมชนเลย”
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ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนถึงการจัดการในสถานการณ์ความหลากหลายใน
ลักษณะการละเลย การเพิกเฉย และการทำให้เรื่องปกติที่เกิดในชุมชน เช่นเดียวกับ
ช่วงที่ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์นักเรียนลูกครึ่งในห้องอาเซียนศึกษามีครูท่านหนึ่งได้ร่วม
สัมภาษณ์ที่ในช่วงนั้นซาร่า (อายุ 16 ปี เพศหญิง) นักเรียนลูกครึ่งที่เล่าว่า “ตอนนี้ยัง
ถูกเพื่อนและรุ่นน้องล้อเลียน” ทำให้ครูที่ร่วมสัมภาษณ์เกิดคำถามด้วยความสงสัยจึง
สอบถามซาร่าว่า “จริงหรือที่เธอถูกเพื่อบุลลี่เพราะเธอเป็นลูกครึ่ง ครูนึกว่าสังคม
บ้านเราจะยอมรับกันแล้ว แต่ในช่วงสมัยที่ครูเป็นนักเรียนอาจจะใช่ แต่หลัง ๆ มานี้
บ้านเรามีคนแต่งงานกับฝรั่งมากขึ้น ครูนึกว่าสังคมบ้านเราจะยอมรับกันได้แล้ว ครูไม่
นึกว่าปัจจุบันยังมีแบบนี้อยู่”
จากข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าเป็น
ลักษณะของการเพิกเฉยต่อสภาวะปัญหา
อคติทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ในโรงเรี ยน
และชุมชน ที่ยังมีมุมมองว่ามีการยอมรั บ
ความหลากหลายทางวั ฒ นธรรมของ
โรงเรี ยนและชุ มชนแล้ ว แล้ วยั งมองว่ า
ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องกระทบกระทั่งกัน
ได้และเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ใช่
ปัญหาที่สำคัญมากนัก
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5.2.3 การกดทับทางเพศ
การกดทับเป็นการจัดการกับความหลากหลาย
ทางวั ฒนธรรมเพื ่ อไม่ ให้ เกิ ดปั ญหาความขั ดแย้ งจาก
ปรากฎการณ์ การแต่ งงานข้ ามชาติ ที่ ส ่ งผลต่ อมุ มมอง
ทางด้านเพศภาวะ ดังกรณีที่มีการเหมารวมภาพลักษณ์
เมี ยฝรั ่ งแล้ วส่ งผลต่ อนั กเรี ยนวั ยรุ ่ นที ่ ม ี บ ุ คลิ กภาพ
เหมือนกับกลุ่มเมียฝรั่ง เช่นภาพลักษณ์เมียฝรั่งเป็นผู้หญิง
ผิวคล้ำ ตัวเล็กและแต่งตัวออกนอกขนบ ในมุมมองของ
คนในพื้นที่ยังมองว่าการแต่งตัวของผู้หญิงควรอยู่ในฐานที่
ควรเรียบร้อยแต่งตัวมิดชิด ซึ่งเป็นการประกอบสร้างจาก
มโนทัศน์ของชนชั้ นกลางที่ ถู กส่ งต่ อผ่ านสื่ อ ทำให้ ใน
ชุมชนมีการประกอบสร้างภาพลักษณ์ของผู้หญิงจะต้อง
แต่งตัวเรียบร้อย มิดชิด แต่ผู้หญิงที่เป็นเมียฝรั่งส่วนหนึ่ง
ได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่วัฒนธรรมแบบตะวันตก การแต่งตัว
จึงเป็นเรื่องสิทธิที่พวกเธอสามารถเลือกที่จะแต่งอย่างไรก็
ได้จึงไม่เห็นว่าควรอยู่ในกรอบเพศภาวะ หรือการสร้าง
ความเป็นหญิงที่สังคมสร้างขึ้น แต่พวกเธอสามารถที่จะ
เลือกแต่งกายได้ตามปรารถนาของพวกเธอ แต่เมื่อวัยรุ่น
แต่งตัวตามปรารถนามักจะถูกมองคนในชุมชนเองว่าพวก
เธอแต่งตัวเหมือนเมียฝรั่ง แม้ว่าพวกเธอจะไม่ได้มีความ
ปรารถนาจะมี ค ู ่ ครองเป็ นคนต่ างชาติ ก ็ ตาม สะท้ อน
ภาวการณ์กดทับเพศภาวะที่ดำรงอยู่ในสังคม เป็นภาวะที่
ต้องสร้างความเข้าใจใหม่เพื่อสร้างความเท่าเทียมทางเพศ
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5.2.4 การขัดเกลาโดยตรง
จากการศึกษารูปแบบการจัดการกับปัญหาอคติทาง
วัฒนธรรมในโรงเรียน พบว่ามีการใช้วิธีการขัดเกลาโดยตรง ดัง
กรณีครูที่ทำหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนั้นได้
อธิ บ ายว่ า เมื ่ อ พบเห็ น การล้ อ เลี ย นหรื อ การเสี ย ดสี อั น
เนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านหน้าตา บุคลิกภาพ สำเนียง
ภาษาในชั้นเรียนหรือในโรงเรียน มักจะจัดการด้วยวิธีการบอก
และอธิบายอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับปัญหาการบุลลี่ หรื อ
ปัญหาการข่มแหงรังแกด้วยการบอกให้นักเรียนที่กำลังล้อเลียน
สำเนียงหรือล้อเลียนหน้ าตาหยุดการนั้นเลย ดังกรณีของครู
นิตยา (อายุ 30 ปี เพศหญิง) ครูผู้สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 เล่าว่า “เราใช้วิธีการบอกโดยตรง เช่น เมื่อเห็นเด็กกำลัง
จะบุลลี่ก ั นเรื ่ องหน้ าหน้ าตา จะบอกว่ าให้ หยุ ดการกระทำ
เดี๋ยวนี้ และพยายามอธิบายว่าถ้าเธอเป็นเขาเธอจะรู้สึกอย่างไร
เพื่อให้เด็กที่กำลังบุลลี่อยู่ได้หยุดการกระทำนั้น” เช่นเดียวกัน
กับกรณีของครูวิภา (อายุ 30 ปี เพศหญิง) ครูผู้สอนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อธิบายว่า “ในชั้นเรียนถ้าหากมีการรังแก
ด้วยวาจาเนื่องมาจากหน้าตา บุคลิกหรือสำเนียงภาษากันแล้ว
เรามักใช้วิธีในการบอกกับนักเรียนโดยตรงและขอให้หยุดการ
กระทำนั้น เนื่องจากในสังคมตอนนี้กำลังจะตระหนักถึงปัญหา
เหล่านี้จึงอยากให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ด้วยเช่นกัน
ทุกคนมีความเป็นคนเหมือนกัน สามารถอยู่ด้วยกันเพราะความ
แตกต่าง”
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นอกจากนั้นในช่วงการเข้าแถวหน้าเสา
ธงผู้วิจัยยังสังเกตว่ามีครูเวรได้พูดถึงปัญหาการ
บุลลี่หรือปัญหาการกลั่ นแกล้ งอันเนื ่ องมาจาก
ความแตกต่างทางด้านรูปร่าง หน้าตา สีผิว ซึ่งครูมี
การกล่าวถึงปัญหาการบุลลี่ว่า “เมื่อคืนครูเห็นการ
แชร์ข่าวเกี่ยวกับปัญหาการบุลลี่ ทั้งการล้อเลียน
เสียดสี รูปร่างหน้าตา และกลายเป็นปัญหาต่อการ
ใช้ชีวิตของคนที่ถูกบุลลี่ ครูจึงอยากฝากนักเรียน
ว่า ขอให้ตระหนักในเรื่องนี้ และครูไม่อยากได้ยิน
ว่าจะมีปัญหาเหล่านี้ในโรงเรียนของเรา”
หากวิเคราะห์ตามระดับความเป็น
พหุวัฒนธรรมศึกษาการขัดเกลาโดยตรงนั้นยัง
อยู่ในระดับพื้นผิวซึ่งยังไม่ช่วยให้เกิดการเข้า
ใจความหลากหลายในเชิงลึกและยังไม่สามารถ
ที่จะพัฒนามุมมองทัศนะที่เกี่ยวข้องกับความ
หลากหลายที ่ จ ะนำไปสู ่ ก ารลดอคติ ท าง
วัฒนธรรมลงได้ตามแนวคิดของ Banks (2015)
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5.2.5 การยอมรับความหลากหลายในระดับพื้นผิว
เมื่อใช้กรอบการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของสถานศึกษาตามแนวทางของ Banks (2015) พบว่า
การจัดการเรียนการสอนพหุวัฒนธรรมศึกษาในระดับ Contribution Approach เป็น
การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมในขั้นเริ่ มต้ น แต่ทำให้เห็นได้ ว ่ าใน
โรงเรียนเริ่มมีการตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงที่เกิดจากการกลั่นแกล้งอันมาจาก
พื้นฐานความแตกต่างทางด้านกายภาพ แต่เป็นลักษณะการบอกหรือการใช้วิธีการ
สอนแบบทางตรง (Direct Instruction) มากกว่าการให้นักเรียนร่วมกันถอดบทเรียน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปรากฎการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอีกทั้งในการ
จัดกิจกรรมพิเศษ อาทิ กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ที่หอประชุมอเนกประสงค์มักเป็น
การจัดนิทรรศการ การแสดงการเต้นรำ และการแสดงวงดนตรี ทั้งนี้โรงเรียนยังมีการ
จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม อาทิ วันภาษาไทยแห่งชาติที่จะมีการแข่งขัน
ประกวดการแต่งกลอน การเขียนเรียงความ การประกวดตัวละครในวรรณคดีไทย
การประกวดการทำขนมไทย ซึ่งเป็นการนำเสนอวัฒนธรรมในมิติเชิงวัตถุ ซึ่งเป็นเพียง
พื ้ นผิ วของการนำเสนอเนื ้ อหาทางวั ฒนธรรม และยั งเป็ นการนำเสนอเนื ้ อหา
วัฒนธรรมเชิงเดี่ยว แม้ว่าจะมีการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมไทยแล้วก็ตาม แต่
ยังเน้นการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมแบบทางการตามฉบับมาตรฐานที่มาจาก
ส่วนกลาง อีกทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษที่นำเสนอวัฒนธรรมอื่นที่ไม่ใช่วัฒนธรรมไทย
ดังเช่น การจัดกิจกรรมวันอาเซียนที่มีการกำหนดกิจกรรมทั้งการจัดนิทรรศการให้
การให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนและการแสดงทางวัฒนธรรม
ของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน แต่จากการสังเกตการจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมมักมุ่งนำเสนอแค่เพียงวัฒนธรรมเชิงวัตถุ อาทิ ต้นไม้ ดอกไม้ การแต่งกาย
อาหารประจำชาติ คำทักทาย ตัวอย่างคำและความหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวั น
ซึ่งคล้ายคลึงกับการนำเสนอประเพณีและวัฒนธรรมธรรมไทย ถือเป็นการยอมรับ
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วัฒนธรรมอื่นที่ยังห่างไกลจากการนำเสนอพหุวัฒนธรรม
ศึกษาเชิงวิพากษ์ซึ่งเป็นพหุวัฒนธรรมศึกษาที่มีมุมมองไป
ไกลกว่าการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรมในแง่ของ
ความสวยงามทางวัฒนธรรมแต่ให้ ความสำคัญกั บ การ
วิพากษ์วาทกรรม การมองเห็นความไม่เป็นธรรมในสังคม
การรื้อสร้างแนวคิดกระแสหลักและมุ่งการเปลี่ยนแปลง
(Transformative) (Vavrus, 2014) ทั้งนี้ นงเยาว์ นาวรัตน์
(2561) อธิบายเพิ่มเติมว่าพหุวัฒนธรรมศึกษาเชิงวิพากษ์
ยังมีลักษณะการท้าทายต่อข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ ทางชน
ชั้นและความไม่เป็นธรรมในสังคม รวมถึงการต่อต้านการ
เลือกปฏิบัติแบบอื่นที่ดำรงอยู่ระดับโครงสร้าง เป็นพหุ
วัฒนธรรมศึกษาที่อยู่ภายใต้แนวคิดการศึกษาเชิงวิพากษ์
(Critical Pedagogy) เพื ่ อ เสริ ม สร้ า งพลั ง อำนาจของ
นักเรียนที่จะนำไปสู่ความเข้าใจเงื่อนไขทางด้านเศรษฐกิจ
และการเมือง
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นอกจากนั ้ นผู ้ ว ิ จ ัยยังพบรู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เกี่ยวข้องกับ
การนำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมในกลุ่ ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
แต่การนำเสนอเนื้อหาทางวัฒนธรรมในระดับชั้นเรียน
ยังนำเสนอเนื้อหาเชิงเดี่ยวที่ยึดแนวทางการจัดการ
ศึกษาจากหลักสูตรส่วนกลางที่ยังไม่มีการบูรณาการ
หรือนำความเป็นชุมชนและท้องถิ่นเข้าสู่ชั้นเรียนการ
จัดการศึกษาดังกล่าวยังเป็นการทำงานหลักสูตรแบบ
Mean-End ที ่ เคร่ งครั ดกั บจุ ดหมายและเนื ้ อหาที่
กำหนดมาจากส่วนกลางถือเป็นการทำงานหลักสูตร
แบบสมัยใหม่นิยม (Doll, 1993) ทั้งนี้ Apple (2012)
มองว่าหลักสูตรที่เคร่งครัดกับความรู้ฉบับทางการจะ
ทำให้ครูเป็นแค่เพียงนักเทคนิคในการส่งต่อความรู้
จากหลั กสู ตรสู ่ น ั กเรี ยน จึ งควรมี การทบทวนและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาหลักสูตรมาสู่แนว
แนวคิดหลังสมัยใหม่ (Postmodern Curriculum) ที่
เน้นการทำความเข้าใจหลักสูตรในเชิงบูรณาการ การ
ทำงานร่วมกันของครู นักเรียน ชุมชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Pinar, 1975)
และปรับเปลี่ยนมาสู่การให้ความสำคัญกับกระบวน
การอั ต ชี ว ประวั ต ิ (Autobiography) ที ่ เ น้ น การ
สืบเสาะเพื่อเข้าใจตนเอง (Pinar, 1994)
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6. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาสภาพปัจจุบันของการปะทะสังสรรค์ทางวัฒนธรรม และคติทาง
วัฒนธรรมในบริบทพื้นที่ชุมชนบ้านโคกไผ่สูง (ชื่อสมมุติ) และโรงเรียนหนองไผ่กลาง
วิทยาชื่อ (ชื่อสมมุติ) ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแต่งงานข้ามชาติเกิดขึ้นจำนวนมาก ผู้วิจัยได้
ค้นพบว่าอคติทางวัฒนธรรมที่มีต่อลูกครึ่งมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ การ
แต่งงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนาม ทั้งนี้อคติทางวัฒนธรรมที่
เกิดขึ้นในยุคสงครามเวียดนามมักมีความเกี่ยวข้องกับความเป็นเพศภาวะในสังคมไทย
และสังคมอีสานโดยเฉพาะบทบาทหรือการแสดงออกทางเพศของผู้หญิงที่ต้องเป็นไป
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีนิยมและภาพของความเป็นกุลสตรีไทย แต่อย่างไรก็
ตามหญิงที่แต่งงานข้ามชาติในยุคสงครามเวียดนามมักถูกเหมารวมที่เชื่อมโยงกับ
ความเป็นเพศพาณิชย์หรือการเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศ มีการเหมารวมการแต่งงาน
ข้ามชาติมาจากหญิงที่ต้องการยกระดับชีวิตของตนเองซึ่งเป็นผลมาจากเงื่อนไขทาง
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ทำให้ลูกครึ่งที่ในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นถูกมองและถูกดูหมิ่น
ที่เชื่อมโยงกับความเป็นแม่ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานของ Lapanun (2019) ที่
กล่าวถึงอคติทางเพศที่มีต่อหญิงแต่งงานข้ามชาติและครอบครัวเป็นผลมาจากการ
เชื่อมโยงกับการเข้าสู่อุตสาหกรรมทางเพศก่อนการแต่งงาน นอกจากนั้นพัชรินทร์
ลาภานันท์ และ อิริค ทอมพ์สัน (2561) ยังอธิบายว่าการแต่งงานข้ามชาติไม่ได้ยึดติด
อยู่กับปัจจัยทางด้านวัตถุหรือเงื่อนไขของการแต่งงานที่เป็นผลมาจากปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ที่ทำให้ผู้หญิงเข้าสู่ความสัมพันธ์แบบนี้อย่างเดียว และการอธิบายแบบนี้
เป็นมุมมองที่เหมารวมและคับแคบเกินไป แม้ว่าในยุคต่อมาการแต่งงานข้ามชาติของ
ชาวบ้านโคกไผ่สูง (ชื่อสมมุติ) จะได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนและสังคมในวงกว้าง
เนื่องจากหญิงที่แต่งงานข้ามชาติสร้างการยอมรับด้วยการยกระดับคุณภาพชีวิต
ตนเองและครอบครัว รวมถึงยังให้ความช่วยเหลือแบ่งปันให้กับชุมชนการได้รับการ
ยอมรับจากการสร้างฐานความเป็นอยู่ที่สูงขึ้นนี้เองยังทำให้ภาพลักษณ์ที่มีเมียฝรั่งซึ่ง
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เป็นแม่ของนักเรียนลูกครึ่งเป็นไปในลั กษณะ
เหมารวม โดยมีการมองว่ าครอบครั วของผู ้ ที่
แต่งงานข้ามชาติมักเป็นผู้มีฐานะดีหรือเป็นชน
ชั้นนำในชุมชนซึ่งทัศนะแบบนี้ยังพบได้จากงาน
ศึ กษาการแต่ งงานข้ ามชาติ ในชุ มชนอื ่ นด้ ว ย
เช่ น กั น ดั ง เช่ น งานศึ ก ษาของ พั ช ริ น ทร์
ลาภานันท์ และ อิริค ทอมพ์สัน (2561) ที่ศึกษา
การแต่งงานข้ามชาติบ้านนาเจริญ (ชื่อสมมุติ)
ซึ ่ ง ได้ อ ธิ บ ายมุ ม มองหรื อ ความเข้ า ใจของ
ชาวบ้านนาเจริญ (ชื่อสมมุติ) ที่มีต่อการแต่งงาน
ข้ ามชาติ ท ี ่ มองว่ าการแต่ งงานข้ ามชาติ เป็ น
หนทางที่จะทำให้ผู้หญิงที่เข้าสู่ความสัมพั นธ์
แบบนี้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมี มุมมองหรื อ
ทัศนะแบบนี้ส่งผลทำให้มีการมองว่าลูกครึ่งที่มา
จากครอบครัวที่มีการแต่งงานข้ามชาติควรไป
เรียนโรงเรียนที่มีค่าใช้จ่ายในการศึกษาสูงด้วย
เช่นกัน แต่อย่างไรก็ตามลูกครึ่งในครอบครัวที่ไม่
สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้ทำให้
เด็กนักเรียนลูกครึ่งเหล่านั้นต้องเผชิญกับภาวะ
การถูกเสียดสี เช่น การกล่าวถึงลูกครึ่งที่เข้าไป
เรี ยนในโรงเรี ยนชนบทว่ า “ไม่ ตรงปก” และ
ลูกครึ่งที่เรียนในโรงเรียนชนบทยังประสบกั บ
ภาวะการถูกดูหมิ่น การถูกล้อเลียน และการ
เสียดสี
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ความเป็นลูกครึ่ง ภาวะทัศนคติในเชิงลบหรือ
อคติ ทางวั ฒนธรรมที ่ ม ี ต ่ อลู กครึ ่ งมั ก ถู ก
ละเลยหรือมองข้ามจากสถานศึกษาที่ลูกครึ่ง
เข้ าไปศึ กษา ภาวะเช่ นนี ้ ถ ื อเป็ นทางอคติ
ทางวัฒนธรรมสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี
ของ Allport (1954) ที ่ ม ี มองว่ าอคติ ท าง
วั ฒ นธรรม (Prejudice) เป็ น กระบวนการ
ภายในจิตหรือเป็นปรากฏการณ์เกี่ยวข้องกับ
สภาวะจิตใจของมนุ ษย์ ที่ มี การก่ อตั วและ
พัฒนาขึ้นท่ามกลางบริบททางสังคมและมัก
แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การดูหมิ่นดู
แคลนคนต่างวัฒนธรรมหรือคนที่มีพื้นฐาน
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตน โดยอคติทาง
วัฒนธรรม (Prejudice) ในระดับปัจเจกมักมา
จากการมีทัศนคติด้านลบต่อคนหรือกลุ่มคน
ที ่ ไม่ เหมื อนกั บตนมั กแสดงออกมาทั ้ งใน
รูปแบบการดูหมิ่น การเสียดสี การดูแคลน
เป็ น ต้ น อย่ างไรก็ ต ามแม้ ว ่ า ในปั จ จุ บั น
ภาพลั กษณ์ และมุ มมองที ่ ม ี ต ่ อลู ก ครึ ่ ง ที่
ปรากฏในสังคมไทยโดยทั่วไปจะมีการยอมรับ
หรื อ การยกย่ อ งลู ก ครึ ่ ง โดยเฉพาะการ
นำเสนอภาพความเป็นลูกครึ่งในสื่อต่าง ๆ
และการกล่าวถึงลูกครึ่งในงานศึกษาที่ผ่าน
ที่มากล่าวถึงลูกครึ่งว่าได้รับการยอมรับจาก
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สังคมไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการที่ลูกครึ่งได้
เข้าไปสู่พื้นที่ของการทำงานบันเทิงในฐานะ
ดาราหรื อนั กแสดงเนื ่ องจากลั กษณะทาง
กายภาพของลู กครึ ่ งได้ ร ั บความนิ ยมจาก
สังคมไทยดังงานศึกษา ฉัตรติญา กระโจมทอง
(2557) ที่เห็นว่าดาราหรือนักแสดงที่ได้รับ
ความนิยมในสังคมไทยมักมีลักษณะทางด้าน
กายภาพเป็นลูกครึ่ง อย่างไรก็ตามข้อค้นพบ
ในงานศึ กษาวิ จ ั ยครั ้ งนี ้ จะขั ดแย้ งกั บงาน
ศึกษาดังกล่าวเนื่องจากข้อค้นพบสำคั ญใน
งานศึกษานี้เป็นการเปิดเผยให้เห็นมุมมองอีก
ด้านที่มีต่อลูกครึ่ง โดยเฉพาะลูกครึ่งในชุมชน
ที่ผู้วิจัยเข้าไปศึกษาที่พบว่าเรื่องเล่าของแม่
ลูกครึ่งและเรื่ องเล่ าของลู กครึ่ ง แม้ว ่ าจะ
ได้รับการกล่าวถึงลักษณะทางด้านกายภาพ
ในทางชื่นชม โดยเฉพาะการกล่าวถึงหน้าตา
ที่คนในสังคมไทยปรารถนา แต่ยังมีภาพของ
อคติ ทางวั ฒนธรรมที ่ ม ี ต ่ ออั ตลั กษณ์ ข อง
ความเป็ น ลู ก ครึ ่ ง ทั ้ ง ในรู ป แบบของการ
ล้อเลียน การเสียดสีอัตลักษณ์ รวมถึงการ
ขบขันความเป็นลูกครึ่งที่พบอยู่บ่อยครั้งด้วย
เช่นกัน
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นอกจากนั้นยังพบอคติทางวัฒนธรรมระดับโครงสร้างที่ยังดำรง
อยู่ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นผลมาจากการ
แต่งงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการละเลยปัญหาอคติทางวัฒนธรรมระดับ
ปัจเจกในระบบการศึกษา ซึ่งกลายเป็นปัญหาระดับโครงสร้างทั้งนี้
เนื่องจากการศึกษาการจัดการกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
โรงเรียนหนองไผ่กลางวิทยา (ชื่อสมมุติ) ชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนยังละเลย
อคติทางวัฒนธรรมที่ยังดำรงอยู่ในพื้นที่โรงเรียน เนื่องจากยังไม่มีการ
นำประเด็นความหลากหลายที่สะท้อนความเป็นชุมชนอย่างแท้จริงเข้า
สู่ชั้นเรียน อย่างไรก็ตามแม้โรงเรียนจะมีการเปิดพื้นที่ให้กับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่นและระดั บสากลบ้างแล้ว
แต่จากการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนพบว่าโรงเรียนมัก
นำเสนอวั ฒนธรรมในระดั บพื ้ นผิ ว กล่ าวคื อไม่ เคยมี การนำเสนอ
ปรากฎการณ์ ความหลากหลายทางวั ฒนธรรมของชุ มชนนั กเรี ยน
โดยเฉพาะการนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแต่งงานข้ามชาติและ
ความหลากหลายทางเชื้อชาติของนักเรียนเข้าสู่ชั้นเรียนอย่างจริงจัง
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติมดี อาพัทธนานนท์ (2556) ที่เห็นว่า
พหุ ว ั ฒนธรรมศึ กษาที ่ นำเสนอในแบบเรี ยนไทยมั กจะนำเสนอใน
ระดั บพื ้ นผิ วและเป็ นการนำเสนอเชิ งวั ตถุ อี กทั ้ งในงานวิ จ ั ยของ
Arphattananon (2017) ยังอธิบายถึงพหุวัฒนธรรมศึกษาในประเทศ
ไทยที่แม้จะมีกฎระเบียบหรือนโยบายการศึกษาที่สะท้อนถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมแต่รูปแบบการนำเสนอความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเป็นลักษณะการกลืนกลายทางวัฒนธรรมที่ให้ภาพความเป็น
ไทยที่มีเอกภาพ ซึ่งไม่เพียงพอที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้
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7. บทสรุป
จากการศึกษาการปะทะสังสรรค์และอคติทาง
วัฒนธรรมจากมุมมองของคนในพื้นที่โรงเรียนและ
ชุมชนพบว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความหลากหลายทาง
วั ฒ นธรรมเป็ น ผลมาจากการแต่ ง งานข้ า มชาติ
โดยเฉพาะการแต่งงานข้ามชาติระหว่างหญิงในชุมชน
กับชายชาวตะวันตก ซึ่งกลุ่มหญิงที่แต่งงานข้ามชาติ
ดังกล่าวนั ้ นมั กจะถู กนิ ยามจากคนในพื้ นที่ว ่ าเป็ น
“กลุ่มเมียฝรั่ง” ทั้งนี้ในอดีตตั้งแต่ยุคสงครามเวียดนาม
หรือช่วง พ.ศ. 2508-2518 มีการมองกลุ่มเมียฝรั่งใน
ลักษณะด้านลบซึ่งผูกติดกับความเป็นเพศพาณิชย์
การเป็นเมียเช่าซึ่งภาพลักษณ์ดังกล่าวได้ส่งผลต่อการ
ล้อเลียนและเสียดสีของลูกครึ่งด้วยเช่นกัน ในช่วงการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตั้งแต่ยุค 1980 เป็นต้น
มา การแต่งงานข้ามชาติในชุมชนเพิ่มขึ้นและกลุ่มเมีย
ฝรั ่ งได้ สร้ างการยอมรั บจากคนในชุ มชนด้ วยการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวให้มี
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการบริจาคเงินและการช่วยเหลือ
ชุมชนในการทำกิจกรรมต่าง ๆ กลายเป็นกลุ่มชนชั้น
นำในหมู่บ้าน แต่อย่างไรก็ตามยังมีมุมมองที่ที่ตกค้าง
มาจากอดีตและมุมมองเหล่านี้ยังส่งผลต่อการตีตรา
และการเหมารวมทางเพศต่อผู้หญิงในชุมชน อีกทั้งยัง
ส่ งผลต่ อกลุ ่ มลู กครึ ่ งที ่ เกิ ดจากครอบครั วที ่ ม ี การ
แต่งงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุ่มลูกครึ่งที่ไม่ได้เป็น
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ตามความคาดหวังของคนในชุมชนและได้เข้าไปเรียนใน
โรงเรียนประจำหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ จะถูกมอง
เป็นอื่นเนื่องจากสัดส่วนของกลุ่มลูกครึ่งที่อยู่ในโรงเรียน
ดังกล่าวมีจำนวนน้อย มีภาพลักษณ์ที่มองว่ากลุ่มลูกครึ่ง
มาจากกลุ่มครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยของชุมชน แต่
อย่างไรก็ตามภายหลังการแต่งงานยังมีครอบครัวที่มีการ
หย่าร้างกันเกิดขึ้นซึ่งครอบครัวดังกล่าวไม่ได้ไปตาม
ความคาดหวังของคนในชุมชน กลุ่มลูกครึ่งในครอบครัว
ดังกล่าวมักจะถูกตั้งคำถามถึงภูมิหลังครอบครัว มีการ
มองลูกครึ่ งในลั กษณะความเป็ น อื ่ น อีกทั้งยั งมี การ
ทึ ก ทั ก เอาว่ า มี ก ารยอมรั บ ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมจากคนในชุมชนแล้วเป็นมุมมองที่จะต้องมี
การปรับเปลี่ยนเพื่อนำไปสู่การหาผลในการอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข กับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ทั้งนี้การจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย
ของโรงเรียนและชุมชนมักอยู่ในรูปแบบการใช้ภาวะอด
กลั้น การกดทับ การเพิกเฉย การละเลยหรือการทำให้
ภาวะที่ผิดปกติกลายเป็นภาวะผิดปกติอีกทั้งระดับของ
การจัดการกับปัญหาความขัดแย้งทางวัฒนธรรมในพื้นที่
ของโรงเรี ยนยั งเป็ นการยอมรั บความหลากหลายใน
ระดั บพื ้ นผิ วที ่ ครู เลื อกใช้ ว ิ ธ ี การจั ดการบอกกล่ าว
โดยตรงในชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหา
การอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
และการบอกกล่าวโดยตรงระหว่างการทำกิจกรรมหน้า
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เสาธง นอกจากนั้นในส่วนการจั ดกิจกรรมเพื่ อสร้ าง
ความเข้าใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม โรงเรียน
ซึ ่ งมี การจั ดกิ จ กรรมพิ เศษที ่ มี การนำเสนอเนื ้ อหา
ทางด้านวัฒนธรรม เช่น วันอาเซียน วันภาษาไทยแม้ว่า
จะมีการนำเสนอหรือการเปิดกว้างสำหรับวัฒนธรรมอื่น
ที่มีความหลากหลาย แต่ก็ยังพบว่าส่วนใหญ่เป็นการ
นำเสนอเนื ้ อหาทางวั ฒนธรรมในกิ จกรรมพิ เศษของ
โรงเรียนมักจะเป็นการนำเสนอปัญหาความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในเชิงวัตถุและความสวยงามของประเพณี
และวัฒนธรรมมากกว่ าจะเป็นการนำเสนอเนื ้ อหาที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการอยู่ร่วมกับความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรม นอกจากนั้นในชั้นเรียนโดยเฉพาะในรายวิชา
สังคมศึกษาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่เป็นกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอ บทเรียนที่
นำเสนอความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามหลักสูตร
แกนกลางยังพบว่าส่วนใหญ่จะเน้นการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรแกนกลางอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการ
นำเอาประสบการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
พื้นที่ชุมชนเข้าสู่ชั้นเรียน อีกทั้งยังเห็นการดำรงอยู่ของ
วาทกรรมทางวั ฒ นธรรมที ่ จรรโลงวั ฒ นธรรมแบบ
มาตรฐานที่ถูกกำหนดมาจากส่วนกลาง ถูกผลิตซ้ำและ
ส่ งต่ อผ่ านหลั กสู ต ร จึ งทำให้ ผ ู ้ เรี ย นเข้ า ใจความ
หลากหลายทางวั ฒนธรรมแบบพื ้ นผิ ว ที ่ เป็ น ความ
สวยงาม เป็นภาวะปกติมากกว่าจะเห็นความขั ดแย้ ง
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ความไม่เป็นธรรมหรือความไม่สมดุลในการจัดการเรียน
การสอนที่ปราศจากมุมมองที่หลากหลาย
จากผลการวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการเปิดเผยให้
เห็นถึงมุมมองอีกด้านที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในพื้นที่ที่มีการแต่งงานข้ามชาติ ทั้งการเผยให้เห็น
ถึงอคติทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่ทั้งในระดับปัจเจกและระดับ
โครงสร้าง งานศึกษาดังกล่าวเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคั ญที่จะ
นำไปสู ่ การกำหนดนโยบายหรื อการกำหนดแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตรที่ใส่ใจต่อความเป็นชุมชนเป็นฐานเพื่อสร้าง
แนวทางการอยู่ร ่วมกันกับความหลากหลายโดยเฉพาะนั ก
การศึกษาหรือนักพัฒนาหลักสูตร และชุมชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาควรร่วมมือและให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาสูตรที่สนองต่อความหลากหลายในชุมชนเพื่อให้
หลักสูตรสนองความเป็นชุมชนอย่างแท้จริงด้วยการนำเอา
ประสบการณ์หรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตและสังคมของ
ผู้เรียนเข้าสู่ชั้นเรียน โดยเฉพาะการนำเอาประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับปรากฎการณ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในชุมชนเข้า
สู่ชั้นเรียนเพื่อให้นักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอันจะ
เป็นหนทางที่จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหลากทางวัฒนธรรม
ในพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งและนำไปสู่การลดอคติทางวัฒนธรรมลง
อันเป็นหนทางการอยู่ร่วมกันกับความหลากหลายอย่างเข้าใจ

การปะทะสังสรรค์ อคติทางวัฒนธรรมและการจัดการกับสถานการณ์ความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม: กรณีศึกษาการแต่งงานข้ามชาติในพื้นที่ชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี
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บทคัดย่อ
บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์
พื้นบ้านอีสาน เพื่อเทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ซึ่งเป็นผู้
มีประสบการณ์ ทั้งในด้านการแสดง และการสร้างสรรค์การแสดง เป็นที่ประจักษ์
อย่างมากมาย โดยศึกษาผ่านการแสดงชุด “เทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม” การ
แสดงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี การแสดงประกอบขบวนเทียนหลวง
พระราชทานประเพณีแห่เทียนพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2562 ด้วยการ
สั ง เกตและการสั ม ภาษณ์ จากนั ้ น ทำการวิ เ คราะห์ เ นื ้ อ หาภายใต้ แ นวคิ ด
นาฏยประดิ ษฐ์ ของศาสตราจารย์ ก ิ ตติ ค ุ ณ ดร.สุ รพล วิ ร ุ ฬห์ ร ั กษ์ และผู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร และนำเสนอข้อมูลด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่ า มีกระบวนการทำงาน 5 ขั้นตอน คือ 1) วางแผนการแสดง
2) ประเมินขอบเขต และข้อจำกัดของการแสดง 3) ออกแบบการแสดง 4) ฝึกซ้อมการ
แสดง 5) ดำเนินการแสดงโดยมีแนวคิด และกลวิธีในการออกแบบการแสดงดังนี้ ด้าน
กลอนลำ ต้องใช้คำราชาศั พท์ ผสมกั บภาษาอีสาน ด้านดนตรี ใช้ วงออร์ เคสตรา
ผสมผสานกับวงโปงลางเพื่อสร้างอรรถรสจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้าน
เครื่องแต่งกายได้เลือกใช้สีที่สื่อถึงทั้งสองพระองค์ท่าน และด้านกระบวนท่าฟ้อน
ได้นำท่ารำนาฏศิลป์แบบราชสำนักคือการรำตีบทตามกลอนลำ ผสมผสานกับท่าฟ้อน
ตังหวาย กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงในแต่ละครั้ง มีความแตกต่างกันออกไป
ตามข้อกำหนดของงานในแต่ละปี บริบททางสังคมที่ปรับเปลี่ยน และสถานการณ์
บ้านเมืองในขณะนั้น
คำสำคัญ: กระบวนการสร้างสรรค์, นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน, การแสดงเทิดพระเกียรติ,
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
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ABSTRACT
This article aims to present the process of creating Isan folk
performance to honor the King by Asst.Prof. Warangkana Wuttichuay, who
has the experience both in the field of performance and the creation of
performances. The study is based on the performance “ Therd Klao
Thawai Nom Phra Jom Siam,” which is the performance to honor His
Majesty King MahaVajiralongkorn Bodindradebayavarangkun and Her
Majesty Queen Suthida Bajarasudha Bimollaksana for the procession of
royal candle in Ubon Ratchathani Candle Festival 2019. This study was
conducted through observations and interviews. The content was
analyzed under the concept of Choreography of Professor Dr.Surapone
Virulrak and Assistant Professor Dr.Yutthasilp Chuthawichitand. Data were
presented using descriptive analysis. Results revealed that there were five
steps of the process as follows: 1) planning the performance, 2) evaluating
the scope and limitation of the performance, 3 ) designing the
performance, 4 ) practicing the performance, and 5 ) performing. The
concepts and strategies in the performance design were shown differently.
In terms of the Klonlam text, royal words must be mixed with Isan dialect.
Regarding music, the orchestra band combining with the Pong Lang band
was used to create aesthetics from cultural diversity. In the matter of
costumes, colors representing His Majesty the King and Her Majesty the
Queen were chosen. With reference to the dance procedure, the royal
court dance, based on the dance and gesture of the Klonlam text, was
combined with the Fon Tang Wai dance. In fact, the process of creating
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each performance is different, depending on the concept of the festival
each year, the changing social context and the situation of the country at
that time.
Keywords: The Process of Creating, Isan Folk Performance,
Show of Honor, Asst. Prof. Warangkhana Wutthichuay

191

192

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

1. บทนำ
การแสดงเป็ น เครื ่ อ งมื อ สื ่ อ สาร
ประเภทหนึ่ งที่ มนุ ษย์ ใช้ส ื่ อสารกั บผู ้ อื่ น
หรือบางครั้งก็เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของตนเอง ในประเทศไทย วัตถุประสงค์
ของการแสดงมักเป็นไปเพื่อความบั นเทิ ง
สนุ กสนาน หรื อเป็ นไปเพื ่ อพิ ธ ี กรรมแต่
บางครั ้ ง ก็ เ ป็ น ไปเพื ่ อ ยกย่ อ ง เทิ ด ทู น
สิ่งที่ตนเคารพนับถือ ซึ่งสถาบันที่คนไทย
นับถืออย่างสูงสุด ประกอบด้วย สถาบั น
ชาติ สถาบั น ศาสนา และสถาบั น อั น
เป็ นศู นย์ รวมใจของชาวไทยคื อ สถาบั น
พระมหากษัตริย์ ซึ่งการแสดงเพื่อเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย ์น ี้ เรียกว่ า “การ
แสดงเทิดพระเกียรติ” ปรากฏในศิลปะของ
ไทยหลายแขนง หนึ่งในนั้น คือ ศิลปะด้าน
นาฏศิลป์ ในวงการนาฏศิลป์ของไทย มีการ
ปฏิ บ ั ต ิ ส ื บ ต่ อ กั น มาตั ้ ง แต่ โ บราณจน
ถึ ง ปั จ จุ บ ั น เพื ่ อ เป็ น การแสดงความ
น้ อมสำนึ กในพระมหากรุ ณ าธิ ค ุ ณ ของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ทรงทำนุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมของชาติมาโดยตลอด
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ในการแสดงนาฏศิลป์ของไทยแต่โบราณ ปรากฏการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ
สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่หลายรูปแบบ มักเป็นการแสดงในลักษณะการแสดงเบิก
โรง คือ การแสดงชุดแรกก่อนการแสดงเรื่องใหญ่ เช่น รำเบิกโรงกิ่งไม้เงินทอง ดั่งบท
ที่ว่า ว่าพวกฟ้อนฝ่ายในราชการ สำหรับพระภูบาลสำราญรมย์ ฯลฯ หรือปรากฏอยู่
ช่วงท้ายของการแสดงโขนและละคร เช่น ระบำอู่ทอง ฯลฯ หรือระบำพัทธวิสัยบท
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอฯ กรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ ต่างก็มี
เนื้อหาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดิน (สุภาวดี
โพธิเวชกุล, 2548: 32) เมื่อมีการจัดตั้งวิทยาลัยนาฏศิลปขึ้น ในปี พ.ศ.2477 เพื่อ
ดำเนินการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์อย่างเป็นทางการ เป็นผลให้เกิดการสร้างสรรค์
การแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็น
ธรรมเนี ยมที่ ชาวนาฏศิลป์ พ ึ งปฏิ บั ต ิ อยู ่ เสมอ (ธนิต อยู่โพธิ์ , 2531: 109) เมื่ อ
การศึกษาวิชานาฏศิลป์ มีการแพร่ขยายไปยังส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ ได้รับเอาธรรมเนียมนั้นมาด้วย ซึ่งก็ได้สร้างสรรค์
รูปแบบการแสดงแตกต่างกันออกไปตามบริบทและศิลปวัฒนธรรมของแต่ละภูมิภาค
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ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่เป็น
การสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่นการแสดงชุด สักการะเทวราช โดยคณะศิลปนาฏดุริยางค์
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิ ลป์ ที่มีจ ุดมุ่งหมายเพื่ อเทิดทูนสั กการะพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นมิ่งขวัญ
ของพสกนิกรชาวไทย โดยมีแรงบันดาลใจจากพระราชพิธีอินทราภิเษกในสมัยอยุธยา
ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับการยกฐานะพระมหากษัตริย์เทียบเท่าพระอินทร์ผู้เป็นใหญ่ โดย
มีขั้นตอนกระบวนการสร้างสรรค์ ดังนี้ 1) การสร้างแนวคิดของการแสดง 2) การ
สร้างสรรค์ทำนองเพลง ดนตรีประกอบการแสดง 3) การคัดเลือกผู้แสดง 4) การ
ออกแบบกระบวนท่ารำ 5) การออกแบบประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย ศิราภรณ์ และ
เครื่องประดับ 6) นำเสนองานสร้างสรรค์ต่อผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/คณาจารย์ใน
คณะศิลปนาฏดุริยางค์ และ7) เผยแพร่การแสดงสู่สาธารณชน (จินตนา สายทองคำ,
2561: 103)
ภาคอีสาน มีสถาบันการศึกษาหลาย
แห่งที่มีผลงานสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านเพื่อ
เทิดพระเกียรติ อย่างต่ อเนื่ อง ในลักษณะการ
แสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านชุดเอกเทศ มักปรากฏใน
วาระโอกาสต่ า ง ๆ เช่ น วั น คล้ า ยวั น เฉลิ ม
พระชนมพรรษา การประกวดศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน ในงานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้
ในการประกวดวงดนตรีโปงลางและการแสดง
หมอลำหมู่ ก็มักมีการแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติ
เป็นการแสดงชุดแรกเช่นกัน
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สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุ บลราชธานี เป็ นอี กหนึ ่ งสถาบั นการศึ กษาที ่ ม ี โอกาสได้
สร้างสรรค์ การแสดงนาฏศิลป์ เพื่ อเทิ ดพระเกี ยรติ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งได้รับเกียรติให้นำการแสดงเข้า
ร่ วมขบวนเที ย นหลวงพระราชทาน ในประเพณี แห่ เ ที ยน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2525 เป็นต้นมา โดย
ในปี พ.ศ.2542 จังหวัดอุบลราชธานีเริ่มมีการตั้งชื่อของงาน
อย่ า งชั ด เจน โดยใช้ ช ื ่ อ ว่ า “งานแห่ เ ที ย นพรรษาเฉลิ ม
พระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา” ซึ่งเป็นปีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 6 รอบของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในปี พ.ศ.
2543 ชื่องานว่า “หลอมบุญบูชา ถวายไท้นวมินทร์” เป็นต้น
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี , 2562) ในแต่ละปีการแสดงจะ
เป็นไปตามข้อกำหนดของงาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จึงเป็นสถาบั นการศึ กษาแห่ งแรกในจั งหวั ด
อุบลราชธานี ที่มีโอกาสได้สร้างสรรค์การแสดงประกอบขบวน
เทียนหลวงพระราชทาน ในประเพณีแห่เทียนพรรษา (ศิริเพ็ญ
อัตไพบูลย์, 2564, สัมภาษณ์) ด้วยความที่เป็นการแสดงเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งยังเป็นการแสดง
ในลักษณะขบวนแห่ที่ใช้คนจำนวนมาก จึงมีกระบวนการและ
รู ปแบบการแสดงที ่ แตกต่ างจากการสร้ างสรรค์ การแสดง
พื้นบ้านอีสานโดยทั่วไป ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์ และความ
เข้าใจเป็นอย่างดี
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ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย์ วรางคณา วุ ฒ ิ ช ่ วย อาจารย์
ประจำสาขาวิ ชานาฏศิ ลป์ และการละคร มหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏอุบลราชธานี เป็นอีกผู้หนึ่งที่มีประสบการณ์ ใน
การสร้ างสรรค์ การแสดงนาฏศิ ลป์ พ ื ้ นบ้ านอี ส านเพื่ อ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งมีกระบวนการ
แนวคิด และกลวิธีการสร้างสรรค์ที่มีลักษณะเฉพาะ อันเกิด
จากการสั่งสมประสบการณ์ และองค์ ความรู้จากบรมครู
ทางด้านนาฏศิลป์หลายท่านเมื่อครั้งอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป
กรุงเทพมหานคร เมื่อย้ายมารับราชการที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุบลราชธานีในปี พ.ศ.2540 ก็ได้นำองค์ความรู้เหล่านั้น
มาบูรณาการกับองค์ความรู้ท้องถิ่น ที่ได้สั่งสมในระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จนมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ นับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์
การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานอีกท่านหนึ่งในจั งหวัด
อุ บลราชธานี บทความนี ้ เป็ นการนำเสนอกระบวนการ
สร้างสรรค์ นาฏศิลป์ พ ื้ นบ้ านอี สานเพื่ อเทิ ดพระเกี ยรติ
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ ตามแนวทางของผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผ่านการแสดงชุด “เทิด
เกล้ า ถวายน้ อ มพระจอมสยาม” การแสดงเพื ่ อ เทิ ด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชินี ข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาแนวคิดที่เกี่ยวข้อง การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เพื่อเป็นแนวทางใน
การวิเคราะห์และสรุปผล
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2. วัตถุประสงค์
ศึ ก ษากระบวนการสร้ า งสรรค์
การแสดงนาฏศิ ลป์ พ ื ้ นบ้ านอี สาน เพื่ อ
เทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษั ตริ ย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
เพื่อบันทึกเป็นองค์ความรู้ด้านนาฏศิ ลป์
พื้นบ้านอีสาน
3. กรอบแนวคิดในการศึกษา
ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดนาฏยประดิษฐ์ของศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล
วิรุฬห์ร ักษ์ ที่กล่าวถึงขั้นตอนนาฏยประดิษฐ์ไว้ 7 ขั้นตอน คือ 1) การคิดให้ มี
นาฏยศิลป์ 2) การกำหนดความคิดหลั ก 3) การประมวลข้ อมูล 4) การกำหนด
ขอบเขต 5) การกำหนดรูปแบบ 6) การกำหนดองค์ประกอบอื่น ๆ และ 7) การ
ออกแบบนาฏยศิลป์ (สุรพล วิร ุฬห์ร ักษ์, 2547: 225-251) เป็นแนวทางในการ
สัมภาษณ์ โดยกำหนดเป็นแนวคำถามปลายเปิด และตั้งประเด็นในการวิเคราะห์
เบื้องต้นตามแนวคิดดังกล่าว เพื่อเทียบเคียงกระบวนการทำงาน และศึกษาแนวคิด
องค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานของผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธศิลป์
จุฑาวิจิตร 6 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Concept หรือแนวคิด 2) วรรณกรรมหรือบท
ประพันธ์ 3) ตัวละครหรือผู้แสดง 4) ดนตรี 5) ท่าฟ้อน ท่าเต้น และ 6) นาฏยอลังการ
(ยุทธศิลป์ จุฑาวิจิตร, 2560: 5-8) เพื่อเป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนการ
ออกแบบการแสดงที่เป็นการแสดงพื้นบ้านอีสาน โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลตาม
แนวคิดดังกล่าว
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4. วิธีการศึกษา
4.1 การสำรวจข้อมูล ด้วยการศึกษาจากเอกสาร
สูจิบัตรการแสดง และฐานข้อมูลออนไลน์ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล
4.2 การคั ดเลื อกข้ อมู ล ด้ วยการประเมิ นและ
พิจารณา จากชื่อผู้เขียน เนื้อหา สำนักพิมพ์ ความน่าเชื่อถือ
ของแหล่งที่มา และพิจารณาระบบการอ้างอิง ว่ามีความ
ถูกต้องหรือไม่
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ชว่ ย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม ด้วยการลงมือปฏิบัติตามทุกขั้นตอน
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล นำแนวคิดนาฏยประดิษฐ์
และองค์ประกอบการแสดงพื้นบ้านอีสาน มาเป็นแนวทางและ
ประเด็นในการวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้จาการสังเกตและ
สั มภาษณ์ มาทำการวิ เคราะห์ เนื ้ อหา (Content analysis)
สรุปประเด็นเรียบเรียงข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมูล
4.5 การนำเสนอข้ อมู ล โดยนำผลที ่ ได้ จากการ
วิเคราะห์ข้อมูล มาเขียนในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์
(Descriptive Analysis) และนำเสนอประกอบการบรรยาย
ประกอบภาพ และแผนผัง

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อ
เทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

5. ผลการศึกษา
5.1 ประสบการณ์ ข องผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
วรางคณา วุฒิช่วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย เป็นผู้มี
ความสามารถในการแสดงนาฏศิลป์ที่ได้รับเสียงชื่นชมอีก
ท่านหนึ่งในวงการนาฏศิลป์ของไทย ทั้งในด้านนาฏศิลป์
แบบราชสำนัก และแบบพื้นบ้าน ซึ่งได้เรียนรู้จากบรมครู
ด้านนาฏศิลป์หลายท่าน อาทิ คุณครูเฉลย ศุขะวนิช (ศิลปิน
แห่งชาติ) คุณครูจำเรียง พุธประดับ (ศิลปินแห่งชาติ) ผู้สืบ
ทอดการแสดงนาฏศิ ลป์ ไทยแบบราชสำนั ก และแม่ ครู
พลอยศรี สรรพศรี ผู ้ ส ื บทอดการแสดงนาฏศิ ล ป์ ไ ทย
พื้นเมืองภาคเหนือจากคุ้มของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
โดยผลงานที่โดเด่น ได้แก่ ฟ้อนสาวไหม บทบาทนางสีดา
นางนารายณ์ และนางเบญกายในการแสดงโขนเรื ่ อ ง
รามเกียรติ์ บทบาทนางบุษบา ในละครเรื่องอิเหนา บทบาท
นางศกุนตลา ในละครเรื่องศกุนตลา และอีกมากมาย ทั้งใน
รูปแบบการแสดง เป็นเรื่องเป็นราวการแสดงเดี่ยว ระบำ
และการแสดงพื ้ นเมื อง ทั ้ งนี ้ ก็ ได้ เรี ยนรู ้ กระบวนการ
สร้างสรรค์การแสดงจากบรมครูด้านนาฏศิลป์ดังกล่าวด้วย

199

200

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

ภาพที่ 1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
ในบทบาทนางสีดา ที่มา: วรางคณา วุฒิช่วย (2564)

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อ
เทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

ในปี พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย
ย้ายมารับ ราชการที่ส ถาบัน ราชภัฏอุบ ลราชธานี (ฐานะใน
ขณะนั้น ) จึงได้มีโ อกาสเรีย นรู้ ศ ิล ปวัฒ นธรรมอีส าน และ
กระบวนการสร้ า งสรรค์ก ารแสดงนาฏศิล ป์ พ ื ้น บ้า นอีส าน
เพิ่มเติม จากอาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์ และการละครที่มี
ประสบการณ์ เช่น อาจารย์เบญจา ภาณุรัตน์ เป็นต้น ครั้นมี
โอกาสได้สร้างสรรค์การแสดงเอง ได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นมา
ประยุกต์ผ สมผสานในรูป แบบของตน ซึ่งผลงานของผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย มีลักษณะสำคัญคือ เป็นการ
ผสมผสานระหว่างนาฏศิลป์ไทยแบบราชสำนัก และนาฏศิลป์
พื้นบ้านอีสาน ต่อมามีโอกาสได้สร้างสรรค์การแสดง เพื่อร่วม
ในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี อาทิ ในปี
พ.ศ.2555 การแสดงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ชุด
“อุ บ ลบั ว สายศรี ส ิ ร ิ ก ิ ต ิ ์ ” ในปี พ.ศ.2557 การแสดง
เพื ่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิ เบศร
มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราชบรมนาถบพิ ต ร ชุ ด “อี ส าน
รวมใจเทิดไท้องค์ราชัน” ในปี พ.ศ.2560 การแสดงเพื่อน้อม
ถวายความอาลั ย ในการเสด็จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ
พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู ม ิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ชุด “พุทธรักษาน้อมเกล้าถวายอาลัย” และใน
ปี พ.ศ.2561 ได้ ส ร้ า งสรรค์ ก ารแสดงเพื ่ อ เทิ ด พระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเสด็จขึ้นเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ในชุด “ราชภัฏอุบลราชธานีสดุดีองค์ราชัน”

201

202

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

และในปี พ.ศ.2562 เป็ น ปี ม หามงคลของปวงชนชาวไทย ด้ ว ย
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเข้าพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัด
อุบลราชธานีจึงได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ในชื่องานว่า “118 ปี
เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” ครั้งนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้
สร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้านอีสานเทิดพระเกียรติชุดพิเศษขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิม
ฉลองโอกาสมหามงคลนั้น และเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของชาวอุบลราชธานี
ในชื่อชุดการแสดงว่า “เทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
วรางคณา วุฒิช่วย ได้สร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่ ในลักษณะการแสดงฟ้อนตังหวาย
การแสดงที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุบลราชธานี ผสมผสานองค์ประกอบด้านต่าง ๆ
ได้อย่างลงตัวด้วยความพิถีพิถัน จนได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษา
จึงเลือกศึกษากระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม
ผลงานสร้ างสรรค์ ของผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย์ วรางคณา วุ ฒ ิ ช ่ วย โดยวิ เคราะห์
กระบวนการ แนวคิด และกลวิธีในการสร้างสรรค์เพื่อประมวลเป็นองค์ความรู้ด้าน
การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสาน ที่มีล ักษณะเป็นการแสดงเพื่ อ
เทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อ
เทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

5.2 การแสดงชุดเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม
เป็นชุดการแสดงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสร้างสรรค์
ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการ ประการแรก เพื่อประกอบขบวน
เทียนหลวงพระราชทานในประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปี พ.ศ.2562 และประการที่สอง เพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราโชวาทให้แก่ปวงชนชาวไทย
เพื่อใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิต ลักษณะการแสดง เป็นการฟ้อนประกอบ
ทำนองลำล่องและลำตังหวาย ประกอบการแปรแถว ในรูปขบวนแห่ที่ใช้ผู้
แสดงทั้งสิ้น 100 คน (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี, 2562)
5.3 การวิเคราะห์และการสร้างสรรค์การแสดงชุดเทิดเกล้าถวาย
น้อมพระจอมสยาม
จากการศึ กษากระบวนการสร้ างสรรค์ การแสดงของผู ้ ช ่ วย
ศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ผ่านผลงานสร้างสรรค์การแสดงพื้นบ้าน
อีสานเทิดพระเกียรติ ชุด “เทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม” พบว่า มี
กระบวนการสร้ างสรรค์ อยู ่ 5 ขั ้ นตอน ได้ แก่ 1) วางแผนการแสดง
2) ประเมินขอบเขตและข้อจำกัด 3) ออกแบบการแสดง 4) ฝึกซ้อมการ
แสดง และ 5) ดำเนินการแสดง รายละเอียดดังนี้
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5.3.1 วางแผนการแสดง
เป็นขั้นตอนแรกในการสร้างงาน คือการศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการแสดง เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมายของการแสดง ในการแสดงชุด เทิดเกล้าถวาย
น้ อมพระจอมสยาม มี จ ุ ดมุ ่ งหมายทั ้ งสิ ้ น 4 ข้ อ คื อ 1) เพื ่ อเทิ ดพระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก 2) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี 3) เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและความปลาบปลื้มของพสกนิกรชาว
อุบลราชธานี และ 4) เพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมของชาวอุบลราชธานี จากนั้น
ศึกษารูปแบบการแสดงเทิดพระเกียรติแบบนาฏศิลป์ราชสำนัก และรูปแบบการแสดง
นาฏศิลป์อีสานที่มีอยู่ก่อนแล้ว เพื่อนำมาเป็นแนวในการสร้างงาน และศึกษาค้นคว้า
เกี่ยวกับพระราชประวัติสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับพระองค์ พระราชกรณียกิจ และขนบจารีต
ต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลและเรียบเรียง เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ฉะนั้น การแสดงชุดนี้จึงต้องสื่อให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย 4 ประการข้างต้น
5.3.2 ประเมินขอบเขตและข้อจำกัด
จากนั ้ นทำการประเมิ นขอบเขต
และสำรวจข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน
และคาดว่าจะเกิดขึ้นในการทำงานหรือในขณะแสดง
เพื ่ อวางแผนการแก้ ไขปั ญหาและบริ ห ารงานให้
ราบรื่น ซึ่งมีขอบเขตและข้อจำกัดที่พึงประเมิน 6
ด้าน ได้แก่

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อ
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1) นั กแสดง กล่ าวคื อ พื ้ นฐานของ
นั กแสดง เป็ นสิ ่ งที ่ ต ้ องคำนึ งถึ งเป็ นอั นดั บแรก ซึ่ ง
นักแสดงแต่ละคน มีพื้นฐานความสามารถแตกต่างกัน
และจำนวนของผู้แสดง ซึ่งในการแสดงครั้งนี้ ต้องใช้
นักแสดงมากถึง 100 คน การออกแบบการแสดง จึงต้อง
เหมาะสมกับพื้นฐานของนักแสดง และการออกแบบ
กระบวนท่าฟ้อนและการแปรแถว จะต้องเป็นสิ่งที่คนทั้ง
100 คน สามารถปฏิบัติได้พร้อมเพรียงกันและกลมกลืน
กันให้มากที่สุด
2) ผู้ชม กล่าวคือ ศึกษาและประเมิน
ว่ ากลุ ่ มผู ้ ชมเป็ นใคร ซึ ่ งผู ้ ชมจะต้ องสามารถเข้ าถึ ง
การแสดงของเราได้ ในการนี้ ผู้ชมเป็นนักท่องเที่ยวจาก
ทุกสารทิศ ฉะนั้น กลอนลำประกอบการแสดง ต้องใช้
ภาษาที่เข้าใจได้
3) แนวทางปฏิ บ ั ต ิ เ ดิ ม กล่ า วคื อ
การสร้างสรรค์งานใหม่ย่อมมีรากฐานมาจากของเดิ ม
เสมอจึงจำเป็นต้องศึกษาแนวทางปฏิบัติเดิ ม เพื่อใช้
อ้างอิงแนวคิด และการกำหนดรูปแบบการแสดง
4) ทุ น ทรั พ ย์ และทรั พ ยากร คื อ
ค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ ลำดับแรก ต้องสำรวจทรัพยากร
ที่มีเสียก่อน ว่ามีอะไรแล้วบ้าง และนำสิ่งที่มีเหล่านั้น
มาประยุ กต์ ใช้ ซึ ่ งต้ องบริ หารจั ดการให้ ด ี โดยอยู่
ขอบเขตของงบประมาณที่ตั้งไว้
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5) สถานที่แสดง กล่าวคือ สำรวจพื้นที่
แสดงและสิ่งที่แวดล้อมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไร การ
แสดงลักษณะใดจึงจะเหมาะสมกับพื้นที่แสดง ในการนี้
สถานที่แสดงเป็นถนนและต้องแสดงกลางแจ้งในเวลา
กลางวั น การแสดงจึ งจะต้ องสามารถเคลื ่ อนตั ว ไป
ข้างหน้าได้ตลอด และต้องใช้เครื่องแต่งกายที่ปกป้อง
นักแสดงจากแสงแดดด้วย
6) ระยะเวลาในการแสดง กล่าวคื อ
ระยะเวลาของการแสดงควรมีความเหมาะสม เนื่องจาก
ในปัจจุบัน ความจดจ่อของคนต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่นานนัก
ฉะนั้น การแสดงควรมีความกระชับ เหมาะสมกับเวลา
ไม่เยิ่นเย้อ
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5.3.3 ออกแบบการแสดง
จากนั้นออกแบบองค์ประกอบการแสดง ในการแสดงชุด เทิดเกล้า
ถวายน้อมพระจอมสยามมีองค์ประกอบการแสดง ทั้งสิ้น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลอน
ลำ 2) ด้านดนตรี 3) เครื่องแต่งกาย 4) ด้านกระบวนท่าฟ้อน ดังนี้
1) ด้ า นกลอนลำ หลั ง จาก
กำหนดเนื้อหาที่ต้องการสื่อสาร ให้สัมพันธ์กับ
จุดมุ่งหมายของการแสดงที่ได้กล่าวไว้ในขั้นตอน
แรกแล้ว จากนั้น เลือกบุคคลผู้มีความสามารถใน
การประพันธ์กลอนลำ ซึ่งต้องมีความรู้ในด้ าน
ภาษาไทย ภาษาอีสาน และคำราชาศัพท์ โดย
ลักษณะคำประพันธ์ต้องสื่อความหมายได้อย่าง
ถู กต้องชัดเจน มีส ัมผัส ที่สำคัญคือการใช้ คำ
ราชาศัพท์ผสมผสานกับภาษาอีสาน ต้องมีความ
สละสลวยกลมกลื นกั น ในการนี ้ ได้ ค ั ดเลื อก
ทำนองลำทั้งสิ้น 2 ทำนอง ได้แก่ ทำนองแรก
ทำนองลำล่องแบบอุบลราชธานี เป็นทำนองลำที่
เนิบช้าสามารถสื่อสารได้อย่างไพเราะ และเป็น
สิ่งที่ปรากฏในการแสดงนาฏศิลป์อีสานหลายชุด
โดยมี รากฐานมาจากการแสดงหมอลำกลอน
ที ่ ม ี การลำเกริ ่ นช้ าในช่ วงต้ น ทั ้ งนี ้ นั กร้ อง
ยังสามารถแสดงศักยภาพของตนผ่านทำนองลำ
ล่องได้เป็นอย่างดี ด้วยมีลูกเล่นที่หลายหลาย ทั้ง
การเอื้อนและการใช้ลูกคอ และทำนองที่สองเป็น

207

208

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

ทำนองลำตังหวายเมืองอุบลราชธานี ทำนองลำ
ที ่ สร้ างชื ่ อเสี ยงให้ ก ั บจั งหวั ดอุ บลราชธานี
ผสมผสานกั บทำนองลำตั งหวายแบบแขวง
สะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนลาว เพื่อแสดงให้เห็นว่าลำตังหวาย
เป็ น วั ฒ นธรรมร่ ว มระหว่ า งไทยและลาว
นอกจากจะมีความไพเราะแล้ว ยังมีจังหวะที่
สนุกสนาน ด้วยมีการร้องรับพร้อมกันว่า “ยวก
ยวก ยวก ยวก” ซึ่งนักแสดงและผู้ชมสามารถ
ร่วมสนุกด้วยกันได้ นอกจากนี้ การแสดงฟ้อน
ตังหวาย ยังมีความหมายในอีกนัยหนึ่งว่า เป็น
การแสดงเพื่อถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้าน
ม่วงเจียด ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี หมู่บ้านต้นกำเนิดการแสดงฟ้อน
ตังหวายในประเทศไทย จึงถือว่าการแสดงชุดนี้
เป็นการแสดงเพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นที่เทิดทูนของ
ปวงชนชาวไทยทั้งปวง กลอนลำประกอบการ
แสดงชุ ดนี ้ ประพั นธ์ โดยอาจารย์ จ ั กริ น ทร์
สร้อยสูงเนิน มีเนื้อหาดังนี้
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กลอนลำเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม
(เกริ่นลำล่องทำนองอุบล)....โอ่.....โอ โอย.....ทูลเอยทูล ทูลพระบารมี กั้ ง
ครองบัลลังก์ตุ้มผองไพร่ เถลิงถวัลยราชสมบัติ ดำรงฉัตรดำรงชัย ส่องสไวเพริศแพร้ว
แสงเทียนแก้วส่องแผ่นดิน องค์ภูมินทร์..โอยละน่า
(ทำนองลำตังหวาย) โอ้หน๋อ ขอถวายบังคมเหนือเกล้า กราบฝ่าธุลี องค์จักรีที่
สิบเฮาเอย พระขวัญเมืองเอย คำเอ๋ย ชาวอุบลราชธานีนี้ โฮมภักดีกะละแม่นพำพ้อม
ถวายน้อมพระจอมสยาม เทิดพระนามสถิตใจไทยหนา ชาวไทยเฮาเอ๋ย
แพงเอ๋ย องค์มหาวชิราลงกรณไท้ ฟ้าใหม่ใสเฮือง เถลิงเมืองเป็นมงคลควรแล้ว
แก้วแห่งกรุงโกสินทร์ธานี องค์ภูมีเอ๋ย ว่าแล้ว สดุดีเด้อแหม่นกึกก้อง เถิงอินทร์พรหม
เด้อแหม่นเทิงฟ้า เซ็งซาบารมี สดุดีทั้งไตรโลกา พระราชาเอ๋ย
บั ดนี ้ ชาวอุ บ ลฯ เด้ อแหม่ น ทั ่ ว หน้ า เที ยนพรรษาเด้ อ แหม่ นแต่ ง เอ้
สืบประเพณี เทิดภูมีองค์ที่สิบเฮาหนา คำเอ๋ย ทรงปรีชาเด้อแหม่นในด้าน การทหาร
ทรงเป็นจอมหาญกล้า สามสถาบันมั่นคงไว้ พระองค์ไท้ได้รักษา ปวงประชาเฮาเอ๋ย
แพงเอ๋ย เคียงบัลลังก์เด้อแหม่นมิ่งฟ้า องค์พระราชินี เทิดภักดีศรีเวียงงาม
หลาย องค์ราชินีไทยเอ๋ย องค์ราชินีไทยหนา โอ้หน๋อ คือดังแถนน้อแหม่นแปงปั้น ให้
ท่านลงมา ฟั่นบุญญาสายมิ่งสายแนน พระนางเจ้าเอ๋ย ขอทูลเกศา
บัดนี้ ขอถวายพระพรชัยแก้ว กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่สถิตในจักรวาล เชิญเด๋อ
เชิญบันดาลอภิบาลเหนือเกล้า องค์เหนือนี้ล่ะแหม่นปกเกล้า พระบาทเจ้าทรงเกษม
สำราญพระทัยเทอญ ทรงพระเจริญเทอญ ขอจงทรงพระเจริญเทอญ
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2) ด้านดนตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ได้ยึดรูปแบบ
ลายเพลงฟ้อนตังหวายแบบเดิม ตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ซึ่งประกอบด้วย ส่วนเกริ่นนำหรือส่วนเปิด ส่วนดำเนินเรื่อง คือ บทร้อง ต่อด้วย
ดนตรีรับทุกท่อน และส่วนจบการแสดง เป็นลายดนตรีบรรเลงที่สนุกสนาน สำหรับ
ลายเพลงประกอบการแสดงชุดเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม เป็นการผสมผสาน
ระหว่ างลายตั ง หวายแบบอุ บ ลราชธานี ก ั บ แบบสะหวั น นะเขต สาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามรูปแบบของกลอนลำข้างต้น นอกจากนี้ ในการ
เรี ยบเรี ยงดนตรี จะต้ องให้ ส ั มพั นธ์ ไปกั บกลอนลำ และต้ องนำเสนอสิ ่ งใหม่ ๆ
ผสมผสานกับการแสดงอีกด้วย เพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเพิ่มอรรถรสให้การแสดง
ในการนี้มีการนำเครื่องดนตรีสากลประเภทวงออร์เคสตรา มาผสมผสานกับวงโปงลาง
พื้นบ้านอีสาน เพื่อให้เกิดความแปลกใหม่และยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ เรียบเรียงเสียง
ประสานโดย อาจารย์ศรัณย์ ศรีพุทธรินทร์ ควบคุมวงดนตรีโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดิฐพงษ์ อุเทศธำรง

ภาพที่ 2 วงโปงลางบรรเลงร่วมกับวงออร์เคสตราในขบวนแห่
ที่มา: https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
-Music-UBRU-426423397504559 (ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564)
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3) เครื่องแต่งกาย ในส่วนขององค์ประกอบด้านเครื่องแต่งกาย เป็น
สิ่งที่สามารถสื่อให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายของการแสดง และบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของคน
อีสานได้ดีอีกองค์ประกอบหนึ่ง การออกแบบเครื่องแต่งกายให้สัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย
ของการแสดงนั้น มาจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลอย่างถี่ถ้วน โดยมีแนวคิ ดและ
ลักษณะ ดังนี้
(1) รู ป แบบการแต่ ง
กาย เป็นการนำเสนอการแต่งกายของหญิ ง
สาวชาวอุบลราชธานีในอดีตโดยนุ่งผ้าซิ่นยาว
ต่อหัวซิ่นและตีนซิ่น ห่มสไบใหญ่ (ผ้าเบี่ยง)
ประดับศีรษะด้วยผ้าแพรมน นอกจากนี้ ยั ง
สวมใส่เสื้อแขนยาวเพื่อป้องกันความร้อนจาก
แสงแดดอีกด้วย
(2) ประเภทของผ้า เป็น
การนำเสนอผ้าประจำจังหวัดอุบลราชธานี
คื อ ผ้ าซิ ่ นกาบบั วและผ้ าพื ้ นเมื องจั งหวัด
อุบลราชธานี ประกอบด้วย หัวซิ่นจกดาวและ
ตีนซิ่นขิด และผ้าสไบ (ผ้าเบี่ยง) ลายจกดาว
มาประยุกต์ใช้ในการแต่งกาย เพื่อสื่อให้เห็น
ถึงศิลปะผ้าทอของจังหวัดอุบลราชธานี
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(3) สี ของเครื ่ องแต่ งกาย ได้ อ ั ญเชิ ญสี
ประจำพระชนมวารพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว คือ
สีเหลือง และสีประจำพระชนมวารสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี คือ สีม่วง มาเป็นสีของ
เครื่องแต่งกาย โดยสีของเสื้อและผ้าซิ่นเป็นสีเหลือง และสีของ
ผ้าสไบและผ้ าแพรมนเป็นสี ม่ วงเพื ่ อต้ องการสื่ อถึ งทั้ งสอง
พระองค์ท่าน
(4) เครื ่ องประดั บ ได้ อ ั ญเชิ ญดอกไม้
ประจำรัชกาลที่ 10 คือ ดอกรวงผึ้ง มาประดิษฐ์เลียนแบบเพื่อ
ใช้ประดับศีรษะ นอกจากนี้ ยังได้ใช้เครื่องประดับเงิน อันเป็น
เครื ่ องประดั บของชาวอี สานในอดี ต คื อ เข็ มขั ด สร้ อยคอ
สังวาล และปิ่นปักผม

ภาพที่ 3 ดอกรวงผึ้ง ดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 10
ที่มา: https://home.kapook.com/view162236.html
(ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564)
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4) ด้ า นกระบวนท่ า ฟ้ อ น กระบวนท่ า ฟ้ อ น
การแสดงชุดนี้ เป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากท่าดั้งเดิม 3 ประเภท
ได้แก่ 1) ลีลาท่ารำนาฏศิลป์ราชสำนัก เช่น การลักคอ ระดับของวง
3 ระดับ คือ วงล่าง วงกลาง และวงบน การแปรแถว ฯลฯ 2) ลีลาท่า
ฟ้อนตังหวายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เช่น การยัก
สะโพก การย่ำเท้าแบบเขย่งปลายเท้า การเตะปลายเท้าไปด้านหน้า
และการโน้มลำตัวลง ฯลฯ และท่าฟ้อนที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เช่น
ท่าแทงมือทั้งสองข้างไปด้านข้างแล้วหักข้อมือเข้าออกในระดับศีรษะ
และระดั บสะโพก ฯลฯ โดยท่ าที ่ นำมาจากท่ ารำนาฏศิ ลป์ แบบ
ราชสำนักและแบบพื้นบ้านอีสาน มีดังนี้ 1) ในท่อนที่เป็นบทร้องได้
นำท่ารำนาฏศิลป์ราชสำนักมาประยุกต์ใช้เพื่อสื่อความหมายตาม
บทร้อง เช่น ในบทที่กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
จะใช้ท่าฟ้อนที่สื่อความหมายถึงความยิ่งใหญ่ สูงศักดิ์ หรือที่เรียก
ในทางนาฏศิลป์ว่า “ท่าใหญ่ ท่าสูง” ได้แก่ ท่าเทพนม ท่านภาพร
ท่าพรหมสี่หน้า ท่าวงบน ท่าบัวชูฝัก และท่าสอดสูง และ 2) ในท่อน
เพลงที่เป็นดนตรีบรรเลงไม่มีบทร้อง จะใช้ท่าฟ้อนตังหวายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับทำนอง
เพลง เช่ นท่ ากางแขนสองข้ างไปด้ านข้ างแล้ วกระดกข้ อมื อขึ้ น
เรียกว่า “ท่ากาตากปีก” และท่าที่หงายมือหนึ่งแทงลงด้านล่างระดับ
เอว และมือหนึ่งจีบคว่ำที่ชายพก ฯลฯ และลักษณะสำคัญอีกอย่าง
หนึ่ง คือ การออกแบบท่าเชื่อม กล่าวคือ ท่าที่เชื่อมระหว่างท่าหลัก
ท่าหนึ่งไปสู่อีกท่าหนึ่ง จะต้องมีความกลมกลืนและสอดรับไปกับท่า
หลัก เพื่อความต่อเนื่องของกระบวนท่าฟ้อน
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นอกจากนี ้ ในการออกแบบ
กระบวนท่าฟ้อนและการแปรแถวประกอบการแสดง
ในลักษณะขบวนแห่ที่ใช้คนจำนวนมาก และผู้ชมอยู่
ในที ่ ส ู งกว่ านั กแสดงเช่ นนี ้ ผู ้ ช ่ วยศาสตราจารย์
วรางคณา วุฒิช่วย จะเน้นออกแบบกระบวนท่ าที่
เน้นการยกแขนขึ ้นสู ง เช่น ท่านภาพร ท่าสะบั ด
ข้อมือขึ้นเหนือศีรษะ ฯลฯ ซึ่งเมื่อมองลงมาและ
ถ่ายภาพออกมาจะมี ความชัดเจน สวยงามและดู
ยิ่งใหญ่ และการออกแบบท่าที่เน้นการก้าวเดินไป
ข้ างหน้ าตลอด เพื ่ อความต่ อเนื ่ องของรู ปขบวน
พร้อมกับมีการหันหน้าไปด้านข้าง เพื่อให้ผู้ชมทั้ง
สองฝั่งได้ชมอย่างชัดเจน

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อ
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างกระบวนท่าทีไ่ ด้มาจากท่ารำราชสำนักและท่าฟ้อนตังหวาย
ซ้าย ท่าทีไ่ ด้มาจากท่าราชสำนัก ได้แก่ ท่าพรหมสี่หน้า
ขวา ท่าที่ได้มาจากท่าฟ้อนตังหวาย ได้แก่ ท่ากาตากปี
ที่มา: https://www.facebook.com/สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
Music-UBRU-426423397504559 (ค้นเมื่อ 3 มีนาคม 2564)

จากภาพข้ างต้ น จะเห็นได้ว ่า ท่ า
พรหมสี่หน้า เป็นท่าที่นำมาจากท่ารำแม่บท ที่ในทาง
นาฏศิลป์ถือว่าเป็นท่าที่สำคัญเรียกว่า “แม่ท่า” ซึ่งสื่อ
ความหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ และต่อด้วยท่ากาตากปีก
ซึ ่ งเป็ นท่ าฟ้ อนตั งหวายของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
อุบลราชธานี ที่ได้สืบทอดต่อมาจากบ้านม่วงเจียด
หมู่บ้านต้นกำเนิดการแสดงฟ้อนตังหวาย ที่เน้นการ
โน้มตัวไปด้านข้างและการกระดกข้อมือขึ้นตามจังหวะ
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างสองนาฏยจารีต
ในลักษณะการสร้างสรรค์ที่ไม่ทิ้งของเดิม
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5.3.4 ฝึกซ้อมการแสดง เป็นสิ่ง
สำคัญอย่างมาก การฝึกซ้อมที่ดีจนเกิดความ
ชำนาญและแม่ นยำจะส่ งผลให้ การแสดงมี
ความสมบูรณ์แบบ พร้อมเพรียง และกลมกลืน
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรางคณา วุฒิช่วย มี
ขั้นตอนและกลวิธีในการฝึกซ้อม ดังนี้
1) คัดเลื อกผู้ แสดง โดยแบ่ ง
นักแสดงออกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่
หนึ่ง เป็นผู้มีรูปร่างหน้าตาสมส่วน มีฝีมือในการ
แสดงและความจำที่แม่นยำ กลุ่มที่สอง เป็นผู้มี
รู ปร่ างลดหลั ่ นลงมา และมี ฝ ี ม ื อในการแสดง
พอสมควร และกลุ่ มที่ สาม เป็นกลุ่มที่ มี ฝ ี มื อ
ลดหลั่นลงไปอีก ในการจัดรูปขบวนจะต้องจัดผู้มี
ฝีมือดีและฝีมือรองสลับกันไป เพื่อให้สามารถ
ช่วยเหลือกันได้
2) ถ่ายทอดท่าฟ้อน ขั้นแรก
จะถ่ า ยทอดให้ ก ั บ คณาจารย์ ก ่ อ น แล้ ว
คณาจารย์จึงถ่ายทอดต่อให้กับนักแสดง โดยมี
ขั้นตอนการถ่ายทอดและฝึกซ้อม 4 ขั้นตอน
คือ (1) นักแสดงต้องท่องกลอนลำและขับร้อง
ได้ก่อน (2) ต่อท่าฟ้อนทีละท่ายังไม่ประกอบ
เพลงเรียกว่า “ต่อท่าดิบ” (3) ฟ้อนเข้ากับเพลง
(4) บอกกลวิธีและลีลา (5) ฝึกปฏิบัติท่าฟ้อน
จนเกิดความชำนาญ
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3) จัดแถวนักแสดง โดยให้กลุ่ม
ที่ 1 อยู่ด้านหน้าขบวน ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ชมมองเห็น
ได้ช ัดเจนและต้ องเป็นผู้ นำนั กแสดงทั้ งขบวน
กลุ่มที่สองอยู่แถวริมซ้ายและแถวริมขวา ซึ่งเป็น
แถวที่มีความใกล้ชิดกับผู้ชมมากที่สุดและกลุ่มที่
สามจะอยู่ ในส่วนกลาง ทั้งนี้ นอกจากจะเกิ ด
ความกลมกลืนแล้ว ในขณะถ่ายทอดท่าฟ้อนก็จะ
สะดวกมากกว่า ซึ่งกลุ่มที่มีฝีมือในการฟ้อนและ
มี ความจำดี ก ็ จะเป็ นแบบอย่ างให้ เพื ่ อ นที ่ มี
ข้อจำกัดมากกว่า
4) ซ้อมเสมือนจริง (ซ้อมใหญ่)
ก่อนวันแสดงอย่างน้อย 1-5 วัน ต้องมีการซ้อม
ใหญ่คือ การซ้อมประกอบดนตรีสด การเคลื่อนที่
การแปรแถว และการทดลองสวมชุดในขณะซ้อม
เพื ่ อเป็ นการตรวจสอบความสมบู รณ์ ความ
สวยงาม ความต่ อ เนื ่ อ ง ความลื่ น ไหล และ
อุปสรรคในขณะแสดง ก่อนการแสดงจริง ทั้งนี้
ยังถือเป็นการสร้างความเคยชินให้กับผู้แสดงอีก
ด้วย และในคืนก่อนวันแสดงจริง จะให้นักแสดง
ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อประสิทธิภาพของ
นั กแสดง ซึ ่ งต้ องแสดงกลางแจ้ งและเดิ น ใน
ระยะทางที ่ ไกล การพั กผ่ อนจึ งเป็ นสิ่ งสำคั ญ
อย่างยิ่ง
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ภาพที่ 5 บรรยากาศขณะฝึกซ้อมการแสดง
ที่มา: https://www.facebook.com/
สาขาวิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
Music-UBRU-426423397504559 (ค้นเมื่อ
3 มีนาคม 2564)

5.3.5 ดำเนินการแสดง
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ
แสดง คือการนำเสนอผลงานจริง ก่อนเวลา
แสดงมีการพูดคุยกับนักแสดง เพื่อทำความ
เข้าใจในสถานการณ์ในขณะนั้น ให้นักแสดงมี
สติขณะแสดง และให้กำลังใจเพื่อสร้างพลั ง
และความมั่นใจ ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าการแสดงจะ
ดำเนินไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ แต่ก็อาจ
เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการแสดงได้
เสมอ ฉะนั้น จึงต้องคอยควบคุม สอดส่องการ
แสดงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจัดทีมงานติดตาม
ขบวนแสดงตั้งแต่เริ่มแสดงจนกระทั่งจบการ
แสดง ซึ่งทีมงานนั้นสามารถติดต่อสื่อสารกัน
ได้ตลอดเวลา

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อ
เทิดพระเกียรติของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย

ภาพที่ 6 ผังกระบวนการสร้างสรรค์การแสดงชุดเทิดเกล้าถวายน้อมพระจอมสยาม

6. สรุปผลการศึกษา
กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์ เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์
ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย มีกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ ด้วย
ประสบการณ์ที่สั่งสม การศึกษาค้นคว้า และถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญหลายท่าน มี
กระบวนการทำงานทั้งสิ้น 5 ขั้นตอน คือ วางแผนการแสดง ประเมินขอบเขตและ
ข้อจำกัด ออกแบบการแสดง ฝึกซ้อมการแสดง และดำเนินการแสดง โดยมีแนวคิด
และกลวิธีในการสร้างสรรค์ ดังนี้ ด้านกลอนลำ ใช้คำราชาศัพท์ผสมผสานกับภาษา
อีสาน ด้านดนตรี ได้นำวงออร์เคสตราประสมวงกับวงโปงลางเพื่ อเพิ่ มอรรถรส
ส่งเสริม สร้างสรรค์การสื่อสารทางดนตรีในหลากหลายมิติ ด้านเครื่องแต่งกาย
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เลือกใช้ส ีที่ส ื่อความหมายถึงพระองค์ท่ าน และด้านกระบวนท่าฟ้ อน เป็นการ
ผสมผสานระหว่ างท่ ารำนาฏศิ ลป์ แบบราชสำนั กกับท่าฟ้ อนตั งหวาย และท่ าที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ เพื่อให้เกิดความสวยงามตามแบบนาฏศิลป์และเพิ่มอรรถรสและ
สุนทรียภาพให้กับการแสดง
ทั้งนี้ ลักษณะที่โดดเด่นที่พบในการสร้างสรรค์ การ
แสดงของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรางคณา วุฒิช่วย ได้แก่ การ
ออกแบบท่าฟ้อนที่ม ีการนำลีล าและแม่ท ่าทางนาฏศิ ล ป์
ราชสำนักมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ เช่น ระดับของวง
การฟ้อนตีบทตามบทร้อง และการแปรแถว ฯลฯ การนำท่า
ฟ้อนอีสานที่มีมาแต่เดิมมาประยุกต์ใช้ เช่น การยักสะโพก
การฟ้อนเขย่ง เท้ า และการโน้มลำตัว ลง ฯลฯ และจะใช้
ทำนองลำและเครื่องแต่งกายของจังหวัดอุบลราชธานีเป็น
หลั ก ปั จ จุ บ ั น ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ว รางคณา วุ ฒ ิ ช ่ ว ย
ยั ง คงสร้ า งสรรค์ ก ารแสดงเพื ่ อ เทิ ด พระเกี ย รติ ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์อยู่อย่างต่อเนื่อง ตามข้อกำหนดของงานใน
แต่ล ะปี บริบ ททางสังคมที่ป รับ เปลี่ย น และสถานการณ์
บ้านเมืองในขณะนั้น

กระบวนการสร้างสรรค์นาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานเพื่อ
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การปรับตัวต่อภัยพิบัติ: การปรับตัวของชุมชน
ต่อการใช้องค์ความรู้ในการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้
ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมภายใต้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีวิธีการศึกษาจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนามชุมชนที่ประสบภัย
น้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชีจังหวัดขอนแก่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งโครงสร้าง
จากการศึกษาพบรูปแบบการใช้องค์ความรู้ในการจัดการน้ำท่วม 3 รูปแบบ คือ
(1) องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน โดยการใช้องค์ความรู้และการปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ของชุมชนมาใช้จัดการน้ำท่วม (2) องค์ความรู้แบบนวัตกรรม โดยการ
ใช้เครื่องมือเทคโนโลยี สมัยใหม่ รูปแบบการจัดการหรือแนวทางปฏิบัติใหม่มาใช้
จัดการน้ำท่วม และ (3) องค์ความรู ้แบบผสมผสาน โดยการนำองค์ ความรู ้ จาก
ประสบการณ์ชุมชนมาผสมผสานกับนวัตกรรมใหม่ไปใช้ในการจัดการน้ำท่วม ทั้งนี้
การเลือกใช้องค์ความรู้ขึ้นอยู่กับบริบทชุมชน ผลกระทบจากภัยพิบัติ และวิ ธีการ
ตอบสนองของชุมชนที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นการบริหารจัดการน้ำท่วมควรให้
ความสำคัญกับองค์ความรู้ทั้ง 3 รูปแบบ เพื่อให้การตอบสนองต่อภัยพิบัติน้ำท่วมมี
ความหลากหลายและยืดหยุ่น ช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ ส่งผลให้ชุมชน
ตั้งรับ ปรับตัวต่อภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่
ภัยพิบัติได้อย่างเหมาะสม
คำสำคัญ: การปรับตัวต่อภัยพิบัติ, การจัดการน้ำท่วม, องค์ความความรู้ชุมชน,
รูปแบบองค์ความรู้
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ABSTRACT
This academic paper aims to present the importance of
community’s knowledge with flood disaster management under
adaptation to climate change. Related documentary data as well as
field survey from flooded areas along Chi Basin River in Khon Kean
Province were assembled as a basis for collecting data through SemiStructured Interview. The results of the study found that completion
of the flood management was in accordance with three patterns of
knowledge: 1) the community’s knowledge from their flood
experience, 2) innovative knowledge applied from new modern
technologies and new ways of management or commitment, and 3)
hybrid knowledge based on 1) and 2). In fact, to select which
knowledge pattern appropriate for the flood management is generally
considered from the community’s context, impacts of the disaster
and different responses of the community. Therefore, the flood
management should focus on all the three aforementioned
knowledge patterns to make the flood management various and
flexible as well as reducing the risk of disaster. Consequently, the
community becomes able to adapt themselves and cope with the
flood problems in the community effectively.
Keywords: Disaster Adaptation, Flood Management,
Community’s Knowledge, Knowledge Patterns
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1. บทนำ
ภายใต้ร่มการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างความสามารถในการตั้งรับปรับตัว
และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัตินั้น เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งของการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีหลักการและแนวทางปฏิบัติบริหารจัดการ
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Management: DRM) คือ (1) การตระหนัก
ถึงวงจรของการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (2) การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ในระดับท้องถิ่น และ (3) ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของการพัฒนาแนวคิด DRM
ในระดับประเทศ คือ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ลักษณะเฉพาะของพื้นที่และ
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น จากการประชุม “กรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติ” ครั้งที่ 3 (The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction,
2015–2030) “การลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ คือ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ”
(สรวิศ วิฑูรทัศน์, 2559) ทั้งนี้กรอบการดำเนินงานของเซนไดให้ความสำคัญเป็น
อันดับแรกกับหัวข้อองค์ความรู้ที่มีส่วนสำคัญต่อการปรับตัวของชุมชนเป็นอย่างมาก
รวมถึงความหลากหลายของวิธีการและรูปแบบองค์ความรู้นำมาใช้ในการจัดการและ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่าง ๆ การเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ทวีความ
รุนแรงขึ้นและไม่สามารถคาดการณ์ได้ ดังเช่น “ภัยพิบัติน้ำท่วม” เหตุการณ์ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในประเทศไทยพบว่าภัยพิบัติจากน้ำท่วมมีจำนวนครั้งมากที่สุด มี
ผลกระทบและสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.5 มีมูลค่า
ความเสียหาย 45 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Tadashi N, 2017) “ภัยพิบัติน้ำท่วม” ซึ่ง
เกิดมาจากหลายสาเหตุทั้งจากธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์ การเกิดภัย
พิบัติน้ำท่วมในแต่ละเหตุการณ์นั้นมีความแตกต่างกันทั้งสถานที่ ระยะเวลาและ
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ผลกระทบที่ตามมา ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญของการตอบสนองและปรับตัวต่อภัยพิบัติ
แตกต่างกันไป (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
ในประเทศไทยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาชุมชนเข้มแข็งนั่นเพราะชุมชนมีวัฒนธรรม
เฉพาะท้องถิ่นร่วมกันและมีองค์ความรู้นำมาใช้เพื่อการ
พั ฒ นาชุ มชนของตนเอง Khan, A. R., et. al, (2013)
กล่าวว่า องค์ความรู้ของชุมชนมีความสำคัญกับการ
พัฒนาอย่างยิ่ง เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
พึ่งพาตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยการผสมผสาน
ความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับการพัฒนา เกิดการแก้ไขปัญหา
ในท้ องถิ ่ น ทำให้ ช ุ มชนและชาติ ผ ่ านพ้ นวิ กฤตได้
โดยเฉพาะ “วิกฤตการณ์ทางธรรมชาติ” ดังนั้นในการ
เลือกใช้องค์ความรู้มาปรับใช้ในแต่ละชุมชนนั้น บาง
ชุมชนใช้องค์ความรู้ที่เป็นประสบการณ์สั่งสมถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น มีวิถีการใช้ชีวิตและปรับตัวแบบดั้งเดิม บาง
ชุมชนมีการนำความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปใช้ในการ
จัดการภัยพิบัติ รวมทั้งบางชุ มชนได้นำความรู้ท้องถิ่น
เดิมมาปรับประสานกับรูปแบบวิธีการใหม่ที่เรียกว่าการ
ประยุกต์ผสมผสานองค์ความรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการ
ปรับตัวของชุมชนในการจัดการน้ำท่วมโดยใช้รูปแบบ
องค์ความรู้ที่หลากหลายและแตกต่างกัน
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ในพื้นที่ลุ่มน้ำชี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็ นพื ้ นที่ ท ี่ เกิ ดภั ยพิ บั ต ิน ้ำท่ วมทุ กปี เกิ ดจาก
สาเหตุ ดั งนี ้ (1) เกิ ดฝนตกหนักในพื ้นที ่ ล ุ ่มน้ำ
เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม (2) บริเวณต้น
น้ำมีล ักษณะภูมิประเทศเป็นป่าเขา ซึ่งเป็นต้ น
กำเนิดลำน้ำชีและลำน้ำสายหลักหลายสาย มีความ
ลาดชันสูง และมีการบุกรุกทำลายป่าไม้ (3) ทาง
ตอนล่างของพื้นที่ลุ่มน้ำชีเป็นที่ราบลุ่ม และมีลำน้ำ
หลายสายไหลมารวมกัน เป็นจุดที่ลำน้ำชีบรรจบ
กับลำน้ำมูล ก่อนไหลลงสู่ลำน้ำโขงทำให้เกิดปัญหา
ในการระบายน้ำไม่ทัน (4) แหล่งเก็บกักน้ำและ
ระบบชะลอน้ำหลากยังไม่เพียงพอ เกิดจากลำน้ำ
ธรรมชาติตื้นเขิน และมีการบุกรุกของราษฎรริมฝั่ง
ลำน้ำ และ (5) การบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ
ขนาดใหญ่ ในช่ วงฤดู ฝนของบางปี ต ้ องระบาย
น้ำออกเป็นปริมาณมาก เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่
ระบายออกจากอ่างอุบลรัตน์ ทำให้เกิดปัญหาน้ำ
ท่วมทางด้านท้ายน้ำและพื้นที่ตอนล่างของลุ่มน้ ำ
“ซึ่งเป็นพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่น” (ศูนย์ป้องกัน
วิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ, 2559) สาเหตุน้ำท่วม
จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ระหว่างจุด
บรรจบของลำน้ำพองกับแม่น้ำชีสายหลักมีลำน้ำ
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สาขาหลายสายที่อยู่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นำน้ำมาสู่ลำน้ำ
พองและเข้ าสู ่ ต ั วเมื องขอนแก่ น โดยแม่ น ้ ำชี ไหลผ่าน
จังหวัดขอนแก่นซึ่งรับน้ำหลากมาจากจังหวัดชัยภูมิที่ไหล
เข้ามาบรรจบกับลำน้ำพองบริเวณท้ายเมืองขอนแก่น ซึ่ง
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม เกิดน้ำท่วมซ้ำซากในช่วงฤดู
น้ำหลากทุกปีและเกิดน้ำท่วมรุนแรง เช่น ปี 2560 เกิด
เหตุการณ์น้ำท่วมอำเภอเมืองขอนแก่น อำเภอน้ำพองและ
พื้นที่ใกล้เคียง ปริมาณน้ำจำนวนมากไหลหลากเข้ าสู่
ชุ มชน สร้ างความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ย์ ส ิ น และระบบ
เศรษฐกิจ ทำให้เกิดการปรับตัวและจัดการกับภัยพิบัติน้ำ
ท่วมในบริบทแต่ละชุมชนแตกต่างกันไป ดังนั้นบทความนี้
จึงมุ่งประเด็นไปที่การศึกษารูปแบบองค์ความรู้ของชุมชน
ที ่ นำมาใช้ ใ นการจั ด การภั ย พิ บ ั ต ิ น ้ ำ ท่ ว ม เป็ น การ
แสดงออกของชุมชนต่อการปรับตัวต่อภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่ง
เป็ นสิ ่ งสำคั ญในการช่ วยให้ ช ุ มชนลดความเสี ่ ย งและ
บรรเทาความเสียหายจากภัยพิบ ัติน ้ำท่วมได้ และเพื่อ
สร้างความเข้าใจบริบทการนำองค์ความรู้มาใช้จั ดการ
น้ำท่วมของชุมชนลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น รวมทั้งชุมชน
อื่น ๆ และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ในการวางแผน
พัฒนานวัตกรรม รวมถึงการวางแผนนโยบายการบริหาร
จั ดการภั ย พิ บ ั ต ิ น ้ ำท่ ว มให้ เกิ ด ความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับชุมชนแต่ละท้องถิ่นต่อไป

การปรับตัวต่อภัยพิบัติ: การปรับตัวของชุมชน
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2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนต่อภัยพิบัติ กรณีการปรับตัวของชุมชนต่อ
การใช้องค์ความรู้ในจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำชี จังหวัดขอนแก่น

ภาพที่ 1 เหตุการณ์ภัยพิบัติน้ำท่วมอำเภอเมืองและอำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ปี 2560
ที่มาภาพ https://sites.google.com/site/lumnachi/sphaph-payha-dan-na-thwm.
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3. วิธีการศึกษา
3.1 เลือกพื้นที่ศ ึกษา เลือกพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมจากเหตุการณ์
น้ำท่วมหนักปี พ.ศ. 2560 จำนวน 2 อำเภอ 13 ตำบล 28 ชุมชน (1) อำเภอเมื อง
ขอนแก่น ได้แก่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลบึงเนียม
เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบล
เมืองเก่า ตำบลโคกสี และตำบลหนองตู ม และ (2) อำเภอน้ำพอง ได้ แก่ ตำบล
บ้านขาม และตำบลท่ากระเสริม
3.2 ขั้นตอนการวิจัย การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งการศึกษา
ออกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้
3.2.1 การวิจัยจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งต่างประเทศและในประเทศ
3.2.2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ลงพื้นที่เก็บข้อมูล
พื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมเบื้องต้น และสัมภาษณ์ชุมชน
อย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง กลุ่ม
ตัวอย่างชุมชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชี
จังหวัดขอนแก่น 2 อำเภอ คือ อำเภอเมืองขอนแก่น และ
อำเภอน้ำพอง จำนวน 13 ตำบล 28 ชุมชน แห่งละ 3-5 คน
โดยกำหนดพื้นที่และกลุ่มตัวอย่างแบบไม่เฉพาะเจาะจง
3.2.3 การตรวจสอบข้อมูลโดยวิธีการแบบสามเส้า
(triangulation design) และวิเคราะห์แบบเชิงพรรณนาความ
อธิบายความ จัดประเภทรูปแบบองค์ความรู้ของชุมชนในการ
จัดการน้ำท่วม และสรุปข้อมูล (กาญจนา แก้วเทพ, 2548)

การปรับตัวต่อภัยพิบัติ: การปรับตัวของชุมชน
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ภาพที่ 2 ภาพบน: พื้นที่น้ำท่วมในเขตลุ่มน้ำชี, ภาพล่างซ้ายมือ: ขอบเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น,
ภาพล่างขวามือ: พื้นที่น้ำท่วมจังหวัดขอนแก่น ปี 2560
ที่มา: https://sites.google.com/site/lumnachi/sphaph-payha-dan-na-thwm,
https://www.komchadluek.net/news/regional/300353

233

234

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

4. ผลการศึกษา
ในบทความนี้ ได้แบ่งผลการศึกษา คือ การปรับตัวของชุมชนต่อภัยพิบั ติ
น้ำท่วม รูปแบบองค์ความรู้ของชุมชนในการจัดการน้ำท่วม โดยการวิเคราะห์ข้อมูล
จากเอกสารจากกรณีศึกษาต่างประเทศ ในประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
และสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ชุมชน ดังนี้
4.1 การปรับตัวของชุมชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วม
การปรับตัวตามทฤษฎีของรอย (Roy, C., &
Andrews, H. A., 2009) ให้ความหมายของการปรับตัว
ว่ าเป็ นกระบวนการเผชิ ญปั ญหา เป็ นกระบวนการ
ควบคุมระบบการปรับตัวของบุคคล ซึ่งเป็นวิธี การที่
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ต่อสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดย
มีทั้งวิธีการที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติหรือวิธีการที่เกิดขึ้น
จากการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับคณะกรรมาธิการแม่น้ำ
โขง (2556) อธิบายว่า การปรับตัวในระบบธรรมชาติ
หรือระบบมนุษย์ เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าทางภูมิอากาศ
ที ่ เกิ ดขึ ้ น ช่ ว ยบรรเทาความเสี ย หาย ซึ ่ งเป็ น การ
ปรั บเปลี ่ ยนที ่ เกิ ดขึ ้ นจริ งหรื อการเปลี ่ ยนแปลงใน
สิ่งแวดล้อม ลดความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพภูมิอากาศที่สังเกตได้ การปรับตัวแบ่งออกเป็น 2
ประเภทคือ การปรับตัวแบบอัตโนมัติ และการปรับตัว
โดยมี การวางแผนล่ วงหน้ า (สำนั กงานนโยบายและ
สิ่งแวดล้อม, 2557) การปรับตัวคือความสามารถของ
ระบบชุ มชนหรื อสั งคมที ่ ม ี ความเสี ่ ยงต่ อภั ย ในการ
เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพความเสี่ยงภัยของตน รวมทั้งรู้จัก
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วางมาตรการและปฏิบัติตัวเพื่อลดการได้รับผลกระทบ
จากภั ย และฟื ้ นตั วจากผลของภั ยได้ ในระยะเวลาที่
เหมาะสม หมายรวมถึงความสามารถของชุมชนในการ
ดู แลรั กษา โครงสร้ างและกลไกพื ้ นฐานที ่ จำเป็ นให้
ปลอดภัยจากภัยพิบัติด้วย (กรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย, 2557)
การปรับตัวต่อภัยพิบัติจึงเป็นความสามารถของชุมชนใน
การจัดการการเปลี่ยนแปลง โดยการรักษาการดำรงชีวิตในยาม
เผชิ ญกั บอั นตรายหรื อผลกระทบและความเครี ยด ซึ ่ งการ
ตอบสนองและการฟื้นฟูถูกสร้างขึ้นโดยใช้ความสามารถของ
ชุมชน คือการนำวิธีการและรูปแบบขององค์ความรู้ชุมชนมาใช้ใน
การจัดการกับภัยพิบัตินั้นเอง (Twigger-Ross, et.al, 2014) ทั้งนี้
การสร้างองค์ความรู้ การสร้างรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการจัดการภัย
พิบัติในชุมชนนั้นถือเป็นการปรับตัวอย่างหนึ่งที่สำคัญในการช่วย
ให้ชุมชนลดความเสี่ยงและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติได้
(ณรงค์ คงมาก และคณะ, 2555) ซึ่งการรับรู้เพื่อการปรับตัวจาก
ภัยพิบัติจะมีความแตกต่างกันไปโดยการตระหนักและรับรู้ต่อภัย
พิบัติจะส่งผลให้การแสดงพฤติกรรมสนองตอบต่อภัยพิบ ัต ิที่
แตกต่างกันออกไปจากเดิม ลักษณะการสนองตอบต่อภัยพิบัตินั้น
มี 2 ประการ คือ การปรับตัวต่อภัยพิบัติ ซึ่งสามารถกระทำได้ทั้ง
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และประการที่สอง คือการปรับตัวที่ไม่
เกี่ยวเนื่องกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยตรง แต่จะมีผลต่อการลดการ
สูญเสียในภายหลังได้ การรับรู้ต่อภัยพิบัติมีน้ำหนักที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้ปัจจัยในด้านความแตกต่างกันทั้งในเรื่องประชากร ลักษณะ
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ภูมิประเทศ ทักษะความสามารถ และรูปแบบวิธีการตอบสนอง
จะเป็นตัวกำหนดบริบทของการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดขึ้น ซึ่ง
แสดงออกให้เห็นจากรูปแบบวิธีการของการใช้องค์ความรู้นั้นเอง
4.2 รูปแบบองค์ความรู้ชุมชน
ความรู้หรือองค์ความรู้ (knowledge)
หมายถึง ความรู้ ความจริง ของการมีข้อมูลหรื อ
การเรียนรู้ผ ่านประสบการณ์หรือความสัมพั นธ์
รวมทั้งแนวความคิด ความเชื่อและการรับรู้ และ
การได้มาเพิ่มขึ้นมีการจัดเก็บและส่งต่อซึ่ งเป็ น
ความรู้บนพื้นฐานของข้อมูลที่ตรงกัน ได้รับการ
ประเมินเพื่อนำความรู้มาใช้ในการตัดสินใจอย่าง
ชาญฉลาด เกี่ยวกับความคิดทางปรัชญาและการ
แก้ปัญหา การคาดการณ์ของช่วงเวลาต่าง ๆ ของ
ปัญหา (Khan, A. R.,et al, 2013) ทั้งนี้องค์ความรู้
เกิดจากการลงมือปฏิบัติซ้ำแล้วซ้ำอีก มีการสังเกต
การจดบันทึก การวิเคราะห์หาปัจจัยต่าง ๆ จนได้
ข้อสรุปเป็นความรู้ใหม่ ๆ ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเป็น
ความรู้ที่เข้าใจได้ ปฏิบัติได้ ขยายผลได้ (สถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน, 2558)
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องค์ความรู้ชุมชน คือ องค์ความรู้ที่เกิดจาก
การดำเนินชีวิต และการทำงานของชุมชนจนเกิด
ความเข้ า ใจ ความชำนาญ การรู ้ ล ึ ก สามารถ
ถ่ า ยทอด และนำไปใช้ ต ่ อ ๆ กั น ในวิ ถ ี ช ี วิ ต
ประจำวันได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตวัฒนธรรมของแต่ละชุมชน (สถาบันพัฒนา
องค์ กรชุ มชน, 2558) ลั กษณะขององค์ ความรู้
ชุมชน ประกอบด้วย (1) องค์ความรู้ชุมชนเป็นองค์
ความรู้ที่มีการสั่งสมและถ่ายทอดกันมาอย่างเป็น
ระบบ เรียนรู้ได้จากประสบพบเจอเหตุการณ์นั้น
ด้ วยตนเอง (2) เป็ นวิ ถ ี ความสั มพั นธ์ ท ี ่ สมดุ ล
ระหว่ างมนุ ษย์ ก ั บมนุ ษย์ มนุ ษย์ ก ั บธรรมชาติ
คนในชุมชนสามารถสร้างองค์ความรู้ที่เกิ ดจาก
ประสบการณ์จริง และดำรงชีวิตได้อย่างสมดุล (3)
องค์ ความรู ้ ช ุ มชนมี ล ั กษณะเป็ นพลวั ต มี การ
ปรั บ ปรุ งเปลี ่ ย นแปลงตามยุ คสมั ยและมี การ
พัฒนาการอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการสร้างสรรค์
ให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การสร้างสรรค์และปรับปรุง
องค์ความรู้เพื่อปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของชุมชน
และ (4) องค์ความรู้ชุมชนมีวัฒนธรรมเป็นพื้นฐาน
มีลักษณะเฉพาะหรือเอกลักษณ์ในตัวเอง (ประสาท
เนืองเฉลิม, 2546; กฤตณภัต บุญยัษเฐียร, 2548)
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ดังนั้น องค์ความรู้ชุมชน หมายถึง ความรู้เกิดจาก
การดำเนินชีวิต และการทำงานของชุมชน จนเกิด
ความเข้ าใจ ความชำนาญ การรู ้ ล ึ ก สามารถ
ถ่ายทอด และนำไปใช้ต่อ ๆ กัน มีการปรั บปรุ ง
พั ฒนาให้ สอดคล้ องกั บวิ ถ ี ช ี ว ิ ตวั ฒนธรรมของ
แต่ละชุมชน มีลักษณะเป็นพลวัต มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและมีการพัฒนาการอยู่
ตลอดเวลา องค์ความรู้ชุมชน ประกอบไปด้วย องค์
ความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ชุมชน (องค์ความรู้
เดิม) องค์ความรู้แบบนวัตกรรม (องค์ความรู้ใหม่)
และองค์ ค วามรู ้ แ บบผสมผสาน (ประยุ ก ต์
องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนกับนวัตกรรม)
โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 องค์ความรู้จากประสบการณ์ช ุมชน (community experience)
องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน มีความหมายสอดคล้องกับคำต่อไปนี้ ความรู้
ท้องถิ่น (local knowledge) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (indigenous knowledge) ความรู้
พื้นบ้าน (folk knowledge) ความรู้ดั้งเดิม (traditional knowledge) วิทยาศาสตร์
ชุมชน (peoples’ science) ความรู้ดั้งเดิมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (indigenous and
traditional knowledge) (Dalisay, S. N. M., 2017) ความหมายขององค์ความรู้จาก
ประสบการณ์ชุมชน หมายถึง ความรู้ และการปฏิบัติของชุมชนท้องถิ่น จากการ
พัฒนาจากประสบการณ์ที่ได้รับมาตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา และปรับตัวให้เข้า
กับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ถูกส่งผ่านด้วยการบอกเล่าจากรุ่นต่อรุ่ น
(Gupta, A. K.,& Singh, A., 2011) เป็นกระบวนการปรับเปลี่ยนแบบแผนดำเนินชีวิต
ของบุคคลซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่น ให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข หรือสามารถ
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แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของคนให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ละ
ยุคสมัย (อัจฉรา ภาณุรัตน์, 2549 อ้างถึงใน ประภากร แก้ววรรณา, 2551) ดังนั้นองค์
ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน หมายถึง ความรู้ ความเชื่อ ประสบการณ์ที่คนในแต่
ละท้ อ งถิ ่ น ได้ พ ั ฒ นาในระยะเวลายาวนาน ถู ก ฝั ง อยู ่ ใ นแนวทางปฏิ บ ั ติ
ของชุมชน มีการปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและความเป็นอยู่ที่ดี สามารถแก้ปัญหาการ
ดำเนินชีวิตให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมท้องถิ่นและสภาพแวดล้อมและกระแสการ
เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย โดยได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น
4.2.2 องค์ ค วามรู ้ แ บบนวั ต กรรม (innovation)
นวัตกรรม “innovation” มีรากศัพท์มาจากคำว่า innovare
ในภาษาลาติน แปลว่า ทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ซึ่งความหมายดังกล่าว
สอดคล้องกับคำว่า นวัตกรรม ในภาษาไทยที่มีรูปศัพท์เดิมมา
จากภาษาบาลี คือ “นว” แปลว่า ใหม่ “อัตต” แปลว่า ตัวเอง
และ “กรรม” แปลว่า การกระทำ เมื่อนำคำว่า นว มาสนธิ กับ
อัตต จึงเป็น นวัตต และเมื่อรวมคำ นวัตต สมาส กับ กรรม จึง
เป็นคำว่า นวัตกรรม แปลตามรากศัพท์เดิมว่า การกระทำที่ใหม่
ของตนเอง หรื อการกระทำของตนเองใหม่ นวั ตกรรม จึ ง
หมายถึง การนำแนวความคิดใหม่หรือการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่
มีอยู่แล้วนำมาใช้ในรูปแบบใหม่ (ธันยา พิทธยาพิทักษ์ และ
ธันยวิช วิเชียรพันธ์ , 2555) นวัตกรรม คือ การกระทำหรื อ
สิ่งที่ทำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด วิธีการ
หรื ออุ ปกรณ์ เป็ นต้ น (สำนั กงานราชบั ณฑิ ตยสภา, 2554)
นวัตกรรมในเชิงสังคมวิทยา หมายถึง การเกิดขึ้นใหม่ อาจจะ
เป็นความคิดพฤติกรรม หรือสังคมใหม่ ๆ หรืออาจจะเป็นการ
รับรู้ในของใหม่และแบบอย่างใหม่ ๆ ในวัฒนธรรมหนึ่งและยัง

239

240

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

รวมไปถึ ง การค้ น พบและการคิ ดประดิ ษฐ์ ตลอดจนการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่เกิดขึ้นก็จัดได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ ๆ ได้ (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2525) นวัตกรรมเป็น
ความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการกระทำหรือการปฏิบัติ
ใหม่ ซึ่งถูกรับรู้ว่าเป็นสิ่งใหม่ของแต่ละบุคคล หน่วยงาน หรือ
ชุ ม ชน และได้ ร ั บ การยอมรั บ ในสั ง คม (Roger, Everett
M.,1983) ทั้งนี้นวัตกรรมใช้ควบคู่กับเทคโนโลยีเสมอและมี
ความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด คือ เป็นเรื่องที่คิดค้น หรือกระทำ
ใหม่ ๆ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้ น
(กันต์ อินทุวงศ์, 2558) ดังนั้น คำว่า “นวัตกรรม” คือ องค์
ความรู้ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ความรู้ขึ้นมาจนได้ก่อเกิดเป็น
องค์ความรู้ใหม่ในชุมชน หรือการประยุกต์องค์ความรู้เดิมจน
เกิดเป็นภาพลักษณ์ใหม่ ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้ อง
บริบทของชุมชน ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมใหม่ วัฒนธรรมใหม่
ความเชื่อและแนวคิดใหม่ วิธีการและการปฏิบัติใหม่ ได้รับ
ยอมรับ มีการเผยแพร่ และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่ชุมชน
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4.2.3 องค์ความรู้แบบผสมผสาน
(hybridization) มาจากแนวคิ ด การผสม
ผสานวั ฒนธรรม หรื อวั ฒนธรรมลู ก ผสม
(cultural hybridization) เป็ นวั ฒนธรรมที่
เกิ ดจากกระแสยุ คโลกาภิ ว ั ตน์ ที ่ ม ี ก าร
ติดต่อสื่อสารข้ามพรมแดนและแพร่กระจาย
วั ฒนธรรมอย่ างรวดเร็ วและไม่ ม ี ขอบเขต
จำกั ด โดย Hassi, A., & Storti, G., (2012)
กล่าวถึง กระบวนการผสมผสานวัฒนธรรม
เป็นการปฏิสัมพันธ์ร ะหว่างโลกาภิวัตน์
(globalization) กับวัฒนธรรม (culture) เป็นการผสมผสานจาก
องค์ประกอบภายนอกและภายใน ให้มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อสร้าง
วั ฒ นธรรมแบบผสมผสานที ่ โ ดดเด่ น และครอบคลุ มทั ้ ง สอง
องค์ประกอบ Digitalschool (ม.ป.ป) กล่าวว่าการผสมผสานทาง
วัฒนธรรม เป็นการรับเอาวัฒนธรรมอื่นมาปฏิบัติ การผสมผสาน
ทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นในจุดที่เ กิดความพอดีกัน ซึ่งอาจเป็น
กระบวนการสองทางคือ เมื่อกลุ่มหนึ่งถ่ายทอดให้อีกกลุ่มหนึ่ง ใน
ขณะเดียวกันก็อาจรับวัฒนธรรมของกลุ่มที่ตนถ่ายทอดมาด้วยก็ได้
โดยปัจจัยที่ทำให้เกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรม คือ การที่อยู่
ด้วยกันใกล้ชิดกัน การย้ายถิ่นที่อยู่อาศัย การติดต่อทางการทูต
และการค้าขาย การสมรสระหว่างผู้ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน ความ
เจริญทางด้านเทคโนโลยีและการคมนาคม อิทธิพลของสื่อมวลชน
และผลของสงคราม เป็ น การปรั บ ประยุ กต์ อ งค์ ความรู ้ จ าก
ประสบการณ์ชุมชนกับองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมในรูปแบบ
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การผสมผสาน (กาญจนา แก้วเทพ, 2548) ดังนั้น องค์ความรู้แบบ
ผสมผสาน หมายถึ ง การผสมผสานระหว่ างองค์ ความรู ้ จาก
ประสบการณ์ชุมชนเดิมหรือวัฒนธรรมเก่าที่มีอยู่มาผสมผสานกับ
นวั ตกรรมใหม่ ห รื อวั ฒ นธรรมใหม่ ท ี ่ เ ข้ า มา โดยการนำเอา
คุ ณลั กษณะบางอย่ างจากของเก่ ามาบวกผสมกั บคุ ณลั กษณะ
บางอย่างจากของใหม่แล้วมาผสมกัน อาจปรับเปลี่ ยนหรือการ
เปลี่ยนรูปแบบ แต่เนื้อหาข้างในยังคงเดิม หรือรูปแบบยังดำรงอยู่
แต่ภายในที่เป็นเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไป
4.3 องค์ความรู้ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม
การนำองค์ความรู้มาใช้ในการจัดการภัยพิบัต ิน้ ำ
ท่วมนั้น เป็นกระบวนการของการช่วยลดหรือบรรเทาความ
เสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากน้ำท่วม โดยมีแนวทางในการจัดการน้ำ
ท่ วมตามหลั กการ “การจั ดการลดความเสี ่ ยงจากภั ยพิ บ ั ติ
(Disaster Risk Management: DRM)” ซึ ่ งให้ ความสำคั ญกั บ
การช่วยเหลือรักษาชีว ิต ให้การบรรเทาทุกข์ และเผชิญกับ
สถานการณ์ในภาวะวิกฤตเมื่อภัยได้เกิดขึ้นแล้ว รวมทั้งการ
ฟื ้ นฟู หลั งเกิ ดภั ย ตั ้ งแต่ ก ่ อนเกิ ดภั ย ระหว่ างเกิ ดภั ย และ
หลังจากเกิดภัยอย่างครบวงจร
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4.3.1 องค์ ความรู้ จากประสบการณ์
ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมองค์ความรู้
จากชุมชนถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชน
และซึ่งมี ศั กยภาพในการลดภัยพิ บ ัติ ในหลาย
ระดับ การรวมเอาความรู ้และการปฏิบ ัต ิ จาก
ประสบการณ์ชุมชนเข้ากับการจัดการน้ำท่ วม
การใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นเข้ากับการจัดการ
น้ ำ ท่ ว มช่ ว ยเพิ ่ ม การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ช่ วยส่ งเสริ มการถ่ ายทอดความรู ้ ของชุ มชน
สนับสนุนการพัฒนาความรู้และให้อำนาจชุมชน
ในการลดความเสี ่ ย งจากภั ย พิ บ ั ต ิ Isahak,
A. (2017) กล่ าวว่ า สองปั จจั ยที ่ สำคั ญที ่ สุ ด
ในการเตรี ย มพร้ อมรั บมื อกั บ ความเสี ่ ย งคื อ
ประสบการณ์ ช ุ ม ชน และความไว้ ว างใจ
จากตัวอย่างกรณีศึกษาในประเทศไทย พบว่า
องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนของไทยใน
ด้านความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นได้ให้ความสำคัญกับการ
ดำเนินชีวิตและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ของธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เกิดกระบวนการ
เรียนรู้และปรับตัวเพื่อการอยู่รอดและการดำรง
ชีพให้เข้ากับสภาพพื้นที่และสถานการณ์เป็น
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การปรับตัวของคนในวิถีชุมชนริมน้ำ ลุ่มน้ำ
ของคนไทยเมื่ออดีต ที่สั่งสมจนเกิดเป็นองค์
ความรู้ชุมชน ซึ่งช่วยบรรเทาและลดความ
เสียหายแก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้อง
กั บกรณี ศ ึ กษาจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธ ยา
จากงานวิ จ ั ยของ ภาสกร สติ ชอบ (2555)
และกรณีศึกษาจังหวัดสตูล จากงานวิจัยของ
ประหยัด ใจเพ็ชร (2557) ดังนี้ (1) ด้านการ
เตรียมความพร้อมก่อนน้ำท่วม การเข้าใจช่วง
ฤดูกาลของน้ำ ดูสภาพดิน ฟ้า อากาศ และ
การเตรียมตัวรับน้ำท่วม เช่น ทำที่วางของให้
พ้นน้ำ การขนของไปไว้ที่สูง เตรียมโอ่งน้ำ
ขนาดใหญ่ไว้ใส่น้ำดื่ม การเตรียมอาหารแห้ง
ให้ เพี ยงพอ การเตรี ยมห้ องสุ ขาบนเรื อน
การเตรียมยาแนวเรือ การเตรียมเรือสำหรับ
เดินทาง การเตรียมทำทางเดินบนน้ำเชื่ อม
ระหว่างเรื อนกั บถนน การเตรี ยมพื้ นที ่ สู ง
เอาไว้ ผ ู กสั ตว์ เลี ้ ยง หรื อจอดรถ และการ
เตรียมการปลูกพืชจากปลูกลงดินมาเป็นปลูก
พืชผักลงกระถาง รวมทั้งการปลูกต้นไม้โดย
การใช้ เมล็ ดเพื ่ อให้ มี รากแก้ ว ยึ ด เกาะดิ น
เป็นต้น (2) ด้านที่อยู่อาศัยหรือสถาปัตยกรรม
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เช่น การสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความยืดหยุ่นสูง
ใช้ว ัสดุมีน ้ำหนักเบาและปรับเปลี่ยนได้ง่าย
ยกระดับตัวเรือนให้สูงขึ้น การย้ายที่ตั้งและ
ถอยร่นที่อยู่ อาศั ยตามแนวเขตตลิ่ งน้ ำ การ
สร้างบ้านเรือนแพหรือบ้านลอยน้ำ การทำเนิน
ดินไว้สำหรับปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ บริเวณ
ใต้ถุนทำพื้นที่ยกพื้นไว้สำหรับเก็บเรือและแผ่น
ไม้กระดาน การแยกระบบไฟชั้นบนและชั้นล่าง
เพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดน้ำท่วม การปลูกไม้
ไผ่รอบพื้นตัวเรือนสำหรับทำเสาและคานเพื่อ
ใช้ในการเดินช่วงน้ำท่วม การใช้เฟอร์นิเจอร์
เป็นไม้เนื้ อแข็ ง การก่ออิฐและวางกระสอบ
ทรายป้องกันน้ำ การปลูกพืชกันลม และพืช
ท้องถิ่นที่ทนน้ำท่วม เป็นต้น (3) การปรับตัว
ด้ านอาชี พ เช่ น การปรั บเปลี ่ ยนฤดู กาลทำ
การเกษตร การเปลี่ยนอาชีพจากทำนาเกลื อ
ของชุมชนปากแม่น ้ำเจ้าพระยา มาทำนากุ้ ง
และหอยแครงแทน การขุดท้องร่องให้ ขนาน
สลับไปกับเนินดินสำหรับปลูกพืชสวน และเพิ่ม
ความลึกของร่องสวน การทำอาชีพแปรรูปปลา
เป็ น ต้ น (4) การปรั บ ตั ว ด้ า นสั ง คม เช่ น
การช่วยเหลือกันตามลักษณะเครือญาติ และ
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เครือข่ายทางสังคมละแวกบ้านและภายนอก การจัดกลุ่ม
อาสาในพื้นที่ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อแจ้งข่าว
เฝ้าระวังและการเตือนภัย และ (5) การปรับตัวด้านการ
จัดการ เช่น การจัดการน้ำชุมชนโดยพัฒนาระบบเหมือง
ฝายชุมชน ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน การจัดการระบายน้ำจาก
พื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร การขุดลอกคูคลอง การ
อนุรักษ์ป่าชุมชน การอนุรักษ์แหล่งพันธุ์ปลา การอนุรักษ์
พืชริมน้ำ รวมถึงการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับน้ำท่วมได้
องค์ ความรู ้ จ ากประสบการณ์ ช ุ มชนหรื อภู ม ิ ป ั ญญาท้ องถิ ่ น กั บ
การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งเป็น 2 กรณีศึกษา
ได้แก่ กรณีที่หนึ่ง เป็นความเชื่อของชุมชนดั้งเดิมในสมัยโบราณ โดยเมื่อก่อนนั้น
ชุมชนในชนบทแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีการใช้ประสบการณ์ช ุมชนทำนายสภาพภูมิอากาศและคาดการณ์สภาพฝนตก
ได้ค่อนข้างแม่นยำ ซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการเฝ้าระวังเตือนภัย ช่วยป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดกับการดำเนินวิถีชีวิต (ประสิทธิ์ ประคองศรี ,
2554) ดังตัวอย่างต่อไปนี้ (1) การสังเกตจากพืชธรรมชาติ เช่น ดอกของหญ้าแพรก
เป็นช่อยาวและเหยียดตรง ต้นจานออกดอกดกสม่ำเสมอเต็มต้นและร่วงหมดต้น หรือ
ต้นเต็งมีดอกยาวและดก แสดงว่าปีนั้นฝนจะตกดี ซึ่งมีผลการคาดเดาเรื่องน้ำท่วมได้
หากต้นสาบเสือยังไม่ออกดอกจะมีฝนตกต่อไป หากมีเห็ดเกิดขึ้นมากในพื้นที่ป่าบุ่ง
ป่าทามน้ำจะมีน้ำมาก (2) การสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ เมื่อพบมดทำขุยเป็นสัน
คมล้อมรูเป็นวงกลม หางตะกวดมีสีดำยาวมาก และอึ่งอ่างมีลักษณะดำทั่วทั้งตัว
ฝนจะดีน้ำจะดีตลอดปี ถ้ามดขนไข่ขึ้นที่ดอน ไก่นอนจับราวอยู่ที่สูงหรือบนต้นไม้
สังเกตหางลูกจิ้งเหลนเป็นสีดำมากกว่าสีขาว ฝนจะตกหนักน้ำจะมากกว่าปกติ ถ้านก
กระเต็นร้องอีกประมาณ 3-4 วันก็จะทราบข่าวน้ำท่วม การสังเกตระดับน้ ำจาก
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การวางไข่ ของหอยเชอรี ่ ถ้ าวางไข่ส ู งน้ ำก็จะมาก พฤติกรรมของม้ าจะวิ ่ งอย่ าง
ตื่นตระหนกก่อนที่จะมีลมพายุรุนแรง (3) สังเกตจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ การเกิด
จันทรุปราคาเต็มดวงฝนอาจแล้งหรือน้ำท่วม จันทรุปราคาแหว่งด้านข้าง ฝนจะดีข้าว
จะงาม ถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันนาน 4-5 วันฝนจะตก บั้งไฟที่จุดส่วนใหญ่ขึ้น
สูงฝนจะตกดี น้ำจะดี เมื่อดวงอาทิตย์ตกพร้อมกับแสงสีแดงฉานปกคลุมท้ องฟ้า
จะเกิดพายุลมแรงในตอนเช้า และ (4) สังเกตจากพฤติกรรมของมนุษย์ ผู้สูงอายุมี
อาการคันตามผิวหนังโดยเฉพาะในช่วงเวลาบ่ายเป็นสัญญาณว่าฝนจะตก และตอน
เช้าเมื่อตื่นขึ้นมาล้างหน้าแล้วรู้สึกลื่นมือวันนั้นฝนจะตก เป็นต้น
กรณีที่สอง เป็นกรณีจากการศึกษา
ชุ มชนปั จจุ บ ั น ดั งนี ้ (1) การป้ องกั น การลด
ผลกระทบและการเตรียมความพร้อม ดังนี้ ชุมชน
ขุดร่องระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม ปลูกพืชผัก
ปลูกข้าวโพดไว้บนที่สูงเพื่อเก็บไว้รับประทานตอน
น้ำท่วม งดทำการเกษตรและงดเผาถ่านบริเวณริม
แม่น้ำชี เปลี่ยนฤดูกาลทำนาหรือทำนาปรังแทน
นาปี โดยเลือกพันธุ์ข้าวอายุสั้นเพื่อให้เก็บเกี่ยว
เร็วขึ้น สังเกตฤดูกาลฝนตกชุกและน้ำหลากในช่วง
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ข้าวตั้งท้องและแตกรวง จัดกลุ่มอาสาสังเกตระดับน้ำขึ้น
สูง สังเกตการไหลของน้ำและสีของน้ำและแจ้งเตือนข่าว
ทุกวัน โดยมีเครือข่ายทั้งภายนอกภายในชุมชนช่วยกัน
แจ้งเตือนข่าว ผู้นำชุมชนแจ้งเตือนข่าวน้ำท่วมผ่านเสียง
ตามสาย เตรียมของใช้ เตรียมเรือและอุปกรณ์หาปลาและ
เตรียมเสบียงอาหาร สร้างพื้นที่สูงไว้สำหรับขนย้ายสัตว์
เลี้ยง จอดรถ และเก็บเครื่องมือทางการเกษตร เป็นต้น (2)
การเผชิญเหตุในสภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ เก็บของขึ้นที่สูงและ
ขึ้นไปอยู่ที่สูง ใช้เครื่องสูบน้ำการเกษตรสูบน้ำออกจาก
บริเวณบ้านและถนนในชุมชน กรอกทรายและประยุกต์
วัสดุในท้องถิ่นป้องกันน้ำท่วม มีการเตรียมชุดไปเปลี่ยน
ในกรณีเดินลุยน้ำไปทำงาน/เรียน ชุมชนอาสาเฝ้ าดู แล
ทรัพย์สินต่าง ๆ ภายในชุมชน แบ่งหน้าที่พายเรือรับส่ง
ผู ้ คนเข้ าออกหมู ่ บ ้ าน การร่ วมมื อช่ วยเหลื อกั นตาม
ลักษณะเครือญาติ การจัดพื้นที่ศูนย์กลางหมู่บ้านเป็นที่
พักชั่วคราวชุมชนและประกอบอาหาร หาปลาและสัตว์น้ำ
เป็นอาหารโดยนำมาแปรรูปไว้รับประทานและจำหน่าย
เป็นต้น และ (3) การฟื้นฟูบูรณะ ได้แก่ การปรับพื้นที่
รอบตัวบ้านและใต้ถุนบ้านให้สูงขึ้น ยกตัวบ้านหรือดีดตัว
บ้ านให้ ส ู งขึ ้ นตามภู ม ิ ป ั ญญาท้ องถิ ่ น ย้ ายบ้ านมาอยู่
บริเวณพื้นที่สูงที่น้ำท่วมไม่ถึง ปรับพื้นที่เลี้ยงสั ตว์ ให้
สูงขึ้น ยกเล้าเป็ด ไก่ ให้สูงขึ้น และเตรียมพื้นที่สูงสำหรับ
ปลูกพืชผัก ผู้นำชุมชนให้คำปรึกษาและช่วยเหลือฟื้นฟู
จิตใจชาวบ้าน ชุมชนทำอาชีพเสริมและเข้ากลุ่มพัฒนา
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อาชีพ ปรับเปลี่ยนฤดูกาลทำนาและปลูกข้าวโพดแทนนา
ปี และมีการถ่ายทอดประสบการณ์ชุมชนในการรับมือกับ
น้ำท่วมให้เด็กและเยาวชนทราบ (สมชญา ศรีธรรม และ
รวี หาญเผชิญ, 2563)
4.3.2 องค์ความรู้แบบนวัตกรรม
กับการจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม การใช้องค์
ความรู้แบบนวัตกรรมในการจัดการภัยพิบัติ
น้ำท่วม คือ การนำแนวความคิดใหม่ วิธีการ
รูปแบบใหม่ การกระทำหรือการปฏิบัติใหม่
รวมทั้ง อุปกรณ์ สิ่งประดิษฐ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่
หรือบางครั้งเรียกว่าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
จั ดการภั ย พิ บ ั ต ิ ข องชุ ม ชน ในกรณี ข อง
ประเทศไทยนั้น สามารถแบ่งได้ประเภทได้ 2
รูปแบบใหญ่ ๆ คือ เครื่องมือและเทคโนโลยี
สมั ย ใหม่ และรู ป แบบการจั ด การหรื อ
แนวทางปฏิบัติใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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4.3.2.1 เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ คือองค์ประกอบด้านอุปกรณ์
เครื่องมือ สถานที่ การขนส่ง การอำนวยความสะดวก แหล่งทรัพยากรการสื่อสาร
และเทคโนโลยีต่าง ๆ (ทวิดา กมลเวช, 2554) และรวมถึงโครงสร้างขนาดใหญ่ที่เป็น
โครงการของภาครัฐ ที่เข้ามาช่วยในการจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
1) การใช้ ส ิ ่ งก่ อสร้ างทางน้ ำ โดยการใช้
แนวทางทางวิศวกรรมที่เหมาะสม เช่น (1) สร้างเขื่อนและ
พนังกั้นน้ำ เพื่อจำกัดการไหลของน้ำในขณะเกิดน้ำท่วมและ
เป็นการป้องกันพื้นที่บางส่วนไม่ให้เกิดความเสียหาย (2)
ปรับปรุงสภาพลำน้ำหรือพื้นที่ลุ่มน้ำและล้ำคลองที่เชื่อมกับ
แม่น้ำสายหลัก ทำให้น้ำท่วมในครั้งต่อไปมีความรุนแรงลด
น้อยลง (3) สร้างเส้นทางน้ำอ้อมเมืองเพื่อช่วยบรรเทาน้ำท่วม
(4) สร้ า งพื ้ น ที ่ ช ะลอน้ ำ และแหล่ ง เก็ บ กั ก น้ ำ น้ ำ ท่ ว ม
แนวความคิดของวิธีนี้ เป็นการยอมให้น้ำท่วมในพื้นที่บางส่วน
ที่มีสำคัญน้อย เพื่อใช้เป็นพื้นที่กักน้ำเพื่อลดอัตราการไหล
ของน้ำในแม่น้ำลง (5) สร้างอ่างเก็บน้ำบรรเทาน้ำท่วมเพื่อกัก
น้ำไว้ชั่วคราวแล้วปล่อยออกมาเมื่อเวลาเหมาะสม การลด
อัตราการไหลของน้ำจะทำให้เวลาในการไหลเพิ่มขึ้น โดย
ติดตั้งประตูน้ำเพื่อควบคุมการไหล และ (6) ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ำ เป็นการระบายน้ำที่อยู่ด้านหลังคันดินหรือพนังกั้น
น้ ำที ่ ใช้ ป ้ องกั นน้ ำท่ วมให้ ออกจากพื ้ นที ่ เป็ นต้ น (ชู โชค
อายุพงศ์, 2555; กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
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2) เทคโนโลยีและเครื่องมือป้องกัน
น้ำท่วม เช่น ถุงบิ๊กแบ็คกั้นน้ำ (big bag) คือ ถุงใหญ่ที่
มีหินและทรายบรรจุอยู่ภายใน กระสอบทรายเอ็นแซค
(N-Sack) ป้ อ งกั น น้ ำ ท่ ว ม รั ้ ว กั น น้ ำ ท่ ว ม (Aqua
Fence) ช่วยป้องกั นน้ ำท่วม ไม่ให้ไหลทะลั กเข้ าสู่
พื้นที่ ฝายพับได้ (Flap Gate Weir) เพื่อช่วยระบาย
น้ำในขณะเกิดน้ำท่วม บ้านลอยน้ำหรือบ้านสะเทินน้ำ
สะเทินบกสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้ โดยบ้านลอยน้ ำ
นั้นมีลักษณะเป็นเรือนแพ ในฤดูแล้งตัวบ้านจะตั้งอยู่
บนพื้นดินตามปกติ แต่เมื่อถึงเวลาน้ำท่วมตัวบ้านก็จะ
ลอยขึ ้ น ตามระดั บ น้ ำ เป็ น ต้ น (ศู น ย์ ว ิ จ ั ย และ
พัฒนาการป้องกันและจัดการภัยพิบัติ, 2556)
3) การแจ้งเตือนภัย การใช้สื่อสารสนเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์
เฝ้าระวัง พยากรณ์และเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เพื่อเฝ้าระวังและลดความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งช่วยให้ชุมชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสาร ทราบว่าต้องอพยพออกจากพื้นที่เมื่อไร อพยพไปที่ไหน เพื่อช่วยลด
ผลกระทบจากสาธารณภัย (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556) เช่น การ
ติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า การตรวจสอบอัจฉริยะเตือนภัยน้ำท่วมผ่านเครือข่ายไร้
สายวายฟาย และเทคโนโลยีบลูทูท ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เครื่องวัดน้ำฝน
อัตโนมัติ เครื่องวัดความชื้นในดิน เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ และเสาวัดระดับน้ำ
เทคโนโลยีภาพถ่ายทางดาวเทียมที่นำมาใช้แปลความชื้นในดินของการเกิดน้ำท่วม
การนำมาวิเคราะห์ศึกษาเรื่องของการเกิดน้ำท่วม รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิด
ขึ้นได้จริง เป็นต้น (สุพิชฌาย์ ธนารุณ และจินตนา อมรสงวนสิน, 2553; เรืองวิทย์
เหง้าสุสิทธิ์ และคณะ, 2558)
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4) แอปพลิ เ คชั น ในโทรศั พ ท์ เ คลื ่ อ นที่
สำหรับช่วยเหลือประชาชนทั่วไป และเป็นสื่อกลางในการแจ้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม โดย
การใช้งานผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งนำมาใช้ในการขอความ
ช่วยเหลือ เตือนภัยน้ำท่วม และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม
ได้ เช่น (1) ThaiFlood Helper เป็นแอปพลิเคชันสำหรับผู้ที่
ต้องการความช่วยเหลือเมื่อเกิดน้ำท่วม รวบรวมหมายเลข
โทรศัพท์และข่าวสารต่าง ๆ (2) Android App: THDisaster
เป็นแอปพลิเคชันติดตามสถานการณ์น้ำท่วม (3) ThaiFlood
เป็นแอปพลิเคชันติ ดตามข่ าวสารน้ ำท่วม (4) ThaiFlood
Helplist เป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์ขอ
ความช่วยเหลือและข้อมูลบัญชีการรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยน้ำท่วม (5) Flood Aid แอปพลิเคชันแสดงพื้นที่
น้ำท่วม พื้นที่ที่ขอความช่วยเหลือและระดับน้ำในปัจจุบัน
(6) Thai Dams Status Report เป็นแอปพลิ เคชั นรายงาน
ระดับน้ำในเขื่อนและการระบายน้ำในเขื่อนต่าง ๆ (7) Floods
Handbook เป็นแอปพลิเคชันคู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมการทั้งก่อนและหลังน้ำท่วม
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(8) Doctor Me เป็ น แอปพลิ เ คชั น
เกี่ยวกับด้านสุขภาพที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรค อาการของ
โรค การใช้ยา และวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
(เรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธิ์ และคณะ, 2558)
4.3.2.2 รูปแบบการจัดการหรือแนวทางปฏิบัติใหม่ เช่น (1) โครงการ
เสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โครงการชุมชน
เข้มแข็งเตรียมพร้อมป้องกันภัย เพื่อให้ชุมชนมีระบบข้อมูลแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอพยพประชาชนการจัดตั้งศู นย์
เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับภายนอกชุมชนใน
การช่วยเหลื อผู้ ประสบภั ย เป็นต้น (2) โครงการฝึ กอบรมเครื อข่ายอาสาสมั คร
เตือนภัย “มิสเตอร์เตือนภัย” ทำหน้าที่เฝ้าระวัง ประสานงาน และแจ้งเตือนภัย
(3) โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย เพื่อสร้างหน่วยปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยประจำ
ตำบลให้สามารถปฏิบัติภารกิจ ด้านการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถนำผู้บาดเจ็บส่งสถานบริการสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็วและ
ปลอดภัย และ (4) การจัดให้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) นอกจากนี้
ยังมีร ูปแบบที่ให้ช ุมชนทุกระดับเข้ามามีส ่วนร่วม ได้แก่ การลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่
เน้นเรื่องความเท่าเทียมกันของมิติชายและหญิง และการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย
โดยมีผู้พิการหรือผู้สูงอายุมีส่วนร่วม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2556)

253

254

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2564)

ทั ้ งนี ้ รวมถึ งการจั ดการในเชิ งนโยบายและ
ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการจัดการน้ำท่วมของชุมชน
ได้แก่ การวางแผนและการจัดการการใช้ที่ดิน ระเบียบข้อบังคับ
ด้านการจัดสรรพื้ นที่ และการก่ อสร้ าง การเวนคื นที่ ดิน การ
จัดการตามมาตรการทางผังเมือง การปรับผังเมืองและการรื้ อ
ถอนสิ่งปลูกสร้างบริเวณพื้นที่น้ำท่วม การจัดการใช้สอยที่ดินเป็น
การปรับรูปแบบการใช้ที่ดินให้รองรับเหตุการณ์น้ำท่วมในบริเวณ
ที่จะมีการพัฒนาในอนาคต รวมถึงการประกันภัยน้ำท่วม ซึ่งเป็น
เป็นแนวทางที่มีประโยชน์หลายอย่างโดยเฉพาะด้านการปรับปรุง
ระบบการให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ภายหลังน้ำท่วม
ในกรณี ศ ึ ก ษาของชุ มชนลุ ่ ม น้ ำชี - น้ ำ พอง
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้นำองค์ความรู้แบบนวัตกรรมมาใช้ตาม
วงจรการจั ด การน้ ำ ท่ ว ม ดั ง นี้ (สมชญา ศรี ธ รรม และรวี
หาญเผชิญ, 2563)
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1) ด้านการป้องกัน การลดผลกระทบ และการเตรียมความพร้อม
ได้แก่ ขุดลอกแหล่งน้ำ ขนาดใหญ่ ทำแก้มลิงรองรับน้ำป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำ
ทำพนังกั้นตลิ่งริมแม่น้ำชีและลำน้ำพองเพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะ สร้างท่อระบายน้ำใน
พื้นที่เมือง ใช้ระบบสารสนเทศแจ้งเตือนข่าวสารน้ำท่วมผ่ านสื่อออนไลน์ ตรวจเช็ ก
สัญญาณวัดระดับน้ำและเตือนภัยน้ำท่วม ติดตั้งสัญญาณดาวเทียมตรวจวัดแจ้งเตือน
ระดับน้ำ ติดตั้งธงสัญญาณเตือนภัยน้ำท่วมที่สะพานข้ามแม่น้ำชี เป็นต้น
2) การเผชิญเหตุในสภาวะฉุกเฉิน เช่น นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่
สูบน้ำออกจากชุมชน จัดเรือยางและเรือยนต์ขนาดใหญ่รับส่งคนและขนย้ายสิ่งของ
นำรถบรรทุกขนาดใหญ่มารับส่งคนและขนย้ายสิ่งของ เสริมพนัง/คูกั้นน้ำให้สูงขึ้น
เพื่อไม่ให้น้ำท่วมมากกว่าเดิม นำกระสอบทรายขนาดใหญ่มาวางป้องกันน้ำท่วม นำ
รถที่มีอุปกรณ์ขุดเจาะข้าง (แบคโฮ) และรถบรรทุกขุดดินปิดประตูระบายน้ำที่เกิ ด
ความเสียหาย ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตั้งศูนย์อพยพสำหรับผู้ประสบภัย
ผู้สื่อข่าวรายงานข่าว แจ้งการช่วยเหลือ ผ่านสื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
เป็นต้น
3) การฟื้นฟูบูรณะ เช่น สร้างกำแพงสูงกั้นน้ำท่วม ทำคันดิน สร้าง
พนัง/คันกั้นน้ำคอนกรีตป้องกันน้ำท่วม สร้างท่อน้ำขนาดใหญ่เพื่อระบายน้ำในเมือง
ขุดลอกแหล่งน้ำและแก้มลิงไว้รับน้ำ ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำและปรับปรุงถนนริม
คลองต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายเงินชดเชย บริจาคปัจจัย ของใช้และเครื่องนุ่งห่ม ภาครัฐ
แจกวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้าน แจกเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ พืชผัก เพื่อปลูกเป็น
อาหารและสร้างรายได้ และส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบใหม่คือการเลี้ยงปลาในกระชัง
ในพื้นที่ติดแม่น้ำ เป็นต้น
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4.3.3 องค์ความรู้แบบผสมผสานกั บ
การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม โดยการผสมผสาน
ระหว่างองค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนกับ
องค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่มา
ปรับประยุกต์เข้าด้วยกันและนำมาปรับใช้จัดการ
น้ ำท่ ว มอย่ างมี ประสิ ทธิ ภ าพเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ส่งผลให้ชุมชนมีการปรับตัวต่อภัย
พิบัติน้ำท่วมและสามารถอยู่ร่วมกับน้ำท่วมได้
เป็นอย่างดี เช่น (1) การนำรูปแบบการจัดการ
แบบใหม่ ตามหลั กสากลเข้ ามาผสมกั บ องค์
ความรู้ดั้งเดิมของชุมชน (2) การออกแบบที่อยู่
อาศัยเพื่อป้องกันน้ำท่วมโดยใช้แนวคิดรูปแบบ
ใหม่ โดยผสมผสานเลื อกใช้ ว ั สดุ จากท้ อ งถิ่ น
(3) การใช้ เ ทคโนโลยี ก ารแจ้ ง เตื อ นภั ย โดย
ออกแบบโปรแกรมที่มีการสังเกตปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ ของชุ มชนเข้ าไว้ ด ้ วย (4) การ
วางแผนกำหนดแผนที่เสี่ยงภัย การอพยพโดยใช้
หลักความรู้จากประสบการณ์นิเวศของชุ มชน
เป็นต้น ในบทความนี้ขอนำเสนอกรณีศึกษาของ
ชุมชนลุ่มน้ำชี-น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้นำ
องค์ความรู้แบบผสมผสานมาใช้ตามวงจรการ
จัดการน้ำท่วม ดังนี้
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4.3.3.1 ด้านการป้องกัน
การลดผลกระทบ และการเตรี ยมความ
พร้อม เช่น ชุมชนนำความรู้การประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม การเลี้ยงปลาและอาชีพ
เสริมรูปแบบใหม่ที่ภาครัฐมาอบรมมาปรับ
ให้เข้ากับฤดูกาลและวิถีของชุมชน ชุมชนมี
การวางแผนขนย้ายสัตว์ไปไว้ที่สูง เตรียม
คอก เล้ า หญ้ า อาหารและน้ ำ ตามวิ ถี
ชาวบ้านโดยนำองค์ความรู้จากหน่วยงาน
ภาครัฐ ด้านสัตวบาลเรื่องการเตรี ยมฉี ด
วัคซีนมาผสมผสานกับภูมิปัญญาการรักษา
สั ตว์ เดิ ม มาใช้ ก ารดู แ ลกรณี ส ั ตว์ ป ่ ว ย
ระหว่างน้ำท่วม
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4.3.3.2 การเผชิญเหตุในสภาวะฉุกเฉิน เช่น
ชุ มชนผสมผสานองค์ ความรู ้ จากประสบการณ์ ช ุ มชนกั บ
นวัตกรรมโดยใช้เรือยนต์และเรือยางขนาดใหญ่ผสานกับองค์
ความรู ้ด ้ านนิ เวศชุ มชนในการเข้ าออกชุ มชนและขนย้ าย
สิ่งของ การประยุ กต์ รถไถนา รถเกษตรกรรม (รถอี แต๋ น)
นำมาต่อเติมทำกระบะเพื่อใช้ในระหว่ างน้ำท่วมรวมถึงการ
สร้างสะพานไม้ข้ามน้ำท่วมระหว่างทางเข้าชุมชนกับตลาด
เป็ นรู ปแบบตามภู ม ิ ป ั ญญาท้ องถิ ่ นผสานกั บเทคนิ คด้ าน
ก่อสร้างจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสร้างได้รวดเร็วแต่มีความ
แข็งแรงมากขึ้น
4.3.3.3 การฟื้นฟูบูรณะ เช่น ภาครัฐและ
ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ มาอบรมอาชีพปรับเปลี่ยนวิถี
การเกษตร โดยชุมชนนำมาปรับให้เข้ากับฤดูกาลและวิถีของ
ชุมชน การปรับโครงสร้างบ้านใหม่ให้สูงขึ้น หรือยกบ้านเก่า
ให้สูงขึ้นตามภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานการใช้วัสดุแบบใหม่
ให้ ม ี ความแข็ งแรงและยื ดหยุ ่ นมากขึ ้ น เป็ นต้ น (สมชญา
ศรี ธรรม และรวี หาญเผชิ ญ, 2563) และในงานวิ จ ั ยของ
กาญจนา ทองทั ่ ว และคณะ, (2556) กล่ า วว่ า ชุ ม ชน
อุบลราชธานี มี การประยุ กต์ ดั ดแปลงอุ ปกรณ์ช ่ วยในช่ วง
น้ำท่วมโดยชาวบ้านมีการทำแคร่สูงไว้เก็บของและทำแพลอย
น้ำสำหรับเก็บของและปรุงอาหาร การทำส้วมลอยน้ำ และ
เมื่อระดับน้ำสูงจนมองไม่เห็นขอบถนนชุมชนจะช่วยกันทำ
สัญลักษณ์ริมถนนและบริเวณที่ระดับน้ำลึกเพื่อป้องกันการ
พลัดตกและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สิน
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5. อภิปรายผลการศึกษา
การนำองค์ความรู้ชุมชนมาใช้ในการจัดการกับภัยพิบัติ
น้ำท่วมนั้น ถือเป็นกระบวนการและรูปแบบการปรับตัวของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การจัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมที่
เหมาะสมกับสภาพชุมชนและผลกระทบของน้ำท่วมตามวงจร
การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ส่งผลให้ชุมชนสามารถลด
ความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ เกิดการปรับตัวและอยู่ร่วมกับ
พื้นที่ภ ัยพิบ ัติ ได้ อย่ างเหมาะสม ทั้งนี้ความสำเร็ จของการ
ปรับตัวของชุมชนจำเป็นต้องมีระบบเครือข่ายในการจัดการทั้ง
ในด้ านเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะความสามารถในการเตรี ย ม
ทรัพยากรงบประมาณด้านภัยพิบัติที่เพียงพอและเข้าถึงชุมชน
อย่ างแท้ จริ ง การมี ท ุ นทางสั งคมที ่ ด ี เช่ น เครื อข่ ายสั งคม
โครงสร้างสถาบัน การสนับสนุนความเป็นผู้นำในระดับชุมชน
การมีข้อมูลและการสื่ อสาร มีระบบและโครงสร้ างพื้ นฐาน
สำหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ และการแจ้ ง
เตือนภัย รวมถึงความสามารถของชุ มชนในการดำเนิ นการ
จัดการภัยพิบัติและการตัดสินใจร่วมกันในสภาวะฉุกเฉินได้ดี
ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวต้องอาศัยการบูรณาการการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับ
จังหวัด และระดับชุมชนท้องถิ่น เพราะการจัดการภัยพิบัติน้ ำ
ท่วมในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นแบบเอกเทศไม่สามารถแก้ปัญหา
องค์รวมได้จำเป็นจะต้องดำเนินการให้สอดผสมผสานรวมกัน
อย่าง “บูรณาการ” ด้วยหลายวิธีและหลายเทคนิคที่ทำให้ผู้คน
ในสังคมทุกชุมชนยอมรับ ซึ่งความสำคัญของการบูรณาการเน้น
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ไปที่สังคมพลเมือง ที่มีส่วนร่วมให้มุมมองใหม่ ผ่านการวิเคราะห์
ปัญหา เพื่อสร้างทางเลือกต่าง ๆ โดยการปฏิบัติและร่วมกัน
ดำเนิ นการ (สำนั กงานทรั พยากรน้ ำภาค 10, 2559) การเพิ่ ม
ศักยภาพในการจัดการปัญหาเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติน้ำท่วม
นั้นคือ การบริหารจัดการความเสี่ยงจากน้ำท่วมแบบองค์รวม
(integrated flood risk management) สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Van Herk, S., et.al. (2015) กล่ าวว่ า ควรคำนึ งถึ งความ
เชื่อมโยงระหว่างเขตพื้นที่ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเพื่อให้มีการดำเนินงานแบบบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีอำนาจ
หน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการน้ำ รวมถึงการประสานงาน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานข้ามเขตการปกครอง ความเชื่อมโยง
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้ได้ร ับผลกระทบ การให้
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง
และวางแผนนโยบายต่ าง ๆ ในการจั ดการความเสี ่ ยงจาก
น้ำท่วมในเขตพื้นที่ของตนเอง การผสมผสานระหว่างการดำเนิน
นโยบายมาตรการแบบใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้างอย่ าง
สมดุลเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงจากน้ำท่วม รวมทั้งการ
เลือกใช้ว ิธ ีการรูปแบบองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับชุมชน และ
ความสามารถในการผสมผสานองค์ ความรู้ ท ั้ง 3 รูปแบบเพื่ อ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติน้ำท่วมได้หลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการ
ยืดหยุ่น ตั้งรับ ปรับตัว และฟื้นคืนจากภัยพิบัติน้ำท่วมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึงเกี่ยวกับการปรับตัวจากภัยพิบัติน้ำท่วม
ที่ไม่ประสบความสำเร็จหรือไม่บรรลุเป้าหมาย คือ การที่ชุมชนไม่ได้รับการเตือนภัย
ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น การไม่มีประสบการณ์จากภัยพิบัติน้ำท่วม ความไม่เชื่อ
ว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง “เหตุการณ์ความเสี่ยงจากน้ำท่วมอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่
ห่างไกล” รวมทั้งไม่คาดคิดว่าจะเกิดผลกระทบที่รุนแรง การมีความเชื่อและใช้ความรู้
ดั้งเดิมหรือประสบการณ์ในชุมชนท้องถิ่นเพียงอย่างเดียวโดยไม่เชื่อความรู ้ ของ
ผู้เชี่ยวชาญในการเตือนภัย ความไม่แน่นอนว่าควรอพยพออกไปจากพื้นที่เมื่อใด ไม่
ทราบว่าการปฏิบัติตนที่เหมาะสมในสภาวะเผชิญเหตุต้องทำอย่างไร รวมถึงความไม่รู้
ประวัติศาสตร์น้ำท่วมในชุมชนของผู้ประสบภัย ดังนั้น “การให้ความรู้แก่ชุมชน” จึง
เป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงเป็นอันดับแรกของการเตือนภัยและการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติน้ำท่วม อันจะทำให้ชุมชนเกิดองค์ความรู้ในการตั้งรับและปรับตัวก่ อนที่ภัย
พิบัติจะมาถึง ซึ่งช่วยลดความเสียหายต่อทรัพย์สินและผลกระทบต่อชุมชนได้มากขึ้น
ทั้งนี้ประเด็นความท้าทายในบริบทของชุมชนต่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบั ติ
น้ำท่วม โดยสร้างขีดความสามารถของชุมชนต่อการสร้างองค์ความรู้และการนำองค์
ความรู้ไปใช้จัดการกับภัยพิบัติน้ำท่วมนั้นมีหลายประเด็น ดังนี้
1) ความเป็นโลกาภิวัตน์และพลวัตของ
องค์ความรู้ส ่งผลกระทบระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่
ระหว่างระบบการเตือนภัยแบบดั้งเดิม (องค์ความรู้แบบ
ประสบการณ์ชุมชน) กับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าแบบใหม่
(องค์ความรู้แบบนวัตกรรม) แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง
ในบริบทของสังคมวัฒนธรรมที่มีผลต่อองค์ความรู้ในชุมชน
เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
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2) ความเป็ นพลวั ตขององค์ ความรู้ ส่งผลให้องค์ ความรู ้ จาก
ประสบการณ์ชุมชนมีความเปราะบาง เนื่องจากขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุมชน
เกิดขึ้นจากกระบวนการสร้าง การใช้ การจัดการและการส่งผ่านข้อมูลแบบพลวัต ใน
ความเป็นจริงนั้นความรู้ในชุมชนกำลังหายไปและถูกสร้างขึ้นตลอดเวลา องค์ความรู้
จากประสบการณ์ชุมชนดั้งเดิมถูกส่งผ่านภายในชุมชนและระหว่างคนแต่ละรุ่นและผู้
ที่ถ่ายทอดข้อมูล แต่มักไม่ปรากฏแก่บุคคลภายนอก เทคนิคจำนวนมากยังคงจำกัด
อยู่ภายในชุมชนเท่านั้น ซึ่งเป็นปัญหาหลักของการบูรณาการความรู้ของชุมชนนั้นคือ
ขาดการบันทึกเป็นเอกสาร องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนดั้งเดิมมีการจัดการ
อย่างไรในระดับครัวเรือนและชุมชน ซึ่งกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของชุมชนมี
ความซับซ้อนและรวมถึงการแทรกแซง การขัดเกลาทางสังคมและการเรียนรู้จาก
ความรู้ภายนอก รวมถึงการผสมผสานของความรู้กับความรู้ประเภทอื่น ๆ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Dhungel, R. (2011) กล่าวว่า ควรมีการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำ
เอกสารรวบรวมองค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชนเพื่อพัฒนาเครื่องมือและวิธีการ
สำหรับการประยุกต์ใช้โดยดำเนินการผ่านกระบวนการนำร่อง
3) องค์ความรู้จากประสบการณ์ชุมชน
ไม่ค่อยได้รับความสำคัญในการนำมาพิจารณา
กำหนดนโยบายกลยุทธ์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติน้ำท่วมในเชิงสถาบัน โดยส่วนใหญ่ใช้ “กล
ยุทธ์จากบนลงล่าง” (Top-Down) มุ่งเน้นไปที่
นวัตกรรมเทคโนโลยี และมาตรการเชิงโครงสร้าง
จากภาครัฐฯ เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การจั ด การภั ย พิ บ ั ต ิ จ ากส่ ว นกลางที ่ ใ ห้
ความสำคัญกับองค์ความรู้แบบนวัตกรรม
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4) การผสมผสานองค์ ความรู ้ เพื่ อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการน้ำท่วมชุมชน
พบไม่มากนัก จากการศึกษาเอกสารทบทวน
วรรณกรรมและข้ อมู ล การวิ จ ั ย เรื ่ องความ
สัมพันธ์ของปัจจัยต่อการนำองค์ความรู้มาใช้ใน
การจัดการน้ำท่วมของชุมชนลุ่มน้ำชี-น้ำพองใน
จังหวัดขอนแก่ น (สมชญา ศรีธรรม และรวี
หาญเผชิญ, 2563) ได้ศึกษาชุมชนตัวอย่าง 28
ชุมชน พบการใช้องค์ความรู้แบบผสมผสาน
เป็นสัดส่วนน้อยเพียงร้อยละ 28.57 เมื่อเทียบ
กั บองค์ ความรู ้ แบบประสบการณ์ ช ุ ม ชนที่
นำมาใช้มากถึง 85.71 และรองลงมาคื อองค์
ความรู้แบบนวัตกรรมร้อยละ 82.14 แสดงให้
เห็นว่าชุมชนยังขาดการปรับและประยุกต์องค์
ความรู้ ซึ่งการผสมผสานองค์ความรู้ดังกล่าว
ช่วยให้การจัดการน้ำท่วมมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์
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5) การสูญเสียทรัพยากรของชุมชนจาก
การจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม การสูญเสียทักษะความรู้
แบบดั้งเดิม ความไม่ลงรอยกันทางวัฒนธรรมจาก
การแทรกแซงจากภายนอก ความไม่เท่าเทียมทาง
สังคมและเศรษฐกิ จ และการดำเนิ นงานของการ
ปกครองส่ วนท้ องถิ ่ นที ่ ไม่ สามารถดำเนิ นการได้
ทันท่วงที เป็นต้น
ดังนั้นการบริหารจัดการภัยพิบัติน้ำท่วม
จึงควรให้ความสำคัญและมีแนวทางดำเนินการ ดังนี้
1) การให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไก
และกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ำเชิงบูรณาการ
โดยเน้นกลไกของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำและภัยพิบัติน้ำท่วมใน
ระดับลุ่มน้ำ ดังนี้ การศึกษาปัญหาและสาเหตุของ
ปัญหาน้ำท่วมและความต้องการที่จะแก้ไขปั ญหา
ของชุ มชนและลดปั ญหาเรื ่ องน้ ำของชุ มชนโดย
คำนึงถึงสิ ทธิช ุ มชน การร่วมวางนโยบายกำหนด
แผนงานกิจกรรมโครงการเพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องน้ำ
และร่วมจัดการหรือปรับปรุงการบริหารงานพัฒนา
เกี ่ ย วกั บ น้ ำ ในลุ ่ ม น้ ำ ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิ ทธิ ผ ล การปฏิ บ ั ต ิ ต ามนโยบายแผนงาน
โครงการและกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งร่วม
ควบคุ มติ ดตามประเมิ นผลและร่ วมบำรุ งรั ก ษา
โครงการต่าง ๆ รวมถึงการร่วมลงทุนในกิจกรรม
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โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของชุมชน
เองและของหน่วยงาน ร่วมเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ในการเป็นผู้ชักชวนประชาสัมพั นธ์
ข่าวสาร เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำด้านต่าง ๆ
ให้ประชาชนของแต่ละลุ่มน้ำได้รับรู้และเกิดความ
เข้าใจที่ดี (สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 4, 2558)
2) การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ “จากบน
ลงล่าง” โดยเพิ่มความสำคัญใน “แนวทางการมี
ส่ วนร่ วม “จากด้ านล่ างขึ ้ นบน (Bottom-Up)”
และการออกแบบกรอบนโยบายที่ประกอบด้ วย
ความรู้ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และความรู้จาก
ประสบการณ์ชุมชนให้มากขึ้น เป็นกระบวนการ
แบบสองทาง คือ หน่วยงานภาครัฐหรือนักวิชาการ
ได้เรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าใจกลไกการ
เผชิญปัญหาในท้องถิ่นและในทางกลับกันชุมชนจะ
ได้รับประโยชน์จากความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ซ ึ ่ งช่ ว ยลดความเสี ่ ย งต่ อ
เหตุการณ์รุนแรงได้
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3) กระบวนการลดความเสี่ยงภัยพิบัติโดย
อาศัยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Disaster
Risk Reduction: CBDRR) เป็นการให้ความสำคัญกับ
การสร้างคุณค่าในการทำงานในระดับชุมชน เพื่อให้
ชุมชนเกิดการรับรู้ ปรับตัว ฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืน เพื่อ
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย การให้องค์
ความรู้และสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน ถือว่า
เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการกำหนดความเปราะบาง
ของชุมชน (ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติ
แห่งเอเชีย, 2558) ให้ชุมชนมีการบูรณาการและมีส่วน
ร่ วมในการจั ดการภั ยพิ บ ั ต ิ น ้ ำท่ วม สอดคล้ องกั บ
งานวิ จ ั ยของ พั นธุ ์ ศ ิ ร ิ ธนาริ ยะวงศ์ (2556) เรื ่ อง
เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติจากอุทกภัย หมู่บ้าน
เก้ ากอ ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคี ร ี จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ให้ความสำคัญกับบทบาทของภาค
ประชาชนควรได้รับการส่งเสริมศักยภาพในการจัดการ
ภัยพิบัติบนพื้นฐานของทรัพยากรในชุมชนด้วยตนเอง
และงานวิจัยของรัตนาภรณ์ สกุลหนู (2556) เรื่อง การ
จัดการสภาวะน้ำท่วมในตำบลท่าโรงช้าง ตำบลท่าโรง
ช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มุ่งเน้นให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ ำ
ท่วมในทุกขั้นตอน
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4) การบริ ห ารจั ด การน้ ำ ท่ ว มตาม
หลักการ นโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่
นโยบายการพั ฒนาภู ม ิ ภาคทั ้ งในระยะสั ้ นและ
ระยะกลาง โดยคำนึ งถึ งสถานการณ์ ป ั ญ หาที่
เกิ ดขึ ้ นจากที ่ ผ ่ านมาและในปั จจุ บ ั น เพื ่ อเป็ น
พื้นฐานในการศึกษาและประเมินความเสี่ยงจาก
ผลกระทบของน้ำท่วมที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น
ในการวางแผนการพั ฒนาภู ม ิ ภาคในระยะยาว
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วนารัตน์ กรอิสรานุกูล
และคณะ (2556) เช่ น การใช้ ม าตรการลด
ผลกระทบจากน้ำท่วมทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง
และไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง คำนึงถึงการบริหารจัดการ
ตามวงจรการจั ด การภั ย พิ บ ั ต ิ (Disaster Risk
Management –DRM cycle) 3 ระยะ คื อ (1)
ระยะก่อนเกิดภัย เป็นการประเมินความเสี่ยงจาก
น้ำท่วม การป้องกันและลดผลกระทบ และการ
เตรียมความพร้อม (2) ระยะระหว่างเกิดน้ำท่วม
คือ การเผชิญเหตุการณ์และการบรรเทาทุกข์ และ
(3) ระยะหลังน้ำท่วม เป็นการฟื้นฟูหลังการเกิดน้ำ
ท่วม (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2557)
ซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดการน้ำท่ว มที่เป็นระบบ
และช่วยลดผลกระทบดังกล่าว
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5) การคำนึงถึงระบบองค์ความรู้ของชุมชนและ
ภาครัฐ ทั้งในด้านองค์ความรู้ท้องถิ่น นวัตกรรม และการ
ประยุกต์ผสมผสาน เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมและรับมือ
กับความเสี่ยงของภัยพิบัติน้ำท่วมในอนาคต รวมทั้งมี
ความสำคัญต่อการวางแผนการปรับตัวของชุมชนต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
จากผลการศึกษาของ Shaw, R., Uy, N., & Baumwoll,
J. (2008) กล่าวว่า ควรนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ
ความรู้แบบดั้งเดิมมาผสมผสานร่วมกัน รัฐบาลควรให้
ความรู้แก่ คนในท้ องถิ่ นเพื่ อให้เกิ ดความเข้าใจการใช้
เทคโนโลยีรวมถึ งข้ อดี และข้ อบกพร่ องของเทคโนโลยี
ทั้งนี้รัฐบาลและสถาบันต้องให้ความสำคัญกับแนวทาง
ปฏิบ ัติและเทคนิ คแบบดั ้งเดิ มที่มี อยู ่ในชุ มชนเพื ่ อให้
สามารถปรับปรุงตามบริบทที่เหมาะสมกับพื้นที่ และ
งานวิจัยของ Dhungel, R. (2011) เรื่อง การใช้ความรู้ของ
ชนเผ่าพื้นเมืองในยุทธศาสตร์การลดความเสี่ยงจากภัย
พิบัติน้ำท่วมประเทศเนปาล กล่าวว่า ควรมีนโยบายและ
การวางแผนสำหรับการรวบรวมองค์ความรู้ของชุ มชน
และควรมีกลไกของสถาบันในการบูรณาการความรู้ดั้งเดิม
เข้ากับความรู้วิทยาศาตร์เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
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6. ข้อเสนอแนะการวิจัย
6.1 การศึกษารูปแบบองค์ความรู้ใน
การจั ด การน้ ำ ท่ ว มพื ้ น ที ่ ภ ู ม ิ ภ าคอื ่ น ใน
ประเทศไทย เพื่อให้ทราบรูปแบบการใช้องค์
ความรู ้ และเปรี ยบเที ย บการปรั บตั ว ของ
ชุมชนต่อภัยพิบัติน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่
6.2 การศึกษารูปแบบองค์ความรู้แบบ
ผสมผสาน ในประเด็ นที ่ ช ุ มชนมี การปรั บ
ประยุกต์และผสมผสานองค์ความรู้ของชุมชน
ร่วมกับนวัตกรรมเทคโนโลยีจากหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์
ต่อชุมชนและวงวิชาการ
6.3 การศึ กษาวิ ธ ี การปรั บตั ว ของ
ชุมชนต่อการจัดการต่อภัยพิบัติน้ำท่วมอย่าง
ยั่งยืน
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุ ณชุ มชนและหน่ วยงานใน
พื ้ นที ่ ลุ่ มน้ ำชี อำเภอเมื องขอนแก่ น และ
อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ตอบแบบสัมภาษณ์ และให้ข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยในครั้งนี้
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จริยธรรมการตีพมิ พ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ได้ให้ความสำคัญในด้านจริยธรรมของการตีพิมพ์
บทความสูงสุด เพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ จึงได้กำหนดบทบาทของ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่ าง
เคร่งครัด ดังนี้
จริยธรรมของผู้เขียน
ผู้เขียนต้องรับรองว่าบทความที่ส ่งมา ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่จากที่ใดมาก่อน รวมทั้งต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้คัดลอก
ดัดแปลง หรือแอบอ้างจากผลงานหรือบทความของผู้อื่นมาก่อน
จริยธรรมของกองบรรณาธิการ
กองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และควบคุมคุณภาพ
ของบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร รวมทั้งตรวจสอบบทความว่าได้รับ
การตีพิ มพ์ หรื อเผยแพร่ จากที่ ใดมาก่ อนหรื อไม่ และต้องไม่ มีส ่วนหนึ่ งส่ วนใด
ของบทความที่ได้คัดลอก ดัดแปลง หรือแอบอ้างจากผลงานหรือบทความของ
ผู้อื่นมาก่อน
จริยธรรมของผู้ประเมินบทความ
ผู้ประเมินบทความต้องประเมินบทความด้วยความเป็นธรรม ไม่อคติ หรือ
ลำเอียง ข้อเสนอแนะและคำแนะนำต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการเท่านั้น
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การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
1. เป็นบทความวิจัย / บทความวิชาการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นถิ่นลุ่มน้ำ
โขง ชี มูล ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ ศิลปะและวัฒนธรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
รั ฐศาสตร์ และรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ประวั ต ิ ศาสตร์ และโบราณคดี ภาษาและ
วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ซึ่งเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน
2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และบทความ
วิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไม่เกิน 20 หน้ากระดาษเอสี่ (A4) รวมภาพประกอบ
และเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16
3. ผู ้ เขี ยนต้ องระบุ ประวั ต ิ ของตน ได้ แก่ ระบุ ช ื ่ อ - นามสกุ ล ตำแหน่ ง
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่สังกัด (ทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ หรือ e - mail เพื่อการติดต่อกลับ
4. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาว
รวมกันไม่เกิน 1 หน้า (กระดาษ A4)
5. บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม โดย
จัดแยกไว้ต่างหากจากเนื้อหาบทความและระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแทรกส่วนใดใน
บทความ
6. ต้นฉบับจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ท่าน ใน
รูปแบบ double-blind peer review (ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและ
ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้ กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงและ
แก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะพิจารณา
แก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง โดยการประเมินของกองบรรณาธิการ
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7. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล เป็น
อภินันทนาการ 3 เล่ม
8. ลำดั บ การตี พ ิ ม พ์ เ ป็ น ไปตามดุ ล พิ น ิ จ ของกองบรรณาธิ ก ารและ
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนต้นฉบับทุกกรณี
9. ผู้เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
10. ส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word
และรูปแบบไฟล์ PDF มาที่
กองบรรณาธิการวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 64 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร 042 – 211040 ต่อ 1999, 099 – 575 – 8699
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th
โดยส่งมาทั้งแบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF
ทางเว็บไซต์: mcmac.udru.ac.th
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การอ้างอิง
การอ้างอิง ให้ย ึดหลักเกณฑ์การอ้างแบบ The American Psychological
Association – APA ซึ่งมีวิธีการอ้างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา
(In – text citation) 2. การอ้างอิงแบบท้ายเรื่อง (Reference citation) โดยในการ
อ้างอิงทั้งสองรูปแบบมีหลักการ ดังนี้
1. รูปแบบเอกสารอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา

• ผู้แต่ง 1 คน หากเป็นชาวไทยให้ใส่ ชื่อ - นามสกุล ตามด้วยปี และเลขหน้า (ชื่อ
นามสกุลผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หน้า) เช่น
.......(เนื้อหาสาระที่ต้องการอ้างอิง)...... (เชษฐ์ ติงสัญชลี, 2554: 33)
หรือ
เชษฐ์ ติงสัญชลี (2554: 33) ....... (เนื้อหาสาระที่ต้องการอ้างอิง)…..…
หากเป็ นชาวต่ างชาติ ให้ ใส่ เฉพาะนามสกุ ล ตามด้ วยปี และเลขหน้ า (นามสกุ ล
ผู้แต่ง,/ปีที่พิมพ์:/หน้า) เช่น
......... (เนื้อหาสาระที่ต้องการอ้างอิง)......... (Cameron, 2004: 45)
หรือ
Cameron (2004: 45).......... (เนื้อหาสาระที่ต้องการอ้างอิง)..........
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• ผู้แต่ง 2 คน กรณีเอกสารภาษาไทย ให้ใส่คำว่า “และ” ระหว่างผู้แต่งคนที่ 1 กับ
คับคนที่ 2 ส่วนกรณีเอกสารต่างประเทศให้ใส่เครื่องหมาย “&” ระหว่างผู้เขียนคนที่
1 กับคนที่ 2 เช่น
เอกสารภาษาไทย
สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ (2560) .................................
หรือ
................................. (สุนิตย์ เหมนิล และฐากูร สรวงศ์สิริ, 2560)
เอกสารภาษาต่างประเทศ
Delaporte & Garnier (1998)......................................
หรือ
....................................... (Delaporte & Garnier, 1998)

• ผู้แต่ง 3 – 5 คน ให้อ้างชื่อผู้แต่งทั้ง 3 – 5 คน ในครั้งแรกของการอ้าง โดยใน
ระหว่างชื่อคั่นระหว่างด้วยจุลภาค (,) ขณะที่ในการอ้างครั้งต่อๆ ไป ให้ใช้เพียงชื่อ
ของผู้แต่งคนที่ 1 และตามด้วยคำว่า “และคณะ”/ “et al.” เช่น
การอ้างครั้งแรก
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ, พลอยระดา ภูมี, และธัชวรรธน์ หนูแก้ว (2559) .........
การอ้างครั้งต่อไป
ทิพย์อุบล ทิพเลิศ และคณะ (2559) ..............................................................
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• ผู้แต่ง 6 คน หรือมากกว่า ในทุกครั้งของการอ้างอิง ให้ใช้เพียงชื่อ – นามสกุล
ของผู้แต่งคนที่ 1 ตามด้วยคำว่า “และคณะ”/ “et al.” เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล และคณะ (2560) .....................................
หรือ
....................................

(ชวลิต อธิปัตยกุล และคณะ, 2560)

• เจ้าของผลงานที่เป็นชื่อหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กร สมาคม สำนัก สถาบัน
กอง กรม ฯลฯ และมีชื่อปรากฏอยู่ทั้งหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ ในการ
อ้างอิงให้ใส่เฉพาะหน่วยงานย่อย เป็นชื่อแรกเท่านั้น เช่น
กองโบราณคดี (2555) ............................................................
หรือ
................................................................... (กองโบราณคดี, 2555)

• ชื่อของหน่วยงานที่มีความยาว ให้ใช้ชื่อเต็มในการอ้างครั้งแรก และในการอ้างอิง
ครั้งต่อไป ให้ตัดสั้นลงโดยใช้เครื่องหมายจุด 3 ตัว หน้าปีที่พิมพ์ เช่น
การอ้างครั้งแรก
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (2559) .................
การอ้างครั้งต่อไป
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง... (2559) .................................
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• กรณีที่เอกสารไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง ให้ใช้ชื่อของเอกสารแทนชื่อผู้แต่ง เช่น
รายงานข้อมูลและสภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพื้นที่อำเภอบ้านผือ
จังหวัดอุดรธานี (2548) .................

• กรณีที่มีการอ้างเอกสารมากกว่า 2 รายการ หรือมากกว่า โดยที่เป็นผลงานของ
ผู ้ แ ต่ ง คนเดี ย วกั น และหากเป็ น ปี พ ิ ม พ์ เ ดี ย วกั น ให้ ใ ส่ อ ั ก ษร ก ข ค
ง ... หรือ a b c d … ต่อท้ายปีที่พิมพ์ เช่น
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ก) .........................................................
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2555ข) .........................................................
Anderson (2002a) ................................................................
Anderson (2002b) ................................................................

• การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปี ที่พิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในตำแหน่ ง
ปีที่พิมพ์ เช่น
กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.ป.) ....................................................
Smith (n.d.) .........................................................................

• การอ้างเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในเอกสารอื่น มี 2 แบบ คือ
แบบแรก ใช้ “ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (ปีที่พิมพ์ อ้างถึงใน / cited in ชื่อผู้แต่งที่นำข้อมูล
มาอ้าง, ปีที่พิมพ์)” เช่น
พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล (2557 อ้างถึงใน ชวลิต อธิปัตยกุล, 2558) .........

284

Mekong Chi Mun Art and Culture Journal

แบบที่สอง ใช้ “ชื่อผู้แต่งที่นำข้อมูลมาอ้าง (ปีที่พิมพ์ อ้างจาก / cited from ชื่อ
ผู้แต่งต้นฉบับ, ปีที่พิมพ์)”
ชวลิต อธิปัตยกุล (2559 อ้างจาก ไกรฤกษ์ ศิลาคม, 2559) ............

• การอ้างที่มาของเอกสารหรือภาพที่ใช้ประกอบบทความ ให้ใช้ดังนี้ ภาพที่ คำ
บรรยายภาพ. ชื่อเจ้าของผลงาน, (ปี: หน้า) เช่น

ภาพที่ 1 หลวงพ่อพระไชยเชษฐา วัดศรีคูณเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู. ที่มา: ธีระวัฒน์ แสนคำ,
(2560: 5)
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• การอ้างอิงรูปภาพที่สืบค้นมาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ใช้ดังนี้ ภาพลำดับที่ คำ
บรรยายภาพ ที่มา: Website หรือ URL ที่ใช้เข้าถึงภาพ (ค้นเมื่อ วัน เดือน ปี) เช่น

ภาพที่ 1 อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ที่มา: http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-data/udru-history.html
(ค้นเมื่อ 1 มกราคม 2561)
2. รูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ
การจัดเรียงเอกสารอ้างอิงให้จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดย
แบ่งตามภาษาของเอกสาร คือ ให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียง
ตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ก - ฮ และ A - Z
 เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเท่ากับจำนวนที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหา
 เป็นการแสดงรายการเอกสารที่ถูกใช้อ้างอิงในเนื้อหาบทความเท่านั้น
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รายการอ้างอิงที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป ให้
พิมพ์ย่อหน้าเข้าด้านขวา 0.5 นิ้ว เช่น
เชษฐ์ ติงสัญชลี. (2556). สังเวชนียสถานและสถานที่สำคัญทาง
พุทธประวัติในอินเดีย-เนปาล. กรุงเทพฯ: มิวเซียมเพรส.
• หนังสือ
ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือ./(พิมพ์ครั้งที่)./สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. เช่น


ชวลิต อธิปัตยกุล. (2555). ฮูปแต้มอีสาน: มุมมองทางด้านประวัติศาสตร์
ศิลปะพื้นถิ่นบนแผ่นดินอีสาน. อุดรธานี: เต้า-โล้.

• หนังสือแปล
ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อหนังสือฉบับแปล./ชื่อผู้แปล, ผู้แปล./(พิมพ์ครั้งที่)./
สถานที่พิมพ์:/สำนักพิมพ์. เช่น
ยอร์ช เซเดส์. (2556). เมืองพระนคร นครวัด นครธม. ปรานี วงศ์เทศ, ผู้แปล.
กรุงเทพฯ: เรือนแก้ว.

• บทความในวารสาร/นิตยสาร
ผู้แต่ง./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อบทความ./ชื่อวารสาร,/ปีที่(ฉบับที่),/เลขหน้า. เช่น
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2555). ผู้นำสังคมในอุดมคติตามหลักคำสอนของพระพุทธ
ศาสนา. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,
29(3), 145 - 166.

หลักเกณฑ์การส่งบทความ 287

• บทความในหนังสือรวมบทความ
ชื่อผู้แต่ง./(ปีทีพิมพ์). ชื่อบทความในหนังสือ./ใน/ชื่อบรรณาธิการ(บรรณาธิการ)./
ชื่อหนังสือ./(หน้า)./ครั้งที่พิมพ์./สถานที่พิมพ์:/โรงพิมพ์. เช่น
ภูวดล ศรีธเรศ. (2558). เสื้อดำ แพรเบี่ยง ซิ่นไหม เครื่องย้องของเอ้สตรีผู้ไทสอง
ฝั่งโขง. ใน สุชานาถ บุญเที่ยง (บรรณาธิการ), วิจิตรแพรวามรดกภูมิ
ปัญญาสู่ราชินีแห่งไหม. หน้า 73 - 112. ขอนแก่น: ศิริภัณฑ์.

• วิทยานิพนธ์
ชื่อผู้เขียนวิทยานิพนธ์./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อวิทยานิพนธ์./วิทยานิพนธ์ ชื่อปริญญา
มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต ชื่อสาขา ชื่อมหาวิทยาลัย. เช่น
ไกรฤกษ์ ศิลาคม. (2557). เสรีภาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน
ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น.

• สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ชื่อผู้แต่งหรือชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ค้นเมื่อ วัน เดือน ปีที่ค้น, จาก
URL. (ข้อมูลจาก website ของหน่วยงานต่างๆ) เช่น
ชวลิต อธิปัตยกุล. (2554). ฮูบแต้มฝาผนังสิมอีสาน: การสืบทอดพัฒนาทาง
งานช่างอีสานก่อน พ.ศ.2500. สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558,
จาก http://digital_ collect.lib.buu.ac.th/ojs/ index.
php/art/article/view/2925
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• การสัมภาษณ์
ชื่อผู้ถูกสัมภาษณ์./(วัน เดือน ปีที่สัมภาษณ์)./สัมภาษณ์./ตำแหน่ง./หน่วยงานที่
สังกัดหรือที่อยู่. เช่น
ฐากูร สรวงศ์สิริ. (10 สิงหาคม 2557). สัมภาษณ์. เจ้าหน้าที่ภาคสนามศูนย์
ข้อมูลสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ.
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แบบฟอร์มส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ในวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วันที่………เดือน…………............พ.ศ………...…………….
เรียน บรรณาธิการวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)………………………………………………………………………………………….
วุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด…………………………………………………………………………………………………..
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี).......................................................................................................
 อาจารย์สังกัด....................................................................................................
 นิสิต/นักศึกษาระดับ.........................................................................................
สาขา ................................................................................................................
คณะ/สถาบัน................................................................................................
 บุคคลทั่วไป (หน่วยงาน)...................................................................................
ประเภทของต้นฉบับ
 บทความวิจัย

 บทความวิชาการ

ชื่อบทความ (ภาษาไทย)………………………………………….....……….…………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….....……….…………...............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ชื่อผู้เขียน (ภาษาไทย)..…………..…………………………………………………………..……………………………….
……………………….……………..…………………..…………………………………………………………………………….
ชื่อผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ)…………..……………………………………..………………………………………………….
……………………………………….………………………………………………………………………………………………..
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก……………….หมู่ท…ี่ …….….......................................ซอย……….…............
ถนน……………………….ตำบล……………………อำเภอ………………….……..จังหวัด……………………………..
รหัสไปรษณีย์…………….……โทรศัพท์……..……..……….…โทรศัพท์มือถือ……………………….………….….
โทรสาร………………...........……. e-mail ………………………………………………………………………………….
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้  เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว
 เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงาน
ตามชื่อที่ระบุในบทความจริง
บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นำส่งไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ลงในวารสารอื่น ๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสาร
พื้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ลงนาม…….……………………..……………………………….
(………..………………..…………………………)
วันที…่ ……..…………………..………
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ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ......................................................................................................................
ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล โดยมีรายละเอียดสำหรับจัดส่งวารสาร
ดังนี้ ที่อยู่เลขที่................หมู่...........ซอย................................ถนน.............................................................
ตำบล.....................................อำเภอ...........................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท์..............................................................................
ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ
 สมัครเป็นสมาชิก 1 ปี 200 บาท
 สมัครเป็นสมาชิก 2 ปี 400 บาท
 สมัครเป็นสมาชิก 3 ปี 600 บาท
 สมัครเป็นสมาชิก ..… ปี …...... บาท
ชำระเงินโดย
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เลขที่บัญชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอุดรดุษฎี

กรุณาส่ง หลักฐานการโอนเงินและใบสมัครมาที่
ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
โทรศัพท์ 042 – 211 – 040 ต่อ 1999 โทรสาร 0 4224 1418
e-mail: ntbaclc@gmail.com, ntbac@udru.ac.th

สิ่งตีพมิ พ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

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

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

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

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

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

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

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

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

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2562
ISSN: 2408 - 1639
296 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2562
ISSN: 2408 - 1639
245 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (ม.ค. – มิ.ย.) 2563
ISSN: 2408 - 1639
275 หน้า

วารสารพืน้ ถิ่นโขง ชี มูล
ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2563
ISSN: 2408 - 1639
313 หน้า

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

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

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

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

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

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

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