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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 นักศกึษา และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทาง
วิชาการในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาของบทความมีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นถิ่น
ลุ่มน้ำโขง ชี มูล ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี ้

  ศิลปะและวัฒนธรรม 
  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  
  รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  
  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  
  ภาษาและวรรณกรรม  
  ปรัชญาและศาสนา 

ทุกบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อยสามท่าน ทัศนะและเนื้อหาที่ปรากฏในวารสาร ไม่ถือเป็นทัศนะและ
ความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ 
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บทบรรณาธิการ 

วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล โดยศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวารสารวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ราย 6 
เดือน กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ (ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม - เดือนมิถุนายน ฉบับท่ี 2 เดือน
กรกฎาคม - เดือนธันวาคม) ซึ่งฉบับนี้เป็นปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการครอบคลุม
ในหลากหลายประเด็น ประกอบด้วยบทความจำนวน 6 เรื่อง ได้แก ่

บทความเรื่องแรก เมืองภูครั่ง : การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
โบราณในหุบเขาลุ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ของ ธีระวัฒน์ แสนคำ เป็นการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองขนาดเล็กในหุบเขาลุ่มน้ำสาน ซึ่งอดีตเคยมีความสำคัญใน
สังคมไทย-ลาว แต่ปราศจากการศึกษามาก่อน โดยงานช้ินนี้จึงกลายเป็นช้ินแรกที่พยายามค้นหา
จนค้นพบ และได้นำไปสู่การสร้างความกระจ่างแจ้งด้านวิชาการได้อย่างน่าสนใจ 

บทความเรื่องที่สอง ผ้าแพรมน : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้จากอดีตถึงปัจจุบัน 
ของ สุภาพร เกียรติดำเนินงาน เป็นงานศึกษาเกี่ยวกับผ้าแพรมนของชาวผู้ไทยที่สมบูรณ์ช้ินหนึ่ง 
ทั้งในแง่ของความหมาย ประเภท ลวดลาย องค์ประกอบ และรูปแบบการใช้ของสตรีชาวผู้ไทย 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้ชี้ให้เห็นว่า ผ้าแพรมน ถึงแม้จะเป็นเพียงผ้าผืนเล็ก ๆ แต่
ก็ได้บอกเล่าเรื่องราว และสะท้อนความเป็นตัวตนของสตรีชาวผู้ไทยได้เป็นอย่างดี 

บทความเรื่องที่สาม กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด ของ สุภาลักษณ์ วิปราชญ์ และอุรารมย์ จันทมาลา งานช้ินนี้ได้มุ่งศึกษา
เกี่ยวกับศิลปะการแสดงด้วยการประยุกต์ใช้กระบวนการผลิตแสง สี เสียง ให้เหมาะสมกับการ
แสดงตำนานพระเวสสันดรชาดกในงานบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งข้อเสนอได้บ่งช้ีว่า 
กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียงในปัจจุบันได้นำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ ทำให้
ง่ายต่อการเปลี่ยนฉาก และเกิดความสมจริง ตลอดจนเพิ่มอรรถรสในการรับชมอีกด้วย 

บทความเรื่องที่สี่ แนวทางการศึกษาพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร ของ ภัชราภรณ์ สาคำ และพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล เป็นงาน
ศึกษาเพื่อพัฒนาไปสู่ประเด็นวิจัยต่อเนื่อง ซึ่งได้มุ่งวิเคราะห์บริบทชุมชน และสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดินของรัฐและ
เอกชน ซึ่งพบว่า นอกเหนือจากการจัดการพื้นที่สมัยใหม่ที่รัฐเข้าไปหนุนเสริมแล้ว ชุมชนยัง
อาศัยวัฒนธรรมชุมชนโดยเฉพาะการประกอบสร้างทำให้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์และมีอำนาจเหนือ
ธรรมชาติ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนให้คงอยู่
สืบไป  



บทความเรื่องที่ห้า การเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ของ ประภาพร สุปัญญา เป็นการวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุ
อีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดเรื่องทุนและการดำรงชีพ ซึ่ง
ผู้เขียนได้ประมวลและสังเคราะห์จากงานวิจัยและงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอีสานเป็น
จำนวนมาก ทำให้งานชิ้นนี้ มีความน่าสนใจทั้งในแง่ของผลการศึกษาและกระบวนทัศน์ในการ
นำเสนอ 

และบทความเรื ่องสุดท้าย การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน เพื่อ
ส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ของ เกศรา อินทะนนท์ และปริณ ทนันชัยบุตร เป็นการพัฒนาและศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และประเมินความพึงพอใจ
จากผู้เรียน ซึ่งผู้เขียนได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานระหว่างในห้องเรียน 
และออนไลน์ท ี ่ เร ียกว ่า “REKGAP Blended Model” และได้นำไปใช ้ก ับน ักเร ียนช้ัน
มัธยมศึกษา ผลของการนำไปใช้ทำให้นักเรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้ โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ Covid-19 นี ้

โดยทั้ง 6 บทความในวารสารฉบับนี้ ได้ผลิตออกมาจากความรู้ความเชี่ยวชาญ และ
ความเพียรพยายามของผู ้เขียน ประกอบกับได้ผ่านการพิจารณากลั ่นกรองคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทำให้เป็นงานวิชาการที่มีคุณภาพในศาสตร์นั ้น ๆ ท้ายสุด กองบรรณาธิการ 
ขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งในฐานนะผู้อ่าน ผู้เขียน ผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกวารสาร ที่ได้ให้ความ
สนใจติดตามผลงานมาอย่างต่อเนื่อง และหวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามวารสารเราตลอดไป 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชน
โบราณเมืองภูครั่งในที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ด้วยวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ จากการวิจัยพบว่าเมืองภูครั่งเป็นชุมชนโบราณที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เชิง
เขาภูครั่งในที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน ในท้องที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย การก่อรูปเมือง
เริ่มต้นจากการกวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งซึ่งอยู่ใกล้กับเมืองหลวงพระบางลงมาตั้งเป็น
เมืองใหม่หลังสงครามระหว่างศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ กับศูนย์อำนาจรัฐเวียงจันทน์ 
เมื่อ พ.ศ. 2371 โดยใช้ชื่อ “เมืองภูครั่ง” และเป็นเมืองบริวารของเมืองพิษณุโลก แต่
ภายหลังเมืองภูครั่งได้ขัดขืนคำสั่งของเมืองพิษณุโลกจนทำให้ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ 
ส่งกองทัพขึ้นมากวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งไปอยู่ที่เมืองนครชัยศรี จนกระทั่ง พ.ศ. 
2410 ภายในเมืองด่านซ้ายเกิดความขัดแย้ง ราชวงศ์เมืองด่านซ้ายจึงขอยกฐานะบ้าน
ภูครั่ง ขึ้นเป็นเมืองภูครั่งอีกครั้ง โดยแบ่งผู้คนและพื้นที่ปกครองกับเมืองด่านซ้าย 
และมีการประกาศตั้งเมืองภูครั่งอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2412 ราชวงษ์เมืองด่าน
ซ้ายได้รับแต่งตั้งเป็นพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ต่อมาในพื้นที่เมืองด่านซ้ายและ
เมืองภูครั่งมีปัญหาเรื่องการเก็บส่วยและสังกัดตัวเลกประกอบกับเจ้าเมืองถึงแก่กรรม
เมื่อ พ.ศ. 2413 ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ จึงยุบเมืองภูครั่งให้เป็นส่วนหนึ่งของเมือง
ด่านซ้ายเมื่อประมาณ พ.ศ. 2419-2420 

คำสำคัญ: เมืองภูครั่ง, พัฒนาการทางประวัติศาสตร์, ชุมชนโบราณ, ลุ่มน้ำสาน 
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ABSTRACT 

This article examines historical development of Mueang Phu Krang 
ancient community in the San River hilly valley, Phu Ruea District, Loei 
Province with historical approach. The research found that Mueang Phu 
Krang ancient community was situated in the foothill center of Phu Krang 
Mountain in the San River hilly valley of Phu Ruea District, Loei Province. 
The foundation of this ancient community was in 1828, after the war of 
two state-centrism: Bangkok and Vientiane. It happened with herding Phu 
Krang inhabitants living near Mueang Luang Prabang to settle in a new 
place later called Mueang Phu Krang and become a satellite town of 
Mueang Phitsanulok. Afterwards, Mueang Phu Krang rebelled against the 
order of Mueang Phitsanulok. Bangkok state centrism then sent troops to 
herd Phu Krang people to live in Mueang Nakhon Chaisi. Until 1867, there 
was a conflict inside Mueang Dan Sai. Therefore, Rajawong Mueang Dan 
Sai elevated the status of Ban Phu Krang to Mueang Phu Krang by dividing 
inhabitants and administrative districts with Mueang Dan Sai. The 
foundation of Mueang Phu Krang was officially announced in 1869. 
Rajawong Mueang Dan Sai was appointed as Phra Maha Narong to govern 
Mueang Phu Krang. Later, Mueang Dan Sai and Mueang Phu Krang 
encountered a problem of tribute, and the governor passed away in 1870. 
Consequently, Bangkok state centrism collapsed Mueang Phu Krang as a 
part of Mueang Dan Sai between 1876 and 1877.     
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1. บทนำ 

 “เมืองภูครั่ง” เป็นชื่อของชุมชนโบราณที่ปรากฏ
ในเอกสารจดหมายเหตุหลายฉบับว่าเป็นถิ่นฐานบ้านเดิม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งที่อาศัยอยู่ในบริเวณภาคกลาง
ของไทยในปัจจุบัน โดยที่ข้อมูลในเอกสารจดหมายเหตุได้
ทำให้ทราบว่าเมืองภูครั่งดังกล่าวน่าจะอยู่ใกล้กับเมือง
หลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ขณะเดียวกันได้ปรากฏข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ
หลายฉบับระบุว ่า เมืองภูครั ่งเป็นเมืองขึ ้นของเมือง
พิษณุโลก ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองด่านซ้าย สอดคล้องกับการ
สำรวจพบชื่อภูเขาในเขตอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ที่มีชื่อ
ว่า “ภูครั่ง” หรือ “ภูคั่ง” ซึ่งมีนิทานท้องถิ่นได้บอกเล่า
ความเป็นมาว่าบริเวณนี้เคยเป็นเมืองมาก่อน (สุดารา 
สุจฉายา, 2539: 219) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองภูครั ่งใน
หลักฐานประวัติศาสตร์นั้นมี 2 เมือง ตั้งอยู่คนละแห่ง แต่
มีชื ่อเดียวกัน (บังอร ปิยะพันธุ ์, 2541: 4) นับว่าเป็น
ข้อมูลที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง 
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ในบริเวณที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน ซึ่ง
เป ็นลำน ้ำสำค ัญที ่ ไหลผ ่านเช ิงเขาภ ูครั่ง 
ในท้องที ่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีการพบ
ร ่องรอยช ุมชนโบราณ โบราณสถานและ
โบราณว ัตถ ุท ี ่สะท ้อนให ้ เห ็นถ ึงร ่องรอย
พัฒนาการการตั้งถิ ่นฐานของผู ้คนในบริเวณ
ดังกล่าวมาอย่างยาวนาน มีความเป็นไปได้
อย่างยิ่งที่บริเวณดังกล่าวจะเป็นที่ตั้งของชุมชน
โบราณเมืองภูครั่งที่ถูกตั้งขึ้นในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 24 โดยราชสำนักกรุงเทพมหานคร 
ด้วยปรากฏข้อมูลในความทรงจำของท้องถิ่น
อำเภอภูเรือในหลายประเด็น แต่ชาวอำเภอ 
ภูเรือหรือชาวจังหวัดเลยในปัจจุบันไม่เคย 
รับรู้เรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ของเมือง 
ภูครั ่งเลย ทั ้งที ่เป็นต้นกำเนิดหรือรากเหง้า
ทางด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของตน ทั้งนี้ 
อาจเป็นเพราะเรื ่องราวพัฒนาการทางด้าน
ประวัต ิศาสตร์ของเม ืองภูครั ่งย ังไม ่ได ้รับ
การศึกษาและเผยแพร่สู ่สาธารณชนอย่าง
กว้างขวาง 
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ที่ผ่านมา แม้จะมีงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ของนักวิชาการในระดับประเทศ
และระดับท้องถิ่นที่ได้กล่าวถึงชื่อเมืองภูครั่งอยู่บ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มุ่งเน้นไปที่เมือง 
ภูครั่งที่อยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยเป็นถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่ง (บังอร ปิยะพันธุ์, 2541 ; วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2547: 74-
88) จึงทำให้ข้อมูลเรื ่องราวพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองภูครั่งในระดับ
ท้องถิ่นจังหวัดเลยไม่ได้รับการศึกษา สืบค้น อธิบายความเป็นมาทางประวัติศาสตร์
อย่างเป็นระบบ ข้อมูลส่วนใหญ่ยังคงเป็นข้อมูลผ่านเรื่องเล่ามุขปาฐะ ขาดการบันทึก
เป็นลายลักษณ์อักษร และผลการศึกษาที่นำเสนอก็ยังขาดหลักฐานและการวิเคราะห์
ตามวิธีการทางประวัติศาสตร์ ซึ ่งมีความคลาดเคลื ่อนกับหลักฐานปฐมภูมิหรือ
หลักฐานชั้นต้นที่มีอยู่ จนทำให้เกิดข้อสงสัยและเป็นประเด็นคำถามที่หาคำตอบที่
ชัดเจนไม่ได้ 

งานวิจัยนี้จึงพยายามที่จะศึกษาและเปิดประเด็น
ให้เห็นว่าในระบบการเมืองการปกครองของสังคมแบบ
จารีต โดยผ่านการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ ่นของเมืองภูครั ่ง มิต ิเวลาตั ้งแต่ก ่อตั ้งเมืองใน 
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 24 จนถึงการยุบรวมเมืองภูครั่ง 
เข้ากับเมืองด่านซ้ายในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 ผล
การศึกษาอาจทำให้เห็นพัฒนาการของชุมชนโบราณเมือง 
ภูครั ่งจากหลักฐานที่ปรากฏในท้องถิ ่น และข้อมูลจาก
เอกสารชั้นต้นเท่าที่สามารถสืบค้นได้จากหอสมุดแห่งชาติ
และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ท่ามกลางข้อจำกัดหลาย
ประการในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรน่า 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยช่วงกลาง พ.ศ. 
2564 
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ที่ผ่านมาการศึกษาความเป็นท้องถิ่นของเมืองขนาดเล็กใน
สังคมไทยที่มีแนวทางการศึกษาแบบประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนั้นยังมี
อยู่ค่อนข้างน้อย การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมือง 
ภูครั่งในงานวิจัยนี้ จึงเป็นเสมือนภาพตัวแทนของเมืองขนาดเล็กใน
ยุคจารีต ถือว่าเป็นการนำเสนอมุมมองการศึกษาประวัติศาสตร์ของ
เมืองขนาดเล็กที ่อธิบายอย่างเป็นระบบ แสดงให้เห็นพัฒนาการ
ภายในของเมืองและความสัมพันธ์ของเมืองกับศูนย์อำนาจรัฐภายใต้
โครงสร้างอำนาจรัฐแบบจารีต ทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง 
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละช่วงมิติเวลา ซึ่งจะทำให้
เข้าใจปรากฏการณ์ ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ และการปรับตัวของเมือง
ได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

ดังน ั ้น การศ ึกษาพัฒนาการทางประว ัต ิศาสตร ์ของ 
เมืองภูครั่งจึงเป็นการนำเสนอแนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์เมือง
ในสังคมไทย-ลาว ที่ให้ความสำคัญกับท้องถิ่นของเมืองเป็นหลัก ผ่าน
ช่วงเวลาในยุคจารีต แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์เช่นนี้จะทำให้
เราเข้าใจลักษณะเฉพาะของเมือง เข้าใจพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นของเมืองขนาดเล็ก ตลอดจนเป็นการคลายข้อสงสัยและสร้าง
ความกระจ่างแจ้งเกี่ยวกับลักษณะการปกครองหัวเมืองในภูมิภาค
ของรัฐจารีต เป็นการเปิดพื้นที่ทางวิชาการให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
เมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็กได้มีส่วนร่วมในการศึกษามากยิ่งขึ้น  
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2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ
ช ุมชนโบราณเม ืองภ ูคร ั ่ ง ซ ึ ่ งต ั ้ งอย ู ่ ในบร ิ เวณ 
ที่ราบหุบเขาลุ ่มน้ำสาน อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
ตั้งแต่การก่อรูปเมือง การสร้างอำนาจและการรักษา
เสถียรภาพ จนถึงปัจจัยและบริบทที่เกี่ยวข้องกับการ
ยุบเมืองภูครั่งในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 โดยใช้
วิธีการทางประวัติศาสตร์ 

3. ผลการวิจัย 

เมืองภูครั่งเป็นชุมชนโบราณที่ปรากฏชื่อในเอกสารประเภทจดหมายเหตุ
ในช่วง พ.ศ. 2369 จนถึงราว พ.ศ. 2415 โดยระบุว่าเป็นเมืองที่ขึ้นกับเมืองพิษณุโลก 
จากหลักฐานพบว่าเมืองภูครั ่งมีศูนย์กลางการปกครองตั ้งอยู ่ใกล้เคียงกับเมือง 
ด่านซ้าย ปัจจุบันคืออำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เมื่อพิจารณาจากหลักฐานและบริบท
ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องผู้เขียนสันนิษฐานว่าเมืองภูครั่งน่าจะอยู่ในเขตอำเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย เพราะมีการพบภูเขาที่ชื่อว่า “ภูครั่ง” อยู่ไม่ไกลจากเมืองด่านซ้ายมากนัก 
และยังมีนิทานพื้นบ้านที่กล่าวถึงเจ้าเมืองภูครั่งด้วย (สุดารา สุจฉายา, 2539: 219) 
สันนิษฐานว่าเมืองภูครั่งมีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากเมืองภูครั่งที่อยู่ทางใกล้กับเมือง
หลวงพระบางในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีการกวาดต้อน
ชาวเมืองภูครั่งลงมาตั้งเมืองใหม่หลังเหตุการณ์ศึกเจ้าอนุวงศ์ พ.ศ. 2369-2371 และ
มีการนำชื่อ “ภูครั่ง” มาตั้งเป็นชื่อเมืองอีกครั้ง จากการศึกษาหลักฐานเอกสารที่
เกี่ยวข้อง สามารถลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองภูครั่งได้
ดังนี้ 
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3.1 การตั้งเมืองภูครั่ง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2371 
ในปลาย พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์ พระมหากษัตริย์

แห่งศูนย์อำนาจรัฐล้านช้างเวียงจันทน์ซึ่งเป็นประเทศราชของ
กรุงเทพมหานคร ได้พยายามต่อต้านการขยายอำนาจเข้าไปยัง
ดินแดนศูนย์อำนาจรัฐล้านช้างเวียงจันทน์ของศูนย์อำนาจรัฐ
กรุงเทพฯ เพื ่อแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ (พวงทอง 
รุ ่งสว ัสดิทรัพย์ ภวัครพันธุ ์ , 2549: 81-83) โดยยกกองทัพ
กระจายไปตามเมืองต่าง ๆ ทางฝั่งขวาแม่น้ำโขง โดยมีจุดหมาย
จะเข้าตีกรุงเทพฯ (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, 2537) กองทัพ
เวียงจันทน์ส่วนหนึ่งได้ยกมาทางเมืองหล่มสัก (ปัจจุบันเป็น
ชุมชนโบราณอยู่ในเขตอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์) ซึ่งมี
เขตแดนติดต่อกับเมืองพิษณุโลกทางทิศตะวันออกพระสุริยวงษา 
เจ้าเมืองหล่มสักได้เข้าร่วมกับกองทัพเวียงจันทน์และกองทัพ
เวียงจันทน์ยังได้ยกเข้ามากวาดต้อนผู้คนในเขตเมืองนครไทย
และเมืองนครชุม (ปัจจุบันเป็นชุมชนโบราณอยู่ในเขตอำเภอนคร
ไทย จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งเป็นเมืองบริวารของเมืองพิษณุโลกไป
ยังเมืองด่านซ้ายและเมืองเลย (จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 
2530: 26) เพื่อจะนำไปเป็นไพร่พลที่เมืองเวียงจันทน์ต่อไป ทำ
ให้เมืองพิษณุโลกได้รับผลกระทบจากสงครามดังกล่าว ศูนย์
อำนาจร ัฐกร ุงเทพฯ จ ึงได ้ส ่งกองทัพขึ ้นมาปราบกองทัพ
เวียงจันทน์  
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กองทัพจากเมืองพิษณุโลกและหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ยก
กองทัพขึ้นไปทางเมืองนครไทย ได้ปะทะกับกองทัพเวียงจันทน์
หลายกองที่กระจายกันกวาดต้อนผู้คนในเขตเมืองนครไทยและ
เมืองนครชุม ทำให้กองทัพเวียงจันทน์ถอยร่นลงไปยังเมืองเลย 
(จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 21-39) จากนั้นกองทัพหัว
เมืองฝ่ายเหนือได้ลงไปสมทบกับกองทัพจากกรุงเทพฯ เข้าตีเมือง
เวียงจันทน์ ในที่สุดกองทัพกรุงเทพฯ จึงสามารถยึดครองศูนย์
อำนาจรัฐล้านช้างเวียงจันทน์ได้ และสามารถจับกุมเจ้าอนุวงศ์ 
พระราชวงศ์ ขุนนางและกวาดต้อนไพร ่พลของศูนย์อำนาจ 
รัฐล้านช้างเวียงจันทน์จำนวนมากลงไปยังกรุงเทพฯ และจัดให้ 
ตั้งถิ่นฐานอยู่ตามเมืองต่าง ๆ ใกล้เคียงกับศูนย์อำนาจรัฐ (บังอร 
ปิยะพันธุ์, 2541: 83-91) ซึ่งในเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ปรากฏหลักฐาน
ว่ามีการกวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งมากกว่า 400 คน รวมกับชาวลาว
จากเมืองต่าง ๆ ลงไปทางเมืองพิชัย (กหช. ร.3, 2373: เลขที่ 21) 
นอกจากนี้ ที่สำคัญคือได้ปรากฏว่ามีรายชื่อเจ้าเมืองภูครั่งอยู่ใน
ทำเนียบรายชื่อหัวเมืองในอาณาเขตปกครองของศูนย์อำนาจรัฐ
กรุงเทพฯ เมื ่อ พ.ศ. 2371 ว่าเป็นเมืองขึ ้นของเมืองพิษณุโลก 
“เมืองพุครั่ง พระมหาณรงค์ เจ้าเมือง ขึ้นพิศณุโลกย์” (จดหมาย
เหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 88) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเมืองภูครั่งที่
ทำเนียบรายชื่อหัวเมืองเป็นคนละเมืองกับเมืองภูครั่งที่มีการกวาด
ต้อนชาวเมืองลงมา เพราะเมืองภูครั่งที่ปรากฏในทำเนียบรายชื่อ
หัวเมืองนั้นสะท้อนให้เห็นว่าตำแหน่งที่ตั้งของเมืองภูครั่งอยู่ใกล้
กับเมืองพิษณุโลก 
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ภาพที่ 1 ที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน
บริเวณเชิงเขาภูครั่งในท้องที่ตำบล
หนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

ในเอกสาร “ร่างสารตราเจ้าพระยาจักรีฯ ถึงพระมหาดไทย กรมการ 
ผู้รักษาเมืองพิษณุโลก เรื่องพระยาพิษณุโลกขอพระราชทานตั้งบ้านภูครั่ง แขวงเมือง
ด่านซ้ายขึ้นเป็นเมืองขึ้นต่อเมืองพิษณุโลก ให้กำหนดเขตแดนให้แน่นอน จ.ศ. 1229” 
ได้ระบุว่า เมื่อ พ.ศ. 2410 เจ้าเมืองพิษณุโลกได้ขอยกบ้านภูครั่ง แขวงเมืองด่านซ้าย 
ซึ่งเป็นที่ตั ้งของเมืองภูครั่งเดิมขึ้นเป็นเมืองภูครั่ง โดยกล่าวย้อนไปว่าในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3) ได้มีการตั้งเมืองภูครั่งขึ้น โดยอยู่
ภายใต้การดูแลของเมืองพิษณุโลก แต่เมืองภูครั่งขัดแข็งต่อเมืองพิษณุโลก จึงมี  
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้กองหน้ายกขึ้นไปตีเมืองภูครั่ง และกวาดต้อนครัว
เมืองภูครั่งลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองนครชัยศรี  

 
“ . . .ท ี ่ภ ูคร ั ่ งตำบลที่ เปนเม ืองเด ิมเม ืองภ ูคร ั ่ งแผ ่นดิน

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองภูครั่งขัดแขงต่อเมืองพิศนุโลก 
จึงมีพระราชโองการโปรดเกลาฯ ให้กองหน้ายกขึ้นไปกวาด ไปตีครอบครัว
เมืองภูครั่งลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที ่เมืองนครไชสี...” (กหช. ร.4, 2410: 
เลขที่ 270) 
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จากหลักฐานที่ยกมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่า เดิมทีมีการตั้งเมืองภูครั่งใน 
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งสอดคล้องกับการปรากฏชื่อเมือง 
ภูครั่งในทำเนียบรายชื่อหัวเมืองในอาณาเขตปกครองของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ 
พ.ศ. 2371 แต่ต่อมาชาวเมืองภูครั่งได้ขัดแข็งไม่อยู่ในการควบคุมกำกับดูแลของเมือง
พิษณุโลก เป็นเหตุให้พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้กองหน้ายกขึ้นไปตีเมืองภูครั่ง และกวาดต้อนครัวเมืองภูครั่งลงมาตั้ง
บ้านเรือนอยู่ที่เมืองนครไชยศรี รวมกับกลุ่มลาวครั่งอีกกลุ่มที่ถูกส่งลงมาอยู่ก่อนหน้า
นี้ (กหช. ร.2, 2358: เลขที่ 14) ปัจจุบันยังพบว่ามีกลุ่มลาวครั่งอาศัยอยู่ในเขตอำเภอ
นครชัยศรี และบางอำเภอของจังหวัดนครปฐม (บังอร ปิยะพันธุ์, 2541: 87-90) 
สอดคล้องกับข้อความในเอกสารจดหมายเหตุดังกล่าวด้วย 

เม ื ่อพิจารณาตามข้อความที ่ปรากฏใน
เอกสารจดหมายเหตุก็จะพบว่า เมืองภูครั่งตั้งอยู่ที่บ้าน
ภูครั่ง แขวงเมืองด่านซ้าย ซึ่งหลักฐานดังกล่าวเป็น
ข้อมูลสำคัญที่นำไปสู่การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งศูนย์กลาง
ของชุมชนเมืองภูครั ่งในปัจจุบัน ซึ ่งจากการศึกษา
ข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พบว่า 
ไม่มีชื ่อชุมชนบ้านภูครั่งอยู่ในท้องที่อำเภอด่านซ้าย
หร ืออำเภอข้างเคียงเลย แต่พบว ่าม ีช ื ่อภ ูเขาชื่อ 
“ภูครั ่ง” อยู ่ในท้องที ่ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ 
จังหวัดเลยและบริเวณนี้ยังเคยอยู่ภายใต้การปกครอง
ท้องที่ของอำเภอด่านซ้ายมาก่อนที่จะมีการประกาศ 
ตั้งกิ ่งอำเภอภูเรือเมื ่อ พ.ศ. 2511 และยกฐานะเป็น
อำเภอภูเรือเมื ่อ พ.ศ. 2517 จึงมีความเป็นไปได้ว่า
ชุมชนบ้านภูครั่งจะอยู่บริเวณใกล้กับภูครั่ง 
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จากการสำรวจของผู้เขียนพบว่าภายในบริเวณวัดโพนทอง บ้านหนองบัว 
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย เคยมีโบสถ์ซึ่งเป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ภายใน
ประดิษฐานพระพุทธรูปดินปั ้นหุ ้มด้วยปูน ปัจจุบันถูกรื ้อถอนแล้ว เหลือเพียง
ภาพถ่ายเก่าและพระพุทธรูปซึ่งกำหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 24 ภายในบริเวณวัด
โพนทองยังขุดพบพระพุทธรูปสำริดขนาดเล็กจำนวน 3 องค์ องค์หนึ่งมีจารึกระบุ 
การสร้าง อักษรค่อนข้างเลือนราง แต่พออ่านจับใจความได้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. อธิราชย์ นันขันตี ผู้เชี่ยวชาญการอ่านอักษรโบราณ มหาวิทยาลัยนครพนม ทำ
การอ่านแปลเป็นเบื้องต้นได้ความว่า “ศักราชาได้ 2 พัน 3 ร้อย...ตัว...ปี...หัวเจ้าเป็น
เค้า... อันนั้นตนพร้อมกันสร้าง...พ่อดงหนึ่ง ขอให้ฝูงข้าทั้งหลาย.... ทั้ง 3 ก็ข้าทั้ง 
หลายเทอญ” ซึ่งสะท้อนให้เห็นความมีอยู่ของชุมชนในบริเวณวัดโพนทองในช่วง 
พุทธศตวรรษที่ 24 

 
 
 

ภาพที่ 2 
ลักษณะทางกายภาพของภูครั่ง  

อีกทั้งบริเวณที่ตั้งบ้านหนองบัวยังอยู่กลางที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสาน ซึ่งลำ
น้ำสานไหลไปบรรจบกับแม่น้ำเหืองก็มีความกว้างขวางกว่าที่ราบอื่น ๆ ในบริเวณ
ใกล้เคียง ทำให้มีผู้คนตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่มา
ตั้งแต่อดีต จนทำให้หมู่บ้านแห่งนี้ถูกยกขึ้นมาพิจารณาเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของที่ว่าการ
อำเภอด่านซ้ายหลังพื้นที่ส่วนหนึ่งของอำเภอด่านซ้ายอยู่ภายใต้การปกครองของ
ฝรั่งเศสเมื่อ พ.ศ. 2445 (ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, 2554: 140) แต่ท้ายที่สุดศูนย์อำนาจ
รัฐกรุงเทพฯ ก็เลือกพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำหมันเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายเป็น
การชั่วคราวแทน (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/2, 2448: เลขที่ 1-9) จากข้อมูลดังกล่าว
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ผู้เขียนจึงสันนิษฐานว่าศูนย์กลางของเมืองภูครั่งน่าจะอยู่บริเวณบ้านหนองบัว ตำบล
หนองบัว อำเภอภูเรือ ในปัจจุบัน 

 

 

นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ว่าบริเวณลุ่มน้ำสาน
ก่อนการตั้งเมืองภูครั่งอาจมีชุมชนโบราณขนาดเล็กอยู่มาก่อนแล้ว 
เพราะนอกจากบร ิ เวณบ้านหนองบ ัวจะม ีการพบร ่องรอย
โบราณวัตถุสถานแล้ว ที่บ้านแก่ง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ ก็มี
การพบซากโบราณสถานก่อด้วยอิฐ สันนิษฐานว่าเป็นฐานวิหาร
และฐานเจดีย์ขนาดเล็ก อายุราวพุทธศตวรรษที่ 23-24 ซึ่งน่าจะมี
ความสัมพันธ์กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมือง
ด่านซ้ายและการขยายตัวของชุมชนโบราณในลุ่มแม่น้ำเหืองและ
ลุ่มน้ำหมันอยู่ก่อนที่จะกวาดต้อนครัวจากเมืองภูครั่งมาก็เป็นได้ 
(ธีระวัฒน์ แสนคำ, 2560: 75-77) 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 พระพุทธรูปสำริดมีจารึกที่ฐาน 
ซึ่งขุดพบในบริเวณวัดโพนทอง 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
หลังจากศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ กวาดต้อนครัว

เมืองภูครั่งไปอยู่ที่เมืองนครชัยศรีแล้ว บริเวณเชิงเขาภูครั่ง
ในที่ราบหุบเขาลุ่มน้ำสานก็คงมีผู้คนอาศัยอยู่อย่างเบาบาง 
ซึ่งมีความเป็นได้ว่ากลุ่มคนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานหลังกวาดต้อน
ชาวเมืองภูครั่งไปแล้วน่าจะเป็นกลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นฐาน
มาจากเมืองด่านซ้ายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากว่าบริเวณเชิง
เขาภูครั ่งในที่ราบหุบเขาลุ ่มน้ำสานอยู ่ไม่ห่างจากเมือง 
ด่านซ้ายมากนัก และยังอยู่ในเขตการปกครองดูแลของเมือง
ด่านซ้ายด้วย 

ต่อมาใน พ.ศ. 2410 ภายในเมืองด่านซ้ายเกิด
ความขัดแย้งของกลุ่มผู้ปกครองเมืองด่านซ้าย ราชวงศ์เมือง
ด่านซ้าย ซึ่งปรากฏนามเดิมในความทรงจำของคนท้องถิ่น
ว่า “ท้าวคำสม” (ประกอบ สมวงศ์, 2558: 1) ไม่พอใจ 
พระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย จึงแจ้งไปยังเจ้าเมือง
พิษณุโลกขอให้กราบบังคมทูลพระกรุณาฯ พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ตั้งเมืองภูครั่งขึ้นมา 
โดยแบ่งจำนวนตัวเลกหรือไพร่จากเมืองด่านซ้าย ไปตั้งเมือง
ใหม่ที่บ้านภูครั่ง ซึ่งเป็นที่ราบกว้างขวาง สามารถปรับเป็น
ไร่นาทำกินได้มาก ซึ่งศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ พิจารณาแล้ว
ว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการแผ่นดิน จึงอนุญาต
ให้ทางเมืองพิษณุโลกดำเนินการจัดแบ่งตัวเลกและเขตแดน
ให้ชัดเจน ดังปรากฏในสารตราเจ้าพระยาจักรี สมุหนายก 
มาถึงพระมหาดไทย กรมการเมืองพิษณุโลก ความว่า 
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“สารตรา เจ้าพญาจักรี ฯ มาถึงพระมหาดไทย กรมการ 

ผู้อยู่รักษาเมืองพิศนุโลก ด้วยพญาพิศนุโลก ลงไปเฝ้าทูลอองฯ แจ้ง
ความจะให้กราบบังคมทูลพระกรุณาว่า ที่บ้านภูครั่ง แขวงเมืองด่าน 
ทร้าย ที่ทำเลกว้างขวาง ที่ไร่นา ทำมาหากินมีมาก ที่ภูครั ่งตำบลที่ 
เปนเมืองเดิมเมืองภูครั่งแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เมืองภูครั่งขัดแขงต่อเมืองพิศนุโลก จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้
กองหน้ายกขึ้นไปกวาด ไปตีครอบครัวเมืองภูครั่งลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่
ที่เมืองนครไชสี...พระแก้วอาษาเจ้าเมืองกับราชวงษ ก็ไม่ใคร่สมักสโมสร
ปรองดองกัน พญาพิศนุโลกจะขอรับพระราชทานบ้านภูครั่งเปนเมือง
จะขอแยกราชวงบุตรพระแก้วอาษาเจ้าเมืองคนเก่าไปเปนที่เจ้าเมือง 
จะขอแบ่งเลกเมืองด่านทร้ายไปตั้งทำราชการขึ้นกับเมืองพิศนุโลกอีก
เมืองหนึ่ง เลกเมืองด่านทร้ายที่แบ่งมีจำนวนคงสกรร 900 เศษ จะให้คง
อยู่เมืองด่านทร้าย 500 จะแบ่งให้ราชวงษควบคุม 400 เศษคน ใช้เกบ
ทำส่วยครั่งมาแต่ก่อนอย่างไร จะให้ราชวงษควบคุมตัวเลกเกบครั่งส่วย
ลงมาส่งให้ครบจำนวนไม่ให้ส่วยของหลวงขาดค้างล่วงงวด ล่วงปีต่อไป
นั้น ซึ่งพญาพิศนุโลกคิดจะตั้งเมืองภูครั่งเปนเมืองฃึ้นเมืองพิศนุโลก
ให้เปนพระเกียรติยศต่อไปนั้น ชอบอยู่...” (กหช. ร.4, 2410: เลขที่ 
270) 
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จากนั้น เมืองพิษณุโลกก็ได้จัดแจงและกำกับดูแลการแบ่งเขตและตัวเลก
ของเมืองด่านซ้ายกับเมืองภูครั่ง โดยที่มีราชวงศ์เมืองด่านซ้ายปฏิบัติหน้าที่เป็น 
เจ้าเมืองภูครั่ง ซึ ่งขณะนั้นยังไม่ได้รับพระราชทานนามสัญญาบัตรและเครื่องยศ
บรรดาศักดิ์ เนื่องจากว่าพระบาทสมเด็จจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 1 
ตุลาคม 2411  

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 4 พระพุทธรูปดินปั้นหุ้มด้วยปูน 

พระประธานในโบสถ์เก่าวัดโพนทอง 

จนกระทั่ง พ.ศ. 2412 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 
(รัชกาลที่ 5) จึงได้พระราชทานนามสัญญาบัตรแก่ราชวงศ์เมืองด่านซ้าย เป็น
ที ่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั ่ง ทำราชการขึ ้นกับเมืองพิษณุโลก และ
พระราชทานเครื่องยศบรรดาศักดิ์ตามฐานานุศักดิ์ดังปรากฏในสำเนาสารตรา
ตั้งราชวงศ์เมืองด่านซ้ายเป็นที่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ดังนี้ 
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“...จึ ่งมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั ่งว ่า ซึ ่งพระยา 
พิศณุโลกยกรมการพร้อมกันขอราชวงษเปนที่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง นั้นก็ได้
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานนามสัญญาบัตรประทับพระราชลัญจะกร 
ตั ้งราชวงษเปนที่พระมหาณรงค์เจ้าเมืองภูครั ่ง ให้พระราชทานพระมหาณรงค์ 
ถาดหมากคนโทเงินสำรับ 1 เส ี ้ยเข้มขาบก้านแย่งตัว 1 แพรสีคิกขลิบผืน 1  
ผ้ากำมหลิดห่มนอนผืน 1 แพรขาวห่มผืน 1 ผ้าม่วงจีนผืน 1 เปนเครื่องบศบันดาศักดิ
ขึ้นมาทำราชการฉลองพระเดชพระคุณขึ้นกับเมืองพิศณุโลกยตามอย่างหัวเมืองน้อย
กับเมืองใหญ่ต่อไป...” (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 107) 

 
สำหรับการปกครองภายในเมืองภูครั่งก็มีรูปแบบคล้ายกับหัวเมืองลาว

ของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ซึ่งศูนย์อำนาจรัฐได้ให้คนในท้องถิ่นปกครองกันเอง 
แต่ผู ้ที ่จะเป็นเจ้าเมืองและกรมการเมืองผู้ใหญ่จะต้องได้รับการแต่งตั ้งจากศูนย์  
อำนาจรัฐ ภายในเมืองจะมีกรมการเมืองผู้ใหญ่จำนวน 4 คน ซึ่งเรียกว่า “อาญาสี่” 
หรือ “อาชญาสี่” ประกอบด้วยตำแหน่งเจ้าเมือง, อุปฮาด, ราชวงศ์และราชบุตร 
อำนาจหน้าที่ของคณะอาญาสี่ก็จะลดหลั่นกันลงไป และมีกรมการเมืองผู้น้อยอีก
หลายตำแหน่งช่วยกันปกครองดูแลเมือง เช่น ท้าวขัติยะ ท้าวสุริยะ เพี้ยมหาเสนา 
เมืองแสนและเมืองจัน เป็นต้น (ธีระวัฒน์ แสนคำ, 2560) ส่วนใหญ่แล้วตำแหน่งใน
คณะอาญาสี่และกรมการเมืองภูครั่งก็จะเป็นกลุ่มเครือญาติของเจ้าเมืองที่มาจาก
เมืองด่านซ้ายและมีการสืบต่อกันแบบสืบสายโลหิต ดังปรากฏในหลักฐานการตั้ง
ตำแหน่งราชวงศ์และท้าวขัติยะเมืองภูครั่งว่ามีการตั้งท้าวเถื่อน บุตรพระแก้วอาสา 
เจ้าเมืองด่านซ้ายเป็นที่ราชวงศ์ เมืองภูครั่ง และตั้งท้าวแสง บุตรพระมหาณรงค์ 
เจ้าเมืองภูครั่งเป็นที่ท้าวขัติยะ เมืองภูครั่ง (กจช.,ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 
108) 
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บริเวณภูครั่งและบริเวณอื่น ๆ ในท้องที่ปกครองของเมือง 
ภูครั่งคงมีครั่งอาศัยอยู่มาก ดังจะเห็นว่าตัวเลกเมืองภูครั่งจึงมีหน้าที่
เก็บครั่งส่งส่วยให้ศูนย์อำนาจรัฐ ดังปรากฏหลักฐานว่า “เมืองภูครั่ง
ราชการสำหร ับบ ้านเม ืองก ็ม ีมาก แล ้วก ็ทำส ่วยคร ั ่ งท ูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายทุกปี” (กจช.,ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 108) 
โดยมีเจ้าเมืองภูครั่งเป็นนายกองส่วยครั่งเมืองภูครั่งและเป็นผู้กำกับ
ดูแลในการเก็บส่วยครั่งดังปรากฏในสำเนาสารตราตั้งราชวงศ์เมืองด่าน
ซ้ายเป็นที่พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ว่า 

 
 

“...ถ้าถึงเทศกาลหาครั่งก็ให้พระมหาณรงค์แต่งหลวงขุนหมื่นกรมการ 
นายหมวดนายกอง ให้คุมไพร่ไปเกบครั่งแต่ต้นระดูให้ได้ครั่งจงมาก ถ้าไพร่กลับมา
จากเกบครั่งแล้ว ให้เรียกเอาครั่งแก่ไพร่แต่ภอครบจำนวนหลวง อย่าให้เรียกให้
เหลือเกินให้ไพร่ได้ความเดือนร้อน แล้วให้แต่งกรมการนายไพร่คุมเอาครั่งส่วยของ
หลวงไปแจ้งต่อพระยาพิศณุโลกย ขอบอกส่งลงไปกรุงเทพฯ เสมอจงทุกปี...” (กจช., 
ร. 5 มร.5 รล-มท/3, 2412: เลขที่ 107) 

 
 

แต่น่าเสียดาย จากการสืบค้นเอกสารชั้นต้นที่เก็บรักษาใน
หอสมุดแห่งชาติในการศึกษาครั้งนี้ ไม่ปรากฏหลักฐานการส่งส่วยครั่ง
ของเมืองภูครั่ง จึงทำให้ไม่ทราบจำนวนครั่งส่วยหลวงจากเมืองภูครั่งที่
ส่งไปยังศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ในแต่ละปี 
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3.3 การยุบเมืองภูครั่ง ราว พ.ศ. 2419-2420 
ต่อมาพระมหาณรงค์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2413 หลังจากเดินทางลงไป

รับพระราชทานสัญญาบัตรและเครื่องยศบรรดาศักดิ์ไม่นานนัก ในขณะเดียวกัน
ภายในเมืองด่านซ้ายและเมืองภูครั่งก็เกิดความวุ่นวายสับสนในการส่งส่วยและเก็บ
ส่วยของบรรดาตัวเลกทั้งสองเมือง เนื่องจากว่ามีตัวเลกของเมืองภูครั่งจำนวนมากได้
ตั้งบ้านเรือนและเก็บครั่งส่วยหลวงอยู่ในเขตเมืองด่านซ้าย และมีตัวเลกของเมืองด่าน
ซ้ายเข้าไปตั้งบ้านเรือนและเก็บครั่งในเขตเมืองภูครั่ง ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ จึงได้
มอบหมายให้พระยาพิษณุโลกสักเลกในเมืองด่านซ้ายและเมืองภูครั่งใหม่ โดยให้สัก
ตามความสมัครใจและเปิดโอกาสให้ราษฎรทั้งสองเมืองสามารถเลือกเมืองที่จะตั้ง
บ้านเรือนใหม่ได้ (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/3, 2413: เลขที่ 145) 

เมื่อพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งถึงแก่กรรม ทำให้ตำแหน่งเจ้าเมือง 
ภูครั่งว่างลง ตามธรรมเนียมการปกครองเมืองนั้น ผู้ที่จะได้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองคน
ต่อไปจะต้องเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งอุปฮาด หากขณะนั้นตำแหน่งอุปฮาดว่างอยู่ก็ให้
พิจารณาผู ้ดำรงตำแหน่งราชวงศ์หรือราชบุตรแทน ในกรณีเมืองภูครั ่ง ปรากฏ
หลักฐานว่าศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ได้ชี้นำหรือให้สิทธิ์แก่ขุนนางที่เป็นเครือญาติ
ของพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งคนเก่าขึ้นมาเป็นเจ้าเมือง ดังปรากฏหลักฐานว่า 

“ให้พระยาพิษณุโลก กรมการ ดูตำแหน่งเจ้าเมืองภูครั่งที่ว่างว่า ท้าว
ขัติย บุตรชายพระมหาณรงค์นั้นจะเป็นได้หรือไม่ หรือจะให้ใครดูแลเมืองไปพลาง 
ๆ ก็ให้พระยาพิษณุโลกดูแลจัดการ เมื่อเห็นว่ามีผู้เหมาะสมก็ให้แจ้งลงมา และ
ท้าวเพี้ยผู้จะเป็นอุปหาต ราชวงษก็พากันลงมาพร้อมกัน” (กจช., ร.5 มร.5 รล-
มท/3, 2413: เลขที่ 145) 
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จากการสืบค้นเอกสารหลักฐานประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องพบว่า ตำแหน่ง
เจ้าเมืองภูครั่งถูกว่างเว้นไว้หลายปีโดยไม่ได้มีการแต่งตั้งเจ้าเมืองคนใหม่ จนกระทั่ง
พบข้อมูลหลักฐานว่ามีการตั้งท้าวขัติยะ เป็นพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย เมื่อ 
พ.ศ. 2420 (กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2521: 47-48) 

ท้าวขัติยะผู้เป็นพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย
คนใหม่นี้ มีนามเดิมว่า “แสง” ซึ่งเป็นบุคคลเดียวกันกับ
ท้าวขัติยะ (แสง) บุตรของพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง 
และเป็นบุคคลที่ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ชี้นำให้เจ้าเมือง
พิษณุโลกเสนอชื่อลงไปเพื่อรับพระราชทานแต่งตั้งเป็นเจ้า
เมืองภูครั่ง แล้วเหตุใดท้าวขัติยะ (แสง) จึงได้รับตั้งเป็นเจ้า
เมืองด่านซ้าย แทนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองภูครั่ง 

ในประเด ็นนี ้  ผ ู ้ เข ียนส ันนิฐานว ่าหล ังจาก 
พระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งถึงแก่กรรมลงไม่นานนัก 
พระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้ายก็น่าจะถึงแก่กรรมด้วย 
จนเป็นเหตุทำให ้ตำแหน่งเจ ้าเม ืองด ่านซ้ายว ่างลง 
ประกอบกับการสักเลกและเก็บส่วยของบรรดาตัวเลกใน
เมืองด่านซ้ายกับเมืองภูครั่งก็มีปัญหา จึงมีความเป็นไปได้
ว่าศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ น่าจะยุบเมืองภูครั่งให้เป็นส่วน
หนึ่งของเมืองด่านซ้ายตามเดิมในราว พ.ศ. 2419-2420 ซึ่ง
การยุบเมืองหรือตั้งเมืองใหม่เป็นเรื่องปกติในการปกครอง
หัวเมืองของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ในช่วงเวลานั้น หาก
พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน 
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การตั้งท้าวขัติยะ (แสง) ซึ่งเป็นตำแหน่งกรมการเมืองภูครั่งชั้นผู้น้อยเป็น
พระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย ก็ถือเป็นการแต่งตั้งข้ามตำแหน่งอุปฮาด ราชวงษ์
และราชบุตรเมืองด่านซ้ายซึ่งเป็นขุนนางกรมการเมืองผู้ใหญ่ ที่ควรจะได้รับการ
พิจารณาแต่งตั้งมากกว่าตำแหน่งท้าวขัติยะ เมืองภูครั่ง ในประเด็นนี้ผู้เขียนวิเคราะห์
ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมอบให้เจ้าเมืองพิษณุโลกพิจารณา
คัดเลือกแล้วเสนอชื่อขึ้นมารับพระราชทานแต่งตั้ง และเจ้าเมืองพิษณุโลกคงพิจารณา
แล้วว่าท้าวขัติยะ (แสง) เป็นบุตรของพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่งผู้ถึงแก่กรรม ได้
ช่วยราชการบิดามาโดยตลอด และมีความสัมพันธ์ทางเครือญาติกับกลุ่มขุนนาง
ผู้ปกครองเมืองด่านซ้าย ในสถานะเป็นหลานของพระแก้วอาสาผู้ถึงแก่กรรม และเคย
อยู่ที่เมืองด่านซ้ายมาก่อน จึงมีความเหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาแต่งตั้งเป็น 
เจ้าเมืองด่านซ้าย แต่อย่างไรก็ดี การแต่งตั้งท้าวขัติยะ (แสง) เป็นพระแก้วอาสา  
เจ้าเมืองด่านซ้ายในครั้งนี้ ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มขุนนาง
กรมการเมืองด่านซ้ายในเวลาต่อมา จนทำให้เกิดการร้องเรียน ฟ้องร้อง และเป็นเหตุ
ให้พระแก้วอาสา (แสง) ต้องพาครอบครัวข้าทาสหลบหนีออกจากเมืองด่านซ้ายไปอยู่
ในความดูแลของฝรั่งเศสที่บ้านหาดแดง เขตเมืองแก่นท้าว (กจช., ร.5 มร.5 รล-มท/
25, 2439: เลขที่ 17)  

 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5 อนุสาวรีย์พระแก้วอาสา (แสง) 
บริเวณหน้าอาคารที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายหลังเก่า 
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จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเมืองภูครั่งน่าจะถูกยุบเมือง
ลงเมื่อราว พ.ศ. 2419-2420 ซึ่งเป็นปีที่ท้าวขัติยะ (แสง) ได้รับแต่งตั้งเป็นพระแก้ว
อาสา เจ้าเมืองด่านซ้าย เพราะหลังจากนั้นผู้เขียนยังไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวข้องกับ
การแต่งตั้งเจ้าเมืองภูครั่ง แต่งตั้งกรมการเมืองภูครั่ง หรือการบริหารราชการภายใน
เมืองภูครั่งอีกเลย 

อย่างไรก็ดี แม้ว่าจะมีหลักฐานกล่าวถึงการ
เกณฑ์ไพร่พลเมืองภูครั่งไปร่วมรักษาเมืองปากเหือง 
(หรือเมืองเชียงคานในปัจจุบัน) และเมืองแก่นท้าว
ร่วมกับไพร่พลจากเมืองด่านซ้าย เมืองเลย เมืองนคร
ไทยและเมืองนครชุม เมื่อ พ.ศ. 2419 (กจช., ร.5 รล-
ตราน้อย/1, 2419: เลขที่ 2) แต่ก็ไม่มีความชัดเจนว่า
เมืองภูครั่งที่กล่าวถึงในขณะนั้นยังมีสถานะความเป็น
เมืองทางการปกครองอยู่หรือไม่ หรือเป็นแค่เพียง
การกล่าวถึงกลุ ่มตัวเลกเมืองภูครั ่งเดิมที ่ต ่อมา 
ถูกย้ายให้มาขึ้นกับเมืองด่านซ้ายเท่านั้น เนื่องจากว่า
ในขณะนั้นอาจจะยังไม่ได้มีการสำรวจสักเลกตัวเลก
ในเมืองด่านซ้ายใหม่ จึงยังคงต้องแยกการเกณฑ์  
ตัวเลกเมืองภูครั ่งและเมืองด่านซ้ายแยกกันอยู ่ก็
เป็นได้ ด้วยข้อจำกัดในเรื่องหลักฐานชั้นต้นประเด็น
ปีที่มีการยุบเมืองภูครั่งอย่างเป็นทางการนั้นยังคง
ต้องศึกษาและสืบค้นเอกสารต่อไป 
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หลังจากยุบเมืองภูครั ่งแล้ว บริเวณบ้านภูครั ่งก็ไม่ได้มี
สถานะความเป็นศูนย์กลางทางการปกครองเมืองภูครั่ง แต่มีสถานะเป็น
เพียงหมู่บ้านหนึ่งในเขตปกครองของเมืองด่านซ้ายเท่านั้น ภายหลัง
เมืองด่านซ้ายได้เกิดทุพภิกขภัย แห้งแล้ง ไม่สามารถทำนาได้ต่อเนื่อง
หลายปี เป็นเหตุให้ผู้คนได้อพยพโยกย้ายถิ่นฐานเป็นจำนวนมาก ส่วน
ใหญ่อพยพลงมาอยู่ในเขตลุ่มน้ำเลยในท้องที่อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
ดังปรากฏข้อมูลในประวัติของพระอาจารย์ชอบ ฐานสโม วัดป่า 
สัมมานุสรณ์ ซึ่งเกิดในครอบครัวที่อพยพย้ายถิ่นฐานจากเมืองด่านซ้าย
ลงมาที่อำเภอวังสะพุงในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 (สุรีพันธุ์ มณีวัต, 
2559: 77-78) เหตุการณ์ดังกล่าวคงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในลุ่มน้ำสาน
อพยพย้ายถิ่นฐานด้วยเช่นกัน เป็นเหตุให้บ้านภูครั่งมีผู้คนอาศัยอยู่
อย่างเบาบาง ภายหลังเมืองสภาพดินฟ้าอากาศในเขตเมืองด่านซ้าย 
ดีขึ้นก็คงมีผู้คนอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเขตลุ่มน้ำสานอีกระลอกหนึ่ง  

4. อภิปรายผลการวิจัย 

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า การก่อตั้งเมืองภูครั่ง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2371 ได้
สัมพันธ์กับบริบททางการเมืองการปกครองและสังคมภายในศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ 
ในช่วงเวลาดังกล่าว ที่มีการกวาดต้อนชาวหัวเมืองลาวลงมาอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำ
โขง แต่ภายหลังชาวเมืองภูครั่งก็ไม่ยอมรับอำนาจการปกครองของเจ้าเมืองพิษณุโลก 
ซึ่งเป็นตัวแทนของศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ เป็นเหตุให้ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ต้อง
ส่งกองทัพขึ้นมาปราบปราม ทำให้เมืองภูครั่งถูกยุบสถานะความเป็นเมืองลงไปโดย
ปริยาย และมีการกวาดต้อนชาวเมืองภูครั่งลงไปอยู่ที่เมืองนครชัยศรี เช่นเดียวกับ
ชาวลาวส่วนใหญ่ที ่ถ ูกกวาดต้อนไปอยู ่ในบริเวณที ่ราบลุ ่มแม่น ้ำเจ ้าพระยา 
(ดูรายละเอียดเพ่ิมใน บังอร ปิยะพันธุ์, 2541) 
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ส่วนการตั้งเมืองภูครั่ง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2410 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้ง
ของกลุ่มผู้ปกครองเมืองด่านซ้าย และเห็นความพยายามที่จะแสวงหาอำนาจของ 
คู่ขัดแย้งที่มีสถานะทางการปกครองที่ต่ำกว่า โดยการเลือกที่จะนำราษฎรไปตั้งถิ่น
ฐานยังบริเวณอ่ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งทรัพยากรที่สามารถจัดส่งเป็นส่วย
ให้ศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ ได้ ลักษณะเช่นนี้ปรากฏทั่วไปเกี่ยวกับการตั้งเมืองใน 
หัวเมืองลาวหลังการกวาดต้อนชาวลาวจากฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเข้ามาตั้งบ้านเมืองใน
พื้นที่แอ่งสกลนครและแอ่งโคราชแล้วเกิดความขัดแย้ง จนทำให้เกิดการแยกตัว 
ออกมาแล้วขอพระราชทานตั้งเมืองใหม่ เช่น การตั้งเมืองเขมราฐ เมืองเดชอุดม 
เมืองกมลาไสย เมืองสหัสขันธ์ เป็นต้น (ดูรายละเอียดเพิ่มใน เติม วิภาคย์พจนกิจ, 
2542) 

ปกติแล้วศูนย์อำนาจรัฐกรุงเทพฯ มักจะไม่เลือกไม่ดำเนินการสอบสวนที่มา
ของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในเมือง และเห็นชอบในการขอพระราชทานตั้งเมือง
ใหม่ เนื่องจากว่าศูนย์อำนาจรัฐจะได้รับประโยชน์มากกว่า ทั้งจำนวนส่วยหลวงที่จะ
ได้เพ่ิมขึ้นและความสงบเรียบร้อยในหัวเมือง ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแต่อยู่ห่างไกลจากศูนย์
อำนาจรัฐ เมื่อได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองแล้ว ผู้ปกครองก็มักจะขอพระราชทาน
แต่งตั้งกลุ่มเครือญาติของตนเข้ารับราชการในตำแหน่งอาญาสี่และกรมการเมือง 
เช่นเดียวกันกับที่พระมหาณรงค์ขอพระราชทานแต่งตั้งท้าวแสง บุตรชายของตนเป็น
ท้าวขัติยะ ถือว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างอำนาจแสวงหาอำนาจ ต่อรองอำนาจ 
การรักษาเสถียรภาพและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเจ้าเมืองภูครั่งกับศูนย์
อำนาจรัฐกรุงเทพฯ รวมทั้งความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างเมืองภูครั่งกับเมือง
พิษณุโลกซึ่งเป็นหัวเมืองใหญ่ที่กำกับดูแลเมืองภูครั่งโดยตรง 
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แต่ถึงกระนั ้น ความพยายามที ่จะรักษา
อำนาจทางการเมืองการปกครองของเมืองภูครั่ง
เอาไว้ก็สิ ้นสุดลง เมื่อพระแก้วอาสา เจ้าเมืองด่าน
ซ้าย และพระมหาณรงค์ เจ้าเมืองภูครั่ง ซึ ่งเป็นคู่
ขัดแย้งกันได้ถึงแก่กรรมในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน 
ประกอบกับความสับสนวุ่นวายในการสักเลกและการ
จัดเก็บส่วยของเมืองด่านซ้ายและเมืองภูครั่งภายหลัง
การต ั ้ งเม ืองภ ูคร ั ่ ง เป ็นเหตุ ให ้ศ ูนย ์อำนาจรัฐ
กรุงเทพฯ แก้ปัญหาโดยการยุบเมืองภูครั่งรวมกับ
เมืองด่านซ้ายตามเดิม เพื่อยุติความวุ่นวายในการสัก
เลกและเพ ื ่ อความสะดวกในการจ ัดเก ็บส ่ วย
เช่นเดียวกับที่เคยกระทำมาก่อนการขอพระราชทาน
ตั้งเมืองภูครั่ง  

5. ข้อเสนอแนะ 

5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
5.1.1 หน่วยงานราชการที ่เกี ่ยวข้องกับการศึกษาประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด ควรที่จะศึกษา สำรวจและทำการขุด
ค้นทางโบราณคดีในพื้นที่ชุมชนโบราณเมืองภูครั่ง เพื่อความชัดเจนของการศึกษา
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ชุมชนโบราณเมืองครั่ง 

5.1.2 การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนโบราณเมืองภูครั่ง
ควรศึกษาและยึดถือข้อมูลจากหลักฐานที่เป็นเอกสารชั้นต้นเป็นหลัก มากกว่าที่จะให้
ความสำคัญกับมุขปาฐะ ซึ่งทำให้การนำเสนอข้อมูลที่ผ่านมามีความคลาดเคลื่อน
อย่างมาก  
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5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยต่อไป 
5.2.1 ควรศึกษาวิจัยในพื ้นที ่ช ุมชนโบราณอื ่นใน 

หุบเขาลุ่มแม่น้ำโขงและลำน้ำสาขาที่มีความแตกต่างทางด้าน
บริบทชุมชน เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ทราบถึง
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นภาครวมในลุ่มแม่น้ำ
โขงมากยิ่งขึ้น 

5.2.2 ควรศึกษาในประเด็นแนวทางการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการทำงาน
ด้านยุทธศาสตร์และการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนร่วมกัน เนื่องจากชุมชนโบราณเมืองภู
ครั่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ลาวครั่งในพื้นที่จังหวัด
นครปฐม  

5.2.3 ควรมีการทำวิจัยพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของชุมชนในหุบเขาลุ่มน้ำสานหลังจากเมืองภูครั่งถูกลดฐานะ
เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอด่านซ้ายจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ทราบ
พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของชุมชนในหุบเขาแห่งนี้ทุกช่วง
มิติเวลา 
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บทคัดย่อ 

บทความนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาความหมาย ประเภท ลวดลาย 
องค์ประกอบและรูปแบบการใช้ผ้าแพรมน จากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ของ
สตรีชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการลงพื้นที่เพ่ือ
เก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่า ความหมายของคำว่า แพรมน 
หมายถึง ผ้าที่ใช้พันรอบศีรษะหรือมวยผมของสตรีชาวผู้ไทย ผ้าแพรมน คือผ้าของ
ชาวผู้ไทย ที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้เก็บไรผมโดยการ
พับและม้วนผ้า แล้วนำมาพันรอบศีรษะเป็นวงกลม เนื่องจากสตรีชาวผู้ไทยนิยมเกล้า
ผมมวย การพันผ้ารอบศีรษะจึงเป็นการช่วยไม่ให้ผมหลุดลุ่ย เดิมผ้าแพรมนจะมี 2 
ลักษณะ คือ ผ้าแพรมนสีขาว หรือสีครีม ซึ่งทอจากฝ้าย นิยมใช้ในการทำกิจกรรม
ประจำวันหรือไปทำไร่ทำนา และผ้าแพรมนแบบมีลายซึ่งเป็นลายผ้าขิดผู้ไทย และ
ลายแพรวา ผ้าแพรมนแบบมีลายจะใช้ในโอกาสพิเศษหรือการร่วมงานบุญประเพณี
ต่าง ๆ ผ้าแพรมนมีขนาดความกว้างประมาณ 45-50 เซ็นติเมตร ในปี พ.ศ. 2524 ชาว
ผู้ไทยได้พัฒนารูปแบบการทอผ้าแพรวาให้มีขนาดเล็กลง ผ้าแพรมนลายแพรวาจึงมี
ขนาดเล็กลงตามไปด้วย โดยมีขนาดความกว้างประมาณ 25-30 เซ็นติเมตร เนื่องจาก
ขนาดของผ้าแพรมนที่เล็กลงทำให้ไม่สามารถพันรอบศรีษะได้ ชาวผู้ไทยจึงได้ปรับ
รูปแบบการใช้ผ้าแพรมน โดยนำมาพันรอบมวยผมแทนการพันรอบศีรษะแบบเดิม 
หลังจากปี พ.ศ. 2524 เป็นช่วงเวลาที่ความเจริญและวัฒนธรรมรูปแบบใหม่ได้แทรก
ซึมเข้าสู่ชุมชนชาวผู้ไทย ค่านิยมและวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยได้ปรับเปลี่ยนไปตามยุค
สมัย รูปแบบในการใช้ผ้าแพรมนจึงเหลือเพียงการนำมาใช้เป็นผ้าประดับบนมวยผม
ของสตรีชาวผู้ไทย และเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของชุดผู้ไทยมาจนถึงปัจจุบัน 

คำสำคัญ: ผ้าแพรมน, ผู้ไทยกาฬสินธุ์, การทอผ้า, ชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์, กลุ่มชาติพันธุ์ 
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ABSTRACT 

This research aims to study the meaning, types, styles and usage of 
Pa Prae-mon from past to 2021 of Phu Thai women in Kalasin Province. 
Data collection was completed by using qualitative research methodology 
as well as field survey and interview. Results revealed that "Prae-mon" 
means a piece of cloth that wraps around the head or the hair bun of the 
clan's female members. This cloth often comes in a square or rectangular 
shape. A Phu Thai woman often makes a bun hairstyle, leading to a reason 
why the headwear helps a lot in keeping the hair out of her eyes and 
securing the hair from being undone. This piece of cloth can be categorized 
into 2 types. The most found is in white or light beige color with no 
particular pattern, usually worn in daily life. Other one has a pattern of Pa 
Khid Pu Thai and Pa Praewa. This type of Pa Prae-mon is often worn on 
special occasions, such as Buddhist ceremonies or festivals. Pa Prae-mon's 
length is around 45 to 50 centimeters long. In 1981, Phu Thai people had 
developed the way they weaved Pa Praewa to make it smaller. 
Consequently, Pa Prae-mon which weaved from the same loom as Pa 
Praewa became smaller, too. Its length is around 25 to 30 centimeters long. 
Because of this change in size, it makes them not suitable for wrapping 
around the head anymore. After 1981, new cultures and technologies were 
introduced to Phu Thai community. Phu Thai's values and ways of life 
changed accordingly. Pa Prae-mon's usage has been changed, where it 
became an accessory and a part of Phu Thai woman's dress ever since. 
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1. บทนำ 

 ชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่
ในหลายพื ้นท ี ่ของจ ังหว ัดกาฬสินธ ุ ์  โดยส ่วนใหญ่  
จะอาศัยอยู่ในอำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอ 
คำม่วง และอำเภอสามชัย ซึ่งกระจายอยู ่ตามหมู่บ้าน 
ต่าง ๆ ชาวผู ้ไทยเป็นชนกลุ ่มที ่ม ี เอกลักษณ์เฉพาะ 
ในหลายด้าน ทั้งขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม 
ภาษา อาหารการกิน และการแต่งกาย ฯลฯ 
 การแต่งกายของชาวผู้ไทยนับว่าเป็นเอกลักษณ์
ที่โดดเด่นอย่างหนึ่ง เนื่องจากชาวผู้ไทยมีวัฒนธรรมการ
ทอผ้าที่มีการสืบสานจากรุ่นสู่รุ่น การแต่งกายของชาว 
ผู้ไทย จึงเป็นเสมือนสิ่งที่สะท้อนภูมิปัญญาอันทรงคุณค่า 
องค์ประกอบของชุดผู ้ไทยทุกส่วนล้วนเกิดจากการ
รังสรรค์งานหัตถศิลป์ด้วยความประณีตทุกขั้นตอนจน
ออกมาเป็นชุดผู้ไทยที่งดงาม เป็นที่ประทับใจต่อสายตา 
ผู ้ที ่ได้พบเห็น สตรีชาวผู ้ไทยนิยมแต่งกายชุดผู ้ ไทย 
ในเทศกาล งานบุญ และในโอกาสพิเศษต่าง ๆ โดย
องค์ประกอบหลักของชุดผู้ไทยจะประกอบด้วย เสื้อผู้ไทย
คอจีนแขนกระบอก ผ้าถุงมัดหมี่ผู้ไทย ผ้าสไบแพรวาหรือ
สไบขิดผู้ไทย และผ้าแพรมน ซึ่งถือว่าเป็นชุดกึ่งทางการที่
สตรีชาวผู้ไทยทุกคนต้องมีไว้คนละ 1 ชุดเป็นอย่างน้อย 
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ผ้าแพรมน นับว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน
การแต่งกายชุดผู ้ไทย เพราะผ้าแพรมนจะเป็นผ้าที่
ประดับอยู่บนศีรษะ มีลวดลายแบบเดียวกันกับผ้าสไบ
แพรวา เอกลักษณ์ของผ้าแพรมนคือส่วนชายผ้าที่ถูกฝั้น
หมุนเป็นเกลียว มีลักษณะเป็นเส้นเรียงกัน เมื่อนำมา
เป็นพันรอบศีรษะหรือมวยผมก็จะหลุดหล่นลงมาเป็น
เส้น ๆ เกิดความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
สะดุดตา 

ปัจจุบันเราจะพบเห็นสตรีชาวผู้ไทยสวมใส่ชุด 
ผู้ไทย และมีผ้าแพรมน ซึ่งเป็นผืนผ้าสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ
ประดับอยู่บนมวยผม มีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับ
ชื่อเรียก และลักษณะโครงสร้างของแพรมนที่เป็นผืนผ้า
สี่เหลี่ยมว่าเหตุใดจึงเรียกว่า “แพรมน” ผู้เขียนจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษาถึงความหมายของผ้าแพรมน และ
ศึกษาประเภท ลวดลาย องค์ประกอบรวมถึงรูปแบบการ
ใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2564) โดยกำหนดขอบเขตในการศึกษาเฉพาะใน
พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และเป็น
ฐานข้อมูลในการศึกษาเรื่องราวของชาวผู้ไทยในจังหวัด
กาฬสินธุ์ต่อไป 



40 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 

2. วัตถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาความหมาย ประเภท ลวดลาย และองค์ประกอบของผ้าแพรมน
2) เพื่อศึกษารูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยจากอดีต จนถึง

ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 

3. ขอบเขตของเนื้อหา

บทความนี้นำเสนอรูปแบบวิธีการใช้ผ้าแพรมนจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 
2564) ของสตรีชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 

4. คำนิยามศัพท์เฉพาะ

1) ผ้าแพรมน หมายถึง ผ้าประดับผมของสตรีชาวผู้ไทย
2) มน หมายถึง ลักษณะวงกลม
3) เอ้ หมายถึง การประดับเพ่ิมเติม ให้เกิดความงาม
4) ชาวผู้ไทย หมายถึง ชาวผู้ไทยที่อาศัยอยู่เขตในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์
5) ผ้าแพรวา หมายถึง ผ้าไหมแพรวาซึ่งทอในลักษณะของผ้าสไบทั้งขนาด

เล็กและขนาดใหญ่ 
6) เครือหูก หมายถึง เครื่องมือและองค์ประกอบในการทอผ้าแพรวาจน

สำเร็จเป็นผืนผ้า 
7) ผ้าขิดผู ้ไทย หมายถึง ผ้าทอลายขิดที ่เป็นอัตลักษณ์ของชาวผู ้ไทย

กาฬสินธุ์ 
8) ชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์ หมายถึง การแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของสตรีชาว

ผู้ไทยจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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5. ผลการศึกษา

5.1 ชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรูปแบบการแต่ง

กายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีแบบแผน จากข้อมูลหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ซึ่งกล่าวถึงภูมิหลังและการอพยพย้ายถิ่นฐานของชาว 
ผู้ไทยจากดินแดนสิบสองจุไทย ซึ่งถิ่นเดิมของชาวผู้ไทยอยู่ที่ เมือง 
น้ำน้อยอ้อยหนู ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ แคว้นสิบสองจุไทย ต่อมาได้
อพยพมาอยู ่เมืองวังทางทิศตะวันออกโดยอยู ่ในอาณาเขตของ
เวียงจันทน์ (ถวิล เกษรราช, 2521: 150) แคว้นสิบสองจุไทย ดังกล่าว 
อยู ่ในความปกครองของไทยมาตั ้งแต่ประมาณ พ.ศ. 2321 หรือ
ราชการสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ต่อรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์
จักรี จนถึงประมาณ รัชกาลที่ 5 ก่อนเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ไป
อยู่ในความปกครองของอินโดจีน ฝรั่งเศส (จารุบุตร เรืองสุวรรณ, 
2521: 60)  

สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 19 ได้
กล่าวถึงการจัดแบ่งกลุ่มชาวผู้ไทยไว้ว่า ชาวผู้ไทยมี 3 พวกด้วยกัน 
โดยมีการจัดแบ่งกลุ่มตามลักษณะสีสันของเครื่องนุ่งห่มคือ ผู้ไทยขาว 
ผู้ไทยแดงและผู้ไทยดำ (สารานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่ม 
5, 2527: 12320-13320) ชาวผู้ไทยดำคือกลุ่มที่อพยพย้ายถิ่นฐาน
เข้ามาในประเทศไทย คำว่าผู้ไทยดำ ไม่ได้หมายถึงผิวพรรณสีดำ แต่
เป็นชนกลุ่มที่นิยมนุ่งห่มด้วยสีดำ โดยเครื่องแต่งกายจะเป็นผ้าฝ้าย
ย้อมคราม หรือหนักไปทางโทนสีดำ 
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จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่มีชาวผู้ไทยอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก โดย
กระจายอยู ่ในพื ้นที ่ต่าง ๆ ถึง 7 อำเภอ คือ อำเภอเขาวง อำเภอนาคู อำเภอ 
กุฉินารายณ์ อำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอคำม่วง และอำเภอสามชัย ชาว 
ผู้ไทยกาฬสินธุ์ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถีพื้นถิ่นและการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันหลาย
ด้าน เช่น จารีตประเพณี ภาษา ความเชื ่อ ขนบธรรมเนียม ศิลปะวัฒนธรรม 
พิธีกรรม อาหารการกิน และการแต่งกาย สิ่งสำคัญที่เป็นวิถีปฏิบัติของชาวผู้ไทยที่
ได้ยึดปฏิบัติสืบต่อกันมาคือเรื่องราวของการสืบสานภูมิปัญญา โดยสตรีชาวผู้ไทยจะ
ทอผ้า และบุรุษชาวผู้ไทยจะทำงานจักสาน ซึ่งเป็นความสมดุลของการดำรงตน
เพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดและมีอาชีพติดตัว ผ้าทอ-องชาวผู้ไทยจะมีอัตลักษณ์ที่
โดดเด่นและบ่งบอกถึงอารยธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ได้อย่างชัดเจน ผ้าทอ
หลายชนิดนอกจากจะเป็นงานหัตถศิลป์ที ่ทรงคุณค่าแล้ว ยังเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมมีความประณีตงดงาม เป็นที่กล่าวขานดังปรากฏในรูปแบบการแต่งกาย
ในชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์ 

5.2 การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ 
วัฒนธรรมและจารีตในการแต่งกายของชาวผู้ไทย ยังมีการอนุรักษ์ไว้เป็น

อย่างดีในยุคปัจจุบัน ซึ่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิม มีนักวิชาการ
ได้อธิบายไว้ว่า ในมิติทางความเชื่อดั้งเดิมนั้นยังเป็นแรงผลักดันสำคัญให้เกิดหลัก
ปฏิบัติทางจารีตอันเคร่งครัด เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับไปจนถึง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ซึ่งได้เชื่อมโยงไปถึงนัยความหมายของรากเหง้าแห่งเผ่าพันธุ์ 
(มาณพ มานะแซม, 2555: 135) ชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงเป็นกลุ่มชนที่มี
รูปแบบการแต่งกายซึ่งคล้ายคลึงกัน ทั้งโทนสีของเครื่องแต่งกาย ลักษณะของผ้าสไบ
ที่ใช้พาดเบี่ยงบ่า ผ้าถุง และผ้าแพรมนที่ประดับบนศีรษะ อาจจะมีข้อแตกต่างกัน
บ้าง ก็เป็นเพียงรายละเอียดเล็กน้อย 
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ภาพที่ 1 การแต่งกายชุดผู้ไทย ของสตรีชาวผู้ไทย 
อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่มา: ผู้เขียน 

ภาพที่ 2 การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทย 
อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ที่มา: สันติ สิงห์สุ 

ปัจจัยที่ทำให้ชุดผู้ไทยมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือศิลปะและความ
ประณีตในการทอผ้า ซึ่งทุกอย่างล้วนเกิดจากภูมิปัญญาที่มีการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น 
ผ้าทอของชาวผู้ไทยเป็นมรดกตกทอดที่บรรพชนได้สืบสานและต่อยอดให้กับชนรุ่น
หลัง ซึ่งสตรีชาวผู้ไทยจะได้รับการฝึกฝนให้เรียนรู้กรรมวิธีการทอผ้าตั้งแต่วัยเด็กและ
สามารถทอผ้าได้ทุกคน การทอผ้าเพื่อใช้ในครัวเรือนจึงเป็นบทบาทหน้าที่ที่สำคัญ
ของสตรีชาวผู้ไทยที่ต้องเรียนรู้ควบคู่กับการดำรงชีวิตจนมีคำกล่าวไว้ว่า “ต่ำหูกมิ
เป็นแจ ต่ำแพรมิเป็นฝากะตาดต้อน เล้งม้อนมิฮู ้โตลุกโตนอน มิเป็นตาเอาโผ” 
(คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ : 2564) ซึ่งหมายความว่า หากทอผ้าไม่เป็นก็ยังไม่มี
คุณสมบัติที่จะได้ออกเรือน 

การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยในอดีต จะแต่งกายด้วยผ้าฝ้ายย้อมคราม 
และผ้ามัดหมี่ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ชุดการแต่งกายสำหรับชีวิตประจำวัน 
และชุดการแต่งกายกึ่งทางการที่เรียกว่า ชุดผู้ไทย และในปัจจุบันสตรีชาวผู้ไทยจะ
แต่งกายตามสมัยนิยมเช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไป แต่ก็ยังคงสวมใส่ชุดผู้ไทยใน
โอกาสสำคัญ เช่น การร่วมงานบุญประเพณี และในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ การต้อนรับ
แขกบ้านแขกเมือง และการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวผู้ไทย 
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ภาพที่ 3 (ซ้าย) การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 4 (ขวา) การแต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มา: ผู้เขียน 

ชุดผู้ไทยเป็นวัฒนธรรมการแต่งกายที่มีความประณีตงดงาม มีชั้นเชิงใน
เรื่องของการจัดวางองค์ประกอบและรูปแบบของโทนสี โดยโทนสีหลักจะเป็นสีดำ-
แดง เมื่อสวมใส่ครบองค์ประกอบจะเป็นชุดที่มีความงดงามลงตัว แสดงถึงอัตลักษณ์
ชาวผู้ไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่ว
โลก องค์ประกอบของชุดผู้ไทยจะประกอบด้วย เครื่องนุ่งห่มหลักดังนี้ 

1) เสื้อผู้ไทย จะเป็นลักษณะของเสื้อแขนยาวหรือแขนกระบอกคอจีน สี
ดำหรือสีคราม1 ตกแต่งด้วยแถบผ้าลายขิด ติดกระดุมด้านหน้า บางครั้งอาจตกแต่ง
กระดุมเงิน หรือกระดุมเหรียญสตางค์ มีแถบผ้าสีพื้นที่เป็นสีขาว สีเหลือง หรือสีเขียว 
กุ๊นขอบตกแต่งแถบเสื้ออีกชั้น 

2) ผ้าถุงมัดหมี่ผู้ไทย จะเป็นผ้าถุงที่เป็นมัดหมี่ โดยมีลวดลายมัดหมี่ที่
เป็นเอกลักษณผ์ู้ไทย โทนสีดำหรือสีเข้ม มีตีนซิ่น2 และ หัวซิ่น3 สีแดง 

1 สีที่ได้จากการย้อมคราม ซึ่งจะให้โทนสีน้ำเงินเข้มกึ่งดำ 
2 แถบผ้าที่นำมาต่อบริเวณชายผ้าถุงด้านล่าง 
3 แถบผ้าที่นำมาต่อบริเวณเชิงผ้าถุงด้านบน 
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3) ผ้าสไบ จะเป็นผ้าสีแดงลายแพรวา หรือผ้าขิดผู้ไทย บางครั้งก็ใช้
ผ้าขาวม้า ห่มในลักษณะสไบเฉียง พาดบ่าซ้าย ปล่อยชายด้านหน้าและด้านหลัง 

5) ผ้าแพรมน จะเป็นผ้าขนาดสี่เหลี่ยมจัสตุรัส สีแดงลายแพรวา หรือ
ลายขิดผู้ไทย ใช้ในลักษณะพันรอบศีรษะหรือพันรอบมวยผม 

นอกจากวัฒนธรรมในเรื่องการแต่งกาย สตรีชาวผู้ไทย
ยังมีวัฒนธรรมในเรื่องของทรงผมที่เป็นจารีตดั้งเดิมคือการมวยผม 
ซึ่งในอดีตการมวยผมจะเป็นจารีตปฏิบัติที่สตรีชาวผู้ไทยต้องมวย
ผมทุกคน (ไล ยุระตา, สัมภาษณ ์: 2564) แต่ปัจจุบันสตรีชาวผู้ไทย
ที่มวยผมแบบดั้งเดิมจะมีน้อย เพราะการปรับเปลี่ยนของยุคสมัย 
สตรีชาวผู้ไทยรุ่นหลังจึงไม่นิยมไว้ผมมวยแบบดั้งเดิมกันเท่าไรนัก 
แต่จะเกล้าผมมวยในลักษณะที่เป็นทรงผมแบบชั่วคราวเมื่อต้อง
แต่งกายชุดผู้ไทยในโอกาสพิเศษต่าง ๆ 

ผ้าแพรมนที่ประดับอยู่บนศีรษะ ในการแต่งกายชุด 
ผู้ไทย นับว่าเป็นองค์ประกอบที่ช่วยส่งเสริมให้ชุดผู้ไทยมีเสน่ห์มาก
ขึ้น เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ชุดผู้ไทยมีความโดดเด่นไม่เหมือน
ใคร ผ้าแพรมนจะมีลวดลายและสีสันแบบเดียวกับผ้าสไบที่ชาว 
ผู้ไทยนำมาสวมใส่ หรือมีลักษณะที่กลมกลืนใกล้เคียงกัน เมื่อสตรี
ชาวผู้ไทยสวมใส่ชุดผู้ไทยพร้อมกับห่มสไบ และประดับศีรษะด้วย
ผ้าแพรมนจะทำให้เกิดความกลมกลืนและเป็นอัตลักษณ์ที่มีความ
สง่างาม เป็นที่ประจักษ์ได้ทันทีว่านี่คือ ชุดผู้ไทยกาฬสินธุ์ 
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5.3 ความหมายและประเภทของผ้าแพรมน 
ผ้าแพรมน มาจากคำว่า “แพร” ที่มีความหมายว่า ผืน

ผ้า และคำว่า “มน” ที่มีความหมายว่า กลม แพรมน ในความหมาย
ของชาวผู้ไทย หมายถึงผืนผ้าสี่เหลี่ยมที่นำมาพันรอบศีรษะหรือ
มวยผมในลักษณะที่เป็นวงกลม บางครั้งก็เรียกว่า ผ้าเคียนหัว4 
(คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ : 2564) เหตุผลที่ชาวผู้ไทย ต้องใช้ผ้า
แพรมนพันที่ศีรษะเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกับเรื ่องของทรงผม 
กล่าวคือ เดิมทีสตรีชาวผู้ไทยทุกคนจะไว้ผมยาวและมวยผม ซึ่ง
เป็นทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยจะมวยผมตั้งแต่
วัยเด็ก และจะทำผมแบบเดิมจนตลอดช่วงอายุขัย (แพง ปัญจิต, 
สัมภาษณ ์: 2564) 

สตรีชาวผู้ไทยจะใช้ผ้าแพรมนในการเก็บไรผม เพื่อกัน
ไม่ให้ทรงผมที่เกล้ามวยไว้หลุดลุ่ย เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีกิ๊บ
ติดผม และไม่มีน้ำยาหรืออุปกรณ์ที่ช่วยในการจัดแต่งทรงผม ใน
เวลาที่ต้องทำงานหรือประกอบกิจวัตรประจำวัน ผมที่เกล้ามวยจะ
มีลูกผมหลุดลุ่ยทำให้เกิดความรำคาญและไม่สะดวกในการทำงาน 
จึงต้องใช้ผ้าแพรมนพันรอบศรีษะกันไว้ (ไล ยุระตา, สัมภาษณ์ : 
2564) ผ้าแพรมนจึงเป็นสิ ่งจำเป็นและเป็นส่วนหนึ ่งของการ 
แต่งกายของสตรีชาวผู้ไทยมาตั้งแต่ยุคอดีต  

เดิมทีผ้าแพรมนของชาวผู้ไทยจะมีอยู่ 2 ประเภท โดย
แบ ่งตามล ักษณะของลายผ ้าและร ูปแบบการใช ้งานซ ึ ่ งจะ
ประกอบด้วย 

4 การพันรอบ ๆ 
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ภาพที่ 5 ผ้าแพรมนขาวและรูปแบบการใช้งาน ที่มา: ผู้เขียน 

5.3.1 ผ้าแพรมนขาว มีลักษณะเป็นผ้าสีขาว หรือสีครีม ไม่มีลวดลาย 
ทอจากเส้นใยของฝ้าย บางครั้งอาจมีการตกแต่งและประดับพู่เพิ่มเติมให้สวยงาม ผ้า
แพรมนลักษณะนี้จะเป็นผ้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันของสตรีชาวผู้ไทย โดยนำมาใช้เพ่ือ
ป้องกันการหลุดลุ่ยของเส้นผมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไปทำไร่ทำนา 
เป็นต้น 

ภาพที่ 7 ผ้าแพรมนลายขิดผู้ไทยและลักษณะการใช้ ที่มา: ผู้เขียน 

5.3.2 ผ้าแพรมนลาย มีลักษณะเป็นผ้าสีแดงลายแพรวา หรือลวดลาย
แบบผ้าขิดผู้ไทย มียอย5ผ้า หรือที่เรียกกันว่า ชายครุย แพรมนชนิดนี้จะมีความ
สวยงาม ชาวผู้ไทยจะนำมาใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น การร่วมเทศกาลงานบุญ หรือใช้ใน
พิธีกรรมตามความเชื่อของชาวผู้ไทย ผ้าแพรมนประเภทนี้นอกจากจะมีการนำมาใช้
เพ่ือเก็บไรผมบนศีรษะ ยังเป็นการใช้เพ่ือการให้เกิดความงามอีกด้วย 

 
5 เส้นด้ายที่เกิดจากการฝั้นหมุนจนบิดเป็นเกลียวบริเวณชายผ้า 
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5.4 ลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมน 
ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงลวดลายและองค์ประกอบของ

ผ้าแพรมน เฉพาะประเภทผ้าแพรมนลาย ผ้าแพรมนลายที่สตรีชาว 
ผู้ไทยนำมาใช้โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันทุกพื้นที่ มีการ
ใช้เทคนิคการทอแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันแค่ลักษณะการให้สี 
และองค์ประกอบที่เป็นรายละเอียดของโครงสร้างลายบางส่วน ผ้าแพร
มนลายของชาวผู้ไทยกาฬสินธุ์ มี 2 ลักษณะ คือ 

5.4.1 ผ้าแพรมนแพรวา ผ้าแพรมนชนิดนี ้จะนิยมใช้กัน
โดยทั่วไป แพรมนแพรวา เป็นการเรียกตามลักษณะและลวดลายของ 
ผ้า ซึ ่งมีกระบวนการในการทอและการสร้างสรรค์ลวดลายที ่เป็น
องค์ประกอบเช่นเดียวกันกับผ้าสไบแพรวา คำว่า แพรวา หมายถึงผ้า
ทอของชาวผู้ไทยซึ่งมีลักษณะเป็นผ้าสไบมีความยาว 1 วา จึงเรียกผ้า
แพรวา ปัจจุุบันรูปแบบการทอผ้าสไบแพรวาได้มีการปรับเปลี่ยนไปมาก 
ซึ่งในบทความนี้ผู้เขียนจะไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดการทอผ้าแพรวา 
แต่จะนำเสนออัตลักษณ์และลวดลายของผ้าแพรวา ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมน 
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ผ้าแพรมนแพรวา เป็นผ้าที่ทอจากเครือหูกที่เหลือจากการทอผ้าแพรวา 
ซึ่งโดยปกติ ชาวผู้ไทยจะทอผ้าสไบแพรวา 1 หูก ต่อผ้า 1 ผืน และในการทอทุกครั้ง
จะมีการเผื่อเครือหูกไว้ เพื่อให้ผ้าแพรวาออกมาสมบูรณ์แบบและได้ขนาดตามที่
ต้องการ (วิทวัส โสภารักษณ์, สัมภาษณ ์: 2564) ผ้าแพรวาตามมาตรฐานแบบดั้งเดิม
จะใช้ฟืม 10-126 จะได้ผ้าสไบแพรวาที ่มีความกว้างประมาณ 45-50 เซนติเมตร 
(คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ : 2564) เมื่อทอออกมาได้ความยาวตามที่ต้องการ จะใช้
เครือหูกส่วนที ่เหลือในการทอผ้าแพรมน ทำให้ลวดลายของผ้าแพรมนเป็นลาย
เดียวกับผ้าแพรวาที่ทอในกี่เดียวกัน โดยองค์ประกอบอาจจะเหมือนหรือไม่ครบตาม
แบบผ้าแพรวา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคของช่างทอแต่ละคน เพราะบางคนก็ทอและเก็บ
ลายได้ตึง แต่บางคนก็จะทอแบบหย่อน ซึ่งอาจจะทำให้เครือหูกเหลือน้อย จึงทำให้
องค์ประกอบของผ้าแพรมนที่เหลือจากเครือหูกหายไปบางส่วน เช่น ผ้าแพรมนบาง
ผืนจะไม่มีลายช่อปลายเชิง เป็นต้น 

ภาพที่ 7 (ซ้าย) ผ้าสไบแพรวาแบบดั้งเดิมที่มีความยาว 1 วา ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 8 (ขวา) ผ้าแพรมนที่ทอจากเครือหูกที่เหลือในกี่เดียวกันกับผ้าสไบแพรวา ที่มา: ผู้เขียน 

6 การเรียกฟืมทอผ้าเป็นหมายเลขตามขนาดจำนวนหลบ (การนับเส้นไหม) 
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ในการทอผ้าแพรวาแต่ละครั้ง เมื่อช่างทอได้ทอผ้าสไบแพรวาเสร็จเต็ม
ผืนอาจจะตัดผ้าแพรวาออกจากกี่ก่อน แล้วค่อยเริ ่มทอผ้าแพรมน หรือทอแบบ
ต่อเนื่องกันแล้วค่อยตัดออกก็ได้ แต่ส่วนมากจะนิยมทอแบบต่อเนื่องกัน โดยเว้น
ระยะห่างเผื่อชายผ้าที่จะมาฝั้นยอยผ้า หรือชายครุย ขนาดของชายครุยแพรวาคือ
ประมาณ 25 เซ็นติเมตร ส่วนชายครุยของผ้าแพรมนจะเผื ่อไว ้ประมาณ 10 
เซ็นติเมตร 

ลวดลายของผ้าแพรมน เกิดจากกระบวนการสร้างลายที่เรียกว่าการ
เก็บขิด โดยใช้กรรมวิธีการสานเส้นด้ายสีต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดลวดลายตามแม่แบบที่วาง
ไว้ ลายที่สานในเครือหูกแต่ละครั้งจะมีการขึ้นลายไว้ที่กี่โดยมีไม้ลาย7 หรือเขาลาย 
เป็นแนวทางในการสร้างลาย แล้วค่อย ๆ สานเส้นด้ายทอเก็บลายไปทีละแถว ลายที่
อยู่ในเขาลายจะนำมาจากผ้าแม่แบบที่เรียกว่า ผ้าแส่ว8 ซึ่งเป็นผ้าต้นแบบที่บรรจุ
ลวดลายต่าง ๆ เอาไว้มากมาย (หนูวรรณ ทะนะจันทร์, สัมภาษณ์ : 2564) 

บรรพบุรุษชาวผู ้ไทยได้รังสรรค์ลวดลายในการทอผ้า และได้บรรจุ
ลวดลายเหล่านั้นไว้บนผ้าแส่ว เพ่ือส่งต่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน เอกลักษณ์ของลาย
แพรวาจะเป็นลักษณะสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด ซึ่งมีทั้งลวดลายที่มาจาก
สัตว์ ธรรมชาติ และคติความเชื่อของบรรพบุุรุษ ผ้าแส่วจึงเป็นเสมือนการจดบันทึก
บนผืนผ้า และเป็นคัมภีร์การทอผ้าที่มีคุณค่าต่อชาวผู้ไทยเป็นอย่างมาก ลายต่าง ๆ ที่
อยู่ในผ้าแส่วสามารถต่อยอดและนำมาสร้างสรรค์ลวดลายบนผืนผ้าได้อย่างไม่จบสิ้น 
โดยช่างทอจะนำเอาลายต้นแบบมาผสมผสานกันจนเป็นผ้าทอที่มีลวดลายแตกต่าง
กันไป จึงทำให้แต่ละผืนมีลักษณะเฉพาะในการสร้างลายที่แตกต่างและไม่ซ้ำแบบกัน 

7 ไม้ที่มีลักษณะกลมเรียว ใช้เป็นเครื่องมือเก็บลายเพื่อเป็นแนวทางในการสานลวดลายบนผืนผ้า 
8 ผ้าแม่แบบที่บรรจุลวดลายต่าง ๆ ในการทอผ้าแพรวา โดยสตรีชาวผู้ไทยจะได้รับเป็นมรดก 
ตกทอดจากบรรพบุรุษของตน  



 51 ผ้าแพรมน : การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ 

จากอดีตถงึปัจจุบัน 

 

ในการทอผ้าแพรมนแพรวา ช่างทอจะต้องคำนวนว่าลวดลายที่จะใช้ใน
การทอ จะต้องทอมากน้อยเพียงใด เพ่ือให้ผ้าแพรมนเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัสตุรัส โดยไม่
เสียองค์ประกอบของลาย หรือหากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ต้องตัดทอนบางส่วนออกไป 
เพื่อไม่ให้ผ้าแพรมนมีความกว้างและมีความยาวที่ต่างกันมากเกินไป โดยหมั่นสังเกต
ว่าผ้าที่ทอได้ขนาดตามที่ต้องการหรือยัง ถ้าได้ขนาดแล้วก็ถือว่าต้องจบลายทอไว้
ตามนั้น เมื่อผ้าแพรมนถูกตัดออกมาจากกี่9 ช่างทอจะนำผ้าแพรมนมาฝั้นยอยผ้าโดย
ฝั้นจากด้ายของเครือหูกที่ตัดออกมา หรือจะนำเอาเส้นด้ายสีอื่นมาฝั้นเสริมบนส่วน
ปลายของผ้าเพื่อให้เกิดสีสันเพิ่มเติมก็ได้ ยอยผ้าหรือที่เรียกว่าชายครุยนับว่าเป็น
เสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ของผ้าแพรมน 

ภาพที่ 9 ผ้าแส่ว ผ้าที่บรรจุลายต้นแบบในการทอผ้าของชาวผู้ไทย ที่มา: ผู้เขียน 
 
 
 
 
9 อุปกรณ์ทอผ้า อีกช่ือเรียก หูก เป็นเครื่องมือทอผ้าที่รวมระบบในการทอผ้าไว้ภายกี่ก่อนออกมา
เป็นผืนผ้า 
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ดังที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าองค์ประกอบของผ้าแพรมนแพรวา มี
องค์ประกอบเช่นเดียวกับผ้าแพรวา เพราะทอจากเครือหูกและแม่แบบลายเดียวกัน 
โดยองค์ประกอบหลักของผ้าแพรมน จะประกอบด้วย ลายหลัก ลายคั่น ลายช่อปลาย
เชิง และชายครุย ช่างทอสามารถออกแบบลวดลายโดยไม่ยึดติดกับรูปแบบหรือ
องค์ประกอบตามแบบดั้งเดิมก็ได้ ทั้งนี้เป็นเพราะการผสมผสานลวดลายของผ้า 
แพรวาในแต่ละผืนจะไม่เหมือนกัน เมื่อทอออกมาเป็นลักษณะของผ้าแพรมนซึ่งมี
ขนาดเล็กกว่าผ้าแพรวา ลวดลายที่ทออาจจะสวยงามลงตัวโดยไม่ต้องเพิ ่มเติม
องค์ประกอบให้ครบก็ได้ บางครั ้งเราจึงเห็นผ้าแพรมนที่มีความแปลกตาและมี
ลวดลายที่หลากหลายมากขึ้น 

ภาพที่ 10-11 ลวดลายของผ้าแพรมนแพรวาแบบดั้งเดิม ที่มา: ผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 เอกลักษณ์ของลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมนแพรวา ที่มา: ผู้เขียน 
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การทอผ้าแพรมนแพรวา นอกจากต้องใช้ความชำนาญในการทอแล้ว 
ช่างทอยังต้องใช้ไหวพริบและชั้นเชิงในการทอด้วย กล่าวคือ ผู้ทอจะต้องมีจินตนาการ
และสามารถคำนวณล่วงหน้าได้ว่าเครือหูกที่เหลือจะสามารถทอผ้าแพรมนได้ขนาด
เท่าใด เพราะหากไม่มีความเชี่ยวชาญก็จะทำให้ผ้าขาดองค์ประกอบและไม่สมบูรณ์
แบบตามที่ต้องการได้ 

5.4.2 ผ้าแพรมนลายขิดผู ้ไทย ผ้าแพรมนชนิดนี ้จะนิยมใช้ในพื ้นที่ 
อำเภอเขาวง อำเภอนาคู และอำเภอกุฉินารายณ์ ผ้าแพรมนลายขิดผู ้ไทยจะมี
องค์ประกอบที่ไม่ซับซ้อนมาก ลวดลายของผ้าจะเป็นการสร้างสรรค์โดยใช้ผ้าแส่ว ซึ่ง
เป็นผ้าต้นแบบที่ได้จากการส่งต่อภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเช่นเดียวกัน แพรมน
ลายขิดผู้ไทย ใช้เทคนิคการทอแบบขิดคล้ายกับรูปแบบสิ่งทอของชาวผู้ไทยทั่ว ๆ เช่น 
หมอนขิด ผ้าห่มขิด ฯ โครงสร้างของผ้าจะมีการทอลายเป็นช่วง ๆ สม่ำเสมอกันไป มี
องค์ประกอบของผ้าที่แบ่งลวดลายอย่างชัดเจนประกอบด้วย ลายหลัก ลายคั่น และ
ชายครุย ผ้าแพรมนลายขิดผู้ไทย จะนิยมทอในลักษณะเครือหูกเดียวโดยจะทอเป็นผ้า
ผืนยาวแล้วค่อยตัดแยกผ้าออกจากกัน ก่อนนำด้ายสีต่าง ๆ มาฝั้นเป็นยอย หรือชาย
ครุยของผ้าที่หลัง 

ภาพที่ 13 เอกลักษณ์ของลวดลายและองค์ประกอบของผ้าแพรมนลายขิดผู้ไทย ที่มา: ผู้เขียน 
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5.5 รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยจากอดีต 
จนถึงปี พ.ศ. 2524 

ในอดีตสตรีชาวผู้ไทยทอผ้าแพรวาและผ้าแพรมนไว้ใช้
เฉพาะในครัวเรือน และจะนำมาใช้ในโอกาสพิเศษ เช่น การร่วม
เทศกาลงานบุญ หรืองานพิธีสำคัญต่าง ๆ เพราะหากไม่ใช่งานบุญก็
จะไม่เอ้ผ้าหรือแต่งให้หรูหรา (จอมศรี ปัญจิต, สัมภาษณ์ : 2564) 
สิ่งนี้เป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่า ชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชนที่มีอารยธรรมซึ่ง
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล โดยเฉพาะ
รูปแบบการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ และมีวัฒนธรรมการทอผ้าที่
ได้ส่งต่อ สืบสาน จากรุ่นสู่รุ่น  

วัฒนธรรมการทอผ้าแพรวาของชาวผู้ไทยในยุคดั้งเดิม 
จะเป็นรูปแบบของการทอเพื่อการใช้งานในครัวเรือน ซึ่งไม่ค่อยมี
การปรับเปลี ่ยนหรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่  ๆ มากเท่าใดนัก ผ้า 
แพรวาและผ้าแพรมนในยุคดั้งเดิมจึงทอด้วยฟืม 10-12 ซึ่งจะได้ผ้า
ที่มีขนาดความกว้าง 45-50 เซนติเมตร เมื่อเป็นผ้าแพรมนก็สามารถ
นำมาใช้พันรอบศรีษะได้พอดี รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในยุคดั้งเดิม 
จนถึงปี พ.ศ. 2524 จึงเป็นการใช้พันรอบศีรษะ เพื่อเก็บไรผมใน
ลักษณะที่คล้ายกับการโพกศีรษะเพียงอย่างเดียว 

วิธีการและขั้นตอนในการพันผ้าแพรมนเป็นสิ่งที่ต้องใช้
ความชำนาญและความประณีต เพราะหากพันไม่ดีผ้าแพรมนก็จะ
หลุดง่ายหรือหากเก็บชายผ้าไม่เรียบร้อย เวลาพันไปแล้วก็จะ
ออกมาไม่สวยงาม การพันผมลักษณะนี้จะเป็นการพันให้ตัวเอง จะ
ไม่ค่อยมีใครพันให้กัน จึงต้องใช้ความรู้สึกและความเคยชินของ
ตัวเองด้วย (ประกอบ ปัญจิต, สัมภาษณ ์: 2564) 
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สตรีชาวผู ้ไทยมีความพิถีพิถัน และใส่ใจรายละเอียดในเรื ่องของการ 
แต่งกาย โดยเฉพาะการใช้ผ้าแพรมนในการพันศรีษะ ซึ่งขั้นตอนการพันก็จะเริ่มจาก
การนำผ้าแพรมนมาพับมุมให้เป็นสามเหลี่ยม แล้วม้วนผ้าจนสุดชาย หรืออาจจะ
เหลือมุมผ้าไว้เล็กน้อย แล้วนำมาคล้องที่คอให้ส่วนปลายของผ้ายาวเท่ากัน หลังจาก
นั้นก็โยงชายผ้าด้านซ้ายผ่านใบหน้าและวางแนบใบหูด้านขวาหักปลายผ้าตั ้งขึ้น
เล็กน้อย แล้วโยงชายผ้าด้านขวามาทับกันผ่านใบหน้าไปทางด้านซ้าย เก็บชายผ้าเข้า
ไปด้านในให้เรียบร้อย หรือบางครั้งก็จะดึงชายผ้าให้ตั้งขึ้นบริเวณข้างใบหูทั้ง 2 ด้าน 
ผ้าแพรมนที่ใช้หากเป็นสี่เหลี่ยมจัสตุรัส จะพันออกมาได้สวยและไม่ค่อยเหลือชายผ้า
ไว้มาก แต่หากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างและด้านยาวต้องไม่ยาวเกินกันมากนัก 
เพราะหากพับผ้าเป็นสามเหลี่ยม ชายผ้าจะไม่ทับกันพอดี ซึ่งดูแล้วไม่ค่อยสมดุลและ
ไม่สวยงาม 

ภาพที่ 14 (ซ้าย) ลักษณะและวิธีการม้วนผ้าแพรมน ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 15 (กลาง) เริ่มต้นพันผ้าแพรมนด้วยการคล้องที่คอและวัดชายผ้าให้เท่ากัน ที่มา: ผู้เขียน 
ภาพที่ 16 (ขวา) แสดงวิธีการเก็บชายผ้าโดยสอดปลายผ้าไว้ด้านใน ที่มา: ผู้เขียน 
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รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในอดีต จนถึงปี พ.ศ. 2524 จะเป็น
ลักษณะของการพันรอบศีรษะเพียงอย่างเดียว ผู ้เขียนได้วิเคราะห์
รูปแบบการใช้งานผ้าแพรมน โดยมีสถาณการณ์เป็นตัวบ่งชี้และวิเคราะห์
จากจุดประสงค์ในการใช้ผ้าแพรมนที่มีความสัมพันธ์กับสภาวการณ์
รูปแบบต่าง ๆ ในยุคอดีต จึงสรุปถึงรูปแบบการใช้งานผ้าแพรมนใน 
ยุคอดีต ถึงปี พ.ศ. 2524 ตามสถานการณ์หลัก ๆ ได้ 3 หัวข้อ ดังนี้ 

5.5.1 รูปแบบการใช้ในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ เป็นการใช้
เพื่ออำนวยความสะดวกในขณะทำงาน ป้องกันไม่ให้ผมหลุดลุ่ย ซึ่งการ
ใช้ผ้าแพรมนรูปแบบนี้ จะใช้เฉพาะผ้าแพรมนประเภทผ้าขาวเท่านั้น 
สตรีชาวผู ้ ไทยจะมีผ ้าแพรมนขาวเป็นตัวช ่วยประจำตัวและเป็น
เอกลักษณ์ในการแต่งกายที่บ่งบอกถึงการปฏิบัติภารกิจประจำวัน
กิจกรรมต่าง ๆ 

5.5.2 รูปแบบการใช้ในโอกาสพิเศษ กล่าวคือ เป็นการ
นำมาใช้เพื่อการเอ้ ประดับ ตกแต่งโดยจะใช้ผ้าแพรมนประเภทผ้าลาย
แพรวา และลายขิดผู้ไทย สวมใส่พร้อมกับองค์ประกอบอื่น ๆ ของชุด 
ผู้ไทย ในการร่วมเทศกาลงานบุญและงานพิธีการที่สำคัญ ซึ่งนอกจากจะ
ช่วยส่งเสริมให้ชุดผู้ไทยมีความงดงาม ยังเป็นการโชว์ฝีมือในการทอผ้า
ของสตรีชาวผู้ไทยแต่ละคนด้วย ทั้งนี้ชาวผู้ไทยมีความเชื่อที่ว่า ในการ
ร่วมงานประเพณีท้องถิ่นหรือร่วมงานสำคัญ โดยเฉพาะการต้อนรับ 
แขกบ้านแขกเมือง ชุดที ่สวมใส่ต้องดูดีที ่ส ุด งดงามที ่ส ุด และน่า
ประทับใจที่สุด (พรสวรรค์ พรดอนก่อ, สัมภาษณ์ : 2564) ซึ่งเป็นสิ่งที่ 
ชี้ชัดว่า ชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที ่มีอารยธรรม และมีธรรมเนียม
ปฏิบัติที่ดีต่อสังคมภายนอกมาช้านาน 
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ภาพที่ 17 รูปแบบการใช้ 
ผ้าแพรมนในยุคอดีต จนถึงปี พ.ศ. 2524 

ที่มา: ผู้เขียน 

5.5.3 รูปแบบการใช้ในพิธีกรรม กล่าวคือ ชาวผู้ไทยมี
พิธีเหยาซึ่งเป็นพิธีกรรมอันเกิดจากความเชื่อเรื่องผีสางเทวดา ผีไท้ 
ผีแถน ปู่ถลา ฯลฯ ซึ่งเป็นความเชื่อเก่าแก่ และอยู่คู่กับสังคมชาว 
ผู้ไทยมานาน ในบรรดาความเชื่อดังกล่าว จะมีตัวแทนที่ทำหน้าที่
เชื่อมโยงระหว่างโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์ นั่นคือ หมอเหยา10 ผู้ที่
จะเป็นหมอเหยา จะต้องเป็นคนที่ถูกเลือกโดยผีไถ้ ผีแถน ซึ่งจะ
ปรากฏในรูปแบบที่แตกต่างกันไป (ประเสริฐ บุญเรือง, สัมภาษณ ์: 
2564) เมื่อถูกเลือกเป็นหมอเหยาจะต้องถวายตัวเป็นลูกหลานผีไท้ 
ผีแถน ปู่ถลา11 และจะต้องเข้าร่วมพิธีเลี้ยงใหญ่ที่จะจัดเป็นประจำ
ทุกปี โดยหมอเหยอจะแต่งกายด้วยชุดผู ้ไทยทั ่วไป และมีผ้า 
แพรมนพันศีรษะ มีการประดับเครื่องเอ้เพิ่มเติมด้วยดอกจำปา ผ้า
แพรมนของหมอเหยาจึงเป็นผ้าต้องห้าม โดยจะใช้เป็นของส่วนตัว
จะหยิบยืมกันใช้ไม่ได้ และหากคนที่เป็นหมอเหยาเสียชีวิตไป ก็จะ
เอาผ้าแพรมนเผาไปกับร่างกายด้วย 

 
 
10 ผู้ทีท่ำหน้าทีเ่ป็นสื่อกลางในการติดต่อกับผีสาง เทวดา 
11 ช่ือเรียกผีที่แตกต่างกันตามแต่ละพื้นที่ 



 

 

58 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 
 

5.6 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาว 
ผู้ไทยจากปี พ.ศ. 2524-ปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) 

ปัจจุบันเราจะเห็นสตรีชาวผู้ไทยใช้ผ้าแพรมนสีขาวน้อยมาก 
หรือแทบจะไม่มีให้เห็น ทั้งนี้เนื่องจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไป และเหตุแห่ง
ปัจจัยหลาย ๆ อย่างโดยเฉพาะเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในระบบสังคม
นิยมรูปแบบใหม่ที่แทรกซึมเข้ามาในชุมชน วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ทำให้สตรีชาวผู้ไทยรุ่นใหม่ ไม่ค่อยนิยมไว้ผม
ทรงเกล้ามวยเหมือนในอดีต  และบางครั้งการมวยผมก็เป็นสิ่งที่ลำบากใน
การประกอบกิจวัตรประจำวัน เราจึงเห็นสตรีชาวผู้ไทยที่ไว้ผมมวยเฉพาะ
กลุ่มคนที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งก็มีให้เห็นเป็นจำนวนน้อย รูปแบบการใช้
ผ้าแพรมนของสตรีชาวผู้ไทยที่เป็นลักษณะของการนำมาใช้เพ่ือช่วยเก็บไร
ผม จึงเริ่มเลือนหายไป เหลือเพียงการใช้ผ้าแพรมนที่เป็นลวดลายและมี
ให้เห็นในโอกาสสำคัญโดยสตรีชาวผู้ไทยจะนำมาใช้เอ้บนผมประกอบการ
แต่งกายชุดผู้ไทย 

ในปี พ.ศ. 2524 ชาวผู้ไทยได้ประยุกต์รูปแบบการทอผ้าแพรวา
ให้มีขนาดเล็กลง และเริ่มนำเอาเส้นไหมมาใช้ในการทอ มีการเพิ่มความ
ยาวของสไบแพรวาเพ่ือให้สามารถนำมาห่มเป็นสไบแล้วใด้ขนาดที่
พอเหมาะสวยงามมากขึ้น โดยได้ปรับปรุงนวัตกรรมกรรมและมีการคิดค้น
กรรมวิธีการทอผ้าให้ง่ายและประหยัดเวลามากขึ้น จากแต่เดิมใช้วิธีการ
สร้างลายแบบเก็บถอดไม้ลายซึ่งจะทอได้แค่ครั้งเดียว พัฒนาเป็นการสร้าง
ตะกรอลายที่สามารถทอซ้ำได้หลายครั้ง (คำสอน สระทอง, สัมภาษณ์ :  
2564) มีการปรับเปลี่ยนมาใช้ฟืม 8-9 ซึ่งจะได้ผ้าสไบที่มีความกว้างขนาด 
25-30 เซ็นติเมตร จึงทำให้ผ้าแพรมนที่ทอจากเครือหูกเดียวกันมีขนาด
เล็กลงตามไปด้วย 
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ภาพที่ 18 เปรียบเทียบขนาดของผ้าแพรมน (พับครึ่งสามเหลี่ยม) ตามแบบดั้งเดิม 

และขนาดที่มีการพัฒนาการทอแบบใหม่ ที่มา: ผู้เขียน 

เนื่องจากขนาดของผ้าแพรมนที่เล็กลง ทำให้ไม่สามารถพันรอบศีรษะได้ 
สตรีชาวผู้ไทยจึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนโดยนำมาพันรอบมวยผมแทน 
ประกอบกับช่วงเวลาเดียวกัน ความเจริญหลายด้านก็เริ่มแผ่ขยายเข้าไปสู่ชุมชนชาว 
ผู้ไทย เริ่มมีการใช้กิ๊บติดผมและเครื่องมืออุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกใน
ชีวิตประจำวันของชาวผู้ไทยมากขึ้น รูปแบบของการใช้ผ้าแพรมนแบบดั้งเดิมก็เริ่ม
เลือนหายไป (อาจจะเหลือให้เห็นบ้างในงานพิธีกรรมเป็นส่วนน้อย) หลังจากปี 
พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) เป็นช่วงที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้า
แพรมน จุดประสงค์ในการใช้งานเพื่อคาดผมและเก็บไรผมก็ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเพียง
รูปแบบการใช้เพ่ือเอ้บนมวยผมของสตรีชาวผู้ไทยเพียงเท่านั้น 
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รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนหลังจากปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2564) มีความเชื่อมโยงในเรื่องของค่านิยมสมัยใหม่ เทคโนโลยี 
และความเจริญที่แผ่ขยายเข้าไปสู่ชุมชนชาวผู้ไทยในจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นอย่างมาก รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในความสัมพันธ์กับวิถีถ่ินดั้งเดิม
จึงปรับเปลี่ยนตามสภาวการณ์ต่าง ๆ ตามไปด้วย ผู้เขียนได้สรุปการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนหลังจากปี พ.ศ. 2524 ถึงปัจจุบัน 
(พ.ศ. 2564) ตามสถานการณ์หลัก ๆ ดังนี้ 

5.6.1 รูปแบบการใช้เพื่อประกอบพิธีกรรม เนื่องจากใน
ปัจจุบันชาวผู้ไทยยังคงมีรูปแบบของพิธีกรรมและความเชื่อดั้งเดิมคือ 
พิธีเหยา12 ที่มีการสืบสานให้คงอยู่ อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ให้กับชาวผู้ไทย โดยหมอเหยาก็ยังคงมีการแต่งกายที่เป็นรูปแบบเดิม มี
การพันผ้าแพรมนในลักษณะพันรอบศีรษะรูปแบบเดิม จึงทำให้รูปแบบ
วิธีการพันผ้าแพรมนดังกล่าวปรากฏให้เห็นเฉพาะในกลุ่มของหมอเหยา 
และกลายเป็นสัญลักษณ์การโพกศีรษะในแบบของหมอเหยาในยุค
ปัจจุบัน 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 หมอเหยากับเครื่องแต่งกายในพิธีเลี้ยงถลาของชาวผู้ไทย ที่มา: ผู้เขียน 
 

12 พิธีกรรมอันสืบเนื่องมาจากความเช่ือดั้งเดิมที่นับถือผีของชาวผู้ไทย 
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ภาพที่ 20 รูปแบบการใช้เพื่อความสวยงามโดยการพันรอบมวยผมแบบต่าง ๆ ที่มา: ผู้เขียน 

5.6.2 รูปแบบการใช้เพื่อการจำหน่าย และเป็นสินค้าชุมชน หลังจากปี 
พ.ศ. 2524 เป็นช่วงที ่ชาวผู ้ไทยได้เริ ่มทอผ้าเพื ่อการจำหน่าย ทำให้ผ้าแพรมน
กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ชาวผู้ไทยได้ปรับรูปแบบการทอเพ่ือ
การจำหน่ายซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จนผ้า
แพรมนกลายเป็นสินค้าที่ระลึกยอดฮิตของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการซื้อหาเพ่ือนำไปเป็น
ของฝากเพราะแพรมนเป็นผ้าชิ ้นเล็กและราคาไม่แพงมาก ที ่สำคัญคือเป็นผ้า 
อัตลักษณ์ท่ีบ่งบอกความเป็นผู้ไทยกาฬสินธุ์ได้อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 21 รูปแบบการใช้เพื่อการจำหน่ายเป็นของฝากและเป็นสินค้าชุมชน ที่มา: ผู้เขียน 
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5.6.3 รูปแบบการใช้เพื่อการฟ้อนรำ เนื่องจากสังคมชาว 

ผู้ไทยเป็นสังคมที่มีจารีตประเพณีดั้งเดิมที่ยึดปฏิบัติสืบต่อกันมา ในงาน
บุญต่าง ๆ ชาวผู้ไทยจะแสดงออกด้วยการฟ้อนรำเพื่อความสนุกสนาน
และเป็นการสร้างความบันเทิงให้กับงานบุญ หลังจากปี พ.ศ. 2524 
ศิลปะการฟ้อนของชาวผู้ไทยได้ปรากฏเป็นแบบแผนมากขึ ้น มีการ
ออกแบบท่าฟ้อนที่ เป็นรูปแบบของการแสดง และในการแต่งกาย
ประกอบการฟ้อน ก็ม ีการใช ้ผ ้าทอพื ้นถ ิ ่นและผ้าแพรมนเป็น
องค์ประกอบสำคัญในการแต่งกายประกอบการฟ้อนของชาวผู้ไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 22 รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนเพื่อการฟ้อนรำ “ฟ้อนละครผู้ไทย” ที่มา: ผู้เขียน 
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5.6.4 รูปแบบการใช้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดและ
การท่องเที ่ยว ชุดผู ้ไทยกาฬสินธุ ์เป็นอัตลักษณ์แห่งการแต่งกาย 
ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที ่ยว 
เชิงวัฒนธรรมให้จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นอย่างมาก ชุดผู้ไทยกลายเป็น
สัญลักษณ์ที ่เป็นภาพจำ (Gimmick) ของจังหวัดกาฬสินธุ ์ ปัจจุบัน
ภาครัฐได้ให้การส่งเสริมและยกย่องชุดผู ้ไทยให้เป็นชุดประจำถิ่น 
ของจังหวัดกาฬสินธุ ์ ซึ ่งสตรีในจังหวัดกาฬสินธุ ์ต่างก็มีชุดผู ้ไทย 
คนละ 1 ชุดเป็นอย่างน้อย เพื่อนำมาสวมใส่ในโอกาสสำคัญหรืองาน
สำคัญที่ทางจังหวัดจัดขึ้น เช่น งานมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย งานรำบวงสรวง
พระยาชัยสุนทร ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 รูปแบบการใช้เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์จังหวัดและการท่องเที่ยว ที่มา: ผู้เขียน 
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5.7 ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมน  
หากวิเคราะห์ถึงที่มาและรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนของสตรีผู้ไทยในอดีต

จะพบว่า เดิมทีผ้าแพรมนก็คือผืนผ้าที่ใช้เป็นเครื่องมือ หรืออุปกรณ์เสริมในการจัด
แต่งทรงผม ในกรณีของการใช้ผ้าแพรมนสีขาวมีวัตถุประสงค์เดียวกับการใช้ที่คาดผม
ในยุคปัจจุบันคือการเก็บไรผมเพ่ือป้องกันไม่ให้ผมหลุดลุ่ยขณะทำงาน ส่วนการใช้ผ้า
แพรมนที่เป็นลวดลายแพรวา หรือผ้าขิดผู้ไทย ได้มีการนำมาใช้ในโอกาสพิเศษหรือ
เทศกาลงานบุญ นอกจากจะใช้ป้องกันไม่ให้ไรผมหลุดลุ ่ย ยังช่วยให้เกิดความ
เรียบร้อยสวยงาม อาจกล่าวได้ว่า ผ้าแพรมนแพรวาที่ใช้พันบนศรีษะกลายเป็นผ้าเอ้
ผมหรือผ้าประดับผมของสตรีชาวผู้ไทยมานานแล้ว 

รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในยุคดั้งเดิมจนถึงปี พ.ศ. 2524 ชาวผู้ไทยใช้ผ้า
แพรมนเพื่อเป็นตัวช่วยในเรื่องของการจัดแต่งทรงผม และเพื่อเอ้ผมในงานบุญหรือ
งานสำคัญ แต่หลังจากปี พ.ศ. 2524 เมื่อชาวผู้ไทยพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ทอผ้าจนทำให้ผ้าแพรมนมีขนาดเล็กลง และมีปัจจัยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลง 
ยุคสมัย ซึ่งความเจริญและระบบสังคมนิยมรูปแบบใหม่ได้แทรกซึมเข้ามาสู่ชุมชนของ
ชาวผู้ไทยทำให้รูปแบบและจุดประสงค์ในการใช้ผ้าแพรมนมีการปรับเปลี่ยนตามไป 
จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ซึ่งส่งผลให้สตรีชาวผู้ไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้า
แพรมนเพ่ือเอ้บนมวยผมให้เกิดความสวยงามเพียงอย่างเดียว  

ปัจจัยที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ผ้าแพรมนจากอดีตจนถึง
ปัจจุบันมีหลายสาเหตุ ผู้เขียนพบว่า วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลทำ
ให้หลายสิ่งเกิดการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย กล่าวคือชาวผู้ไทยเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่
มีการยึดมั่นในในจารีตปฏิบัติที่เป็นวิถีถิ่นดั้งเดิม ในขณะเดียวกันชาวผู้ไทยมีการ
ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่โดยสะท้อนผ่านปัจจัยหลาย ๆ ด้าน 
ดังนี้ 
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5.7.1 ปัจจัยทางด้านสังคม เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยโดยเฉพาะความเจริญและระบบสังคม
นิยมต่าง ๆ ได้ซึมซับเข้ามาในสังคมชาวผู้ไทยเดิมทีสังคมชาวผู้ไทย
จะเป็นสังคมรูปแบบปิด ไม่ค่อยไปมาหาสู ่หรือพบปะกับผู ้คน
ภายนอกเท่าไรนัก ในขณะเดียวกันก็จะไม่ค่อยยอมรับหรือเปิด
มุมมองจากสังคมภายนอกเช่นกัน ต่อเมื่อภายหลังเมื่อความเจริญ
และเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ได้แทรกซึมสู่ชุมชน สังคมชาวชาวผู้ไทย
จึงเริ่มเปิดกว้าง และมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย สิ่งของ
เครื่องใช้หลายอย่างซึ ่งเป็นวิถีวิตแบบดั้งเดิม ก็ถูกแทนที่ด้วย
เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย รวมถึงผ้า
โพกศรีษะแบบที่เคยใช้ก็ถูกแทนที่ด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวก 
เช่น กิ๊บติดผม ที่คาดผม หรือหมวกแบบต่าง ๆ 

5.7.2 ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ชาวผู้ไทยมีการทอผ้า
ที่เป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาซึ่งมีการสืบสานและพัฒนารูปแบบการ
ทอผ้าจนสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ ในช่วงหลังปี พ.ศ. 2524 
ชาวผู้ไทยเริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบการทอผ้าแพรวาจากแต่เดิมทอ
เพื่อใช้แค่ในครัวเรือน เป็นการทอเพื่อจำหน่ายและสร้างรายได้ 
โดยมีการพัฒนารูปแบบการทอผ้าให้มีความหลากหลายมากขึ้นซึ่ง
ทำให้ผ้าแพรมนถูกปรับเปลี่ยนขนาด และส่งผลให้รูปแบบการ
นำมาใช้ถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วย ปัจจุบันสตรีชาวผู้ไทยทอผ้า
ไหมแพรวาเพื่อจำหน่าย และยึดเป็นอาชีพเสริมจนมีรายได้จุนเจือ
ครอบครัว ทำให้เกิดการสร้างงานและอาชีพซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน  
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5.7.3 ปัจจัยทางด้านวัฒนธรรม เนื่องจากชาวผู้ไทยมี
วัฒนธรรมการแต่งกายและทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมในเรื่องในเรื่องทรงผม สตรีชาวผู้ไทยนิยมเกล้าผมมวย 
และใช้ผ้าแพรมนในการจัดแต่งผม เมื ่อวัฒนธรรมรูปแบบใหม่
แทรกซึมเข้ามาในสังคมชาวผู ้ไทยทำให้สตรีชาวผู ้ไทยรุ ่นใหม่ 
ซึมซับเอารูปแบบวัฒนธรรมใหม่ ๆ จากภายนอก ทำให้เกิดการ
เปลี ่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในสังคมชาวผู ้ไทย ทั ้งในด้านการ 
แต่งกาย และทรงผมที่ไม่ได้ยึดรูปแบบวัฒนธรรมการมวยผมตาม
จารีตดั้งเดิม จึงทำให้จุดประสงค์ในการใช้ผ้าแพรมนของสตรีชาว 
ผู้ไทยถูกปรับเปลี่ยนไป 

5.7.4 ปัจจัยทางด้านมโนคติ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง
ในหัวข้อนี้จะมีความเกี่ยวเนื่องกับลักษณะของการใช้ผ้าแพรมน
ของหมอเหยา จากอดีตถึงปัจจุบัน รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนในการ
แต่งกายของหมอเหยา ก็ยังคงไว้ในรูปแบบเดิม คือการใช้ผ้า 
แพรมนพันศีรษะในลักษณะการโพกศีรษะ ซึ่งในปัจจุบันการพันผ้า
ลักษณะนี ้จะมีให้เห็นเฉพาะกลุ ่มของหมอเหยา จนกลายเป็น 
อัตลักษณ์การโพกผ้าแพรมนในแบบของหมอเหยา ซึ่งทำให้คน
ทั่วไปไม่นิยมทำตามเพราะมีความคิดที่ว่าหากพันผ้าแพรมนใน
ลักษณะนี้ก็จะเหมือนหมอเหยานั่นเอง 
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6. สรุปผลการวิจัย 

ผ้าแพรมน คือผ้าที่อยู่บนศรีษะของสตรีชาวผู้ไทย โดยถูกเรียกจากวิธีการ
นำไปใช้พันบนศรีษะหรือมวยผมในลักษณะวงกลม ผ้าแพรมนเป็นผ้าขนาดสี่เหลี่ยม
จัสตุรัส หรือหากเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านกว้างและด้านยาวก็จะมีขนาดที่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก ในยุคอดีตผ้าแพรมนจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือผ้าแพรมนสีขาว กับผ้า
แพรมนที่เป็นลายขิดผู้ไทยหรือลายแพรวา ซึ่งทอจากเครือหูกที่เหลือจากการทอผ้า
แพรวา มีขนาดความกว้างประมาณ 45-50 เซนติเมตร สตรีชาวผู้ไทยยุคดั้งเดิมนิยม
เกล้าผมมวยและใช้ผ้าแพรมนในการเก็บไรผมเพื่อไม่ให้ผมหลุดลุ่ยขณะประกอบ
กิจวัตรประจำวัน และในเทศกาลงานบุญ หรือมีพิธีการที่สำคัญสตรีชาวผู้ไทยจะสวม
ใส่ชุดผู้ไทยห่มสไบแพรวา และใช้ผ้าแพรมนลายในการพันรอบศีรษะ  

ในปี พ.ศ. 2524 ชาวผู้ไทยได้ปรับรูปแบบการทอผ้าสไบแพรวาให้มีขนาด
เล็กลง ทำให้ผ้าแพรมนมีขนาดที่เล็กลงตามไปด้วย โดยมีความกว้างประมาณ 25-30 
เซนติเมตร เนื่องจากขนาดที่เล็กลงจึงไม่สามารถนำมาพันรอบศีรษะได้ สตรีชาวผู้ไทย
จึงได้ปรับเปลี่ยนการใช้ผ้าแพรมนโดยนำมาพันรอบมวยผมแทน จากรูปแบบการใช้
ผ้าแพรมนที่เปลี่ยนไปทำให้วัตถุประสงค์ของการใช้ผ้าแพรมนเปลี่ยนแปลงตามไป
เช่นกัน ซึ่งแต่เดิมใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ทรงผมหลุดลุ่ย ปรับเปลี่ยนเป็นเพียงการนำมา
เอ้บนมวยผมเพ่ือความสวยงามเท่านั้น 

นับจากปี พ.ศ. 2524 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) เป็นเวลา 40 ปี สังคมและ
วิถีชีวิตของชาวผู้ไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่าง รวมถึงระบบสังคมนิยม
รูปแบบใหม่ และความเจริญทางด้านเทคโนโลยีที่แทรกซึมเข้าไปสู่วิถีถิ ่น ที่ทำให้ 
อัตลักษณ์ดั้งเดิมภายในชุมชนเกิดการปรับเปลี่ยน ชาวผู้ไทยยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดั้งเดิม แต่ก็มีหลายอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย รูปแบบการใช้ผ้าแพรมนก็ถูก
ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกัน 
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ผ้าแพรมน แม้จะเป็นเพียงผืนผ้าเล็ก ๆ ที่ประดับอยู่บนมวย
ผมของสตรีชาวผู้ไทย หากเมื่อศึกษาถึงที่มาและเรียนรู้ถึงรูปแบบการใช้
งานตั้งแต่อดีตมาถึงยุคปัจจุบัน เราจะพบว่า ผืนผ้าเล็ก ๆ นี้ ได้บอกเล่า
เรื่องราวและการเดินทางของชาวผู้ไทย โดยไม่ทิ้งภูมิปัญญาดั้งเดิมที่
บรรพชนได้วางแบบแผนเอาไว้ ปัจจุบันลูกหลานชาวผู้ไทยยังคงสืบสาน 
และอนุรักษณ์ไว้ซึ ่งจารีตดั้งเดิม ในขณะเดียวกันบางอย่างก็ยังต้อง
พัฒนาปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย เอกลักษณ์หลายอย่างของชาวผู้ไทย
เป็นมรดกพื้นถิ่นที่มีคุณค่าและเป็นคลังแห่งภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่
การศึกษาและเรียนรู้อีกมากมาย ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะเป็นส่วน
หนึ่งในการปูทางเพ่ือให้มีการศึกษาเรื่องราวและองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่อง
กับชาวผู้ไทยต่อไป 
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บทคัดย่อ 

วิจัยเรื ่องการศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประวัติความ
เป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการแสดงแสง สี เสียงตำนานพระเวสสันดร
ชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด 2) เพื่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบ
การแสดงแสง สี เสียงตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด โดยความเป็นมา
ของประเพณีบุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ คืองานมหากุศลที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนา ซึ่งชาวร้อยเอ็ดได้ยึดถือและปฏิบัติตาม
ประเพณ ีเริ่มจัดงานขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้จัดทำเป็นประจำทุก ๆ ปี ซึ่งในช่วง
เย็นของงานประเพณี ได้มีการจัดการแสดงแสง สี เสียง ขึ ้นเพื ่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวให้กับจังหวัด ผลการวิจัยพบว่า การแสดงแสง สี เสียง นั้น มีกระบวนการ
ผลิตการแสดงที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงของตัวละคร ให้มีบทบาทเพิ่มมากข้ึน
จากเดิม อีกทั้งยังเพ่ิมบทบาทในส่วนที่เป็นนักแสดงสมทบและนักแสดงในส่วนที่เป็น
การฟ้อนรำ ทั้งนี้ยังได้นำระบบเสียงและเทคนิคการใช้แสงไฟต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพ่ิม
ความหลากหลาย ให้อรรถรสในการรับชมเพิ ่มมากขึ ้น การแสดงตำนานพระ
เวสสันดรชาดกได้มีการพัฒนาต่อยอดโดยนำเสนอในรูปแบบเป็นเนื้อเรื่อง ส่วนใน
รายละเอียดทางด้านฉากและพ้ืนหลังมีการนำฉายในรูปแบบ LED ขนาดใหญ่มาเป็น
ฉาก อีกทั้งยังเพ่ิมบทบาทการแสดงในลักษณะบทบาทท่าทาง การแสดงอารมณ์ของ
ตัวละครนั้น ๆ รวมถึงการแต่งกายอย่างสมจริงให้กับนักแสดงตัวหลักและนักแสดง
สมทบดำเนินเรื ่องตามโครงเรื ่องพระเวสสันดรชาดกทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งสามารถนำ
รูปแบบใหม่ที่มีความเสมือนจริง ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ผู้วิจัยได้ศึกษาข้างต้นมา
ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานได้ในอนาคตและเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที ่จะ
สร้างสรรค์ผลงานและต่อวงวิชาการต่อไป 

คำสำคัญ: กระบวนการผลิต, การแสดง, แสงสีเสียง, ตำนานพระเวสสันดรชาดก 
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ABSTRACT 

The research on the process of producing performances with the 
display of light, colors and sound regarding the Vessantara Jataka legend 
of Roi Et province aimed to: 1)  study history of the Boon Phawade 
tradition with the development of performances with the display of  
light, colors and sound regarding the Vessantara Jataka legend of  Roi Et 
province, and 2)  study the process of performance production and 
elements in displaying  light, colors and sound in the performance of  
the Vessantara Jataka legend of Roi Et province. Regarding the tradition 
of Boon Phawade or Boon Mahajati, it is a great merit-making event 
reflecting strong faith in Buddhism which the people of Roi Et provicne 
hold on to, and they observe this tradition, which is consistent. The 
event has been held since 1991 and is held every year. In the evening 
of this traditional event, performances with the display of light, colors 
and sound are organized in order to promote tourism of the province. 
From the research results, it was found that regarding the performances 
with the display of light, colors and sound, there was the process of 
performance production which changed the form of characters' 
performances so that the characters would have more roles than before. 
Moreover, more roles were added in the part of supporting actors and 
actresses as well as in the part of actors and actresses performing 
dancing. The sound system and techniques of lighting were also used to 
add varieties and make the show more entertaining for viewing. 
Performing the Vessantara Jataka legend has been developed 
extensively by being presented in the form of stories whereby for details 
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of the screen and the background, projection was conducted in the big 
LED form as the screen. Moreover, more roles were added in terms of 
showing gestures and emotional expressions of the characters, including 
realistically dressing up main actors and supporting actors to proceed 
according to the plot of all 13 chapters of Vessantara Jataka. The new 
form with realness in creating works in which the researcher conducted 
the abovementioned study can be extended in creating works in the 
future, and this will benefit interested people who will create works and 
the academic field further. 

Keywords: The Production Process, Performance, 
                Light, Colors and sound, The Vessantara Jataka Legend 
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1. บทนำ

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคอีสานมานานกว่า 200 
ปี อดีตเคยเป็นเมืองใหญ่ที่รุ่งเรืองมากชื่อว่าสาเกตนคร มีประตูเข้าเมือง 11 ประตู 
เมืองขึ้น 11 เมือง แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากมาย เมืองร้อยเอ็ดเป็น
เมืองแห่งบึงพลาญชัย และมีส่วนหนึ่งของทุ่งกุลาร้องไห้ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีเนื้อที่กว้าง
ใหญ่ มีอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดมุกดาหาร ทิศใต้
ติดต่อกับจังหวัดสุร ินทร์และศรีสะเกษ ทิศตะวันออกติดต่อกับจังหวัดยโสธร 
ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม (องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, 
ม.ป.ป.) 

ภาพที่ 1 แผนที่เขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

นอกจากนี้จังหวัดร้อยเอ็ดยังมีเอกลักษณ์ประเพณีที่สำคัญประจำจังหวัด 
คือ งานประเพณีบุญผะเหวดที่บ่งบอกถึงความเชื่อและความศรัทธาที่ชาวร้อยเอ็ดมี
ต่อพระพุทธศาสนา โดยจะกำหนดจัดปีละครั้ง ระหว่างเดือน 3 เดือน 4 โดยจังหวัด
ร้อยเอ็ดจะจัดงานในช่วงสัปดาห์แรกเดือนมีนาคมของทุกปี การทำบุญผะเหวดหรือ
บุญเทศน์มหาชาติมีความเป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล (องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ร้อยเอ็ด, 2557) ประเพณีการทำบุญผะเหวด บุญพระเวสสันดรหรือบุญมหาชาติหรือ
เรียกอีกอย่างว่า บุญเดือน 4 เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของฮีตสิบสอง หรือ
ประเพณีสิบสองเดือนของภาคอีสาน เนื่องจากเป็นบุญที่เทศนาเกี่ยวกับประวัติของ
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พระโพธิสัตว์ที ่มีพระนามว่า พระเวสสันดรอันเป็นชาติสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะ
ประสูติมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ จึงนับว่าเป็นชาติที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากเป็นชาติที่
บำเพ็ญทานบารมี อันเป็นบารมีที่ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวง นับว่าเป็นเลิศในการ
ทำทาน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2540) งานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดมี 
คำขวัญว่า “กินข้าวปุ้นเอาบุญผะเหวด” จังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มจัดงานบุญผะเหวดเป็น
งานประจำจังหวัด เมื่อปี พ.ศ. 2534 และได้จัดทำเป็นประจำทุกปีประมาณต้นเดือน
มีนาคม จัดบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย บุญผะเหวดหรือทางภาค
กลางเร ียกว ่า บ ุญมหาชาติ น ิยมจ ัดในช ่วงเด ือนสี ่ เป ็นงานบุญที ่พระเทศน์  
มหาเวสสันดรชาดก เรียกการเทศน์นี้ว่า “เทศน์มหาชาติ” จะมีการแห่ขบวนผะเหวด 
13 ขบวน ตามกัณฑ์เทศน์มหาชาติ จากอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณรอบบึง
พลาญชัยด้านในจัดเป็นร้านข้าวปุ้นหรือร้านขนมจีน ไว้คอยบริการฟรีสำหรับผู้มา
ร่วมงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มีการประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสาน เช่น การ
บายศรีสู ่ขวัญ เป็นต้น  ซึ ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดประเพณีบุญผะเหวด เป็นบุญ
ประเพณีที่มีการเทศน์มหาชาติเป็นงานที่ยิ ่งใหญ่ ของจังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉพาะ
จังหวัดได้กำหนดให้เป็นงานประเพณีประจำปีของจังหวัดและจัดได้ยิ ่งใหญ่มาก
เป็นไปตามฮีต 12 เมื่อกำหนดวันจัดงาน ชาวบ้านจะช่วยกันหาดอกไม้เพื่อนำมาตาก
แห้งไว้ ช่วยกันฝานดอกโน (ทำจากลำต้นหม่อน) งานนี้เป็นงานใหญ่ทำติดต่อกัน 3 
วัน วันแรก ของงานตอนเย็น (บ่าย ๆ ) โดยจะมีการแห่พระอุปคุตรอบหมู่บ้านให้
ชาวบ้านได้สักการะบูชา แล้วนำไปประดิษฐาน ไว้ที่หอพระอุปคุต ภายในบริเวณงาน
เพราะเชื่อว่าเป็นพระเถระผู้มีฤทธิ์นิรมิตกุฏิอยู่กลางแม่น้ำมหาสมุทร สามารถขจัด
เภทภัยทั้งมวลได้ วันที่สองของงานเป็นการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง แต่ละคุ้มวัดจะ
จัดขบวนแห่แต่ละกัณฑ์ทั้ง 13 กัณฑ์ แห่รอบเมือง ตอนเย็นมีมหรสพสมโภช ในวันที่ 
2 ที ่ 3 ภาคกลางคืนได้จัดงานแบบพาแลงและมีการแสดงแสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก 
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ภาพที่ 2 กิจกรรมงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด 
ที่มา: องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด 

การแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดกจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2538 โดย
ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ดจัดชุดการแสดงที่
เกี่ยวข้องกับประเพณีบุญผะเหวดและตำนาน พระเวสสันดรชาดก ซึ่งทางวิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ดได้นำนักศึกษาของทางวิทยาลัยจัดรูปแบบชุดการแสดงที่มีลักษณะ
การเล่าเรื่องราวตำนานของพระเวสสันดรชาดกประกอบกับนักแสดงที่เป็นตัวละคร
หลักเพื่อสื่อถึงเนื้อเรื่อง ในปีถัดมาได้มีวิวัฒนาการและปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดง
ของตัวละครให้มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นจากเดิม อีกทั้งยังเพิ่มบทบาทในส่วนที ่เป็น
นักแสดงสมทบ และนักแสดงในส่วนที่เป็นการฟ้อนรำ ทั้งนี้ยังได้นำระบบเสียง และ
เทคนิคการใช้แสงไฟต่าง ๆ เข้ามาเพื่อเพิ่มความหลากหลายในอรรถรสในการรับชม 
ต่อมาการแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดกยังได้พัฒนาต่อยอดโดยการนำเสนอใน
รูปแบบเป็นเนื้อเรื่อง และลงลึกในรายละเอียดทางด้านฉากพื้นหลัง ซึ่งมีการนำจอ
ฉาย (LED) ขนาดใหญ่มาเป็นฉาก เพื่อให้สะดวกต่อการเปลี่ยนฉากในแต่ละตอน 
อีกทั้งยังเพ่ิมบทบาทการแสดง ลักษณ์การแสดงท่าทางการแสดงอารมณ์ของตัวละคร
นั้น ๆ รวมถึงการแต่งกายอย่างสมจริงให้กับนักแสดงตัวหลักและนักแสดงสมทบ 
เพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย แต่ยังคงเป็นตำนานพระเวสสันดรชาดก 
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

ปัจจุบันวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
กระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มผู้จัดการแสดง (Organizer) ของการ
ท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พัฒนารูปแบบการแสดง โดย
ปรับเปลี่ยนนักแสดงนำ จากนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด เปลี่ยนเป็นดาราหรือคนมีชื ่อเสียงมาแสดงแทน อีกทั ้งยัง
ปรับเปลี่ยนชื่อชุดการแสดง จากเดิมเป็นพระเวสสันดรผู้เปี่ยมด้วยทาน
บารมี จากการศึกษาค้นคว้า กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีการพัฒนาด้าน
รูปแบบการแสดงและองค์ประกอบต่าง ๆ และได้เปลี่ยนไปจากเดิม 
ตามที่ปรากฏตามยุคสมัยเพื่อเป็นการประชาสมพันธ์ตามนโยบายของ
จังหวัด เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
จากข้อมูลข้างต้นผู้วิจัยได้เห็นกระบวนการผลิตด้านรูปแบบการแสดง
และองค์ประกอบต่าง ๆ และปรับเปลี่ยนไปจากเดิมตามที่ปรากฏตาม
ยุคสมัยเพ่ือเป็นการประชาสมพันธ์ตามนโยบายของจังหวัด เพ่ือส่งเสริม
การท่องเที่ยวและให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสมที่ปรากฏ
ในการแสดงในยุคปัจจุบัน ผลการศึกษาจะทำให้เกิดองค์ความรู้
ทางด้านการแสดงและเทคโนโลยีแบบผสมผสาน ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์และสามารถสร้างสรรค์งานให้มีความทันสมัยในยุคปัจจุบันได้ 
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2. วัตถุประสงค์วิจัย 

1) เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณี 
บุญผะเหวด พัฒนาการแสดง แสง สี เสียงตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) เพื ่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง 
และองค์ประกอบการแสดงแสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

1) กระบวนการผลิต หมายถึง การประกอบสร้างที่
ออกแบบในรูปแบบการแสดงแสง สี เสียง  

2) การแสดง หมายถึง การเล่นสมมติของนักแสดง
ในโลกสมมติของละครที่ได้รับการฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพ่ือ
ถ่ายทอดเรื่องราวต่าง ๆ ของตัวละคร 

3) แสง สี เสียง หมายถึง การนำศิลปะด้าน แสง สี 
เสียง มาใช้ในการแสดง เพื่อให้มีความสมบูรณ์สวยงามใน
ด้าน แสง สี เสียง ที่ใช้ในการแสดงตำนานพระเวสสันดร
ชาดก 

4) ตำนานพระเวสสันดรชาดก หมายถึง เรื่องราวที่
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในพระชาติกำเนิดอันยิ่งใหญ่ คือเป็น
พระเวสสันดรชาดกเรื่องนี้เป็นชาดกในเรื่องหนึ่งใน นิบาต
ชาดก มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก  

5) บุญผะเหวด หมายถึง บุญมหาชาติซ ึ ่งเป็น
ประเพณีบุญตามฮีตสิบสองของชาวอีสาน 
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4. ขอบเขตของการวิจัย  

ในการศึกษางานครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตดังนี้ 

4.1. เนื้อหางานวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดเนื้อหาการวิจัยได้ทำการศึกษาค้นคว้าไว้ 

ดังนี้ 
4.1.1 เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการ

แสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด 
1) ประวัติความเป็นมาของประเพณีบุญผะเหวด 
2) พัฒนาการแสดงแสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัด

ร้อยเอ็ด 
4.1.2 เพื่อศึกษากระบวนการการผลิตการแสดง และองค์ประกอบการ

แสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด 
1) กระบวนการการผลิตการแสดง 
2) องค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก

จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.2 ระยะเวลาในการวิจัย 
ในการวิจัยศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำหนดระยะ เวลาศึกษาการแสดง แสง สี 

เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ในปี พ.ศ. 2560-2563 
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4.3 พื้นที่ทำการวิจัย 
พื ้นที ่ ในการว ิจ ัยเร ื ่อง กระบวนการผลิต 

การแสดง ในการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้วิจัยได้เจาะจงเลือกอำเภอเมือง 
และหน่วยงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  เนื่องจากหน่วยงาน
เหล่านี้ได้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานประเพณีบุญ
ผะเหวดและการแสดงแสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดก ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้นำเอาการแสดง แสง สี เสียง ที่
เป็นมหรสพส่วนหนึ่งในงานประเพณีบุญผะเหวด ที่จัดขึ้น
ทุก ๆ ปี 

5. วิธีดำเนินการวิจัย  

การวิจัยเรื ่องการศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยจากเอกสาร ตำราที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ และ
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์กระบวนการผลิตการแสดงและองค์ประกอบการแสดงใน
ด้านการประกอบสร้างและความสวยงามของการแสดงและเรียบเรียงเขียนเป็น
รายงานการวิจัย โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ คือ กลุ่มผู้รู ้ จำนวน 3 ท่าน กลุ่มผู้
ปฏิบัติ จำนวน 10 คน และประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน 
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.1 ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับ

ประเพณีและการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ดังนี้ 
5.1.1 กลุ่มผู้รู้ คือผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีและการแสดง

พื้นบ้านเกี ่ยวกับประเพณีบุญผะเหวด และผู ้เชี ่ยวชาญทางด้าน 
การจัดงานประเพณีบุญผะเหวด ได้แก่  

1) ดร.ฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ 
การแสดง (หมอลำ) สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

2) นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีพื ้นบ้าน) สังกัดกรมส่งเสริมวัฒนธรรม 
กระทรวงวัฒนธรรม 

3) นางกุศล สายธนู นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ 
สังกัดกลุ่มกิจการพิเศษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด 

5.1.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติ คือผู้ควบคุมดูแลการแสดงแสงสี
เสียง ได้แก ่

1) นายนรีชล สวนสำราญ ครูชำนาญการ วิทยาลัย
นาฏศิลปร้อยเอ็ด 

2) คณะครู-อาจารย์ภาคนาฏศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป
ร้อยเอ็ด จำนวน 10 คน 

3) นักแสดงการแสดงแสงสีเสียง นักเรียน-นักศึกษา 
วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จำนวน 30 คน  

5.1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป คือประชาชนทั่วไปที่ร่วม
ชมการแสดงแสง สี เสียง จังหวัดร้อยเอ็ด  
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5.2 แเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบสำรวจ เป็นการสัมภาษณ์เพื ่อหาข้อมูล

เบื้องต้นของพ้ืนที่ทำการวิจัย 
2) แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ แบบ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง และแบบสอบสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสร้าง ใช้สัมภาษณ์ กลุ่มผู้รู้ ผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล 

3) แบบสังเกต ใช้สำหรับสังเกตทั่วไป การดำเนินและ
เหตุการณ์ทั่วไป เพื่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง ในการ
แสดงแสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้หลักการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะสอดคล้อง

กับการมุ่งหมายของการวิจัย และสามารถตอบคำถามของการวิจัยได้ตามที่กำหนดไว้ 
ซึ่งมีวิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว 

1) เก็บข้อมูลรวบรวมเอกสารและงานวิจ ัยที ่ เก ี ่ยวกับประเพณี
บุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ดในด้านต่าง ๆ และกระบวนการผลิตการแสดง แสง สี 
เสียง ศึกษาเอกสารที่เกี ่ยวกับพื้นที่ในการทำงานวิจัยตลอดจนศึกษาเอกสารและ
แนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) การเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสำรวจ สังเกต สัมภาษณ์
ในเรื่องของประวัติความเป็นมาและการแสดงที่เกี่ยวข้องกับงานบุญผะเหวด จังหวัด
ร้อยเอ็ด และตำนานพระเวสสันดรชาดก 

3) การสำรวจผู้วิจัยใช้วิธีการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นจากบุคคลทั่วไปทั้ง
ภายในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่วิจัย 

4) การสังเกต แบ่งเป็น
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

4.1) สังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้เข้าร่วมฝึกซ้อมการแสดง แสง สี 
เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกทำให้ทราบถึงรูปแบบการแสดง และองค์ประกอบ
ของการแสดง แสง สี เสียง 

4.2) สังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้สังเกตจากวิดีโอของการแสดง 
แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ทำให้ทราบถึงรูปแบบการแสดงและ
องค์ประกอบของการแสดง แสง สี เสียง 

5) สัมภาษณ์ แบ่งออกได้ดังนี้ 
5.1) การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ผู ้ว ิจ ัยสัมภาษณ์ตามแบบ

สัมภาษณ์โดยสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแสดง แสง สี 
เสียง ตามพ้ืนที่ที่กำหนด  

5.2) สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง ผู้วิจัยสัมภาษณ์แบบเปิดกว้างไม่
จำกัดขอบเขตเพ่ือจับประเด็นแล้วตีความ หาความรู้ในเรื่องการแสดง แสง สี เสียง 

5.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของงานวิจัย โดย

การนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและจากข้อมูลภาคสนามที่ได้
จากการสังเกต สัมภาษณ์ มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตรวจสอบข้อมูลที่สัมภาษณ์จากกลุ่มประชากร 
2) นำข้อมูลที่ได้มาจัดหมวดหมู่ 
3) สรุปและวิเคราะห์ข้อมูลแต่ละกลุ่มจากเครื่องมือ 
4) นำข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงตามความมุ่งหมาย 
5) การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนาวิเคราะห์ 
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5.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยได้ศึกษากระบวนการผลิตแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประวัติความ
เป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด และเพื่อศึกษากระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบ
การแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ผ่านการศึกษา
แนวคิดและทฤษฎดีังภาพประกอบต่อไปนี้  
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ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 

6. ผลการศึกษา 

จากการศึกษากระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดร
ชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด พบสาระที่สำคัญดังต่อไปนี้  

6.1 ประวัติความเป็นมาประเพณีบุญผะเหวด พัฒนาการแสดง แสง สี 
เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด  

กำเนิดของบุญผะเหวดร้อยเอ็ดเริ่มมาจากวิธีคิดและการบวนการทำงาน
ของข้าราชการและเพ่ือวัตถุประสงค์ของทางราชการอย่างชัดเจนจุดเริ่มที่แท้จริงอยู่ที่
ความพยายามของทางจังหวัดร้อยเอ็ดนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่รับผิดชอบใน
ส่วนราชการที่เกี ่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ดในการคิดค้นหาลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมท้องถิ ่นของจังหวัดร้อยเอ็ด 
เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นศูนย์กลางในการจัดงานประเพณีประจำปีของทางจังหวัดให้
ยิ่งใหญ่และอลังการ ทางสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ดได้บันทึกเบื้องหลังของ
การเสาะหาประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีศักยภาพในการนำมาปรับปรุงให้เป็น
ประเพณีประจำปีหรือ “ประเพณีเอกลักษณ์” (คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึก
งานบุญผะเหวด, 2543) การจัดงานบุญผะเหวดของจังหวัดร้อยเอ็ดเริ่มขึ้นครั้งแรก 
พ.ศ. 2533 ในสมัยนายสุพร สุภสร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำเรื่องการจัด
งานประเพณีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดร้อยเอ็ดหารือในที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู ้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธาน นายวีระ 
วุฒิจำนง จึงได้นำเสนอโครงการบุญเดือนสี ่ หรือบุญผะเหวด ต่อที ่ประชุม 
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีมติเห็นชอบ กำหนดให้บุญผะเหวด 
เป็นประเพณีเอกลักษณ์จ ังหวัดร ้อยเอ็ด และให้จ ัดงานทุกปี ณ สวนสมเด็จ 
พระศรีนครินทร์ร ้อยเอ็ดและบึงพลาญชัยพร้อมแจ้งมติที ่ประชุมให้สำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติทราบและเริ่มจัดงานบุญผะเหวด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2534 เป็นต้นมา 
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6.2 พัฒนาการการแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื่องจากประเพณีบุญผะเหวด จังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการจัดการแสดงขึ้นใน

ทุก ๆ ปี ซึ่งการแสดงในแต่ละปีนั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและตามบริบท
สังคมที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น ๆ จึงทำให้เห็นพัฒนาการการแสดงที่เกิดขึ้นในแต่ละปี โดย
สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในการแสดงได้ 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้  

6.2.1 ช่วงปี พ.ศ. 2534-2535 เป็นยุคการแสดง
แบบเล่าเป็นเรื่องราวผ่านบทกลอนลำของหมอลำ ฉวีวรรณ พันธุ 
อดีตราชินีหมอลำอีสาน การจัดการแสดงบนเวทีเรื่องพระเวสสันดร
ชาดก ในปีที่ 1 และ 2 (พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2535) เครื่องแต่งกาย 
และเครื่องประดับของผู้แสดงเป็นของพื้นบ้านอีสาน ภาษาที่ใช้
และรูปแบบการแสดงก็เน้นความเป็นพ้ืนบ้านของภาคอีสาน ต่อมา
ทางจังหวัดร้อยเอ็ดได้สั ่งให้ปรับการแสดงทั้งหมดเป็นแบบภาค
กลางเพ่ือให้ผู้ชมที่มาจากต่างจังหวัดได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น  

6.2.2 ช่วงปี พ.ศ. 2538-2541 เป็นยุคการแสดง
ละครเวที แสง สี เสียง ประกอบกับเสียงเพลงและบทพากย์การ
แสดง เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538 นายมานิต ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการ
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นผู้ริเริ่มให้จัดงานพาแลงเป็นการแสดงแสง สี 
เสียง พระเวสสันดรชาดก โดยวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ได้รับ
นโยบายจากจังหวัดให้จัดชุดการแสดง แสง สีเสียง ที่เกี ่ยวกับ
ตำนานพระเวสสันดรชาดก ซึ่งรูปแบบการแสดงจะมีตัวละครเล่น
เป็นลักษณะภาพนิ่ง เพ่ือสื่อให้เห็นถึงเรื่องราวตำนานเมืองร้อยเอ็ด
และเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่องพระเวสสันดรชาดก และจะมีระบำแสดงใน
กัณฑ์นครกัณฑ์ปิดท้ายชุดการแสดง  
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6.2.3 ช่วงปี พ.ศ. 2542-ปัจจุบัน ได้มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการแสดงให้ตัวละครมีบทบาทมากขึ ้น มีการฟ้อน รำ 
สอดแทรกในแต่ละกัณฑ์ ให้ชุดการแสดงเกิดความสวยงามสมบูรณ์
แบบมากยิ่งขึ้นและมีเทคนิคการใช้แสง สี เสียง เข้ามาประกอบใน
การแสดง ซึ่งมีการนำจอฉาย (LED) ขนาดใหญ่มาเป็นฉาก เพื่อให้
สะดวกต่อการเปลี่ยนฉากในแต่ละตอน อีกทั้งยังเพิ่มบทบาทการ
แสดง ลักษณะการแสดงท่าทาง การแสดงอารมณ์ของตัวละครนั้น ๆ  
รวมถึงการแต่งกายอย่างสมจริง ให้กับนักแสดงตัวหลักและ
นักแสดงสมทบเพ่ือให้เหมาะกับยุคสมัย 

6.3. กระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด  

กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก 
จังหวัดร้อยเอ็ด วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวง
วัฒนธรรมร่วมกับกลุ่มผู้จัดการแสดง (Organizer) ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) ได้พัฒนารูปแบบการแสดง โดยมีการปรับเปลี่ยนนักแสดงนำจากนักเรียน
นักศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด เปลี่ยนเป็นดาราหรือคนมีชื่อเสียงมาเป็น
นักแสดงแทน จากการศึกษาค้นคว้า กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก ของจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่ามีการพัฒนาด้านรูปแบบการแสดงและ
องค์ประกอบต่าง ๆ เปลี่ยนไปจากเดิมตามยุคสมัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
ตามนโยบายของจังหวัด และส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ซึ่ง
ผู้วิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้  
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6.3.1 รูปแบบของบท จากการแบ่งองก์ของการแสดงนั้น 
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ผู้ประพันธ์ได้แบ่งช่วงเวลาและเหตุการณ์
สำคัญตามข้อมูลที ่ศ ึกษาจากหนังสือและใบลานที ่จาร ึกไว ้ตาม
ประวัติศาสตร์ของเรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยยึดหลักความถูกต้อง
จากการแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ในช่วงงานบุญประจำปี   
(บุญผะเหวด) และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการศึกษาหาความรู้เพ่ือ
นำมาสร้างการแสดง แสง สี เสียง ที่เกี่ยวกับประเพณีบุญผะเหวด โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงธรรมในรูปแบบแสง สี เสียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นเอกลักษณ์ของเมืองร้อยเอ็ด 
ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบของบทได้ดังนี้ 1. Act ในรูปแบบของบทการ
แสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น เป็น
เรื่องของการถ่ายทอดให้ผู้รับชมได้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของทศชาติ
ที่ 10 ชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้า โดยผ่านการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดก เพื่อให้ผู ้รับชมได้เข้าใจในเนื้อเรื ่องของ
ตำนานพระเวสสันดรชาดก จึงมีการกล่าวถึงกาลเวลาปัจจุบันในเรื่อง
ของชาวบ้านเล่าขานหรือเล่าสู่กันฟังผ่านคำผญา การแหล่ จากใบลาน
มาเชื่อมโยงกับเรื่องพระเวสสันดรชาดก ซึ่งประกอบไปด้วยองก์ทั้งหมด
จำนวน 4 องก์  ในเรื่องขององก์แต่ละองก์นั้นจะเป็นเรื่องราวในช่วงการ
เปลี ่ยนผ่านของแต่ละช่วงเวลาสำคัญที ่เกิดขึ ้นในเรื ่องของตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก ตั ้งแต่การกำเนิดพระนางผุสดี (มารดาของ 
พระเวสสันดร) ที่มาจุติยังโลกมนุษย์ ซึ่งจะมีการปรากฏช่วงเวลาสำคัญ
ในแต่ละตอนได้เป็นอย่างดี 
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6.3.2 รูปแบบการแสดง 
6.3.2.1 กระบวนท่าที่ใช้ในการแสดง กระบวนท่าที่

ใช้ในการแสดงแสง สี เสียง ผู้ออกแบบกระบวนท่าจะให้มีการตี
บทบาทตามเนื้อเรื ่องตลอดจนรูปแบบการแสดงของตัวละคร
ส่วนกระบวนท่ารำในการแสดง ได้นำเสนอการออกแบบที่
สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ หากแต่ยังคงอนุรักษ์ในรูปแบบการแสดงที่
เป็นอีสาน ดังนั้นผู้วิจัยจะขอกล่าวถึงรูปแบบของกระบวนท่าที่
ใช้ในการแสดงออกเป็น 3 แบบ ดังนี้ 

1) ท่ารำ คือการฟ้อนที่เป็นการฟ้อนแบบอิสระ
ตามจังหวะทำนองเพลงแต่ย ังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ 
การฟ้อนอีสาน  

2) ท่าเต้น เป็นการเต้นรูปแบบหนึ่งที่มีเทคนิค
เฉพาะ เช่น การ Turn Out, การจัดสมดุลของร่างกาย, การยืน
บนปลายเท้า เน้นความสง่างาม โดยควบคุมการเคลื่อนไหวของ
ร่างกายผ่านท่าทางให้พลิ้วไหวไปตามเสียงดนตรี และเครื ่อง 
แต่งกายที่มีความเฉพาะตัว  

3) ท่าทางการแสดงตามบท คือกระบวนท่าของ
ผู ้แสดง เป็นกระบวนท่าในการเคลื ่อนไหวร่างกายและลีลา
อารมณ์ตามตัวละครที่ได้รับบทบาท โดยแสดงท่าทางในการตี
บทเพื่อให้ผู้ชมสามารถรับรู้ความหมายที่ตัวละครต้องการที่จะ
สื่อ  
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6.3.2.2 ร ูปแบบการแสดงแสง ส ี เส ียงตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก ปี พ.ศ. 2563 การแสดง แสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก ประจำปี 2563 เป็นการแสดงในรูปแบบการ
แสดงประกอบ แสง สี เสียง หรือการแสดงละครประกอบแสงและ
เส ี ยง  (Dramatic light & sound show)  ซ ึ ่ ง เป ็ นการแสดง 
แบบสื่อผสมโดยเล่าถึงเรื ่องราวมหาชาติชาดก ชาติที ่ 10 ของ 
พระเวสสันดรชาดกภายใต้ชุดการแสดง “มหาชาดก ชาติที ่ 10 
มหาชาติ พระสัพพัญญู” โดยมีองค์ประกอบดังนี้  

1) โอกาสในการแสดง การแสดงแสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก จัดแสดงในงานประเพณีกินข้าวปุ้นเอาบุญ 
ผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณลานสาเกตนคร สวนสมเด็จ
พระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี เพ่ือสนอง
นโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดร้อยเอ็ด 

2) การเลือกใช้พื้นที่บนเวที หรือพื้นที่อื่น ๆ ในการ
แสดงมีบริเวณพื้นที่ใช้จัดการแสดงเป็นฉากหลักของการแสดงที่
เหมาะสมการเลือกใช้พื้นที่บนเวที หรือพื้นที่อื ่น ๆ ในการแสดง 
ผู้วิจัยขอแสดงการใช้พื้นเวทีการจัดการแสดง แสง สี เสียง ตำนาน
พระเวสสันดรชาดก การใช้เวทีบริเวณด้านหน้าและข้างล่างของเวที
เป็นสถานที่ในการจัดการแสดง ประกอบกับการใช้ จอ LED ขนาด
ใหญ่เป็นฉากหลักในการแสดง แสง สี เสียง ในรูปแบบสื่อผสมให้มี
ความตระการตาและยิ่งใหญ่ ถือเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชม
ชุดการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก ภายใต้ชุดการ
แสดง “มหาชาดก ชาติที่ 10 มหาชาติ พระสัพพัญญู” 
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6.4. องค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง 
6.4.1 กำหนดตัวละครตามเนื ้อเรื ่อง การแสดง แสง สี เสียง ตำนาน 

พระเวสสันดรชาดก โดยคัดเลือกนักแสดงจากสถานศึกษาของจังหวัดร้อยเอ็ด เช่น 
วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี
การประชุมหารือและให้สถานศึกษาจัดการแสดงมาร่วมแสดงตามผู้ที่กำกับการแสดง
ต้องการและนำผู้แสดงที่มีชื ่อเสียงในแต่ละปีมาร่วมแสดงเป็นพระเวสสันดรและ 
พระนางมัทรี  

6.4.2 เครื่องแต่งกาย  
เครื ่องแต่งกายในการแสดง แสง สี เส ียง 

ตำนานพระเวสสันดรชาดก สามารถแบ่งรูปแบบของเครื่อง
แต่งกายออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 

1) การแต่งกายแนวอนุรักษ์ นักแสดงหรือ
ตัวละครจะแต่งกายในลักษณะการแต่งแบบอีสาน โดยใช้ผ้า
พ้ืนเมืองอีสานมานุ่งห่มในแบบฉบับของคนอีสานโบราณ 

2) การแต่งกายแนวประยุกต์ นักแสดงแต่ง
กายโดยยึดหลักคล้ายนักบวชหรือฤาษี ใช้ผ้าลายหนังสัตว์ 
(ผ้าลายเสือ) ผสมผสานกับการแต่งกายแบบสมัยใหม่นุ่งห่ม
แต่ยังคงความเป็นนักบวชที่บำเพ็ญศีลอยู่ในป่า 

3) การแต่งกายแนวสร้างสรรค์ นักแสดง
แต่งกายแบบร่วมสมัยสื่อถึงการเป็นดอกบัวในสระน้ำโดยใช้
โทนสีบ่งบอกการเป็นดอกบัว 
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6.4.3 ดนตรีประกอบการแสดง 
ดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงสำหรับเล่าเรื่องราว

จะเป็นเสียงการบรรยายที ่เล่าเรื ่องตำนานพระเวสสันดร 
ประกอบกับการใช้เสียงดนตรีสมัยใหม่ และมีการสอดแทรก
เสียงพิเศษ (Sound Effect) เข้าไปในการแสดง เช่น เสียงฟ้า
ร้องฟ้าผ่า เสียงลม เสียงนกเสียงสัตว์ต่าง ๆ เสียงแตร เสียง
สังข์ เป็นต้น เพื่อให้เกิดบรรยากาศและความสมจริง ส่วน
ดนตรีที ่ ใช ้ประกอบการฟ้อนรำที ่ประกอบการแสดงใช้
เสียงดนตรีพื้นบ้านอีสาน ประกอบด้วย เสียงพิณ พิณเบส 
เสียงกลองตุ้ม เสียงกลองหาง เสียงฆ้องใหญ่ เสียงซอ เสียง
ฉาบเล็ก เสียงฉาบใหญ่ เสียงแคน เสียงฉิ่ง 

6.4.4 ฉากและอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง 
การแสดงจะมีความเสมือนจริงและเกิดความสวยงามสมบูรณ์ได้นั้น

จะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเข้ากัน ซึ่งอุปกรณ์ประกอบการแสดงก็เป็นอีก
องค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งที่จะสร้างให้การแสดงเกิดความสมจริง จึงทำให้ผู้ชมเห็น
ภาพการแสดงสามารถเข้าใจเนื้อเรื่องและมีอารมณ์ร่วมกับการแสดงได้ 

1) ฉากในการแสดง ใช้จอฉาย LED ขนาดใหญ่และระบบมัลติมิเดีย
แบบสื่อผสม 4D มาเป็นฉาก เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้อรรถรสในการรับชมและ
สะดวกต่อการเปลี่ยนฉากในแต่ละตอน 

2) อุปกรณ์ประกอบการแสดงและอุปกรณ์ประกอบฉาก อุปการณ์
ประกอบการแสดงได้แก่ คัมภีร์โบราณ เทียนไข กระบุงหาบ ใยแมงมุม ดอกลิ้นฟ้า 
ดอกสะแบง เป็นต้น 
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6.4.5 แสง สี  
หลักการออกแบบแสง สุรพล วิรุฬห์รักษ์ (2543) ได้กล่าวถึง

หลักที่ผู้ออกแบบแสง ต้องคำนึงถึงในการออกแบบแสงไว้ทั้งสิ้น 4 ประการ 
ดังนี้  

1) พื้นที่ให้แสง การแสดงมักแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนต่าง ๆ 
ดังนั้น การให้แสงจึงควรมุ่งเน้นไปที่บริเวณเหล่านั้น มิฉะนั้นจะสว่างเท่ากัน
ไปหมดทั่วบริเวณ ทำให้บรรยากาศดูกระด้าง ไม่มีความลึก 

2) ความเข้มของแสง แสงที่มีความเข้มต่างกันย่อมให้ความ
สว่างต่างกันซึ่งจะมีผล ต่ออารมณ์ในการแสดง เช่น ฉากรัก หากสว่างเกินไป
ก็จะขาดความหวานลึกซึ้งในขณะที่ฉากรบหากมืดเกินไปก็จะขาดความ
ตื่นเต้น เป็นต้น 

3) ทิศทางของแสง ทิศทางของแสงที่แตกต่างกัน ก็มีผลต่อ
อารมณ์ในการแสดงที่แตกต่างกันไป เพราะการใช้ทิศทางการส่องของแสงจะ
ทำให้เกิดเงา ให้เกิดความสว่างที่ตัดกันมาก หรือทำให้เกิดภาพที่นุ่มนวลก็ได้ 
นอกจากนี้ทิศทางของแสงอาจให้ความหมาย เช่น มีแสงส่องขนานลงมาท่ี
พื้น และให้ผู้แสดงเคลื่อนกายเข้าไปหา ก็จะให้ความรู้สึกของการแสวงหา 
หรือความหวังก็ได้ 

4) สีของแสง สีเป็นสิ่งที่สร้างบรรยากาศของธรรมชาติ เช่น 
ฉากพระอาทิตย์อัศดง ท้องฟ้าจะเป็นสีม่วงอ่อนครามปนส้ม หรือสี อาจ
สร้างอารมณ์ให้คนดูคล้อยตามได้แต่โดยปกติการแสดงแบบสมจริงจะไม่
นิยมใช้สีของแสงมากนัก เว้นแต่เป็นสีเพื ่อสร้างบรรยากาศสมจริงตาม
ธรรมชาติเท่านั้น ข้อควรระวังเรื่องการใช้สีของแสงคือ สีของแสงสามารถ
เปลี่ยนสีจริงของวัตถุได้ โดยเฉพาะสีของเสื้อผ้า ยกตัวอย่างเช่น เสื้อผ้าสี
เขียว หากให้แสงสีแดงเสื้อผ้านั้นจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไหม้ เป็นต้น 
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7. สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื ่องกระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ งานประเพณีบุญผะเหวดเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2534 โดย
นายสุพร สุภสร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในขณะนั้น ซึ่งได้มี
การหารือกับหน่วยงานราชการจังหวัดและการท่องเที ่ยงแห่ง
ประเทศไทย จึงมีมติประชุมจากคณะอนุกรรมการวัฒนธรรม
จังหวัดร้อยเอ็ดเห็นชอบกำหนดให้บุญผะเหวดเป็นประเพณีที่
สำคัญต่อจังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้กำหนดการจัดงานในช่วงต้นเดือน
มีนาคมเป็นวันปฏิบัติบุญเป็นประจำทุกปี 

พัฒนาการการแสดงตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัด
ร้อยเอ็ด สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ช ่วงท ี ่  1 พ.ศ. 2534-2535 การแสดงตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก มีลักษณะการแสดงเป็นการการเล่าเรื่องราว
ผ่านบทกลอนของหมอลำฉวีวรรณ พันธุ์ อดีตราชินีหมอลำอีสาน 
โดยมีการแต่งกายในแบบฉบับพื้นบ้านอีสานอย่างชัดเจนและมี 
การใช้ภาษาที ่เป็นภาษาท้องถิ ่นของชาวอีสาน ซึ ่งต่อมาได้มี  
การปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยเปลี่ยนภาษาที่ใช้ในการแสดงเป็น
ภาษาทางราชการเพื ่อให้ผู ้ร ับชมที ่มาจากต่างถิ ่นได้เข้าใจใน 
เนื้อเรื่องที่ถ่ายทอดเพ่ิมมากขึ้น 

ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2538-2541 เป็นยุคทีม่ีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการแสดงเป็นละครเวทีแสง สี เสียงโดยมีแพลงเข้ามา
ประกอบพร้อมกับบทพากย์ในการแสดงดังกล่าว ซึ่งนายมานิต 
ศิลปอาชา ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดในสมัยนั้น เป็นผู้ริเริ่มให้จัด
งานพาแลงควบคู ่ก ับการแสดงละครเวที แสง สี เส ียงเร ื ่อง 
พระเวสสันดรชาดก รูปแบบการแสดงละครเวทีนั้นจะมีนักแสดงทำ
การแสดงคล้ายภาพนิ่งเป็นตอน ๆ โดยในช่วงสุดท้ายของการแสดง
จึงจะมีระบำประกอบการแสดงในช่วงปิดท้าย 

ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2542–ปัจจุบัน รูปแบบการแสดงนั้นมี
การปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นอีกครั้งซึ่งตัวละครที่ได้ทำการแสดงจะมี
บทบาทเพิ่มมากขึ้น มีการเคลื่อนไหวตามลักษณะของการแสดง
บทบาทสมมุติ โดยในแต่ละกัณฑ์นั ้นได้มีการแสดงทางด้าน
นาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสอดแทรกเข้าไปด้วย 
ทั้งนี้ยังมีการเพิ่มเทคนิคพิเศษให้มีความสมจริงคือการนำจอแสดง
ภาพ LED ที่ทำเป็นฉากหลังให้มีการปรับเปลี่ยนตามฉากในแต่ละ
กัณฑ์เพ่ือเพ่ิมความอรรถรสให้แก่ผู้รับชมเพ่ิมมากขึ้น 
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กระบวนการผลิตการแสดงและองค์ประกอบการแสดงแสง 
สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบไปด้วย
บทบาทที่ใช้ในการแสดงที่มีโครงสร้างในการสร้างสรรค์การแสดง
ดังนี้ รูปแบบของบท เกิดจากผู้ประพันธ์บทนั้นได้ศึกษาจากหนังสือ
และใบลานซึ ่งม ีการแบ่งช ่วงเวลาตามเหตุการณ์สำคัญตาม
ประวัติศาสตร์ของเรื ่องพระเวสสันดรชาดก โดยยึดหลักความ
ถูกต้องจากการแสดงพระธรรมเทศนา ในเรื่องของรูปแบบการแสดง
มีกระบวนท่าที่ใช้ในการแสดง 2 รูปแบบดังนี้ กระบวนท่าที่ 1 คือ
การแสดงที่ทำตามบทบาทที่ได้รับของเนื้อเรื่องนั้น ๆ กระบวนท่าที่ 
2 คือท่ารำที่ใช้ในการแสดงซึ่งเป็นการออกแบบและสร้างสรรค์
ขึ้นมาใหม่โดยยังคงอนุรักษ์การแสดงพ้ืนบ้านอีสานไว้ คือ ท่ารำเป็น
การฟ้อนแบบอิสระตามจังหวะทำนองเพลง ท่าเต้นเป็นการเต้นโดย
มีเทคนิคเฉพาะ เช่น การยืนบนปลายเท้า การจัดความสมดุลของ
ร่างกายโดยควบคุมการเคลื่อนไหวไปตามเสียงดนตรี ท่าทางการ
แสดงตามบท คือการเคลื่อนไหวร่างกายตามอารมณ์ของตัวละครที่
ได้รับบทบาทเพื่อให้ผู้ชมรับรู้ความหมายของอารมณ์นั้น ๆ รูปแบบ
ของการแสดง แสง สี เสียง ในปี พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เป็นการ
แสดงแบบสื่อผสมเล่าถึงเรื ่องราวมหาชาติชาดกชาติที่ 10 โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ โอกาสที่ใช้ในการแสดงจัดแสดงในงานประเพณี
กินข้าวปุ ้นเอาบุญผะเหวดฟังเทศน์มหาชาติ ณ บริเวณลาน 
สาเกตนครในช่วงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี โดยมีการเลือกใช้พื้นที่
บนเวทีและพื้นที่อื ่น ๆ ตามความเหมาะสมประกอบกับการใช้จอ 
LED ขนาดใหญ่เป็นฉากหลักในการแสดงเพื่อความตระการตาและ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาชมมากยิ่งขึ้น 
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องค์ประกอบการแสดง แสง สี เสียง มีการกำหนด
ตัวละครตามเนื้อเรื่องโดยนำนักแสดงที่มีชื่อเสียงมาร่วม
แสดงเป็นพระเวสสันดรชาดกและพระนางมัทรี เป็นต้น 
เครื่องแต่งกายสามารถแต่งกายในลักษณะของการแต่ง
แบบอีสานหร ือการแต ่งกายแบบประย ุกต ์ท ี ่ม ีการ
ผสมผสานแบบสมัยใหญ่และดั้งเดิมเข้าด้วยกันทั้งนี ้ยัง
สามารถแต่งการแบบร่วมสมัยได้อีกด้วย ดนตรีนิยมใช้
เครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานผสมผสานกับดนตรีสมัยใหม่
เพื่อความสมจริงมากยิ่งขึ้น ฉากและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
แสดงมักนิยมใช้อุปกรณ์ที ่เกี ่ยวข้องเนื ้อเรื ่องที ่ใช ้ใน 
การแสดงเช ่น ค ัมภ ีร ์โบราณ ใยแมงมุม ดอกลิ ้นฟ้า  
ดอกสะแบง เป็นต้น 
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8. อภิปรายผลการศึกษา 

จากการดำเนินการวิจัยและการศึกษาเรื ่อง 
กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เส ียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า ประวัติ
ความเป็นมาประเพณีบุญผะเหวดของจังหวัดนั้นได้เกิด
จากความร่วมมือของหน่วยงานหลาย ๆ ฝ่าย ซึ่งจัดขึ้น
เพื ่อให้เป็นเอกลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที ่ยวให้
จังหวัดร้อยเอ็ด และให้มีผู ้ที ่สนใจเข้ามาท่องเที ่ยว
ในช่วงเทศกาลมากยิ่งขึ ้น ซึ่งตั ้งแต่ในปี พ.ศ. 2534-
2563 นั้น ได้มีช่วงเวลาในการเปลี่ยนแปลงระบบการ
จัดงานที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ ้น ซึ่งในอดีตการแสดง
ธรรมเทศนาในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกนั้น จะเป็น
การถ ่ายทอดจากการแสดงธรรมเทศนาสำหรับ
พระภิกษุและพุทธศาสนิกชนเพียงอย่างเดียว แต่เมื่อมี
ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานและหลายฝ่ายจึงได้
เกิดการแสดงแสง สี เสียง ที ่ทำให้พุทธศาสนิกชน 
ที ่เป็นผู ้ท ี ่สนใจมาตั ้งแต่ดังเดิม และยังได้ขยายสู่
กลุ่มเป้าหมายใหม่ในการรับชมมากยิ่งข้ึนอีกด้วย 

จากข้อค้นพบที่เกิดจากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจากการวิจัยในครั้ง
นี้ ผู้วิจัยสามารถสรุป องค์ความรู้ในเรื่อง กระบวนการผลิตการแสดง แสง สี เสียง 
ตำนานพระเวสสันดรชาดกจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดังนี ้ ประเพณีบุญผะเหวด หรือ 
บุญมหาชาติ คืองานมหากุศลที ่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าใน
พระพุทธศาสนา ซึ่งชาวร้อยเอ็ดยึดถือและปฏิบัติกันมาช้านาน ดังนั้นประชาชนชาว
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ร้อยเอ็ดจึงถือเป็นงานประเพณีให้ความสนใจ ร่วมกระทำบำเพ็ญบุญ และได้อนุรักษ์
เป็นวัฒนธรรมและประเพณีให้อยู่คู่จังหวัดร้อยเอ็ดสืบมาจนถึงอนุชนรุ่นหลังให้เห็น
คุณค่าและอนุรักษ์เป็นวัฒนธรรมสืบไป จึงสอดคล้องกับเอกรินทร์ พ่ึงประชา (2545: 
16) ได้กล่าวถึงแนวคิดประเพณีประดิษฐ์ของฮอบส์บอว์ม (Hobsbawm) ว่าประเพณี
ประดิษฐ์ เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมรูปแบบหนึ่ง ที่ก่อตัวขึ้นจากการหยิบยกวัตถุ
โบราณ (ancient materials) ทางวัฒนธรรม อาทิ เรื ่องราวทางประวัต ิศาสตร์
พิธีกรรม งานเฉลิมฉลอง และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ทางสังคมที่อ้างอิงอดีต ที่สัมพันธ์กับ
สังคมของตนเอง แล้วนำมาตีความใหม่แล้วสร้างขึ ้นเพื ่อรับใช้สังคมในขณะนั้น
ขณะเดียวกันก็มีการแสวงหาความหมายวัตถุดิบทางวัฒนธรรมใหม่หรือการอ้างอิง
ใหม่ นำมาปฏิบัติเพื่อให้เป็นรูปแบบใหม่เพื่อจุดมุ่งหมายร่วมบางอย่างในช่วงเวลาที่
สังคมกำลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลง ทั้งในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม
ในขณะที่การอ้างอิงวัตถุดิบโบราณทางวัฒนธรรม ในขณะเดียวกันประเพณีบุญผะเหวด
ได้มีการแสดงแสง สี เสียง เข้ามาประกอบกับงานประเพณีนี้ขึ้น โดยมีการจัดงาน
พาแลงในช่วงกลางคืนควบคู่กับการจัดงานแสดง แสง สี เสียง ซึ่งกระบวนการผลิต
การแสดง และองค์ประกอบการแสดงแสง สี เสียง ตำนาน พระเวสสันดรชาดก
จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เกิดขึ้นในการศึกษางานวิจัยนี้ สอดคล้องกับ วิลาสินี น้อยครบุรี
(2560) “เรื่อง การจัดการแสดงแสง เสียง ชุดพนมรุ้ง มาเทวาลัย” ในประเพณีขึ้นเขา
พนมรุ้งที่ส่งผลให้เกิดการจัดการแสดงแสง เสียง ชุด “พนมรุ้งมหาเทวาลัย” โดย
กำหนดรูปแบบการแสดงและกระบวนการจัดการที่ก่อให้เกิดการแสดง แสง เสียง แต่
ในการศึกษางานวิจัยครั้งนี้ยังมีข้อแตกต่างกับงานวิจัยของวิลาสินี น้อยครบุรี ในเรื่อง
ของเทคนิคพิเศษที่ใช้ในการแสดง แสง สี เสียง เรื่องพระเวสสันดรชาดก โดยเกิดข้อ
ค้นพบในงานว ิจ ัยตามรายละเอียดดังต ่อไปนี ้  การแสดงแสง ส ี เส ียง เร ื ่อง
พระเวสสันดรชาดก ได้มีวิวัฒนาการในการแสดงและเทคนิคในการแสดงพิเศษเกิดขึ้น
โดยมีการใช้เทคนิคสื่อผสมประกอบกับการในจอ LED เพื่อทำเป็นฉากที่เสมือนจริง



 102 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 
 
และมีมิติมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้การแสดงแสง สี เสียงได้เพิ่มอรรถรสในการรับชมการแสดง
ให้กับผู้ที่ได้รับชมเพ่ิมขึ้นจากเดิมและนอกเหนือจากเทคนิคพิเศษที่เกิดขึ้น การแสดง
แสง สี เสียง ได้มีการผสมผสานในเรื่องของความเป็นร่วมสมัยในการแสดง มีทั้งการใช้
นักแสดงที่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการร้องหมอลำและพูดผญาเข้ามาให้ 
ผู้รับชมได้รับรู้ถึงความเป็นอีสานและมีการผสมผสานการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ
ทั้งทางด้านนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์อีสานและนาฏศิลป์สากลประกอบกันให้มีความ
ร่วมสมัยเพ่ิมมากขึ้น 

สรุปจากการศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตการแสดง แสง สี 
เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัยมีความ
ประสงค์จะศึกษาประว ัต ิความเป็นมาประเพณีบ ุญผะเหวด 
พัฒนาการแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัด
ร้อยเอ็ด และศึกษากระบวนการผลิตการแสดง และองค์ประกอบ
การแสดง แสง สี เสียง ตำนานพระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด 
เพ่ือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงด้านการแสดง เพ่ือสามารถทำ
ให้ผู้ที่สนใจสร้างสรรค์การแสดง แสง สี เสียง นั้น ได้เกิดการพัฒนา
เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจและยังเป็นเอกลักษณ์ทางทุนวัฒนธรรมของ
จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านวิชาการและ
ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจจะศึกษาต่อไปได้ใน
อนาคต 
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9. ข้อเสนอแนะ 

1) ประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ชี้เห็นถึงการ
ปรับเปลี่ยนแนวความคิดและความเชื่อของพิธีกรรมจากที่เคย
เน้นเรื่องการให้ทาน กรรม และชาตินี้ชาติหน้าให้กลายมาเป็น
ของเรื่องบริจาค ดังนั้นประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดจึงมีความ
ศรัทธาในเรื่องพระพุทธศาสนา และประเพณีบุญผะเหวด จังหวัด
ร้อยเอ็ด จึงควรมีการศึกษาเก็บบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อให้เห็นถึง
มรดกภูมิปัญญาที่ควรค่าแก่การรักษา  

2) ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลกระบวนการผลิตการ
แสดง และองค ์ประกอบการแสดง แสง ส ี  เส ียง ตำนาน 
พระเวสสันดรชาดก จังหวัดร้อยเอ็ด และประเพณีวัฒนธรรมของ
ชาวอีสานที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ไปประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็น
ผลงานการแสดง เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มคุณค่าทางด้าน
ศิลปะการแสดงของชาวอีสานให้มีการพัฒนาในด้านการแสดง 
แสง สี เสียง ไปตามยุคสมัยปัจจุบัน 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งเพื่อพัฒนาสู่ประเด็นวิจัยต่อเนื่อง จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การลงพื้นที่ภาคสนามแบบเจาะจำนวน 2 พื้นที่ใน
จังหวัดสกลนคร คือ วัดถ้ำเสี่ยงของ และป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว สะท้อนความเป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนนอกจากเป็นพื้นที่ป่าที่ความอุดมสมบูรณ์ และลักษณะเด่น
เชิงพื้นที่แล้ว จากประวัติศาสตร์ ชุมชนมีการประกอบสร้างพื้นที่ความศักดิ์สิทธิ์ใหม่
ตามความเชื่อทางศาสนาและสิ่งเหนือธรรมชาติ ทำให้พื้นที่นั้นถูกกันเป็นเขตหวงห้าม
และการอนุรักษ์คงไว้ บทความนี้เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์บริบทชุมชน และ
สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่ส ่งผลต่อการจัดการทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ หลายชุมชนตื่นตัวมีการจัดการตนเองในพ้ืนที่
ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งผลต่อรูปแบบ
การจัดการป่าที ่หลากหลาย ทั ้งในที ่ดินของรัฐ ที ่ส่วนบุคคลและธรณีสงฆ์ เพ่ือ
ประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยเน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วม  

คำสำคัญ: พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, จังหวัดสกลนคร 
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ABSTRACT 

This article is a development part for further continuing research 
issues. Searching related literature as well as surveying two specific areas 
in Sakon Nakhon Province: Tham Siang Khong Temple and Ban Bo Kaeo 
Herbal Forest were applied for data collection. According to the acquired 
data, the two areas are reflected not only as a sacred area but also as a 
fertile forest and a notable spatial area. Based on the history, people in 
the former time had constructed many new areas as a sacred zone due 
to religious and supernatural belief. Therefore, these zones became a 
restricted and preserved area ever since. This article comprehended and 
analyzed community context including examined several changing 
situations effecting the community on their natural resources and 
environmental management, especially forest resources. The field survey 
results showed that many communities are eager to manage their sacred 
zones in accordance with their religious belief and local wisdom. 
Definitely, it leads to diversity of forest management in state and private 
lands and also monastery properties. Obviously, construction of a sacred 
area leads to the communities’ participatory process in forest resources 
management. 

Keywords: Sacred Areas, Natural Resources and Environmental    
       Management, Sakon Nakhon Province 
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1. บทนำ 

แนวคิดที่ยึดมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลาง (Anthropocentric 
view) เป็นทัศนะที่มองมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อครอบครองและ
เป็นนายเหนือธรรมชาติ พื้นฐานรากคิดจากวัฒนธรรมตะวันตก 
ยกย่องสิ่งเหนือธรรมชาติของมนุษย์ศาสนายิวและคริสต์เชื่อความ
เป็นเจ้าเหนือธรรมชาติ กลายเป็นความชอบธรรมในการดูดซับ 
เอาประโยชน์ แนวคิดลักษณะดังกล่าวมีอิทธิพลต่ออุดมการณ์  
และปรัชญาต่าง ๆ ที ่ต ้องการเอาชนะและควบคุมธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้ได้ (เนื่องน้อย บุญยเนตร, 2537: 33-34) มนุษย์จึง
มีการประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อรับใช้และแสวงหาความสะดวกสบาย 
เอาทรัพยากรธรรมชาติมาสนองความต้องการ ดังนั ้นความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่จึงมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง อุตสาหกรรมถูกพัฒนาอย่างเข้มข้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 
17 เป็นต้นมา (ประเวศ อินทองปาน, 2560: 23) เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของมนุษย์ ดังนั้นแนวทางการพัฒนาดังกล่าวสร้าง
ความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม ทัศนคติและพฤติกรรมที่ขาดจริยธรรม ความรับผิดชอบ
ต่อสรรพสิ่ง ปัญหานิเวศวิทยาจึงกลายเป็นปัญหาสังคมโลก ดังนั้น
ทศวรรษ 1990 เกิดสภาวะอากาศเปลี ่ยนแปลงอย่างร ุนแรง 
กลายเป็นประเด็นทางการเมืองว่าด้วยเรื ่องสิ ่งแวดล้อมขึ ้นมา 
(พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) และคณะ, 2558: 33-34) ส่งผลต่อ
กระแสความสนใจในสถานการณ์ปัญหาและมุ่งเน้นเพื่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง  
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ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศที่หลากหลายโดยเฉพาะ
ทรัพยากรป่าไม้ที่เชื่อมโยงกับระบบนิเวศอื่น ๆ มีนโยบายด้านการขยายพื้นที่ป่าไม้
ภายในปี 2569 เพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็น 25% ของพื้นที่ประเทศตามวิสัยทัศน์ใหม่
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2560) ซึ่งสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องการให้ประเทศไทยมี
พื ้นที ่ป่าทั ้งหมด 40% ของพื้นที ่ประเทศ และพื้นที ่ป่าสำหรับใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจอีก 15% (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2564) 
โดยมูลนิธิสืบนาคะเสถียรรายงานสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่า
ไม้ทั ้งหมดประมาณ 31% หรือ 102 ล้านไร่ ป่าอนุรักษ์ประมาณ 22% ซึ ่งหาก
ต้องการให้ครบ 25% ต้องเพิ่มพื้นที่ป่าอีกราว 7 ล้านไร่ ภายใต้กฎหมายอนุรักษ์ที่
เข้มแข็ง คือ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฉบับใหม่
ประกาศเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา” (สำนักข่าวสิ่งแวดล้อม, 2564) 
ดังนั้นแนวทางดังกล่าวกำหนดให้มีการรักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศ แม้รูปแบบ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมากว่า 3 ทศวรรษ ยังคงเป็นการดำเนินการตาม
นโยบายเชิงหลักการเท่านั ้น ไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพลด
น้อยลง การใช้สิทธิ์เหนือพ้ืนที่และการละเมิดสิทธิชุมชนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ได้ส่งผล
ต่อการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้แต่อย่างใด (อานันท์ กาญจนพันธุ์, 2544) ขณะเดียวกันหลาย
ชุมชนมีวิถีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานทางวัฒนธรรม
สอดคล้องบริบทชุมชน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารหรือการใช้ประโยชน์ และ
ตระหนักถึงสภาวะโลกร้อนท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงควบคู่กัน สิ่ง
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เหล่านี้จึงทำให้ชุมชนมั่นใจว่าเป็นแนวทางที่ถูกต้อง เกิดกำลังใจรักษาภูมิปัญญา 
และป่าศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งกระแสทางด้านสิ่งแวดล้อมของปัจจุบัน (ธันวา ใจเที่ยงและ
ธเรศ ศรีสถิต, 2558: 142) 

จังหวัดสกลนคร เป็นหนึ่งพื้นที่เป้าหมายในการเพิ่มพื้นที่ป่า เนื่องจากมี
ความหลากหลายของระบบนิเวศวิทยาที่อุดมสมบูรณ์นำมาซึ่งการยกระดับเป็นเมือง 
3 ธรรม ได้แก่ 1) ธรรมชาติ คือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 2) ธรรมมะ 
คือเกจิอาจารย์ และวัดต่าง ๆ ที่สำคัญ 3) วัฒนธรรม คือศาสนาและการท่องเที่ยว 
ดังนั้นป่าไม้จึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติหนึ่งที่ถูกส่งเสริมเพื่อขยายพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว เมืองสมุนไพรและการท่องเที ่ยว และจากกระแสการตื ่นตัวในการ
ประกาศใช้ พรบ.ป่าชุมชนเมื่อปี 2562 ทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันขึ้นทะเบียนป่าชุมชน
ทั้งสิ ้น 45,279-3-97 ไร่ หรือจำนวน 462 แปลง1 (กรมป่าไม้, 2564) ซึ่งต้องทำ
แผนการจัดการป่าภายใน 2 ปี หากไม่ดำเนินการจะถูกเพิกถอนโดยอัตโนมัติ 
กระบวนการทำงานที่ผ่านมาของรัฐไม่ได้ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
ชุมชนถูกมองเป็นเครื่องมือหนึ่งในกระบวนการทำงานของรัฐเท่านั้น ขณะเดียวกันมี
หลายชุมชนมีรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งระบบโดย
ชุมชนเอง เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัญหาและการใช้ประโยชน์มีการผสมผสาน
ความคิด ความเชื่อและภูมิปัญญากลายเป็น “พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์” ได้แก ่วัดถ้ำเสี่ยงของ 
และป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่กรณีศึกษา การจัดการบนพื้นฐานความ
เชื่อทางพระพุทธศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออำนาจเหนือธรรมชาติ เพื่อสนองต่อ
การแก้ไขปัญหาระบบนิเวศและความต้องการของชุมชน การให้คุณค่าไม่ได้จำกัด
เฉพาะมองว่าเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เหมาะแก่การอนุรักษ์อย่างเดียวแต่ถูกให้เป็นพ้ืนที่ 

1 พื้นที่ในการดูแลของกรมป่าไม้ ได้แก่ พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 13,083-0-9 ไร่, พื้นที่ป่า พรบ.2484 จำนวน 
19,771-0-47 ไร่ และพื้นที่ นสล. จำนวน 12,425-3-41 ไร่ 
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เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือนและชุมชน
เสมือนพ้ืนที่สามัญทั่วไป ได้แก่ แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ การเก็บ
หาผลผลิตจากป่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วิถีวนเกษตร เกษตร
ปลอดสารพิษ และแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
ซึ่งเป็นการต่อยอดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างแรงจูงใจ 
ที่ดีและการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรส่วนท้องถิ่น
เป็นอย่างดี ส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่
ป่า สุขภาวะที่ดีและสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งถือได้ว่า
เป็นรูปแบบหนึ่งของความพยายามปรับตัวจากการเรียนรู้
ผสมผสานความคิดความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบท
ร่วมสมัยอย่างเท่าทัน ฐานะผู ้ปฏิบ ัต ิการท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงของระบบโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 

จากเหตุผลดังกล่าว ผู้เขียนมุ่งเน้นเพ่ือทำความเข้าใจ 
วิเคราะห์บริบทชุมชน และสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
ส่งผลต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
เป็นแนวทางศึกษาหรือต่อยอดประเด็นการวิจัยต่อเนื่อง สร้าง
ชุดความรู้หนึ่งของจังหวัดสกลนครเพื่อส่งเสริมกระบวนการมี
ส่วนร่วมและลดสถานการณ์ความขัดแย้งของสังคม ส่งผลต่อ
ประสิทธ ิภาพด้านการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมโดยภาพรวมของประเทศต่อไป 
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2. ผลการศึกษา 

2.1 พื้นที่ต้นน้ำพุง จังหวัดสกลนคร: ข้อค้นพบจากปัญหาและข้อถกเถียง
สู่รูปธรรมการจัดการพื้นที่ 

บทความว ิชาการนี ้  เน ้นกล ่าวถึงทร ัพยากรธรรมธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตลอดทั้งองค์ประกอบของระบบนิเวศได้แก่ ดิน 
แหล่งน้ำ และอากาศ เป็นสิ่งที่มนุษย์หรือชุมชนท้องถิ่นสามารถนำมาบริหารจัดการ
และใช้ประโยชน์ หล่อเลี้ยงวิถีชีวิต โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ที่เชื่อมโยงสู่ระบบนิเวศ
อื่น ๆ ทั้งเป็นแหล่งอาหารและมีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ บทบาทหนึ่งของ
ผู้เขียนคือนักวิจัยและนักวิชาการท้องถิ่น ที่ได้มีประสบการณ์การวิจัยอย่างต่อเนื่อง
ระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา ได้มีการศึกษารูปแบบและการจัดการป่าทั้ง
จากการทบทวนวรรณกรรม วิจัยและงานบริการวิชาการ พบว่าในระดับชุมชนมาถึง
จุดเปลี่ยนของแนวคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกับ
พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในระดับประเทศไทย เพราะการบริหารแบบรวมศูนย์รัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว 
ประสิทธิภาพจะไม่เกิดขึ้นเท่าที่ควร เพราะชุมชนท้องถิ่นไม่ได้ถูกส่งเสริมกระบวนการ
มีส่วนร่วม ชุมชนขาดจิตสำนึกร่วมฐานะเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศส่งผลต่อการ
จัดการพื้นป่าที่อย่างยั่งยืน จากการสังเคราะห์ข้อมูลระดับพื้นที่พบข้อจำกัดหลาย
ประการดังนี้ 

1) การละเมิดสิทธิชุมชน ขาดหลักธรรมมาภิบาล มีการแยกคนออก
จากป่า ซึ่งหมายถึงกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ป่า มีความพยายามกันพื้นที่ไม่ให้
ชุมชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตปกติได้ ขณะเดียวกันก็ไม่มีมาตรการหรือ
บทลงโทษเรื่องการบุกรุกพ้ืนที่ได้ 

2) การพัฒนาไม่สอดคล้องกับบริบทชุมชน การทำกิจการหรือ
กิจกรรมใดแล้วแต่ที ่ไม่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ขาด
การศึกษาชุมชนและส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การปลูกยูคาลิปตัสในเขต
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พื้นที่สูงหรือรอยต่อระหว่างหมู่บ้าน นอกจากชุมชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ร่วม แล้วยังไม่
นำพาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพต่อพ้ืนที่  

3) แนวเขตพื้นที่ไม่ชัดเจน มีการซ้อนทับเรื ่องแนวเขต ทั้งระหว่าง
หน่วยงานกันเอง และระหว่างชุมชนกับชุมชน ส่งผลต่อการดำเนินงาน หรือการ
ปฏิบัติตัวของชุมชนเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้พ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่
รอยต่อระหว่างเขตการปกครอง ตลอดทั้งหน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร มาตรการในควบคุมรุกล้ำพื้นที่ที่ชัดเจน สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการจัดการและ
แผนพัฒนาพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

2.1.1 การจัดการป่าสะท้อนวิถีชีวิตและสร้างรูปธรรมระดับพื ้นที่
หลากหลายมิต ิ

อย่างไรก็ตามด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์หรือทำเลที่ตั้งของชุมชนอยู่บน
พื้นที่สูงและรายล้อมด้วยความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
พื้นที่ป่าไม้และแหล่งน้ำธรรมชาติ ทำให้ชุมชนมีความสนใจเรียนรู้การใช้วิถีชีวิตให้
สอดคล้องกับลักษณะของพ้ืนที่ และเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาชุมชน หากหน่วยงาน
ให้การส่งเสริมโดยเฉพาะด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพราะที ่ผ่านมาชุมชน
ตระหนักรู้ถึงคุณค่าที่เกิดขึ้น จากพ้ืนที่ป่าหลากหลายมิติดังนี้ 

1) มิติความมั่นคงทางอาหาร เพื่อการดำรงอยู่ของวิถีชีวิตและความ
มั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอย่างบูรณาการทั้งในระดับครัวเรือน
และชุมชน จากงานศึกษาของ ภัชราภรณ์ สาคำ และคณะ (2559) พบว่า การจัดการ
ความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชนครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ประการ ได้แก่ (1) 
ความพอเพียงในปริมาณของอาหาร ชุมชนสามารถมีอาหารหรือการใช้ผลผลิตจากป่า
เพื่อการบริโภคในครัวเรือน มีการถนอมอาหารและการแปรรูปไว้นอกฤดูกาลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างพอเพียง (2) ชุมชนสามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ได้ แม้พ้ืนที่ป่าอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ทั้ง
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เพื ่อจัดทำโครงการจัดตั ้งป่าชุมชนและนิเวศบริการอื ่น ๆ (3) ตอบสนองการใช้
ประโยชน์อย่างมีสุขภาวะความเป็นอยู ่ที ่ดีทางโภชนาการจากการได้รับอาหาร
ธรรมชาติและสมุนไพรอย่างปลอดภัย และ (4) เสถียรภาพด้านอาหาร ในปริมาณที่
เหมาะสมตามฤดูกาลและสามารถเก็บหาเพื ่อเสริมสร้างรายได้อย่างต่อเนื ่อง 
ขณะเดียวกันชุมชนมีการปรับตัวท่ามกลางสภาวะวิกฤติรอบด้านหรือสภาพ
ภูมิอากาศที่ไม่เหมาะสม เกิดความไม่มั่นคงทางอาหาร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง
ความมั่นคงทางอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organization of the United Nations-FAO) ชุมชนมีดัชนีตัวชี้วัดด้าน
ความมั่นคงอาหารที่หลากหลาย จากความสัมพันธ์กับมิติการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
เศรษฐกิจ ยังสามารถที่จะบรรเทาได้เนื่องจากสถานะความมั่นคงอื่น ๆ ได้แก่ แหล่ง
พื้นที่ต้นน้ำ แหล่งเชื้อเพลิง และนิเวศบริการในรูปแบบต่าง ๆ และตัวชี้วัดฐานะเป็น
เครื ่องมือในการสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ ่มและชุมชน 3 ส่วนได้แก่ 1) ดัชนี
กระบวนการ (Process Indicator) คือ จำนวนพื้นที่ป่าที่หลากหลายรองรับอุปทาน 
หรือการใช้ประโยชน์ของชุมชนทั้งในแง่ความเชื่อทางวัฒนธรรม การเก็บหาผลผลิต
เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและการสร้างรายได้เสริม เนื่องจากบางครัวเรือนไม่มีที่ดิน
ทำกินจึงต้องพึ่งพาระบบตลาด ดังนั้นจึงหารายได้จากป่าเพื่อการยังชีพจึงถือว่า
ทรัพยากรป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญบางครัวเรือนมากกว่าร้อยละ 90 สำหรับ
บางครัวเรือนมีการปรับตัวจากสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
ส่งผลต่อปริมาณ ทำให้มีการแปรรูปหรือถนอมอาหารไว้นอกฤดูกาล 2) ดัชนีผลได้
จากการบริโภค/ผลลัพธ์ (Outcome Indicator) ทุกครัวเรือนได้บริโภคผลผลิตจาก
ป่าทุกฤดูกาล แต่ปริมาณมากน้อยขึ้นอยู่กับสมาชิกในครัวเรือนและความต้องการลด
ภาระค่าใช้จ่าย 3) ดัชนีเชิงโครงสร้าง (Structural Indicator) เนื่องจากป่าชุมชนอยู่
ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและที่ดินสาธารณะประโยชน์  (นสล.) ภายใต้ความ
รับผิดชอบของกรมป่าไม้และกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ ทำให้มีนัยยะที่จะสามารถ
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เก็บหาผลผลิตของป่าหรือเนื้อไม้ในปริมาณที่เหมาะสม ขณะเดียวกันเป็นพื้นที่ที่
สมาชิกในชุมชนสามารถพึ่งพิงผลผลิตจากป่าได้ตลอดทั้งปี ดังนั้นทรัพยากรป่าไม้จึง
เป็นของ “หน้าหมู่” ที่สามารถเข้าถึงหรือใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง 

2) มิติความหลากหลายทางชีวภาพ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของ
พื้นที่ป่าที่เกิดขึ้น สิ่งที่ตามมาคือความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ สัตว์ป่าหรือ
แมลง ส่งผลต่อระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์และเหมาะสม มีอาหารธรรมชาติเพียงพอ
ต่อการบริโภคในครัวเรือนและชุมชน ทั้งสามารถสร้างรายได้เสริม ได้แก่ พืชผักป่า 
เห็ด สมุนไพรต่าง ๆ อาหารธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างมากมาย ตลอดทั้งสามารถเป็น
ทำเลเลี้ยงสัตว์หรือที่พักสัตว์ เพราะนอกจากข้อจำกัดเรื่องพ้ืนที่ทำกินชาวบ้านมีการ
เลี้ยงสัตว์ร่วมด้วย ได้แก่ วัว และควาย 

3) มิติทางด้านสังคมและชุมชน การพัฒนารูปแบบการจัดการที่
เกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่งผลต่อการสะสมความรู้ ความคิด กลายเป็นองค์ความรู้
และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ซึ่งมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา ตลอดทั้งสมาชิกนอกจาก
ได้เรียนรู้ร่วมกันส่งผลต่อจิตสำนึกร่วม ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน สะท้อนพลัง
ทางสังคมในการขับเคลื่อนอย่างสร้างสรรค์หรือต่อยอดการพัฒนาชุมชนด้านอื่น ๆ 
ต่อไป อย่างไรก็ตามชุมชนมีการปรับตัวและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพราะป่าไม้คือ
ชีวิตที่มีอยู่รายล้อมชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางอาหารทั้งระดับครัวเรือน 
ชุมชนและภูมิภาค และสำคัญกว่านั้นชุมชนตระหนักถึงความเป็นระบบนิเวศอื่นที่
หลากหลายร่วมด้วยทั้งคุณภาพของแหล่งน้ำ ดิน และสภาวะอากาศ ซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการพัฒนาชุมชนที่หน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา ภาคีความ
ร่วมมือระดับต่าง ๆ ควรให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 
 



117 แนวทางการศึกษาพืน้ที่ศักดิ์สิทธิ์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร 

2.2 กรณีศึกษาบริบทพื ้นที่ : ทุนทางวัฒนธรรมสู ่การ
บริการเชิงนิเวศและสังคม 

พื้นที ่จังหวัดสกลนครมีรูปแบบการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มี
การผสมผสานการจัดการสมัยใหม่โดยรัฐ และการจัดการพื้นที่บน
พ้ืนฐานวัฒนธรรมชุมชนทั้งในพ้ืนที่ของรัฐและเอกชน ตลอดทั้งความ
เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในบริบทร่วมสมัย โดยภาพรวม
ในระดับจังหวัด สามารถที่จะสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ป่าชุมชน
จากการขึ ้นทะเบียนตามนโยบาย หมายถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ต้องการเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียวของประเทศโดยเฉพาะพื้นที ่เพื ่อการ
อนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม 
แนวทางอย่างหนึ่งคือ การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามาร่วมในการบริหาร
จัดการป่าในรูปแบบ “ป่าชุมชน” มีระยะเวลา 10 ปีในการขึ้น
ทะเบ ียนป ่าช ุมชน ความเข ้มข ้นในกระบวนการและการให้
ความสำคัญของชุมชนในการเข้ามามีส่วนร่วมแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน 
สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความยั ่งยืนแต่ละพื้นที ่ได้
โดยเฉพาะความรู ้ส ึกร่วมของชุมชนท้องถิ ่น ส่วนป่าเศรษฐกิจ
ครอบครัว หรือป่าหัวไร่ปลายนา หรือวิถีโคกมีการส่งเสริมในการ
จัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล ลักษณะการจัดพื้นที่ใช้สอย ใน
การแบ่งพื้นที่สำหรับปลูกป่า ปัจจุบันมีการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
หลายชนิด เช่น พยุง ไม้สักทอง ประดู่ป่า ตะเคียน ที่ผู้คนให้ความ
สนใจปลูกไว้เพ่ือใช้สอยหรือการค้า สิ่งที่ตามมาระหว่างรอไม้โตคือ 
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ผลผลิตจากป่า มีการปลูกไม้อายุสั ้นแทรกระหว่างพื ้นที ่สามารถใช้
ประโยชน์ร่วมได้ ตลอดทั้งการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพที่เกิดขึ้นได้ เช่น ผักป่า เห็ดต่าง ๆ พื้นที่ป่าบางแปลงมีการเปิดให้
บุคคลอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์โดยการคิดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างรายได้ระดับ
ครัวเรือนแล้ว ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของวัฒนธรรมในการเกื้อกูลของชุมชน
ท้องถิ่น และสุดท้าย ป่าวัฒนธรรม คือ การกันพื้นที่เพื่อการอนุรักตาม
ความเชื่อและการจัดการพื้นที่บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการจัดสรร
พื ้นที ่ตามลักษณะประโยชน์ของชุมชนหลายลักษณะได้แก่ ป่าปู ่ตาที่
เชื่อมโยงกับวิญญาณบรรพบุรุษโดยมีความเชื่อว่าจะรักษาความสุข สงบร่วม
เย็นให้ลูกหลาน จะมีให้เห็นทั่ว ๆ ไปตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่าง ๆ ประจำ
แทบทุกหมู่บ้าน แต่ส่วนมากพื้นที่นี้ชุมชนมีความเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์ และมี
อำนาจเหนือธรรมชาติดูแล มีเจ้าของ ดังนั้นจะไม่มีการใช้ประโยชน์แต่อย่าง
ใดของชุมชน 1) ป่ากลุ่มชาติพันธุ์ มีมิติความหลากหลายเช่นกัน อาทิเช่น 
กลุ่มชาติพันธุ์โส้ อำเภอกุสุมาลย์ มีเนื้อที่ป่าประมาณ 200 ไร่ เพ่ือจัดทำเป็น
ป่าช้า (แบ่งตามลักษณะการเสียชีวิตสำหรับผีตายโหง-ป่าช้าเด็ก-ป่าช้า
ทั ่วไป) มีการใช้ประโยชน์ร่วมกับการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อ
เกี่ยวกับศพ แต่ลักษณะพิเศษคือ มีการปล่อยให้มีการเข้าไปเก็บหาของป่า
ได้ 2) ป่าวัด หรือวัดป่า กระจายตัวในจังหวัดสกลนคร เนื่องจากเป็นเมืองที่
มีความเด่นเรื่องธรรมะ มีผู้นำทางพระพุทธศาสนาหรือเกจิอาจารย์หลายรูป 
ที ่สะท้อนความเชื ่อทางพระพุทธศาสนาผ่านรูปแบบการปฏิบัติธรรมที่
หลากหลายได้แก่ วัด ที่พักสงฆ์และสำนักสงฆ์ ดังนั้นจึงมีประเด็นที่น่าสนใจ
นอกจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่แล้ว คือ ชุมชนมีความพยายาม
จัดการพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกับการอนุรักษ์ได้ และการลงพื้นที่
ภาคสนามที่ผู้เขียนนำเสนอในบทความนี้จำนวน 2 พ้ืนที่คือ วัดถ้ำเสี่ยงของ 
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และป่าสมุนไพรบ่อแก้ว เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์บริบท
ชุมชน และสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ ซึ่ง
ล้วนเป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์นอกจากลักษณะเด่นเชิงพ้ืนที่แล้ว ชุมชนมี
การประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
และอำนาจเหนือธรรมชาติ ส่งผลต่อรูปแบบการจัดการป่าที่
เชื่อมโยงสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
อย่างเชื่อมโยงเช่น วิถีเกษตรอินทรีย์ การจัดการแหล่งน้ำธรรมชาติ 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ สะท้อนวิธีคิด องค์ความรู้ ภูมิปัญญา
ต่าง ๆ ของชุมชน มีการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อในพื้นที่
ศักดิส์ิทธิ์เดิมและพ้ืนที่ใหม่ ดังนำเสนอผลการศึกษาตามลำดับดังนี้ 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 1-2 แสดงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่และหน้าผาทางด้านทิศตะวันออก 

“วัดถ้ำเสี่ยงของ” ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
(ซ้าย) ที่มา: ภาพถ่ายดาวเทียม แหล่งที่มา www.google earth.com (ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2563) 

(ขวา) ที่มา: ถ่ายภาพจาก https://www.facebook.com/photo?fbid= 
641648996264753&set=pcb.641649016264751, (ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2563) 

 

https://www.facebook.com/photo?fbid=%20641648996264753&set=pcb.641649016264751
https://www.facebook.com/photo?fbid=%20641648996264753&set=pcb.641649016264751
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2.2.1 วัดถ้ำเสี่ยงของ หมู่ที่ 15 ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัด
สกลนคร 

เป็นศาสนสถานศูนย์รวมจิตใจของชุมชนหลุบเลา ประกอบไปด้วย 5 
หมู่บ้านได้แก่ บ้านหลุบเลา หมู่ที่ 1, บ้านหลุบเลาน้อย หมู่ที่ 2, บ้านหลุบเลาพัฒนา 
หมู่ที่ 10, บ้านหลุบเลา (น้อยตาจี) หมู่ที่ 11 และบ้านหลุบเลานาจาน หมู่ที่ 15 วัดถ้ำ
เสี่ยงของ เป็นวัดป่าสายธรรมยุต ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่หมู่ที่ 15 และเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าดงชมภูพาน-ป่าดงกะเฌอ ตั้งอยู่เขตพื้นที่สูงบนเทือกเขาภูพาน และเป็นเขตพื้นที่
ต้นน้ำพุงเป็นลำน้ำสาขาของหนองหารเป็นพื้นที่ที ่มีความอุดมสมบูรณ์และความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีการกันพ้ืนที่เพ่ือขึ้นทะเบียนป่าชุมชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 
2549 เป็นต้นมา จำนวน 574 ไร่ วัดเคยช่วยเหลือทางราชการในการจัดทำโครงการ
พุทธอุทยานวัดถ้ำเสี ่ยงของเพื ่อรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลต่อความ
หลากหลายทางชีวภาพและเกิดความมั่นคงทางอาหาร (ภัชราภรณ์ สาคำและคณะ, 
2559) และเนื่องด้วยวัดถ้ำเสี่ยงของ เป็นสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักสงฆ์อย่าง
ต่อเนื่องมากว่า 55 ปี จึงมีรายการเสนาสนะเกิดขึ้นจำนวนมาก ชุมชนจึงมีมติร่วมกัน
เพื่อดำเนินการขออนุญาตเข้าใช้ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา เพื่อสร้างวัดถ้ำเสี่ยงของให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย จำนวน 15 ไร่ เพื่อประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เป็นที่พำนักของ
พระสงฆ์ถาวรและการดูแลรักษาป่าอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างยื่นเอกสาร
ขั้นตอนสุดท้ายเพื่อจัดตั้งวัดกับทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พระครูพุทธิ 
ปัญญาภรณ ์และเทิน เลานวดวัน, สัมภาษณ:์ 2564) วัดถ้ำเสี่ยงแม้จะอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชนประมาณกว่า 7-8 กิโลเมตร แต่เนื่องด้วยเคยเป็นสำนักสงฆ์หรือสถานปฏิบัติ
ธรรมของลูกศิษย์เกจิอาจารย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ซึ่งได้เดินทางมาจำพรรษาอย่าง
ต่อเนื่อง และจากประวัติศาสตร์คำบอกเล่าของชาวบ้าน ประวัติศาสตร์เป็นพื้นที่
ยุทธศาสตร์ของกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย และเป็นเส้นทางสัญจรของ
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ผู้คนสมัยที่มีการปฏิสังขรณ์พระธาตุพนม ทำให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์รวมความเชื่อ
และมีการประกอบพิธีกรรมที่มีผู้คนภายในชุมชนและภายนอกเข้าร่วมอย่างมากมาย 
ตลอดทั้งมีแผนการจัดการพื้นที่ได้แก่ 1) การพัฒนาแหล่งน้ำ เนื่องจากสำนักสงฆ์
ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงมีขีดจำกัดเรื่องน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค ซึ่งปัจจุบันมี
การขุดเจาะน้ำบาดาลและสูบขึ้นมาจากพื้นที่ด้านล่าง 2) สร้างศูนย์การเรียนรู้ทาง
ธรรมชาติ หรือพิพิธภัณฑ์ทางพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องวัดถ้ำเสี่ยงของและชุมชนเป็น
สถานปฏิบัติธรรมแบบครบวงจร 

ภาพที่ 3-4 ประเพณีทอดกฐินวัดถ้ำเสี่ยงของ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 
ถ่ายภาพโดยนายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2564 

นอกจากการอนุรักษ์พื้นที่เพื่อทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
แล้ว ยังเป็นแหล่งสร้างความมั่นทางอาหารทั้งระดับครัวเรือนและชุมชน
ได้อย่างต่อเนื่อง ชุมชนมีการปรับตัวของชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือรายได้อื่น นำมาสู่การพัฒนาพื้นที่นอกจากวิถีเกษตร
เชิงเดี่ยวสู่ที่เน้นสร้างสุขภาวะที่ดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบ
ต่าง ๆ เช่น วนเกษตร เกษตรปลอดสารพิษ 
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ภาพที่ 5-6 ลักษณะทางกายภาพและสภาพพื้นที่ป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว 
(ซ้าย) แหล่งที่มา ภาพถ่ายดาวเทียม www.google earth.com (ค้นเมื่อ 26 ตุลาคม 2563) 

(ขวา) ถ่ายภาพโดยนายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล เมื่อ 26 ตุลาคม 2563 

2.2.2 ป่าสมุนไพรบ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 14 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง 
จังหวัดสกลนคร 

เป็นที ่ดินของสงฆ์ในเขตพื้นที ่ปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม (สปก.) 
จำนวน 43 ไร่ จากเดิมเป็นที ่ดินส่วนบุคคลปล่อยให้รกร้างว่างเปล่าและพื ้นที่
สาธารณะประโยชน์ (นสล.) บางส่วน มีบุคคลภายนอกเข้ามาใช้ประโยชน์และทิ้งขยะ 
สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศ ชาวบ้านจึงได้เข้าปรึกษาหารือกับพระสงฆ์คือ 
พระเทพญาณวิศิษฐ์ (ชัยทวี คุตฺตจิตฺโต) จัดทำผ้าป่าเพื่อระดมทุนทรัพย์ในการจัดซื้อ
ที่ดินกันเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านมิติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาหรือพระสงฆ์ และ
ตำนานดอนยายป้อ (บ้านหว้าน) ที่อาศัยอยู่ในป่ารักษาตัวเองจากโรคระบาดด้วย
สมุนไพร ปัจจุบันพื้นที่ได้รับการอุปถัมภ์จากพระเทพญาณวิศิษฏ์ และให้ชุมชนดูแล
รักษาและใช้ประโยชน์ร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 
สวนผักเกษตรอินทรีย์ เกิดกลุ่มองค์กรชุมชนที่ทำหน้าที่ดูแลป่าไม้และการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์คือ กลุ่มนครวังบ้านยา เป็นกลุ่มเครือข่ายชาวบ้านที่ช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ ปัจจุบันจัดเป็นสถานที่ดูงาน หรือเส้นทาง
ศึกษาธรรมชาติให้กับสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ และการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร ตลอดทั้งจุดเด่นเรื ่องสมุนไพรเพื่อผลิตยาสมุนไพรและป้อนโรงพยาบาล

http://www.google/
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และสิ่งแวดล้อมในจังหวัดสกลนคร 

 

ทางเลือก (สมุนไพร) ที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (บุญเทียม เพียงตา และ
ชัยราช สุวรรณไตย, สัมภาษณ์: 2564) จากการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลทำให้พื้นที ่มีความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรป่าไม้ นำมาซึ่งความเด่นเรื ่องผลผลิตจากป่าโดยเฉพาะสมุนไพรหายาก
หลายรายการ และความหลากหลายทางชีวภาพ แนวทางการจัดการพ้ืนที่ส่งผลทำให้
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ชุมชนมีการตั้งอาศรมของชีวกโมมารภัจจ์เพื่อให้ผู้คนได้
ไหว้สักการระ หลังจากนั้นปรากฏความศักดิ์ของพื้นที่จากคำบอกเล่าพบเห็นงูเผือก 
กระรอกด่อน ส่งผลทำให้ไม่มีใครกล้ารุกล้ำพื้นที่หรือตัดไม้ทำลายป่า ดังนั้นจึงมีการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื ่อเป็นการเคารพสถานที่อาทิเช่น การบูชาผลไม้
ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจัดขึ้นประมาณเดือนเมษายนของทุกปี กิจกรรมมีการถวายภัตตาหาร
เช้าแด่พระสงฆ์ และร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน สะท้อนความเคารพต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องรวมระยะเวลากว่า 10 
ปี (ดังภาพ 7-8 ตามลำดับ) 

 

 
ภาพที่ 7-8 แสดงสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ถ่ายภาพโดยนายพงษ์ศักดิ์ ฐานสินพล เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 
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ดังนั ้นจากการลงพื ้นที ่ภาคสนามในพื้นที ่กรณีศึกษาเบื ้องต้น ค้นพบ
ประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 

1) บริบทชุมชน ที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรป่าไม้ หรือทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.1) ภูมินิเวศน์ ภูมิสังคมและภูมิว ัฒนธรรมของชุมชน ได้แก่ 
ประว ัต ิศาสตร ์ ล ักษณะภ ูม ิประเทศหร ือที ่ต ั ้ งของช ุมชน ความใกล้ช ิดกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ การพึ ่งพิงและการใช้ประโยชน์ ผ ู ้นำหรือองค์กรชุมชน 
กระบวนการปฏิบัติสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นของสมาชิกภายในชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความเฉพาะถิ่น อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้น
รูปแบบการจัดการหรือความเข้มข้นที่เกิดขึ้นแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกัน ดังนั้น
จำเป็นที่ต้องมีการศึกษาชุมชนอย่างรอบด้าน 

1.2) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เกิดจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนา หรือสิ่ง
เหนือธรรมชาติ ที่ทำให้สมาชิกในชุมชนนั้น ๆ ปฏิบัติผ่านพิธีกรรมและประเพณีที่เกิด
จากการยอมรับร่วมกัน ซึ่งการกลายให้เป็นสถานที่หรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นั้น นอกจาก
ความศักดิ์สิทธิ์เดิมจากลักษณะพิเศษของสถานที่แล้ว ยังต้องมีการประกอบสร้าง
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ผ่านการผลิตซ้ำทางความเชื่อ การปฏิบัติผ่านประเพณีหรือวัฒนธรรม
ชุมชน การบอกเล่าเรื ่องราวหรืออำนาจเหนือธรรมชาติผ่านปรากฏการณ์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดการรับรู้และยอมรับร่วมกัน 

1.3) กระบวนการหรือรูปธรรมที่เกิดขึ้นระดับพื้นที่ ทั้งในส่วนของ
ที่มา และกระบวนการทำให้เป็นพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อการอนุรักษ์ หรือการกันแนวเขต
ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ตลอดทั้งการเชื่อมโยงสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอื่น เช่น ดิน แหล่งน้ำ และอื่น ๆ อาทิเช่น วัดถ้ำเสี่ยงของ อยู่เขต
พื้นที่ต้นน้ำและอยู่บนที่สูง ดังนั้นชาวบ้านจะให้ความสำคัญกับการแพร่กระจายของ
สารเคมีตามแหล่งน้ำธรรมชาติต่าง ๆ จึงพยายามลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชสวน 
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พืชไร่ หันมาปลูกพืชปลอดสารพิษและใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมีบางชนิด ส่วนป่า
สมุนไพรบ้านบ่อแก้ว เนื่องจากเดิมทีเป็นที่ดินเอกชน ต่อมาได้จัดทำบุญจัดตั้งกอง
กฐินนำปัจจัยที่ได้รับเพื่อจัดซื้อที่ดิน โดยทั้ง 2 พื้นที่มีผู้นำคือ พระสงฆ์เป็นศูนย์รวม
จิตใจของชาวบ้าน การจัดการพื้นที่จะสามารถทำได้ง่าย ตลอดทั้งการทำความเข้าใจ 
เรียนรู้กระบวนการของกฎหมายป่าไม้ทั้ง 2 ประเภท  ดังนั้นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ 
เช่น สร้างศูนย์การเรียนรู้ในมติต่าง ๆ ได้ เช่น สมุนไพร ไม้พื้นถิ่น วัฒนธรรมชุมชน 
ชุมชนจึงสามารถพึ่งตัวเองเพราะมีรายได้ด้วยตัวเองและมีหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้
ความสำคัญและสนับสนุนงบอย่างต่อเนื่อง 

2) สถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากหลายเหตุผลที่
ทำให้ชุมชนมีการปรับตัวท่ามกลางกระแสการเปลี ่ยนแปลง 
ได้แก่ ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้น หรือผลที่เกิดขึ้นจากการ
ตัดไม้ทำลายป่า สภาวะโลกร้อน ทำให้ตระหนักหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา ดังนั้นชุมชนจึงหันมาให้ความสำคัญกับการ
ฟื ้นฟูและอนุร ักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ความอุดมสมบูรณ์
นอกจากความหลากหลายทางชีวภาพแล้ว สามารถที่จะสร้าง
ความมั่นคงทางอาหาร สร้างความสมดุลของระบบนิเวศ หรือ
สร้างระบบนิเวศบริการให้กับชุมชนร่วมด้วย 

อย่างไรก็ตามแม้ชุมชนจะมีทุนทางวัฒนธรรมเหล่านี้
อยู่ หากไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่าที่ควร
ทั้งงบประมาณและวิชาการ ตลอดทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ศักยภาพเหล่านี้จะลดน้อยลงไป ขาดจิตสำนึก
ร่วม ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในระยะยาว 
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2.3 แนวทางการศ ึกษาพ ื ้ นท ี ่ ศ ั กด ิ ์ ส ิทธ ิ ์ ก ับการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม: จุดเปลี่ยนแนวคิด และความหมาย สู่การ
ค้นหาศักยภาพของชุมชน  

จากปรากฏการณ์ในระดับพื้นที่ แนวคิดที่น่าสนใจเพื่อนำไปศึกษา
สู่การวิเคราะห์เรื่องการประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ความสัมพันธ์ปรากกฎการณ์ที่
เกิดขึ้นให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เบื้องต้นมีแนวคิดที่น่าสนใจ 4 แนวคิดสำคัญ โดย
มีนัยยะของความหมายแนวคิดและความสำคัญอย่างสังเขป ได้แก่ แนวคิด
นิเวศวิทยาเชิงลึก (Deep Ecology) ซึ่งมีอาร์เน แนสส์ (Arne Naess, 1973) เป็น
ผู้ให้กำเนิดแนวคิดนิเวศวิทยาเชิงลึก มีทัศนะว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลงการมอง
โลกและชีวิต โดยตระหนักว่ามนุษย์เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติและมองธรรมชาติมีค่า
ในตัวเอง เน้นการปฏิบัติ หรือแก้ไขกระบวนทัศน์ของมนุษย์ในฐานะปัจเจกชน มนุษย์
กับธรรมชาติมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก และเป็นแนวคิดที่ยึดนิเวศเป็นจุด
ศูนย ์กลาง (Ecocentricism) (ย ุพยง ทัศคร และมารศร ี สอทิพย์ , 2561: 94) 
เช่นเดียวกับนักชีววิทยา จอห์น เบนเน็ต (John Bennett) ได้ยืนยันหลักทาง
นิเวศวิทยาว่า มีลักษณะคล้ายคลึงกันกับหลักคำสอนในพุทธศาสนาและกลุ ่มนัก
นิเวศวิทยาที่ศึกษาความสัมพันธ์ทางจิตนิยมและธรรมชาติที่เรียกตนเองว่า “Deep 
Ecology” (John Bennett, 1976: 156) ดังนั้นทางออกปัญหาสิ่งแวดล้อม ควรมอง
ไปที่ความเชื่อของศาสนาฮินดูและพระพุทธศาสนาหรือวัฒนธรรมทางเอเชียที่ปรากฏ
อยู่แล้ว (Passmore, 1974) แนวคิดนี้ใช้ศึกษาเพ่ือทำความเข้าใจและอธิบายถึงวิธีคิด
และความสัมพันธ์ของชุมชนกับระบบนิเวศแต่ละพื้นที่ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชน ส่วน แนวคิดภูมิปัญญา 
(Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ที่สะท้อนองค์ความรู้ 
ทักษะและความสามารถต่าง ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มคน จากประสบการณ์หรือการ
ปรับตัวจากสิ่งแวดล้อมที่ได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกัน โดยผ่านกระบวนการศึกษา 
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สังเกต คิดวิเคราะห์ จนตกผลึกเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์และการ
แก้ไขปัญหาได้ จัดเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่สะสมงอกงามขึ้นผนวกกับความเฉียบคม
ในการหยั่งรู้ เพื่อปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ให้เพิ่มพูนคุณค่าสอดคล้องและ
เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของชุมชน ท้องถิ ่น และสังคม ซึ ่งเป็นผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ แทรกอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านอันมีพระพุทธศาสนาเป็น
รากฐานสำคัญทำให้สังคมดำรงอยู ่ได้ แม้ยุคสมัยจะมีการเปลี ่ยนแปลงก็ตาม  
(จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2540) ดังนั้นภูมิปัญญาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ของการดำเนิน
ชีวิตสืบทอดกันมา แนวคิดนี้ใช้ศึกษาเพื่อทำความเข้าใจถึงลักษณะของภูมิปัญญาที่
ชุมชนนำมาใช้ ส่วน แนวคิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Areas) หมายถึง ลักษณะเชิง
พื้นที่หรือตำแหน่งภูมิประเทศที่เด่น มีความเกี่ยวข้องกับตำนาน เรื่องเล่าที่ผูกโยง
ความเป็นตัวตนของชุมชนกับพลังเหนือธรรมชาติและร่องรอยกิจกรรมทางศาสนา 
หรือสัญญาลักษณ์ที ่ถูกทำให้เชื ่อว่าเป็นร่องรอยศักดิ ์สิทธิ ์ที ่ปรากฏอยู ่มีความ
เกี่ยวข้องกับตำนานในพื้นที่ (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2544) การศึกษากระบวนการสร้าง
พ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน มีการบันทึกผ่านเรื่องเล่า ตำนาน เพ่ือแสดงความเป็นตัวตน
และมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของบริบทชุมชน เป็นมโนทัศน์อย่าง
หนึ่งในการพิจารณาระบบความเชื่อและศาสนาให้สัมผัสและเข้าถึงโลกศักดิ์สิทธิ์ 
มนุษย์จึงสร้างพื้นที่เฉพาะสำหรับประกอบพิธีกรรมที่เชื่อมโยงระหว่างสองพื้นที่ใน
อำนาจเหนือธรรมชาติหรือวิญญาณเรียกว่า “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ส่งผลต่อแนวทาง
ปฏิบัติและการจัดการพื้นที่ทางสังคมต่อไป (ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, 2546: 
136) ซึ่งความศักดิ์สิทธิ์นั ้นคนไทยไม่ได้มองพื้นที่คือความว่างเปล่า แต่มีผี เจ้าที่
ครอบครองอยู่แล้ว การกระทำใด ๆ ในพื้นที่ต้องมีการบอกกล่าวจากเจ้าของเช่นกัน 
(อานันท์ กาญจนพันธ์, 2544: 130-136) และความเชื่อในลักษณะของความศรัทธาว่า 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญสุดของศาสนาทุกศาสนาต้องมี แบ่งออกเป็น 2 
ลักษณะ คือ พื ้นที ่ส ิ ่งศักดิ ์ส ิทธิ์  (Holy grounds) หมายถึง อาณาบริเวณที ่มี
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ความสัมพันธ์กับประวัติหรือเหตุการณ์ที่สำคัญทางศาสนา และอาคารศักดิ์สิทธิ์ 
(Holy building) หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เกี่ยวข้องบริเวณนั้นด้วย เช่น หอผี 
ศาลเจ้า เทวาลัย พระอุโบสถ และหอพระไตรปิฎก เป็นต้น (แสง จันทร์งาม, 2531: 
93-185) แนวคิดนี้ใช้ศึกษาถึงลักษณะและการให้ความหมายของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตาม
บริบทแต่ละพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และแนวคิดการประกอบสร้าง จาก
แนวคิดสจ๊วต ฮอล์ล มีมุมมองว่าแท้จริงแล้วไม่เคยมีสิ ่งที่เรียกว่า ความเป็นจริง 
เกิดขึ้นจนกว่าจะมีผู้ที่ประกอบสร้าง (construct) และการสื่อสารความจริง โดยใช้
ระบบสัญญะเพื่ออ้างอิงและภาษาเป็นเครื่องมือ ถูกหล่อหลอมสร้างขึ้นมาภายใต้
กระบวนการทางสังคม (Stuart Hall, 1997) ซึ่งการสื่อสารเป็นกระบวนการที่มนุษย์
แต่ละคนใช้เพื่อประกอบสร้างขึ้นมา ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดเดียวกัน เมื่อเวลาผ่านไป
ช่วงหนึ่งผู้คนในอาณาบริเวณกลับมารื้อฟื้นให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยการประกอบ
สร้างความจริงขึ้นใหม่หรืออาจผลิตซ้ำความหมายเดิมแต่มีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2548) สามารถที่จะนำมาอธิบายตามทฤษฎีปรากฏการณ์นิยม
เชื่อว่าความรู้ที ่มนุษย์จากการได้สัมผัสโดยตรงกับสิ่งต่าง ๆ แล้ว มนุษย์ก็จะให้
ความหมายแก่สิ่งเหล่านั้น สู่การยอมรับและปฏิบัติตามความเชื่อนั้น ๆ ได้ แนวคิดนี้
ใช้ศึกษาถึงการประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การจัดการความรู้และการสื่อสารสู่ความ
เป็นตัวตนของแต่ละพื้นที่ จากแนวคิดเบื้องต้นทั้งหมดผู้เขียน  มีความคิดเห็นว่า
น่าจะเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจปรากฏการณ์และกระบวนการ
ประกอบสร้างพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ละพ้ืนที่ให้มีชัดเจนมากยิ่งขึ้น สามารถอธิบายเหตุผล
ที่นำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมในทัศนะ “คนใน” เพ่ือ
นำไปสู่การวิเคราะห์ชุมชนอย่างรอบด้านและมิติของการพัฒนาชุมชนในการส่งเสริม
กระบวนการพัฒนาชุมชนอย่างบูรณาการต่อไป 
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3. สรุป 

บทความนี้มุ่งเน้นเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์บริบท
ชุมชนและสถานการณ์การเปลี ่ยนแปลงที ่ส่งผลต่อการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม
ถึงสถานภาพองค์ความรู้พบข้อจำกัดของการพัฒนาที่ผ่านมาทั้ง
ระดับนโยบายและระดับพื้นที ่ ดังนั้นควรแสวงหาแนวทางเพ่ือ
ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและธรรมมาภิบาลมากยิ่งขึ้น ตลอด
ทั้งลดสถานการณ์ปัญญาในสังคมหลายระดับเหมือนที่ผ่านมา ส่วน
พ้ืนที่กรณีศึกษาโดยเลือกแบบเจาะจงในปรากฏการณ์ บนพ้ืนที่ที่มี
ความหลากหลายของประเภทที่ดินได้แก่ ที่ดินของรัฐหมายถึง เขต
พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และที่ดินในเขตปฎิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
(สปก.) หรือที่ดินของเอกชน ที่มีรูปแบบการจัดการพื้นที่ร่วมเชิง
ว ัฒนธรรมน ั ้น พบว ่าการจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างเชื่อมโยง โดยจุดเริ่มต้นหลักคือ 
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพราะมีความเป็นรูปธรรมเชิงพ้ืนที่และ
เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตผู้คนมากที่สุด ได้แก่ การสร้างความมั่นคงทาง
อาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกันชุมชน
ตื ่นตัวกับกระแสด้านสิ ่งแวดล้อมมากยิ ่งขึ ้น ส่งผลทำให้มีการ
จัดการพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ แม้จะเป็นนเขตที่ดินของรัฐและ
เอกชนก็ตาม นอกจากการจัดการสมัยใหม่ที่รัฐเข้าไปส่งเสริมหรือ
สนับสนุน ชุมชนยังอาศัยวัฒนธรรมชุมชนเข้าไปเป็นเครื่องมือใน
การจัดการทรัพยากรร่วม โดยเฉพาะการประกอบสร้างทำให้เป็น
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บนพื้นฐานวัฒนธรรมความเชื่อทางพระพุทธศาสนา
และอำนาจเหนือธรรมชาติ นอกจากเป็นลักษณะเชิงพ้ืนที่ทาง 
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ประวัติศาสตร์ผ่านตำนาน เรื่องเล่า เชื่อมโยงสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอ่ืนโดยใช้ความหลากหลายภูมิปัญญาองค์ความรู้ท้องถิ่นเป็นกลไกสื่อสาร
กับสมาชิกในชุมชนและสังคมภายนอกได้ และนับว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัว
หรือทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เพื่อกันพื้นที่ในการอนุรักษ์และเป็นศูนย์กลางทางความเชื่อของชุมชนได้ 
นอกจากการวิ่งตามกระแสการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจระดับครัวเรือนอย่างเดียว 

ดังนั้นเพื่อให้สามารถพัฒนาประเด็นต่อยอดในการศึกษาระดับพื้นที่ โดยมี
คำถามคือ ที่ผ่านมาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริบทของรัฐมี
ลักษณะอย่างไร ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างไร ชุมชนจึงมีการใช้ความ
หลากหลายของภูมิปัญญาในกระบวนการต่อรองและการประกอบสร้างพื ้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ของชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำไปสู่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  เพื่อหาคำตอบ แล้วกำหนดแนวทางในการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วม เนื ่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเองมีข้อจำกัดเชิงพื ้นที ่ งบประมาณ และ
ศักยภาพของบุคลาการ เพื ่อให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้นโดย
การศึกษาถึงบริบทของชุมชน ค้นหาสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ชุมชน ความหลากหลายของพ้ืนที่ หรือต่อยอดผลการศึกษาเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกทำหน้าที่เป็นพี่เลี ้ยง ซึ่ง
อานันท์ กาญจนพันธุ์ ได้กล่าวว่าพื้นที่ป่าเชื่อมโยงกับป่าชุมชนที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิต
ผู้คน แนวทางคือ การสร้างพื้นที่ความรู้ให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นอำนาจต่อรองและไม่ติด
วาทกรรมป่าอนุรักษ์หรือกับดักของความคิดคู่ตรงกันข้าม (dichotomy) (อานันท์ 
กาญจนพันธุ์, 2564: 244-246) เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเข้าถึงทุน
ของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดเรื่องทุน
และการดำรงชีพ จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพบว่า ภาคอีสานมีสัดส่วน
ของผู้สูงอายุสูงท่ีสุดในประเทศไทย เป็นผู้สูงอายุหญิงมากกว่าชาย กว่า 1 ใน 3 ยังคง
ทำงานสร้างรายได้อยู่ ซึ่งปัจจุบันได้รับการพัฒนาและส่งเสริมส่ิงอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ จากภาครัฐและเอกชน จึงทำให้สามารถมีโอกาสเข้าถึงทุนได้อย่างหลากหลาย 
ได้แก่ 1) ทุนมนุษย์ คือ การพัฒนาด้านความรู้ ทักษะอาชีพ และสมรรถภาพ 2) ทุน
การเงิน คือ ทรัพยากรด้านการเงินทั้งหมดที่สามารถลงทุนได้ ทั้งที่อยู่ในรูปของเงิน
ฝาก เครดิต เงินส่งกลับ และสวัสดิการ 3) ทุนสังคม คือ บทบาทของผู้สูงอายุจากการ
เป็นเครือข่ายกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน 4) ทุนกายภาพ คือ ส่ิงอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
ที่นำไปสู่การผลิต และ 5) ทุนธรรมชาติ คือ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ในการดำรงชีพ
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเมื่อผู้สูงอายุเข้าถึงทุนทั้ง 5 ประเภทนี้ น่าจะทำให้
ผู้สูงอายุดำรงชีพได้อย่างมีความสุขและรับมือกับความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตได้
อย่างมั่นคง 

คำสำคัญ: ทุน, การเข้าถึงทุน, ผู้สูงอายุ, ไทยแลนด์ 4.0 
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ABSTRACT 

The objective of this paper is to analyze the phenomenon of capital 
access among the elderly in Isan region and the development of the 
elderly in Thailand 4.0 era under the capital and living concept. Based on 
data analysis and synthesis, the highest number of the elderly among 
other regions of Thailand belongs to Isan region. The number of the 
female elderly in this region are found higher than the male ones. Besides, 
more than one third of them are still working to earn income. These Isan 
elderly have been developed and supported towards various facilities 
from both the public and private sectors. They, therefore, become able 
to access a wide range of capital: 1) human capital focusing on 
development of knowledge, profession skill and potentials; 2) financial 
capital referring to all financial resources available for investment like 
deposits, credit, remittances and benefits; 3) social capital emphasizing on 
the elderly’s roles in community networking; 4) physical capital consisting 
of various facilities which lead to production; and 5) natural capital 
comprising natural resources used for a living and promoting quality of 
life. When the elderly are able to access all these capital, they would live 
happily and become able to deal with possible risks effectively.                    

Keywords: Capital, Access to Capital, The Elderly, Thailand 4.0 Era 
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 1. เกร่ินนำ 

การพัฒนาประเทศเข้าสู ่แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผ่านของ
โครงสร้างประชากรไทย ที่มีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นและวัยแรงงาน
มีแนวโน้มลดลง ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญท่ีทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการ
ใช้ชีวิตที่มีความเสี่ยงมากขึ้น จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
(2562) พบว่า ในประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุกว่า 11.3 ล้านคน หรือ
คิดเป็นร้อยละ 16.7 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งเป็นผู้สูงอายุอีสานราว
ร้อยละ 31.9 และเป็นผู้สูงอายุที่ทำงานอยู่ กว่าหนึ่งในสามของจำนวน
ผู้สูงอายุท้ังหมด เพราะต้องการรายได้เสริม เล้ียงครอบครัว และขาดคน
ดูแล แม้ว่าผู ้สูงอายุจะถือเป็นทรัพยากรมนุษย์ที ่มีคุณค่า แต่ก็ถูก
โครงสร้างรัฐกำหนดอายุเกษียณไว้ท่ี 60 ปี และปัญหาด้านสุขภาพท่ีไม่
สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ ซึ่งเป็นข้อจำกัดทั้งสถานภาพและ
บทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุขาดรายได้ในการ
ใช้จ่าย ประกอบกับการมีความเสี่ยงในเรื่องสุขภาพ เมื่ออายุมากขึ้น
จำเป็นต้องดูแลสุขภาพให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้มีอาการรุนแรงเกิดขึ้น 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้สูงอายุจะมีข้อจำกัดต่าง ๆ ท้ังจากโครงสร้างและ
จากสมรรถภาพส่วนบุคคล ผู้สูงอายุก็ยังดำเนินกิจกรรมทางสังคมอย่าง
ต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ครอบครัว เพื่อนบ้าน 
องค์การทางสังคม เพื่อก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือญาติและ
สมาชิกในชุมชน (Crandall, 1991; Moody and Sasser, 2012) 
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การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอีสานในปัจจุบัน มีความเกี่ยวข้องกับทุน
และการเข้าถึงทุน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการดำรงชีพของผู้สูงอายุ 
หากผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทุนได้มากน่าจะทำให้อยู่อาศัยท่ามกลาง
การเปลี ่ยนผ่านของเศรษฐกิจ สังคม และว ัฒนธรรม ได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น บทความวิชาการฉบับนี ้ จึงสนใจวิเคราะห์
ปรากฏการณ์การเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ภายใต้แนวคิดเร ื ่องทุนและการดำรงชีพของ 
Department for International Development: DFID (1999) ท่ี
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุน
ธรรมชาติ ในบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่อยู ่ในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเข้ามามีบทบาทต่อ
การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ และเพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอันจะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
และการปรับตัวให้ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน รวมถึงการนำไปสู ่การ
กำหนดนโยบายหรือความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาในยุคไทยแลนด์ 
4.0 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการใช้ชีวิตท่ีมีความปกติสุขมากขึ้นต่อไป 
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2. ผู้สูงอายุอีสาน 

2.1 รู้จัก “ผู้สูงอายุ” 
“ผู้สูงอายุ” ตามคำศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน

ด้านประชากรศาสตร์ใช้คำว่า Ageing หรือ Older หรือ Elderly 
เพื่อเรียกผู้สูงอายุ (คำว่า Elderly เป็นคำในภาษาราชการของ
ประเทศไทย) เด ิมใช ้คำว ่า “ชรา” พจนาน ุกรมไทยฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายคำว่า ชรา หมายถึง 
แก่ด้วยอายุ หรือ ชำรุดทรุดโทรม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า 
Senile หร ือ Decrepit (ราชบ ัณฑ ิตยสถาน , 2542) อ ันมี
ความหมายในเชิงลบ ดังนั ้น พล.ต.ต.หลวงอรรถสิทธิส ุนทร 
อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะผู้อาวุโส จึง
บัญญัติคำว่า “ผู้สูงอายุ” ขึ้นใช้ซึ่งมีความหมายในเชิงยกย่องให้
เกียรติผู ้สูงอายุ ทั ้งในด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และประสบการณ์  
(เอกพล เคราเซ, 2561) 
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ผู้สูงอายุ มักถูกนิยามด้วยเกณฑ์อายุการเกษียณ เป็นการ
พิจารณาการเป็นผู ้สูงอายุจากอายุจริงตามหลักการขององค์การ
สหประชาชาติ กำหนดว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลท่ีมีอายุต้ังแต่ 60 ปี
ขึ้นไป สอดคล้องกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ ที ่น ิยามว่า 
ผู ้สูงอายุคือ ผู ้มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ทั ้งชายและหญิงที่มีสัญชาติไทย 
เป็นผู้เข้าข่ายรับบริการสวัสดิการทางสังคม นอกจากนี้ ปราโมทย์ 
ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนวงศ์ (2554) ให้ความเห็นว่า เกณฑ์อายุ
ที่ใช้เป็นนิยามผู้สูงอายุควรมีพื้นฐานมาจากอายุที่เหลืออยู่ ซึ่งน่าจะ
เหมาะสมสอดคล้องกับชีวิตของคนไทยที่ยืนยาวขึ้นในปัจจุบันนี้ผู้ที่มี
อายุที่ 65 ปีขึ้นไป มีอายุยืนยาวไปอีก 17 ปี ซึ่งเท่ากับอายุที่เหลืออยู่
ของผู้ที่มีอายุ 60 ปีในอดีต ทั้งนี้ อาจแบ่งผู้สูงอายุออกเป็นกลุ่มย่อย
ตามอายุที่มากขึ้น (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2562) 
ดังนี้  

(1) ผู้สูงอายุวัยต้น (Young Old) มีอายุระหว่าง 60-69 ปี  
(2) ผู้สูงอายุวัยกลาง (Medium Old) อายุ 70-79 ปี  
(3) ผู้สูงอายุวัยปลาย (Oldest Old) อายุ 80 ปีข้ึนไป  

สำหรับประชากรสูงอายุที ่ม ีอายุ 100 ปีข ึ ้นไป เร ียกว่า 
“ศตวรรษิกชน” หร ือ “คนร้อยปี” (Centenarian) (สถาบันว ิจัย
ประชากรและสังคม , 2556; ปราโมทย์ ประสาทกุล และป ัทมา 
ว่าพัฒนวงศ์, 2554) 
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2.2 ความเป็นผู้สูงอายุในสังคมอีสาน 
ในรอบทศวรรษท่ีผ่านมา ประเทศไทยเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจน

ของโครงสร้างประชากร (สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559) 
โดยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้ังแต่ปี 2537 มีร้อยละของผู้สูงอายุ 
6.8 และเพิ่มเป็น 10.7 12.2 และ 16.2 ในปี 2550 2555 และ 2563 ตามลำดับ และ
มีแนวโน้มว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า หรือในปี 2583 ประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุ
สูงถึงร้อยละ 32.1 หรือประมาณ 21.0 ล้านคน ซึ่งเรียกว่าสังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์ 
(Aged Society) (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2561) ประกอบกับการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ได้ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตลาดแรงงาน ทำให้คนวัยแรงงานในชนบทย้ายถิ่นเข้า
สู่ตลาดแรงงานในเมืองใหญ่ หรือในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้สูงอายุบางส่วนต้อง
อาศัยอยู่เพียงลำพัง หรืออาศัยอยู่กับหลาน จากการสำรวจพบว่า ผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่
คนเดียวได้เพิ่มสูงขึ ้นจาก ร้อยละ 6.5 ในปี 2543 และเพิ่มเป็น ร้อยละ 15.7 ในปี 
2563 (สำนักงานสถติิแห่งชาติ, 2563) การเปล่ียนแปลงดังกล่าว อาจส่งผลกระทบต่อ
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ โดยจากงานวิจัยที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นว่า ผู้สูงอายุอีสาน
ค่อนข้างเป็นกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุบางคนต้องอาศัยอยู่ลำพัง เนื่องจากสมาชิกใน
ครอบครัวไปทำงานต่างถิ่น ทั้งแบบไปถาวรหรือไปเช้า-เย็นกลับ ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึก
โดดเดี ่ยว นำไปสู ่ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายได้ง ่ายโดยเฉพาะผู ้สูงอายุ  
เพศหญิง (ชาญศักด์ิ วิชิต, 2564; Ayuwat, et al, 2019; Kwalamthan, et al, 2019 )
นอกจากนี้ยังพบว่าผู้สูงอายุอีสานโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุท่ีต้องพึ่งพิงสูง ถูกทอดท้ิง
และปล่อยให้อาศัยอยู่ลำพังขาดการดูแล (วรางคณา ศรีภูวงษ์ และคณะ, 2563; 
อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ และคณะ, 2560) ดังนั้นชุมชนจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแล
ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าท่ีเป็นอยู่ปัจจุบัน 
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ในปี พ.ศ. 2562 ผู้สูงอายุอีสาน มีจำนวนสูงเป็นลำดับท่ีหนึ่งของประเทศ 
ราวร้อยละ 32.0 จากทั่วประเทศ (กรมการปกครอง, 2562; สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 
2562) โดยจังหวัดในภาคอีสานท่ีมีผู้สูงอายุมากท่ีสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ นครราชสีมา 
ขอนแก่น และอุบลราชธานี (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562) เป็นผู้สูงอายุหญิง
มากกว่าชาย ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุวัยต้น สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ เมื่อพิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุอีสาน พบว่า 
ราว 1 ใน 3 ยังคงทำงานท่ีสร้างรายได้อยู่ โดยผู้สูงอายุชายมีสัดส่วนการทำงานสูงกว่า
ผู้สูงอายหุญิง (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562; มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2562) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในระดับพื้นท่ีเรื่อง ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ที่พบว่า ผู ้สูงอายุอีสานส่วนใหญ่ ไม่ได้
ทำงานท่ีสร้างรายได้แล้วแต่ยังคงช่วยงานต่าง ๆ ในครัวเรือนได้อยู่ (ดุษฎี อายุวัฒน์ 
และคณะ, 2562) ในส่วนของการอยู่อาศัยในครัวเรือน พบว่า ผู้สูงอายุมีแนวโน้มอยู่
คนเดียวมากขึ้น ประกอบกับมีบางส่วนต้องอยู่ในสภาพที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับหลาน 
ในลักษณะของครอบครัวข้ามรุ่น (Skipped-generation Family) ซึ่งเป็นผลมาจาก
การย้ายถิ่นไปทำงานต่างถิ่นของคนวัยแรงงาน จึงทำให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการใช้
ชีวิตที่มีการดิ้นรนต่อสู้กับทั้งครัวเรือนและชุมชน (Kwalamthan, Ayuwat and 
Narongchai, 2019) ทั ้งนี ้ยังพบว่า ผู ้สูงอายุอีสานมักต่อรองกับครัวเรือนในเรื ่อง
ค่าใช้จ่ายภายในบ้านรวมทั้งค่าใช้จ่ายส่วนตัวของตน และขอเพิ่มเพื่อใช้จ่ายภายใน
บ้าน และงานสังคมที่เกี่ยวข้อง มีบางเดือนที่ต้องขอเพิ่มจากลูกหลาน หรือยืมจาก
เพื่อนบ้านเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุก็ใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อ
แบ่งเบาภาระของลูกหลานที่เป็นคนส่งเงินมาให้ด้วย (ณัฐวรรธ อุไรอำไพ และดุษฎี 
อายุวัฒน์, 2562) 
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สำหรับเรื ่องการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุอีสาน 
จากการท่ีผู้เขียนสังเคราะห์งานวิจัยท่ีศึกษาผู้สูงอายุในพื้นท่ีภาคอีสาน 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว ซึ่งเป็นลักษณะของโรคเรื้อรัง 
อาทิ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคหัวใจ แต่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มักปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ดูแลตนเองเป็นอย่างดี ทั ้งเรื ่อง
อาหาร การรับประทานยา การทำกิจวัตรประจำวันท่ีเหมาะสม เพื่อเป็น
การควบคุมโรคประจำตัว ส่วนผู้สูงอายุท่ีไม่มีโรคประจำตัวก็ดูแลตนเอง
เพื่อให้อยู่รอดได้ดี โดยเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ เดิน
ออกกำลังกาย เข้าร่วมกิจกรรมภายในชุมชน และเข้าร่วมกิจกรรมหรือ
โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ เช่นโครงการจัดตั้งชมรมของ
ผู้สูงอายุในชุมชน โรงเรียนผู้สูงอายุ กองทุนผู้สูงอายุ โครงการตรวจวัด
สายตา โครงการดูแลผู้ป่วยเรื ้อรังในชุมชน โครงการเยี่ยมคนพิการ 
ในชุมชน และโครงการคัดกรองสุขภาพเชิงรุก (สุร ีย ์ ธรรมิกบวร 
สุรสม กฤษณะจูฑะ และปิ ่นวดี ศร ีส ุพรรณ, 2561; จิตภิน ันท์ 
ศรีจักรโคตร และคณะ, 2559) ท้ังนี้ ความสัมพันธ์อันดีภายในครัวเรือน
และชุมชน นับเป็นส่ิงสำคัญท่ีทำให้ผู้สูงอายุท่ีสามารถดำรงชีวิตได้อย่าง
มีความสุข เพราะได้พูดคุย แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และอาหารการกิน 
หรือสามารถพบปะพูดคุยกับเพื่อนบ้านและสนทนากันที่ร้านค้าใน
ชุมชน ถือเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งท่ีผู้สูงอายุส่วนใหญ่มองว่าส่ิงท่ีทำให้ตน
สามารถอยู่รอดได้จนถึงปัจจุบัน รวมท้ังการดำรงชีวิตด้วยแนวทางพุทธ
ศาสนา ก็เป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าเป็นที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจและเป็นท่ีพึ่งพาทางใจได้ 
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จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุอีสาน เป็นผู้สูงอายุที่มีศักยภาพ มี
บทบาทสำคัญในฐานะผู ้อาว ุโสของคร ัวเร ือนและชุมชน มีการ
ดำรงชีวิตที่น่าสนใจ และมีทุนที่หลากหลายในการใช้ชีวิต ดังนั้น จึง
เป็นความน่าสนใจที ่จะวิเคราะห์ปรากฏการณ์การเข้าถึงทุนของ
ผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งผู้เขียน
วิเคราะห์และสังเคราะห์ภายใต้แนวคิดเรื่องทุนและการดำรงชีพของ 
Department for International Development: DFID (1999) ท่ี
ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนสังคม ทุนกายภาพ และทุน
ธรรมชาติ โดยสกัดจากสถานภาพองค์ความรู้ของการศึกษาผู้สูงอายุ
อีสานท่ีผ่านมา ซึ่งจะกล่าวถึงในหัวข้อต่อไป 
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 3. ทุนและการเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอีสาน 

ทุนถือเป็นมรดกที่สืบทอดมาอย่างต่อเนื่องสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มี
ลักษณะท้ังสัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้ ท่ีถือเป็นปัจจัยในการกำหนดตำแหน่งทางสังคม
ของบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช และรุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข, 2549) นักคิดสายวิพากษ์
หลายท่านได้ขยายแนวทางการวิเคราะห์และเสนอนิยามของทุนท่ีชัดเจนขึ้น อาทิ ทุน
ในทัศนะของ Bourdieu (1984) หมายถึง สิ่งที่ถูกสะสมในรูปแบบที่ทำให้เป็นวัตถุ 
หรือแฝงฝังอยู่ในตัวของบุคคล รวมท้ังเป็นส่ิงท่ีกำหนดตำแหน่งทางสังคม และความ
เป็นไปได้ของปัจเจกที่ดำรงอยู่ในพื้นที่ทางสังคม หรือ James Coleman (1993) 
และ Robert Putnam (1993) ได้ให้ความหมายของทุนในเชิงสังคมไว้ว่า ทุนสังคม
ประกอบด้วยสิ่งต่าง ๆ ในเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ช่วยให้มนุษย์กระทำกิจกรรมท่ี
ตนเองต้องการได้ โดยจะคงอยู่ภายใต้เงื่อนไข 2 ประการคือ 1) ความสัมพันธ์ที่แน่น
แฟ้น และ 2) โครงสร้างทางสังคม โดย Putnam (1993) ได้อธิบายทุนสังคมที ่เขา
สนใจว่า ประกอบด้วย เครือข่าย บรรทัดฐานทางสังคม และความไว้วางใจซึ่งกันและ
กัน ซึ่งเป็นการให้ความหมายของทุนในภาพกว้าง นอกจากนี้ Department for 
International Development: DFID (1999) ยังได้นิยามทุน ในฐานะทรัพยากรท่ี
มนุษย์ใช้ในการดำรงชีพ ซึ ่งเป็นการนิยามในระดับปฏิบัติการ (Operational 
Definition) โดยให้ความสำคัญกับความสามารถในการเข้าถึงทุนของมนุษย์ที่ใช้ใน
การดำรงชีพ นำเสนอในลักษณะตัวแบบห้าเหล่ียมทรัพยากร (The Asset Pentagon) 
(ภาพท่ี 1) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจทรัพยากร ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทรัพยากรต่าง ๆ และพลวัตการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรที่เกิดจากการผันแปรใน
การเข้าถึงทรัพยากรของคนท่ีแตกต่างกัน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนการเงิน ทุนสังคม ทุน
กายภาพ และทุนธรรมชาติ  
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ภาพที ่1 ตัวแบบห้าเหลี่ยมทรัพยากร (The Asset Pentagon) (DFID, 1999) 

ดังนั้นในหัวข้อนี้ผู้เขียนพยายามอธิบายถึงทุนและการเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุ
อีสานผ่านแนวคิดทุนของ DFID (1999) มาวิเคราะห์ร่วมกับการดำรงชีพของผู้สูงอายุ
อีสานกับการพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 มีรายละเอียดดังนี้ 
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3.1 ผู้สูงอายุกับทุนมนุษย์ 
ทุนมนุษย์ (Human Capital) จากการนิยามตามแนวคิดทุน

ของ DFID หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในรูปของทักษะและความสามารถท่ี
อยู่ในตัวบุคคล ส่วนหนึ่งได้มาจากการปรับปรุงสุขภาพและโภชนาการ 
การศึกษาและการฝึกอบรม อีกส่วนหนึ่งได้มาจากประสบการณ์ที่มนุษย์
ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าและบริการ (World Bank, 1995; 
บุญคง หันจางสิทธิ์, 2540) แนวคิดเรื่องทุนมนุษย์ถูกนำมาใช้อธิบายถึง
ประโยชน์เกี่ยวกับด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพ และการอพยพแรงงาน
เพื่อเพิ่มผลิตภาพท่ีนำมาสู่ความมั่งค่ังของชาติ กล่าวคือ “ทุนมนุษย์” อ้าง
ถึงเรื่องเกี่ยวกับความรู้และทักษะของปัจเจกที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้า
และบริการ สามารถสะสมทุนมนุษย์ที ่เป็นของตัวเองเพิ่มขึ ้นได้ผ่าน
การศึกษา การฝึกอบรม การดูแลสุขภาพ การหางานทำ และการอพยพ
แรงงาน การเพิ่มขึ้นของทุนมนุษย์ก็สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะทำให้ผลิต
ภาพเพิ่มขึ้น และนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ มนุษย์สามารถเข้าถึงได้
จากการสั่งสมประสบการณ์ ทักษะฝีมือ ทั้งจากภายในครัวเรือนด้วย
กันเอง เช่น การถ่ายทอดทักษะการเกษตร การทำอาหาร หรือการเรียนรู้
จากแหล่งภายนอก เช่น จากโรงเรียน จากสถานท่ีทำงาน หรือจากชุมชน 
เป็นต้น  
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จากการประมวลงานวิจัยท่ีศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของ
ผู้สูงอายุอีสาน อาทิ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ 
ความสุขของผู้สูงอายุ ทำให้ผู้เขียนสามารถสังเคราะห์ได้ว่า ผู้สูงอายุ
อีสานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น มีทักษะความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพตั้งแต่
วัยแรงงานเป็นอย่างดี เช่น ทักษะการทำงานการเกษตรและการจัดการ
การทำการเกษตรหลายประเภท ทั้งทำนา ทำไร่ และทำสวน ในขณะท่ี
ผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำการเกษตรมักมีทักษะการรับจ้างทั่วไป การคิดเงิน 
ทอนเงิน งานฝีมือ ช่างซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นทักษะที่สามารถเผยแพร่และใช้ประกอบอาชีพ
ได้ รวมไปถึงสภาพทางร่างกายและจิตใจของผู้สูงอายุ ได้แก่ การมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับ
ความสูญเสีย หรือความเสียใจได้อย่างดี มีความมั ่นคงในอารมณ์ 
(นพรัตน์ รัตนประทุม, 2560; ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562; กุศล 
สุนทรธาดา, 2553) ขณะเดียวกันงานวิจัยบางส่วนกลับพบว่า ไม่ใช่
ผู้สูงอายุทุกคนที่จะมีทักษะและความสามารถในการเข้าถึงองค์ความรู้ 
เพื ่อพัฒนาศักยภาพ “ทุนมนุษย์” ของตนเอง โดยในงานวิจัยของ 
สมชาติ ดีอุดม และจักเรศ เมตตะธำรง (2564) พบว่า ปัจจัยด้าน
สุขภาพของผู้สูงอายุ มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงความรู้ของกลุ่มผู้สุงอายุใน
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีว ิตของ
ผู้สูงอายุ เช่น การใช้เวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การดูแลสุขภาพเบื้องต้น 
โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีจะต้องดูแลเป็นพิเศษ อาทิ โรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง  
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 โดยผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทุนมนุษย์ได้จากการศึกษาเล่าเรียนต้ังแต่วัย
เด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ โดยเฉพาะในวัยสูงอายุที่ปัจจุบันผู้สูงอายุสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู ้ด้านการดูแลสุขภาพได้ผ ่านการมีทักษะการร ับรู ้และการ
ติดต่อส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ในชุมชนยังมีส่วนช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าถึงทุน
มนุษย์ได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ผ่านโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ ที ่ให้
ผู้สูงอายุมีโอกาสแสดงความสามารถ พบปะเครือข่าย และฝึกทักษะไม่ให้เกิดภาวะ 
อัลไซเมอร์ ตามนโยบายรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม (2) เพื่อให้ผู้สูงอายุมีโอกาสแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้กับผู้อื่นเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้ดีขึ้น และ (3) เพื่อก่อให้เกิดความรัก และ
สามัคคีในหมู ่คณะโดยลักษณะการดำเนินงานเป็นการเยี ่ยมเยือนผู ้สูงอายุโดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุ
ไทย, 2562)  

ดังนั้นผู้เขียนจึงสรุปได้ว่าการเข้าถึงทุนมนุษย์ของ
ผู้สูงอายุมี 2 ส่วน คือ (1) ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพในการเข้าถึงทุน
มนุษย์ โดยผู้สูงอายุกลุ ่มนี ้มีการสะสมทุนมนุษย์มาเป็นระยะ
เวลานาน ผ่านการศึกษา หากผู้สูงอายุท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูง มัก
เข้าถึงทุนมนุษย์ได้ดีกว่าผู้สูงอายุที ่ระดับการศึกษาไม่สูงมากนัก 
นอกจากระดับการศึกษาแล้วได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน 
เพื่อส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีทักษะและศักยภาพที่สูงขึ้น ถือเป็นอีก
ปัจจัยที ่ทำให้ผู ้สูงอายุมีการเข้าถึงทุนมนุษย์แตกต่างกัน (2) 
ผู้สูงอายุที่ขาดศักยภาพในการเข้าถึงทุนมนุษย์ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ถือ
เป็นกลุ ่มเปราะบางที ่มีการสะสมทุนน้อย อีกทั ้งยังขาดการ
สนับสนุนจากคนในชุมชน ทำให้ผู ้สูงอายุกลุ่มนี้มีการเข้าถึงทุน
มนุษย์น้อยกว่าผู้สูงอายุกลุ่มแรก 
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3.2 ผู้สูงอายุกับทุนการเงิน 
ทุนการเง ิน (Financial Capital) นับเป็นทุนในเชิง

เศรษฐศาสตร์ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการเปล่ียนแปลงระบบแลกเปล่ียนระหว่างครัวเรือนใน
อดีต จากเดิมท่ีการแลกเปล่ียนนิยมกระทำระหว่างกันโดยตรง เช่น 
การนำวัตถุดิบประกอบอาหารมาแลกเปล่ียนระหว่างกัน ต่อมาเมื่อ
ระบบทุนนิยมที่เน้นการผลิตเพื่อสะสมทุน หรือสร้างความร่ำรวย
ให้กับผู้ผลิต ถูกนำมาใช้กับสังคมในยุคหลัง เงินตราจึงถูกใช้เพื่อ
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนซื้อสินค้า อาจอยู่ในรูปของเงินฝาก 
เครดิต เงินที่แรงงานส่งกลับมาให้ครัวเรือน (Remittance) หรือ
อาจอยู ่ในรูปของสว ัสดิการ เป็นต้น หรืออาจอยู ่ในร ูปแบบ
สินทรัพย์ท่ีสามารถสร้างเงินตราให้กับเจ้าของ เช่น ท่ีดิน ทรัพย์สิน 
เป็นต้น (DFID, 2000; Pearson, 1978) ท้ังนี้ มนุษย์สามารถเข้าถึง
ทุนการเงินได้ด้วยการแลกเปล่ียน อาทิ นำส่ิงของ หรือทรัพย์สินท่ี
มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไปแลกเปล่ียนเป็นเงิน หรือทรัพย์สินชนิดอื่น 
รวมถึงการลงทุนเพื่อสร้างกำไรของสถานประกอบการอีกด้วย  
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 ทั ้งนี ้ จากการประมวลงานวิจ ัยที ่ เกี ่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุอีสาน พบว่า ทุนการเงินของผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 
รายได้จากการประกอบอาชีพ รายได้จากเงินที่ลูกหลานให้ใช้ 
รายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และการออมเงิน ซึ ่งเป็นสิ ่งท่ี
ผู้สูงอายุใช้ในการดำรงชีวิต อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้สูงอายุ เป็น
ข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ โดยพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ไม่ได้
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ มีเพียงบางส่วนที่ยังประกอบ
อาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร โดย
ผู้สูงอายุในเมืองมีการประกอบอาชีพมากกว่าผู้สูงอายุในชนบท 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562; ปรีชา อุปโยคิน, 2556) จาก
ข้อจำกัดของความเป็นผู้สูงอายุ ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงทุน
การเงินได้อีกทางเลือกหนึ่ง คือ รายได้จากเงินท่ีลูกหลานส่งกลับ
หรือเอาให้ใช้ ซึ ่งลูกหลานเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ภายในบ้าน และต้องให้เงินผู้สูงอายุไว้สำหรับดำรงชีพ หรือซื้อ
สินค้าทั ่วไป ขณะเดียวกันก็ได้เบี ้ยยังชีพผู ้สูงอายุ ซึ ่งเป็น
สวัสดิการท่ีรัฐจัดสรรให้กับผู้สูงอายุ โดยผู้ท่ีมีอายุ 59 ปี ต้องเข้า
รายงานตัวที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเทศบาล 
เพื่อยืนยันตัวตนในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเมื ่ออายุ 60 ปี
บริบูรณ์ จึงมีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพ จำนวนเบี้ยยังชีพถูกกำหนด
ตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้ อายุ 60-69 ปี (ผู้สูงอายุวัยต้น) 
ได้รับ 600 บาท อายุ 70-79 ปี (ผู ้สูงอายุวัยกลาง) ได้รับ 700 
บาท อายุ 80-89 ปี (ผู้สูงอายุวัยปลาย) ได้รับ 800 บาท และอายุ 
90 ปีข้ึนไป ได้รับ 1,000 บาท (กรมการปกครอง, 2562)  
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การได้รับเบี้ยยังชีพดังกล่าว ทำให้ผู้สูงอายุมีโอกาสเก็บ
เป็นเงินออมได้ แต่บางส่วนก็ไม่มีเงินออม เนื่องจากมีรายได้ไม่เพียงพอ
กับการใช้จ่ายมาตั้งแต่ยังเป็นวัยแรงงาน ประกอบกับมิได้ทำงานท่ี
สามารถสร้างรายได้มากนัก อย่างไรก็ตามยังมีผู ้สูงอายุบางส่วนท่ี
สามารถออมเงินได้ตั้งแต่ตนเองเป็นวัยแรงงานและออมเงินมาจนเป็น
ผู้สูงอายุ ซึ ่งผู ้สูงอายุกลุ่มดังกล่าวมีการบริหารจัดการเงินที่ดี รู ้จัก 
เก็บออม และจัดสรรเงินเพื่อใช้จ่าย ประกอบกับมีรายได้ที ่มากกว่า
รายจ่าย ทำให้มีเงินเหลือเก็บออมได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เคยทำงาน
เป็นพนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ีมีเงินเดือนประจำ
และวางแผนเก็บออมได้ รวมถึงผู ้ที ่มีสถานประกอบการหรือร้านค้า 
ทำให้ต้องออมเงินไว้สำหรับลงทุนหรือขยายร้านต่อไป (Ayuwat, et al, 
2019; Rattanaprathum, Ayuwat and Sriruecha, 2015; ท ั กษ ิ กา 
ชัชวรัตน์ และสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์, 2560) 
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ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้สูงอายุอีสานมีความสามารถในการจัดการ
ด้านทุนการเงินท่ีแตกต่างจากผู้สูงอายุท่ีอื่น คือ การส่งกลับของสมาชิก
ในครอบครัวท่ีไปทำงานต่างถิ่น ซึ่งพบเจอได้โดยท่ัวไปในสังคมอีสานท่ีมี
การย้ายถิ ่นไปทำงานต่างพื ้นที ่มากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ 
ประกอบกับวัฒนธรรมของคนอีสานท่ีให้ความสำคัญกับครอบครัวท่ีอยู่
ข้างหลังค่อนข้างมาก แรงงานจำนวนไม่น้อยที่ฝากลูกของตนไว้ให้
สมาชิกรุ่นปู่ย่า/ตายายเลี้ยง เราจึงพบผู้สูงอายุเลี้ยงหลานได้ทั่วไปใน
สังคมอีสานโดยเฉพาะในแถบชนบท นอกจากนี้ผู้สูงอายุบางส่วนท่ีมีทุน
มนุษย์และมีทักษะสูง สามารถประกอบอาชีพได้ จะมีรายได้มาจากส่วน
นี้ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้รายได้แหล่งสุดท้ายของผู้สูงอายุคือ สวัสดิการ
รัฐ ที่จ่ายเป็นรายเดือนสำหรับดำรงชีวิต จึงอาจกล่าวได้ว่าผู ้สูงอายุ
อีสานมีแหล่งรายได้ท่ีหลากหลาย ท้ังรายได้จากเงินส่งกลับ รายได้จาก
การประกอบอาชีพ และรายได้จากสวัสดิการรัฐ ซึ่งทำให้ผู้เขียนมองว่า
ผู้สูงอายุในอีสานมีความสามารถบริหารจัดการทุนการเงินได้เป็นส่วน
หนึ่ง และสามารถใช้ทุนการเงินเหล่านี้ได้อย่างเหมาะสม แม้ไม่มากพอ
ให้ตัวเองสบายแต่ก็สามารถอยู่รอดได้ในบริบทของสังคมชนบทอีสาน 
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3.3 ผู้สูงอายุกับทุนสังคม 
ทุนสังคม (Social Capital) อยู่ในรูปแบบที่เป็นทรัพยากรสังคม อาทิ 

เครือข่าย การเป็นสมาชิกองค์กร หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เป็นต้น ทุนทาง
สังคมเป็นทรัพยากรท่ีเกิดจากโครงสร้างทางสังคม ทำให้ปัจเจกและกลุ่มเพิ่มพูนส่ิงท่ี
ดี ๆ สร้างเครือข่ายความสัมพันธ์เชิงสถาบันท่ีคงทนของกลุ่มคนท่ีรู้จักกัน (Bourdieu 
and Wacquant, 1992) ความคิดเชิงทฤษฎีท่ีเป็นแกนของทุนทางสังคมคือเครือข่าย
ทางสังคม (Social Networks) ซึ่งเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าของคนเราเทียบเท่ากับทุนมนุษย์
ที ่เป็นปัจจัยหนึ่งในผลิตภาพของปัจเจกด้วย (Putnam, 2002) ในขณะที่ World 
Bank (2016) เห็นว่า ทุนสังคม คือ สถาบัน ระบบ ความสัมพันธ์และบรรทัดฐานการ
ปฏิบัติ (Norm) ท่ีนำมาซึ่งปฏิสัมพันธ์ของสังคมท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ เน้นถึง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างกันไม่ใช่สถาบันหรือตัวบุคคลโดด ๆ จากแนวคิดทุน
สังคมดังกล่าว เห็นได้ว่า ความคิดเชิงทฤษฎีที ่เป็นแกนของทุนสังคมก็คือระบบ
ความสัมพันธ์ซึ่งเป็นสิ่งที่มีคุณค่าของคนเราเทียบเท่ากับทุนมนุษย์ที่เป็นปัจจัยหนึ่ง
ในผลิตภาพของปัจเจกด้วย (Putnam, 2002) Putnam อธิบายทุนสังคมในฐานะท่ี
เป็นทรัพยากรท่ีมนุษย์ใช้ผ่านรูปแบบของเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดความเส่ียงในการ
ดำเนินกิจกรรมในสังคม หรืออาจใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากร
บางอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพของตนเอง ทั้งนี ้มนุษย์ใช้ทุนสังคมผ่าน
รูปแบบของเครือข่ายทางสังคมเพื่อลดความเส่ียงในการดำเนินกิจกรรมในสังคม หรือ
อาจใช้เพื่อเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรบางอย่างท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำรงชีพของตนเอง 
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 ทั้งนี้ จากการประมวลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
อีสาน ทำให้ทราบว่า ผู้สูงอายุอีสานเป็นผู้บริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ 
ในครอบครัว เป็นผู้นำกลุ่ม/ชุมชน เป็นสมาชิกองค์กร หรือมี 
ความสัมพันธ์อันดีกับเพื่อนบ้านและคนในชุมชน รวมถึงการมี
เครือข่ายทางสังคมท่ีดี และขอความช่วยเหลือกับสมาชิกในชุมชน
ได้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีญาติพี่น้องในชุมชนจำนวนมาก และมีการ
ติดต่อส่ือสารผู้สูงอายุอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทำให้
ทุนสังคมของผู้สูงอายุมีความแน่นแฟ้น (สุรีย์ ธรรมิกบวร, 2561; 
ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562) โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน
ชนบท ที่เป็นชุมชนเก่าแก่ ทุกคนรู้จักกันและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เป็นอย่างดี ในขณะท่ีผู้สูงอายุในชุมชนเมืองบางส่วนย้ายถ่ินมาอยู่
อาศัยกับลูก แต่ก็ยังคงนำวิถีชีวิตแบบชนบทมาใช้ในชุมชนเมือง 
ทำให้ผู้สูงอายุในชุมชนเมือง รู้จักกัน มีกลุ่มเพื่อนฝูง แต่อาจไม่ได้
สนิทสนมกันเหมือนชุมชนชนบท (อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ ดุษฎี
อายุวัฒน์ และเสาวลักษณ์ ชายทวีป, 2560) นอกจากนี้ ยังใช้
เครื่องมือสื่อสาร เพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เช่น ใช้
แอปพลิเคชัน LINE หรือ Facebook เพื่อติดตามข่าวสารในชุมชน
อยู่เสมอ (จารุวรรณ พิมพิค้อ, 2555) ซึ่งสถานการณ์ข้างต้นแสดง
ให้เห็นว่า ผู้สูงอายุอีสานส่วนหนึ่งสามารถเข้าถึงทุนสังคมได้ท้ัง
แบบเผชิญหน้า (Face to Face) และแบบสังคมเสมือนจริงหรือ
ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
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ดังนั้นจึงสรุปว่าทุนสังคมเป็นจุดเด่นอีกหนึ่งประการของผู้สูงอายุอีสาน 
สังคมอีสานมีความเป็นปึกแผ่นทางสังคมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะสังคมชนบทอีสานท่ี
ผู้คนอยู่อาศัยร่วมกันผ่านระบบเครือญาติ ผู้สูงอายุจึงมีเพื่อนบ้านท่ีเป็นท้ังญาติพี่น้อง
หรือเพื่อนบ้านท่ีสนิทกันคอยดูแลสอดส่องความเป็นไป ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัย 
และหลายครั้งที ่ผู ้สูงอายุบางส่วนมีทักษะสูง (ทุนมนุษย์) มักถูกเชิญให้เข้าร่วม
กิจกรรมทางสังคมและงานบุญประเพณีที่ใช้ทักษะนั้น ทำให้ผู ้สูงอายุอีสานรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองค่อนข้างมาก ทั้งนี้ผู้เขียนยังมองว่าทุนสังคมเป็นทุนที่เป็นจุดเด่นท่ี
สำคัญของสังคมอีสาน ท่ีสนับสนุนและช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข
ท่ามกลางการต่อสู้ด้ินรนจากทุนรูปแบบอื่น ๆ 

3.4 ผู้สูงอายุกับทุนกายภาพ 
ทุนกายภาพ (Physical Capital) มักอยู่ในรูปของส่ิงท่ีมนุษย์

สร้างขึ้น เช่น ถนน โครงข่ายการส่ือสาร สาธารณูปโภคต่าง ๆ รวมไปถึง
เครื ่องจักรกลในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ปัจจุบันมีการนิยาม  
“ทุนเพ ื ่อการผล ิต” (Produced Capital) ว ่าหมายถ ึงส ินทร ัพย์/
ทรัพยากรทางกายภาพ ซึ่งโดยท่ัวไปแล้วจะนำมาใช้ในกิจกรรมเพื่อการ
ผลิตของมนุษย์ รวมทั้งการผลิตเพื่อเพิ่มทุนธรรมชาติและเพื่อให้เกิด
การหมุนเวียนของสินค้าและบริการ ไม่ว่าจะอยู่ในภาคส่วนธุรกิจ หรือ
ในบ้านและชุมชน หรือภาคส่วนของรัฐและภาคส่วนท่ีไม่ได้แสวงหาผล
กำไร (Goodwin, 2006) 
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 ทั้งนี ้ จากการประมวลงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ
อีสาน ทำให้ทราบว่า ทุนกายภาพของผู้สูงอายุ คือ ท่ีพักอาศัย แหล่ง
บริการสุขภาพ ร้านค้า ตลาดที่สามารถซื้อและขายสินค้าได้สะดวก 
ส่ิงอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ และการมีแหล่งงานท่ีสามารถ
ทำงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน รวมถึงมีพื ้นที่สาธารณะใช้
พักผ่อนหย่อนใจได้ โดยผู้สูงอายุอีสาน อาศัยอยู่ในบ้านที่มีความ
ปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอต่อการดำรงชีพ รวมท้ังมีส่ิงอำนวย
ความสะดวกท่ีเป็นเครื่องทุ่นแรง สามารถเข้าถึงแหล่งบริการสุขภาพ
และการช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างครอบคลุมในกรณีท่ีต้องการความ
ช ่วยเหล ือ ได ้แก ่  โรงพยาบาลส่งเสร ิมส ุขภาพประจำตำบล 
โรงพยาบาลประจำอำเภอ และโรงพยาบาลประจำจังหวัด นอกจากนี้ 
ยังมีตลาดและร้านสะดวกซื้อไว้บริการคนในชุมชน รวมถึงผู้สูงอายุ 
ทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จึงบริโภคสินค้า
และบริการในชุมชนมากกว่าการบริโภคสินค้าและบริการนอกชุมชน 
เนื่องจากสามารถเดินทางได้สะดวก เข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งยังมีสินค้า
และบริการที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุ อีกทั้ง สังคม
อีสานในปัจจุบันยังพัฒนาระบบการคมนาคมให้มีความสะดวกสบาย 
ทันสมัย มีรถรับจ้าง สำหรับรับส่งระหว่างในชุมชนและนอกชุมชน 
(อัญญา ปลดเปลื้อง อัญชลี ศรีจันทร์ และสัญญา แก้วประพาฬ, 
2560; วิทยา ธรรมเจริญ, 2555; วีณา ศิริสุข ปรีชา อุปโยคิน มัลลิกา 
มัติโก และสุรีย์ กาญจนวงศ์, 2542; สมพร โพธินาม, 2552) 
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ขณะที่งานวิจัยบางส่วนพบว่า ผู้สูงอายุอีสานในเขตเมือง
มีความแตกต่างด้านบริบททางกายภาพท่ีแตกต่างจากผู้สูงอายุในเขต
ชนบท โดยผู้สูงอายุในเขตเมืองมีทุนทางกายภาพที่ค่อนข้างสมบรูณ์
ในด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สามารถ
เข้าถึงได้ทั้งตลาด และห้างสรรพสินค้า ที่อยู่ไม่ไกลจากที่พัก รวมถึง
แหล่งบริการด้านสุขภาพเช่นโรงพยาบาลท่ีมีอยู่ท่ัวไปในเขตเมือง ทำ
ให้ผู ้สูงอายุที ่อยู ่ ในเขตเมืองและเขตชนบทมีสุขภาวะทางกาย  
สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม สุขภาวะทางจิตว ิญญาณ 
และสุขภาวะโดยรวมแตกต่างกัน (กุลวดีโรจน์ไพศาลกิจ และยุวดี 
รอดจากภัย, 2561; อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ และคณะ, 2560)  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าผู้สูงอายุอีสานกลุ่มท่ีอยู่ในชนบท มีทุน
กายภาพที่ค่อนข้างจำกัด ทั้งในแง่การครอบครองและการเข้าถึง ซึ่ง
แตกต่างจากผู้สูงอายุอีสานกลุ่มท่ีอยู่ในเขตเมือง อย่างไรก็ตามความ
แตกต่างของพื้นท่ีระหว่างเขตเมืองและเขตชนบทในปัจจุบันถูกทำให้
เข้าถึงได้ง่ายจากเทคโนโลยีและการคมนาคมสมัยใหม่ โดยผู้เขียน
มองว่าวิถีชีวิตของผู้สูงอายุทั้งในเขตเมืองและเขตชนบทในปัจจุบัน
เปลี่ยนไปแล้ว ทุนกายภาพที่เคยมีบทบาทสำคัญที่แบ่งแยกระหว่าง
คนเมืองกับคนชนบทถูกลดทอนความสำคัญลงจากเทคโนโลยี
สมัยใหม่ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ช่องว่างระหว่างเมืองและชนบท
ค่อย ๆ กลืนหายไปตามกาลเวลา 

 
 

 
 



 161 การเข้าถึงทุนของผู้สูงอายุอีสาน 

กับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0  

 

 3.5 ผู้สูงอายุกับทุนธรรมชาติ 
ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) อยู่ในรูปของการสะสมทุน

ธรรมชาติต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีพ เช่น ท่ีดิน 
สัตว์ป่า ป่าไม้ แหล่งน้ำ หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ทุนธรรมชาติ 
ประกอบด้วยทรัพยากรธรรมชาติท้ังทางกายภาพและชีวภาพ ได้แก่ ทุน
ธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นใหม่ทดแทนได้เช่น สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ และ
ระบบนิเวศ เป็นต้น ทุนธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไปไม่สามารถทดแทนได้
เช่น ทรัพยากรใต้ชั ้นดินต่าง ๆ น้ำมัน ถ่านหิน เพชร เป็นต้น ทุน
ธรรมชาติที่นำมาเติมเต็มให้สมบูรณ์ได้ เช่น ชั้นบรรยากาศ น้ำสำหรับ
อุปโภคบริโภค ดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น ทุนธรรมชาติที ่สามารถ
เพาะปลูกขึ ้นมาได้ เช่น การปลูกพืชต่าง ๆ การปลูกป่า เป็นต้น 
(Aronson, 2007) ซึ่งปัจจุบันทุนธรรมชาติได้กลายมาเป็นปัจจัยอันเป็น
ข้อจำกัดในความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์และความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ 
ท้ังนี้ จากการประมวลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุอีสาน ทำให้ทราบ
ว่า ทุนธรรมชาติของผู้สูงอายุอีสาน คือ มีที ่ดินสำหรับอยู่อาศัย ทำ
การเกษตร มีแหล่งน้ำและน้ำสะอาดใช้เพื ่ออุปโภค บริโภค และทำ
การเกษตร และมีแหล่งอาหารธรรมชาติท่ีหาได้ในชุมชน  
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สำหรับการเข้าถึงทุนธรรมชาติ พบว่า ผู ้สูงอายุมักมีที ่ดินที่ใช้ในการทำ
การเกษตร และเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ยังเข้าป่าไปหาของป่า เช่น เห็ด หรือผัก
ตามธรรมชาติท่ีสามารถรับประทานได้ ซึ่งเป็นการเข้าถึงทุนธรรมชาติอีกแนวทางหนึ่ง 
ในขณะท่ีผู้สูงอายุในชุมชนเมือง บางส่วนไม่มีท่ีดินท่ีใช้ทำการเกษตร และไม่ได้เข้าถึง
ทุนธรรมชาติมากเท่าที่ควร นอกจากนี้ ผู้สูงอายุอีสานยังเข้าถึงทรัพยากรน้ำอย่าง
ท่ัวถึงท้ังน้ำท่ีใช้อุปโภค ซึ่งเป็นน้ำจากระบบน้ำประปา ประปาหมู่บ้าน หรือบ่อน้ำฝน 
บ่อน้ำตื ้น และบ่อบาดาลในชนบท โดยในบางปีมักขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร ้อน 
(Auraiampai, Ayuwat and Jampaklay, 2020) ทำให้บางครัวเรือนต้องขุดเจาะน้ำ
บาดาลเพื่อใช้ในส่วนของครัวเรือน รวมถึงใช้ทำการเกษตร ส่วนน้ำที่ใช้บริโภค มัก
เป็นน้ำสะอาดจากร้านค้าที่จำหน่ายน้ำในชุมชน หรือน้ำกรองจากเครื่องกรองน้ำใน
บ้าน โดยเฉพาะผู้สูงอายุอีสานส่วนใหญ่มักเลือกซื้อน้ำมากกว่าดื่มน้ำฝน เพราะเป็น
น้ำสะอาดและมีคุณภาพสำหรับใช้บริโภค ท้ังยังสามารถบริโภคได้ตลอดท้ังปีอีกด้วย 
(ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562; นพรัตน์ รัตนประทุม, 2560) 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ผู ้สูงอายุมีทุนและการเข้าถึงทุนที ่หลากหลายตาม
คุณลักษณะ ความสามารถ พื้นท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีจุดเด่นแตกต่างกันระหว่างผู้สูงอายุใน
เขตเมืองและเขตชนบท โดยผู้เขียนมองว่ามุมมองที่น่าสนใจของผู้สูงอายุอีสานทั้ง 2 
พื้นท่ี พบว่าก็มีการเข้าถึงทุนตามวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ผู้สูงอายุ
อีสานชนบทใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างหลากหลายได้มากกว่าผู้สูงอายุ
อีสานเขตเมืองที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่จำกัด แต่เป้าหมายสำคัญของการใช้ทุน
ธรรมชาติของผู้สูงอายุท้ัง 2 พื้นท่ี คือ การใช้ทรัพยากรเพื่อทำให้ตนเองเป็นผู้สูงอายุ
ท่ีมีศักยภาพ และได้รับการยอมรับนับถือจากคนในครัวเรือนและชุมชน ทำให้ตนเอง
รู้สึกมีคุณค่า ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของผู้สูงอายุอีสาน 
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 4. ทุนของผู้สูงอายุอีสานกับการพัฒนาผู้สูงอายุในยุคไทยแลนด์ 4.0 

ไทยแลนด์ 4.0 คือ รูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ ่งมี
เป้าประสงค์สำคัญ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดย
ปรับเปล่ียนโครงสร้างทางเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม (Value-
base Economy) เน้นอุตสาหกรรมภาคบริการมากขึ้น ส่งเสริมให้ประชากรมีรายได้
สูง กล่าวคือ ประเทศไทยต้องมีการสร้างนวัตกรรมทางเศรษฐกิจของตนเอง พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศตามโลก
ศตวรรษที่ 21 โดยมีประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวข้องกับผู้สูงอายุ 3 ประเด็น ได้แก่ (1) 
วัฒนธรรมในการเรียนรู้ (2) วัฒนธรรมการดำรงอยู่ของมนุษย์ และ (3) วัฒนธรรมการ
ทำงาน (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2562) โดยในบทความนี้ผู้เขียนมุ่งเน้นการอธิบายความ
เป็นไทยแลนด์ 4.0 ในมุมมองด้านวัฒนธรรมและสังคมอีสาน เพื่อชี้ให้เห็นถึงการ
ปรับตัวและต่อสู้ด้ินรนของผู้งสูงอายุในอีสานปัจจุบัน 

4.1 วัฒนธรรมในการเรียนรู้ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ผู้สูงอายุอีสานจำเป็นต้องมีการเรียนรู้มากขึ้น จากสื่อที่มีความ
หลากหลาย ท้ังส่ือบุคคล ได้แก่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้าน เพื่อนบ้าน และสมาชิกในครัวเรือน สื่อสิ ่งพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือ โปสเตอร์ แผ่นพับ ที่เป็นแหล่งความรู้ในลักษณะ
ส่ิงพิมพ์ต่าง ๆ ในสังคม ส่ือวิทยุโทรทัศน์ ได้แก่ ข่าวสาร รายการท่ี
มีสาระความรู้ และรายการบันเทิงเพื่อความผ่อนคลาย และส่ือ
อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้สูงอายุอีสานบางส่วนเริ่มเข้าถึงมากขึ้น
ในปัจจุบัน ซึ่งการจะมีโอกาสเรียนรู้จากส่ือต่าง ๆ เหล่านี้ ผู้สูงอายุ
จำเป็นต้องมีทุนท้ัง 5 ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุนมนุษย์ ทุนสังคม 
และทุนกายภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู ้สูงอายุสามารถ
เรียนรู้ทักษะความรู้ การดูแลสุขภาพตนเอง และความรู้เท่าทันส่ือ 
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ได้อย่างดี นอกจากนี้ ผู้สูงอายุอีสานยังต้อง เรียนรู้ตลอดชีวิตและ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ เพื่อรองรับวัฒนธรรมแห่งการเปลี่ยนแปลง โดย
ผู ้สูงอายุอีสาน สามารถเข้าถึงการเรียนรู ้ตลอดชีวิตได้ ผ่าน
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือการอบรม
ต่าง ๆ ที่กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน 
พัฒนาสมอง และฝึกทักษะการใช้ชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุอีสาน
ส่วนใหญ่มีชุดความคิดหรือองค์ความรู้เฉพาะตัวที่ค่อนข้างยึดถือ
ยึดมั่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ทำให้ผู้สูงอายุเลือกที่จะรับหรือ
ปฏิเสธองค์ความรู้สมัยใหม่ได้อย่างชัดเจน โดยบางส่วนมองว่าส่ิงท่ี
ตนเองทำอยู่เป็นสิ่งที่ดีและปฏิบัติมาเป็นเวลานานแล้ว ไม่ได้รับ
ผลกระทบเชิงลบอันใด สามารถปฏิบัติต่อไปได้ เช่น ผู ้สูงอายุ
บางส่วนมองว่าการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยอ้างว่าบรรพ
บุรุษมีวิถีชีวิตแบบนี้มาอย่างยาวนานแล้ว จึงเลือกที่จะปฏิเสธชุด
ความรู้สมัยใหม่ที่บอกว่า การรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ เป็น
แหล่งก่อให้เกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ ท่ีภาคอีสานเป็นภูมิภาคท่ีพบ
ได้เยอะที่สุด นอกจากนี้ยังพบว่าครอบครัวเป็นเงื ่อนไขสำคัญ 
อีกประการที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้สูงอายุอีสาน (ณัฐปภัสญ์ 
นวลสีทอง และคณะ, 2562; Kwalamthan et al, 2019) ดังนั้น
ผู้เขียนจึงมองว่าข้อจำกัดหรือเงื่อนไขสำคัญท่ีทำให้วัฒนธรรมการ
เรียนรู้ของผู้สูงอายุอีสานแตกต่างกันคือ ความคิด ความเชื่อ และ
ชุดความรู้ ท่ีผู้สูงอายุยืดเป็นแนวปฏิบัติในการดำรงชีวิต ท่ีจะส่งผล
ให้ผู้สูงอายุอีสานมีการดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้สมัยใหม่
หรือองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตท่ีแตกต่างกัน 
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 4.2 วัฒนธรรมการดำรงอยู่ของมนุษย์ ปัจจุบันผู้สูงอายุอีสานต้องรู้จัก
เผยแพร่ความรู้จากการสะสมองค์ความรู้และประสบการณ์ตลอดช่ัวอายุคน ซึ่งมีองค์
ความรู้มากมายหลากหลาย ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมากต่อชุมชนและสังคม โดยพบว่า 
ผู ้สูงอายุในสังคมอีสานที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน หรือผู้นำชุมชน มักมีแนวทางการ
ดำเนินชีวิต และมุมมองต่อการใช้ชีวิตที่น่าสนใจ แต่บางส่วนกลับไม่ได้เผยแพร่องค์
ความรู้ หรือทัศนะท่ีมีต่อสังคมมากเท่าท่ีควร อาจเป็นเพราะในสังคมอีสานไม่มีเวทีท่ี
เป็นแหล่งเรียนรู้ หรือเผยแพร่ความรู ้ระหว่างวัย มีเพียงโรงเรียนผู้สูงอายุที ่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้สูงอายุ ดังนั้น จึงควรพัฒนาให้สังคมอีสานมีเวทีให้ผู้สูงอายุได้
เผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อให้เกิด “ธนาคารสมอง” ในชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพลัง
มหาศาลที่จะเกิดขึ้นกับสังคมไทย และยังเป็นการรื้อฟื้นสังคมไทยในอดีตที่มีการ
เกื้อกูลและแบ่งปันกันกลับมา โดยผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีทุนมนุษย์และทุนสังคมเป็น
สำคัญ เพื่อให้การดำเนินการเป็นดำเนินไปด้วยดี 

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู ้สูงอายุอีสานดิ้นรนที่จะสร้าง
คุณค่าในตนเอง ผ่านรูปแบบการดำรงอยู่ท่ีแตกต่างกัน ผู้สูงอายุอีสานส่วนหนึ่งนำทุน
มนุษย์ท่ีตนเองมีอยู่ ท้ังความรู้ความสามารถท่ีสะสมไว้ ผ่านการนำความรู้มาถ่ายทอด
ให้กับคนชุมชน การเป็นปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งได้รับความนับถือจากคนในชุมชน
ค่อนข้างสูง นอกจากนี้ผู้สูงอายุอีสานอีกส่วนให้ความสำคัญกับทุนสังคม เช่น บทบาท
ทางสังคม และเครือข่ายทางสังคม ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมท่ีชุมชนจัดขึ้น 
ทั้งงานบุญประเพณีและตำแหน่งทางสังคม (ดุษฎี อายุวัฒน์ และคณะ, 2562 ; 
อธิปไตย จาดฮามรด และ ศุภลักษณ์ สุวรรณชฎ, 2561) จากงานวิจัยข้างต้น ผู้เขียน
จึงมองว่าการดำรงอยู่ของผู้สูงอายุอีสานให้ความสำคัญกับการสร้างคุณค่าในตนเอง 
ผ่านการด้ินรนในรูปแบบท่ีแตกต่างกันตามการสะสมทุนท่ีตนเองมีอยู่ โดยมีเป้าหมาย
สำคัญคือการพยายามทำให้ตนเองมีคุณค่าและสามารถดำรงอยู่ในสังคมอีสานได้
อย่างปกติสุข  
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4.3 วัฒนธรรมการทำงาน ปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ หรือคน Gen Y ลงไป มัก
ทำงานด้วยตนเอง โดยมีอินเตอร์เน็ตเป็นครู มากกว่าที่จะเรียนรู้จากผู้อาวุโสในท่ี
ทำงาน ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน ดังนั้น จึงควรให้ผู้สูงอายุท่ีมีทักษะการ
ทำงานท่ีเกี่ยวเนื่อง มีส่วนร่วมในการสอนงานหรือเป็นท่ีปรึกษาในท่ีทำงาน ในกรณีท่ี
ต้องการคำปรึกษา ทั้งนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่น และเชื่อใจระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับ
ผู้สูงอายุก่อน จึงทำให้เกิดความลงรอยกัน ถือเป็นการส่งต่อประสบการณ์การทำงาน
จากรุ่นสู่รุ่น และส่งต่อหลักความคิดที่ถูกต้องให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
แบบในศตวรรษท่ี 21 โดยผู้สูงอายุต้องเข้าถึงทุนมนุษย์ และสร้างทุนสังคมกับเด็กรุ่น
ใหม่ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนทัศนะและข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน ท้ังนี้ เด็กรุ่นใหม่ 
ยังมีโอกาสเรียนรู้การเตรียมตัวก่อนการเป็นผู้สูงอายุได้ด้วย เพราะเมื่อทุกคนระดม
สมองและร่วมมือกันพัฒนา สังคมผู้สูงอายุจะมีพลัง และกลายเป็นสังคมท่ีไม่ทอดท้ิง
ใครไว้ข้างหลัง เกิดความมั่นคงของผู้สูงอายุอีสาน  

ข้อค้นพบจากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า ผู้สูงอายุอีสานที่มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของตนเอง ทั ้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ผู ้สูงอายุในอีสานมักมีบทบาทในการสนับสนุน ส่งเสริม 
การสร้างอาชีพในชุมชน ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ท่ีดำเนินงานโดยมีผู้สูงอายุเป็นหลัก 
ซึ่งหน่วยงานราชการมักเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรมที่ผู ้สูงอายุ
ดำเนินการ สะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุอีสานยังสามารถทำงานได้ดีและสามารถทำงาน
ร่วมกันได้ระหว่างชุมชนและหน่วยงานรัฐ (วิฑูรย์ วีระศิลป์ และคณะ, 2564) ดังนั้น
ผู้เขียนจึงมองว่าหากผู้สูงอายุได้มีบทบาทในการสนับสนุนการสร้างเสริมอาชีพชุมชน 
จะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าในตนเอง แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อถ่ายทอดให้ผู้อื่นอยู่
เสมอ อีกทั้งยังดีต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในทุกด้าน เพื่อให้ผู ้สูงอายุอีสานเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการทำงานให้คนรุ่นหลังซึมซับวัฒนธรรมการทำงานท่ีดีต่อไป 
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5 สรุป 

การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในปัจจุบันที่กำลัง
เข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลต่อวิถีชีวิตและการเข้าถึงทุนทั้ง 5 ชนิดของ
ผู้สูงอายุอีสาน ได้แก่ ทุนมนุษย์ ผ่านการศึกษา การอบรม การดูแล
สุขภาพ และการค้นคว้าข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ ทุนการเงิน ผ่านการได้รับ
รายได้ การลงทุน การได้รับสวัสดิการ และการออมเงิน ทุนสังคม คือ 
การแสดงบทบาทของผู้สูงอายุและการสร้างเครือข่ายความสัมพันธที์่ดี
กับคนในครัวเรือนและชุมชน ทุนกายภาพ ผ่านการใช้บริการแหล่ง
บริการสุขภาพ ร้านค้า โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่าง ๆ และทุนธรรมชาติ ผ่านการมีที ่อยู ่อาศัยมั ่นคง และเข้าถึง
ทรัพยากรธรรมชาติ 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทุนมนุษย์” ที่มีความสำคัญอย่างมากใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการด้ินรนของผู้สูงอายุอีสาน ผ่าน
วัฒนธรรมในการเรียนรู้ วัฒนธรรมในการดำรงอยู่ของมนุษย์ และ
วัฒนธรรมการทำงาน โดยมี “การเข้าถึงทุนมนุษย์” เป็นเครื่องมือหลัก 
ร่วมกับการเข้าถึงทุนสังคม ทุนการเงิน ทุนกายภาพ และทุนธรรมชาติ 
เป็นส่วนเสริม โดยผู้เขียนมองว่าทุนท้ัง 5 ประเภท สามารถผันทุนหรือ
ใช้ร่วมกับทุนประเภทอื่นได้ เพื่อส่งเสริมให้ทุนนั้น ๆ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นไป อีกทั้งผู้มีบทบาทสำคัญต่อผู้สูงอายุอีสาน ได้แก่ สมาชิก
ในครัวเรือน ชุมชน สังคม หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควร
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุอีสานเกิดการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ทักษะ และมุมมองการใช้ชีวิตร่วมกัน ระหว่างผู้สูงอายุและภาคส่วน
ต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที ่สามารถจัดขึ้นได้ เช่น วิสาหกิจชุมชน การ
ส่งเสริมวิทยากรและปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อให้ผู ้สูงอายุอีสาน
รู้สึกมีคุณค่าและมีความมั่นคงในการใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ และ 3) ประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) คู่มือ 3) แผนการจัดการ
เรียนรู ้ และ 4) แบบทดสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้  1) การวิเคราะห์เนื ้อหา 2) 
ค่าเฉลี่ย 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4) ร้อยละ และ 5) สถิติทดสอบที  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู ้ช ื ่อ REKGAP Blended 
Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) กระบวนการ
จัดการเรียนรู ้ (4) เงื ่อนไขการนํารูปแบบไปใช้ และ (5) การวัดและประเมินผล 
กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 5 ขั้น คือ R: ปรับมโนมติ E: สำรวจข้อมูล K: เข้าใจ
นักเรียน G: ร่วมกันค้นหาข้อมูล A: วิเคราะห์ข้อมูล P: นำเสนอข้อมูล ความเหมาะสม
ของรูปแบบอยู่ในระดับมาก และประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ พบว่า 
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน และ 3) นักเรียนมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 

คำสำคัญ: รูปแบบการจัดการเรียนรู้, การเรียนรู้แบบผสมผสาน, 
              การอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ 
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ABSTRACT 

The objectives of this research were: 1) to develop and study the 
efficiency of the learning model, 2) to study the learning model, and 3) to 
study the students’ satisfaction towards the learning model. A sample of 
the study, selected by using the cluster random sampling, consisted of 30 
upper secondary students. The research instruments consisted of: 1) 
learning model, 2) handbook, 3) lesson plans, and 4) learning achievement 
test. Data analysis was completed through: 1) content analysis, 2) mean, 
3) the standard deviation, 4) percentage, and 5) T-Test dependent.

The findings found that the learning model named REKGAP 
Blended Model consists of 5  components, i.e. principles, objectives, 
process of learning management, conditions for applying the model, and 
measurement and evaluation. Five steps in the learning process are: R 
(Reconcile), E (Explore data), K (Know the result), G (Group search), A 
(Analyze), and P (Publish information). The appropriateness of the model 
is at the high level. The effectiveness of the learning management was 
coherent with the indicated score 80/80 . The students’ post-test score 
was higher than the pre-test score. The students’ satisfaction with the 
study was at the high level. 

Keywords: Learning Model, Blended Learning, 
 English Reading Comprehension 
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1. บทนำ 

สังคมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นสังคมที่ทุกคนจำเป็นต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลาเนื่องจากโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจาก
ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดต่อสื่อสารการศึกษาการแสวงหาความรู้
การประกอบอาชีพการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์
ของชุมชนโลกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษถือว่าสำคัญและเป็นประโยชน์
ทางการศึกษาเพราะเป็นทักษะพื้นฐานสำหรับนักเรียนเพื่อค้นคว้าความรู้ 
(Sornprasert and Chusanachoti, 2019) 

การสอนอ่านเพื่อความเข้าใจครูและนักเรียนต่างคิดว่าเป็นเรื ่อง
ยาก โดยในมุมมองของนักเรียน ส่วนมากจะคิดว่าการอ่านเป็นสิ่งที่ยากทำ
ให้หยุดอ่านกลางคัน อีกทั ้งยังขาดทักษะเกี ่ยวกับการอ่านที ่ถ ูกต้อง 
โดยเฉพาะการขาดวิธีการควบคุมความเข้าใจและการแก้ปัญหาในระหว่าง
อ่าน นอกจากนี้อาจเกิดจากนักเรียนไม่มีสมาธิขาดความสนใจไม่มี พ้ืน
ฐานความรู้เพียงพอ ขาดการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ อ่านผิดวิธีและกังวลเรื่อง
ศัพท์ รวมทั้งการขาดความรู้เดิมของผู้อ่าน ปัญหาการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรียนไทยเป็นสิ่งที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรให้ความสนใจแก้ไขอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะครูผู้สอนจำเป็นจะต้องศึกษาเทคนิคต่าง ๆ เพื่อนำมาพัฒนาการ
สอนอ่านให้ม ีประสิทธ ิภาพ เพื ่อพัฒนาความเข ้าใจในการอ่านว ิชา
ภาษาอ ังกฤษของน ักเร ียนให ้ ได ้ผลด ีข ึ ้น  (Anderson, 1999; Allen, 
Seaman, and Garrett, 2007; Jidjarad, 2015) 
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การสอนแบบผสมผสาน (Blended Learning) 
จึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการ
จัดการเร ียนการสอนที ่ผสมผสานมีอยู ่หลากหลาย
แนวทาง สำหรับแนวทางที่พบมากคือ การผสมผสานทั้ง
การเรียนแบบพบกันในชั ้นเรียน (Face to Face) กับ
การเรียนผ่านระบบเครือข่าย (online learning) โดย
เครื่องมือที่นำมาใช้ในการเรียนผ่านระบบเครือข่ายที่
สามารถจูงใจนักเรียนให้สนใจในบทเรียนได้นั่นคือ สื่อ
สังคมออนไลน์ ได้แก่ เฟสบุก แอปพลิเคชัน ไลน์ ยูทูป 
เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่นักเรียนเข้าถึงได้ง่ายและใช้
เป็นประจำในชีวิตประจำวัน โดยสามารถนำมาใช้เป็น
เครื ่องมือในการสื ่อสารเป็นช่องทางในการส่งเนื ้อหา
รวมถึงใช้เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและ
การเรียนผ่านเครือข่าย (Aycock, Garnam and Kaleta, 
2002) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข ้าใจสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาอังกฤษและส่งเสริมการเรียนรู้ของ
นักเรียน เปิดโลกทัศน์นักเรียนให้รับรู้เข้าใจแนวคิดการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2. วัตถุประสงค์การศึกษา
1) เพื่อพัฒนาและศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ

เรียนรู ้แบบผสมผสานเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

2) เพ่ือทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความ
เข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3. สมมติฐานการศึกษา
1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม

ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 

2) ผลการทดลองใช ้ร ูปแบบการจ ัดการเร ียนร ู ้แบบ
ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  
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4. วิธีดำเนินการศึกษา 

4.1 ประชากรและกล่มตัวอย่าง 
4.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย ในภาคเรียนที่ 1/2564 จำนวน 6 ห้องเรียน มีจำนวนห้อง
ละ 30 คน รวมทั้งสิ้น 180 คน 

4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ในภาคเรียนที ่ 1/2564 จำนวน 30 คน ซึ ่งได้มา 
โดยการสุ ่มแบบกลุ ่ม (Cluster random sampling) โดยเลือก
นักเรียนที่มีระดับการเรียนรู้ในระดับ เก่ง กลาง อ่อน  

4.2. ตัวแปรที่ทำการศึกษา  
4.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 

รูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสานเพื ่อส ่งเสริมความ 
สามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่  
1) ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ

ความเข้าใจ  
2) ความพึงพอใจต่อการเร ียนด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการ
อ ่านภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อความเข ้าใจสำหร ับน ักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

5. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

5.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายคู่มือการใช้รูปแบบ แผนการจัดการเรียนรู้ 
จำนวน 4 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง โดยภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมในระดับมาก  

5.2 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และแบบบันทึกการเรียนรู้ 
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ซึ่งข้อคำถามมีความความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) 
อยู่ระหว่าง 0.50–1.00 และแบบทดสอบและมีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และผลการประชุมกลุ่มกับครูผู้สอน
วิชาภาษาอังกฤษ 

ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาร่างรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ
ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินการดังนี้ 1) สร้างร่างต้นแบบรูปแบบและ
เครื่องมือประกอบรูปแบบ 2) ประเมินคุณภาพร่างต้นแบบรูปแบบและเครื่องมือ
ประกอบรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน และ 3) นำรูปแบบและเครื่องมือประกอบ
รูปแบบ    ที่ผ่านปรับแก้ไขไปทดลองนำร่องเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้นกับ
กลุ ่มนักเร ียนที ่ม ีล ักษณะใกล้เคี ยงกับกลุ ่มตัวอย ่าง จำนวน 9 คน ค่าด ัชนี
ประสิทธิภาพของรูปแบบตามเกณฑ์ 80/80 ใช้เกณฑ์ E1 / E2 เท่ากับ 83.32/82.11 
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ขั้นตอนที่ 3 นำรูปแบบไปทดลองใช้ ดำเนินการดังนี้  
1) ดำเนินการทดลองด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มตัวอย่าง

ตามขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นก่อนการจัดการเรียนการ
สอน ขั้นดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และขั้นหลังการจัดการเรียนการสอน  

2) ศึกษาผลการประเมินการใช้รูปแบบ
2.1) ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน

เรียนและหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2.2) ศึกษาผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

6. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้ 

1) ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบผลการ
สนทนากลุ่มครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ และการสนทนากลุ่มนักเรียนเกี่ยวกับความ
คิดเห็นที่มีต่อรูปแบบโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

2) การตรวจสอบความเหมาะสมของร่างรูปแบบและเครื่องมือประกอบ
รูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ใช้แบบประเมินที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ของ Likert (1967) ผลประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ ใช้การค่าเฉลี่ยตามหลักการประเมินสื่อการสอนของ Brahmawong (2013) 

3) ศึกษาผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วย
รูปแบบโดยการหา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติทดสอบทีแบบไม่เป็น
อิสระ 
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ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

4) ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู ้แบบ
ผสมผสานเพ่ือส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจสำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

7. สรุปผลการวิจัย 

จากการดำเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยได้ผลบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  

7.1 ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน 
การอ่านภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจสำหรับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ REKGAP Blended Model มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) 
หลักการ 2) วัตถุประสงค์ 3) กระบวนการจัดการเรียนรู้ 4) เงื่อนไข
การนําร ูปแบบไปใช ้ และ 5) การว ัดและประเม ินผล และ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้มี 6 ขั้น คือ 1) Reconcile ปรับมโนมติ 
2) Explore data สำรวจข ้อม ูล  3) Know the result เข ้ าใจ
นักเรียน 4) Group search ร่วมกันหาข้อมูล 5) Analyze วิเคราะห์
ข้อมูล และ 6) Publish information นำเสนอข้อมูล โดยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู ้ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นได้ร ับการประเมินความ
เหมาะสมอยู ่ ในระดับมาก มีค ่าเฉล ี ่ย เท ่าก ับ 4.40 และมี
ประสิทธิภาพของรูปแบบเท่ากับ 83.32/82.11  
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ผลการวิจัยครั้งนี้พบองค์ความรู้ใหม่ในแง่ของการพัฒนา
ขั ้นตอนการเร ียนรู ้ท ี ่ม ุ ่งเน้นส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ด้วยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ตาม
แผนภาพที่ 1 

แผนภาพที่ 1 REKGAP Blended Model : รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 

เพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 
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เมื่อนักเรียนในชั้นมัธยมปลายได้รับการเรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น จำนวน 6 ขั้นตอน 
ได้แก่ คือ 1) Reconcile ปรับมโนมติ 2) Explore data สำรวจ
ข้อมูล 3) Know the result เข้าใจนักเรียน 4) Group search 
ร่วมกันหาข้อมูล 5) Analyze วิเคราะห์ข้อมูล และ 6) Publish 
information นำเสนอข ้อม ูล โดยใช ้ เน ื ้อหาการเร ียนร ู ้ ว ิชา
ภาษาอังกฤษที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยมีความสอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีจุดเน้นคือให้นักเรียนเกิด
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียน
เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั ้งในลักษณะ 
งานเดี ่ยวและงานกลุ ่ม โดยการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน
ระหว่างกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนร้อยละ 40 และกิจกรรมการ
เรียนออนไลน์ร้อยละ 60 ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้
รวดเร็วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั ้งไว้ และในขณะปฏิบัติ
กิจกรรม นักเรียนยังได้รับความสนุก ตื่นเต้น และการระดมสมอง
เพื่อนวางแผนต่าง ๆ จากการปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวส่งผลให้
นักเรียนมีความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
ที่ดีขึ ้น และโรงเรียนที่สนใจรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าว
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทนักเรียนได้ 
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7.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
ผสมผสานเพ ื ่ อส ่ งเสร ิมความสามารถด ้ านการอ ่ าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน 

7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ในระดับมาก 
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8. อภิปรายผลการศึกษา

8.1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริม
ความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (REKGAP Blended Model) มีความเหมาะสมของรูปแบบ
อยู่ในระดับมากและประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 ที่
กำหนดไว้ โดยมีประสิทธิภาพของรูปแบบเท่ากับ 83.32/82.11 ทั้งนี้เนื ่องมาจาก
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจ ซึ่ง
เป็นรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานระหว่างกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนร้อยละ 40 
และกิจกรรมการเรียนออนไลน์ร้อยละ 60 ที่เกิดจากการพัฒนาอย่างเป็นระบบตาม
ขั้นตอนของวิธีดำเนินการวิจัยและพัฒนา สอดคล้องกับแนวคิด ในการออกแบบและ
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนของ Joyce, Weil and Calhoun (2011) ที่
กล่าวว่า การจัดทำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู ้วิจัยควรศึกษาข้อมูลพื้นฐาน จาก
เอกสาร และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบและมีความสัมพันธ์กันจะส่งผลให้การเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายที่
กำหนด เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อนักเรียน และสอดคล้องกับ
หล ักการออกแบบการจ ัดการเร ียนร ู ้  Addie Model ของ Kruse (2008) และ 
Khemmani (2017) กล่าวถึง ก่อนการออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนรู้ผู้วิจัยต้อง
ศึกษาทำความเข้าใจปัญหาและเป้าหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยกำหนด
วัตถุประสงค์ที่จะสร้างขึ้นตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และความรู้พื้นฐานของ
นักเรียนที่จำเป็น นอกจากนี้ผู ้วิจัยยังได้นำข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของ
นักเรียนรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูผู ้สอนอ่านภาษาอังกฤษที่มี
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนมาเป็นแนวทางในการ
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนและสถานการณ์การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน 
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ผ่านรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนฝึกปฏิบัติการอ่านมาก
พอที ่จะให้นักเรียนได้ประสบการณ์จากการทำกิจกรรมการอ่าน
ร่วมกัน และเกิดการค้นพบความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ โดยการ
อำนวยความสะดวกชี้แนะให้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้สอน ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดของ Garison and Voughan (2008) ที่กล่าวว่า การจัดการ
เรียนแบบผสมผสานจะต้องจัดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
จากการเรียนรู้และส่งเสริมให้นักเรียนสร้างความหมายและความ
เข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ผ่านการคิดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องซึ่งส่งเสริม
การเชื่อมต่อและการทำงานร่วมกันของนักเรียน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้นำ
สื ่อการสอนไปหาค่าความเหมาะสมจากผู ้เชี ่ยวชาญ และทดสอบ
ประสิทธิภาพ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความสมบูรณ์มาก
ยิ ่งขึ ้น และสอดคล้องกับแนวคิดของ Brahmawong (2013) ที ่ได้
กล่าวถึง การทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนนั้นจะต้องมีการ
ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอน
ก่อนที่จะนำไปใช้จริง สอดคล้องกับงานวิจัยของ Klinhom (2021) 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริม
ทักษะการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 
โดยได้มีการศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ได้สอบถามปัญหาและ
ความต้องการของผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่างชุดกิจกรรมและ
นำไปศึกษาความเหมาะสมและประสิทธิภาพของสื่อการสอนก่อน
นำไปทดสอบจริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
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8.2 ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื ่อความเข้าใจสำหรับนักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้
ได้พัฒนาขึ้นโดยนํากรอบแนวคิดการอ่านที่เน้นการสอน
การโดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย (Multiple Strategies) 
อย่างเป็นระบบผ่านการอ่านเรื่องที่ผู้วิจัยได้คัดสรรค์อย่าง
เหมาะสมกับนักเรียน (Swan, 2003) มาใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ นักเรียนจึงสามารถนําวิธีการใช้กล
ย ุทธ ์ท ี ่หลากลาย (Multiple Strategies) ไปใช ้ในการ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการอ่าน ตามความแตกต่างของ
เน ื ้อหาในบทอ่านได ้อย ่างเหมาะสม และตรงตาม
จุดประสงค์ในการอ่านของนักเรียน ซึ ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Grabe and Stroller (2002) และ Grabe 
(2010) กล่าวว่า การสอนการอ่านตามกรอบการสอนอ่าน
โดยใช้กลยุทธ์ที่หลากหลายจะช่วยพัฒนาความสามารถ
ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนได้ดีขึ ้น ส่งผลให้
นักเรียนมีแรงจูงใจในการอ่าน เกิดการอ่านอย่างต่อเนื่อง
ทำให้รักการอ่าน นอกจากนี้การเรียนด้วยรูปแบบเน้นการ
พัฒนาการอ่านจากการร่วมกิจกรรมกลุ่ม สู่กิจกรรมเดี่ยว 
การแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้และช่วยเหลือซึ ่งกันและกัน 
ภายในกลุ่ม ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ อีกทั้ง ผู้วิจัย 
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ได้จัดเตรียมสื่อและบทเรียนให้นักเรียนเรียนรู้ และทบทวน
บทเรียนด้วยตนเองอย่างอิสระตามระดับความสามารถของ
แต่ละคนและเปิดโอกาสให้นักเรียนถาม-ตอบระหว่าง
นักเรียนกับนักเรียน และนักเรียนกับผู้สอนได้ตลอดเวลา 
บรรยากาศการเรียนจึงมีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร เป็นการ
สร้างความมั ่นใจให้น ักเร ียนเกิดแรงจูงใจในการเร ียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Suksamran, Ponathong and 
Yongsorn (2020) ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์
ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยได้มีการออกแบบการ
เรียนรู้อย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวัยของ
นักเรียน ส่งผลให้ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
โดยนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



195 การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ 

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

8.3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลายในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่สร้าง
ขึ้นได้สำรวจสภาพเป็นจริงและความต้องการจำเป็นจากแบบสอบถามที่
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาบทเรียนและการเรียนการสอนสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Bloom (1996) และ Wongwanich (2015) กล่าวว่าถ้าสามารถ
จัดให้นักเรียนทำกิจกรรมตามความต้องการจะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้
รวดเร็วและประสบความสำเร็จสูงจากข้อมูลที่ผู้วิจัยสำรวจสภาพเป็น
จริงและความต้องการที่จำเป็นผู้วิจัยได้สร้างรูปแบบการเรียนที่สนอง
ความต้องการของนักเรียนทำให้นักเรียนพึงพอใจบรรยากาศการเรียนรู้
ด้านประโยชน์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนด้านครูผู้สอนและด้านการวัดและประเมินผลตามลำดับ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Chumchai (2020) ได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ที ่ส่งเสริมการสร้างความรู ้ด ้วยตนเองและทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์เรื่องบรรยากาศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าการจัดการเรียนการสอนต้อง
คำนึงถึงภูมิหลังสติปัญญาความสามารถความถนัดความสนใจความ
ต้องการและแบบการเรียนรู ้ ส่งผลให้นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับมาก 
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9. ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1) ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า รูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้ที ่ผ ู ้ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้น มีชื ่อเรียกว่า REKGAP Blended 
Model โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนรู ้แบบผสมผสาน ซึ ่งมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถนำแนวทางการพัฒนา และหาประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ไปประยุกต์ใช้เพื ่อการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที ่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้ 

2) ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่า การทดลองใช้
รูปแบบการจัดการเรียนรู้นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ดังนั ้นหน่วยงานทางการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาที ่มี
จุดประสงค์ในการส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
สามารถนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้จัดการเรียนรู้
ได้ 

3) ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 3 พบว่า การประเมินผล
ความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู ้มีระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากที ่ส ุด ดังนั ้นหน่วยงานที ่นำรูปแบบการจัดการเรียนรู ้ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นไปใช้ ควรปรับกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบการจัดการ
เรียนรู ้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม ค่านิยม และช่วงวัยของนักเรียน 
เพราะกิจกรรมการเรียนรู้จะช่วยกระตุ้นความสนใจและส่งผลต่อความ
พึงพอใจของนักเรียน  
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ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

9.2 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
สำหรับประเด็นในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำวิจัยในประเด็น

เกี่ยวกับ 
1) ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการ

จัดการเรียนรู ้แบบผสมผสานเพื ่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือความเข้าใจที่มีต่อตัวแปรอ่ืน เช่น ทักษะชีวิตทักษะด้าน
การสื่อสาร ทักษะด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรม เป็นต้น เพื่อได้แนวทาง
ในการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

2) ควรมีการศึกษาการเปรียบเทียบผลการเรียนรู ้ว ิชา
ภาษาอังกฤษ จากการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน
กับการจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ เพื่อศึกษาจุดเด่นและจุดด้อยของแต่ละ
รูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ต่อไป 

3) ควรมีการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ใน
เชิงบูรณาการระหว่างรายวิชาภาษาอังกฤษกับรายวิชาอื ่น ๆ ของ
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เช่น การเขียนภาษาอังกฤษ การ
อ่านจับใจความ การฟังภาษาอังกฤษ เป็นต้น 



198 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 

เอกสารอ้างอิง 

Allen, I.E., Seaman, J., & Garrett, R. (2007). Blending In: The Extent and 
Promise of Blended Education in the United States. Needham, 
MA: The Sloan Consortium. 

Anderson, N.  J. (1999).  Exploring Second Language Reading: Issues and 
Strategies. Heinle & Heinle Publishers, Toronto. 

Aycock, A., Garnam, C., & Kaleta, R. (2002). Lessons Learned from the 
Hybrid Course Project. Teaching with Technology Today, 8-6. 

Bloom, B.S. (1996) .  Taxonomy of Education Objective. New York: David 
Makay. d Social Sciences, 6(11), 163-174. 

Brahmawong, C. (2013). Developmental Testing of Media and Instructional 
Package. Silpakorn Educational Research Journal, 5(1), 7-20. 

Chumchai, J. (2020). The Development of Instructional Model that 
Enhance the Creation of Self-Knowledge and Scientific Process 
Skills on Atmosphere in Science Strand for 1st  Mathayomsuksa. 
Journal of MCU Peace Studies. 8(3), 995-1010. 

Garrison, D.R. & Vaughan, N.D. (2 0 0 8 ) .  Blended Learning in Higher 
Education : Framework, Principles, and Guidelines. San 
Francisco: Jossey-Bass. 

Grabe , W. (2010). Reading in a Second Language: Moving from Theory 
to Practice. New York: Cambridge University Press. 

Grabe, W., & Stroller, F.L. (2002). Teaching and Researching Reading. 
England: Pearson Education Limited. 



 199 การพัฒนารูปแบบจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมความสามารถ       

ด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

Jidjarad, P. (2015). A Study of English Reading Comprehension of 
Matthayomsuksa 2 Students through Student Teams 
Achievement Division Cooperative Learning (STAD-CL) and 
Jigsaw Cooperative Learning (Jigsaw-CL). academic journal 
Bangkok thonburi university, 4(1), 123-133. 

Joyce, B., Weil, M., & Calhoun, E. (2011). Models of teaching. (9th ed.). 
Boston, MA: Pearson Education Inc. 

Khemmani, T. (2017). Science of Teaching: The Knowledge for efficient 
Learning Management (Twenty First Edition). Bangkok: 
Chulalongkorn University Printing House. (in Thai). 

Klinhom, P. (2021). The Development of Leaning Activity Package to 
Improve Reading and Writing Skills of Elementary School Grade 1-
4  at Wat Pa Thampootei School Thong Pha Phum District 
Kanchanaburi. Journal of MCU Peace Studies, 9(1), 290-303. 

Kruse, K. (2008). Introduction to Introduction Design and the ADDIE 
Model. Retrieved March 15, 2020, from http://www. Cognitivede 
sign solutions.com/ Instruction/ LearningTheory. 

Likert, R. (1967). “The Method of Constructing and Attitude Scale”. In 
Reading in Fishbein, M (Ed.), Attitude Theory and Measurement. 
New York: Wiley & Son. 

Sornprasert, S. & Chusanachoti, R. (2019) .  Development of a Reading 
Instructional Model Based on the Schema Theory and Reciprocal 
Teaching Approach to Enhance Reading of Upper Secondary 
School Students. Journal of Education Studies, 47(1), 429-449. 



 200 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2564) 
 
Suksamran, T. , Ponathong, C., & Yongsorn. C. (2020).  The Development 

of a Management Model Towards Excellence in Dramatic Arts, 
Musical Arts, and Visual Arts of Bunditpatanasilpa Institute. Journal 
of MCU Peace Studies, 8(6), 2151-2164. 

Swan, E.A. (2003 ) .  Concept-Oriented Reading Instruction: Engaging 
Classrooms, Lifelong Learners. 1st. New York: The GuildfordPress. 

Wongwanich, S. (2015). Needs Assessment Research. (31d ed.). Bangkok: 
Chulalongkorn University Printing House. 



 201 หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

จรยิธรรมการตีพมิพ์ในวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
 
 วารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล ได้ให้ความสำคัญในด้านจริยธรรมของการตีพิมพ์
บทความสูงสุด เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ จึงได้กำหนดบทบาทของ
ทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมอย่าง
เคร่งครัด ดังนี้ 

จริยธรรมของผู้เขียน 
 ผู ้เขียนต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมา ต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่จากที่ใดมาก่อน รวมทั้งต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความที่ได้คัดลอก 
ดัดแปลง หรือแอบอ้างจากผลงานหรือบทความของผู้อื่นมาก่อน 

จริยธรรมของกองบรรณาธิการ 
 กองบรรณาธิการมีหน้าที่ในการพิจารณา กลั่นกรอง และควบคุมคุณภาพ
ของบทความให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสาร รวมทั้งตรวจสอบบทความว่าได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่จากที ่ใดมาก่อนหรือไม่ และต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใด 
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 
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประวัติศาสตร์และโบราณคดี  ภาษาและ
วรรณกรรม ปรัชญาและศาสนา ซึ่งเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์เผยแพร่มาก่อน 
 2. เขียนเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ โดยบทความวิจัย และบทความ
วิชาการ ต้องมีความยาวประมาณไม่เกิน 18 หน้ากระดาษเอสี่ (A4) รวมภาพประกอบ
และเอกสารอ้างอิง รูปแบบตัวอักษร TH Sarabun NEW ขนาด 16 
 3. ผู ้เขียนต้องระบุประวัติของตน ได้แก่ ระบุชื ่อ - นามสกุล ตำแหน่ง 
หน่วยงานต้นสังกัด หรือ สาขาวิชา คณะ มหาวิทยาลัยที่สังกัด (ทั้งภาคภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) พร้อมระบุสถานที่ติดต่อ โทรศัพท ์หรือ e - mail เพ่ือการติดต่อกลับ 
 4. บทความต้องมีบทคัดย่อทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษมีความยาว
รวมกันไม่เกิน 1 หน้า (กระดาษ A4) 
 5. บทความควรมีภาพประกอบ ตาราง หรือแผนภูมิตามความเหมาะสม โดย
จัดแยกไว้ต่างหากจากเนื้อหาบทความและระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแทรกส่วนใดใน
บทความ 
 6. ต้นฉบับจะผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ใน
รูปแบบ triple-blind peer review (ผู้ทรงคุณวุฒิที่พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่งและผู้
แต่งไม่ทราบชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ) ทั้งนี้ กองบรรณาธิการอาจขอให้ผู้เขียนปรับปรุงและ
แก้ไขบทความตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ และขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะพิจารณา
แก้ไขเพ่ิมเติมในภายหลัง โดยการประเมินของกองบรรณาธิการ 
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7. บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียนจะได้รับวารสารพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล เป็น
อภินันทนาการ 3 เล่ม 
 8. ลำด ับการต ีพ ิมพ ์ เป ็นไปตามด ุลพ ิน ิจของกองบรรณาธ ิการและ 
ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนต้นฉบับทุกกรณี 

9. ผู้เขียนจะต้องลงนามในแบบฟอร์มยืนยันการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารพ้ืนถิน่โขง ชี มูล 
 10. ส่งต้นฉบับพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลทั้งในรูปแบบไฟล์ Microsoft Word 
และรูปแบบไฟล์ PDF มาที ่
 
  

กองบรรณาธิการวารสารพื้นถิ่นโขง ชี มูล 
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โดยส่งมาทั้งแบบไฟล์ Microsoft Word และแบบไฟล์ PDF 
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การอ้างอิง 
 
การอ้างอิง ให้ยึดหลักเกณฑ์การอ้างแบบ The American Psychological 

Association – APA ซึ่งมีวิธีการอ้างอยู่สองแบบ คือ 1. การอ้างอิงแบบแทรกในเนื้อหา 
(In – text citation) 2. การอ้างอิงแบบท้ายเรื ่อง (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)…..… 

หากเป็นชาวต่างชาติให้ใส่เฉพาะนามสกุล ตามด้วยปี และเลขหน้า (นามสกุล 
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 ภูม,ี 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 
   .................................... (ชวลติ อธปัิตยกุล และคณะ, 2560)   

• เจ้าของผลงานที่เป็นชื่อหน่วยงานของรัฐ เช่น องค์กร สมาคม สำนัก สถาบัน 

กอง กรม ฯลฯ และมีชื ่อปรากฏอยู่ทั ้งหน่วยงานย่อยและหน่วยงานใหญ่ 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  
 

        รายงานข้อมูลและสภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในพ้ืนที่อำเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี (2548) ................. 

• กรณีที่มีการอ้างเอกสารมากกว่า 2 รายการ หรือมากกว่า โดยที่เป็นผลงานของ
ผ ู ้ แต ่ งคนเด ียวก ัน และหากเป ็นป ีพ ิมพ ์ เด ี ยวก ัน ให ้ ใส ่อ ั กษร ก ข ค  
ง ...  หรือ a b c d … ต่อท้ายปีที่พิมพ์   เช่น   
 

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

• การอ้างอิงเอกสารที่ไม่ปรากฏปีที ่พิมพ์ ให้ใช้ ม.ป.ป. หรือ n.d. ในตำแหน่ง 
ปีที่พิมพ์ เช่น  
          กระทรวงพาณิชย์ (ม.ป.ป.) .................................................... 
          Smith (n.d.) ......................................................................... 

• การอ้างเอกสารที่ถูกอ้างไว้ในเอกสารอ่ืน มี 2 แบบ คือ  

แบบแรก ใช้ “ชื่อผู้แต่งต้นฉบับ (ปีที่พิมพ์ อ้างถึงใน / cited in ชื่อผู้แต่งที่นำข้อมูล
มาอ้าง, ปีที่พิมพ์)”   เช่น  

          พงษ์ศักดิ์ อัครวัฒนากุล (2557 อ้างถึงใน ชวลิต อธิปัตยกุล, 2558) ......... 
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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 (ค้น

เมื่อ 1 มกราคม 2561) 

2. รูปแบบเอกสารอ้างอิงท้ายบทความ 

  การจัดเรียงเอกสารอ้างอิงให้จัดเรียงรายการตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง โดย
แบ่งตามภาษาของเอกสาร คือ ให้เรียงเอกสารภาษาไทยก่อนภาษาอังกฤษ และเรียง
ตามลำดับอักษรชื่อผู้แต่ง ก - ฮ และ A - Z 

  เอกสารอ้างอิงท้ายบทความต้องเท่ากับจำนวนที่ถูกอ้างอิงในเนื้อหา  
  เป็นการแสดงรายการเอกสารที่ถูกใช้อ้างอิงในเนื้อหาบทความเท่านั้น 
  รายการอ้างอิงที่มีมากกว่า 1 บรรทัด ตั้งแต่บรรทัดที่ 2 เป็นต้นไป ให้

พิมพ์ย่อหน้าเข้าด้านขวา 0.5 นิ้ว   เช่น  
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    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. 
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• 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 

ไกรฤกษ ์ศิลาคม. (2557). เสรภีาพของพระสงฆ์ในสังคมไทยมองผ่าน 
ปรัชญาหลังนวยุค: การศึกษาเชิงวิเคราะห์ วิจักษ์ และวิธาน.  
ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาปรัชญาและศาสนา  
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น. 

• สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ชื่อผู้แต่งหรือชื่อหน่วยงาน./(ปีที่พิมพ์)./ชื่อเรื่อง./ค้นเมื่อ วัน เดือน ปีที่ค้น, จาก  
URL. (ข้อมูลจาก website ของหน่วยงานต่าง ๆ)    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 

วันท่ี………เดือน…………............พ.ศ………...……………. 

เรียน  บรรณาธิการวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………………………………………………. 
วุฒิการศึกษาข้ันสูงสุด………………………………………………………………………………………………….. 
ตำแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี)....................................................................................................... 
      อาจารย์สังกัด.................................................................................................... 

   นิสิต/นักศึกษาระดับ......................................................................................... 
       สาขา ................................................................................................................ 

                     คณะ/สถาบัน................................................................................................
    บุคคลทั่วไป (หน่วยงาน)...................................................................................  

ประเภทของต้นฉบับ 

    บทความวิจัย       บทความวิชาการ 
 
ช่ือบทความ (ภาษาไทย)………………………………………….....……….…………............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ช่ือบทความ (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….....……….…………............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ช่ือผู้เขียน (ภาษาไทย)..…………..…………………………………………………………..………………………………. 
……………………….……………..…………………..……………………………………………………………………………. 

ช่ือผู้เขียน (ภาษาอังกฤษ)…………..……………………………………..…………………………………………………. 
……………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก……………….หมู่ที…่…….….......................................ซอย……….…............
ถนน……………………….ตำบล……………………อำเภอ………………….……..จังหวัด…………………………….. 

รหัสไปรษณีย์…………….……โทรศัพท…์…..……..……….…โทรศัพท์มือถือ……………………….………….…. 

โทรสาร………………...........……. e-mail …………………………………………………………………………………. 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าบทความนี้      เป็นผลงานของข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียว 
     เป็นผลงานของข้าพเจ้าและผู้ร่วมงาน 
          ตามช่ือที่ระบุในบทความจริง 
 

บทความนี้ไม่เคยลงตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และจะไม่นำส่งไปเพื่อพิจารณาตีพิมพ์
ลงในวารสารอื่น ๆ อีก นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการวารสาร 
พื้นถิ่น โขง ชี มูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

                      

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

 วันที…่……..…………………..……… 



 215 หลักเกณฑ์การส่งบทความ 

ใบสมัครเป็นสมาชิกวารสารพื้นถิ่น โขง ชี มูล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ...................................................................................................................... 
      ขอสมัครเป็นสมาชิกวารสารพ้ืนถิ่นโขง ชี มูล   โดยมีรายละเอียดสำหรับจัดส่งวารสาร 
ดังนี้ ที่อยู่เลขที่................หมู่...........ซอย................................ถนน............................................................. 
ตำบล.....................................อำเภอ...........................................จังหวัด.......................................................
รหัสไปรษณีย์...................................................โทรศัพท.์............................................................................. 
       ระยะเวลาที่บอกรับเป็นสมาชิก กำหนดออกปีละ 2 ฉบับ 

 สมัคร เป็นสมาชิก  1  ปี  200  บาท 
 สมัครเป็นสมาชิก  2  ปี  400  บาท 
 สมัครเป็นสมาชิก  3  ปี  600  บาท 
 สมัครเป็นสมาชิก ..… ปี  …...... บาท 

ชำระเงินโดย  
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  ช่ือบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
เลขที่บัญชี 981 – 6 – 89204 – 9 สาขาอุดรดุษฎี   
 

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

mailto:ntbac@udru.ac.th


สิ่งตีพมิพ์ โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 

             
   
                                                        วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     162 หนา้  

                      

 

   

  

 

  

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     185 หนา้  

                      

 

  

 



 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     239 หนา้  

                      

 

  

 

 

 

 

  

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

                                                     228 หนา้  

                      

 

 

 

 

 



       

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      237 หนา้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

      วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

                                                     ISSN: 2408 - 1639 

      229 หนา้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

ISSN: 2408 - 1639 

210 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2561 

ISSN: 2408 - 1639 

292 หนา้ 

 

 

 

 

 



 

      

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2562 

ISSN: 2408 - 1639 

297 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2562 

ISSN: 2408 - 1639 

245 หนา้ 

 



 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

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

ISSN: 2408 - 1639 

275 หน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 (ก.ค. – ธ.ค.) 2563 

ISSN: 2408 - 1639 

313 หนา้ 

 

 

 

 



 

 

 

วารสารพืน้ถิ่นโขง ชี มูล 

ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (ม.ค. – ม.ิย.) 2564 

ISSN: 2408 - 1639 

288 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                     

                                                     แหล่งศิลปกรรมบนเส้นทางแผนท่ีโบราณ 

                                                     จากเมืองหนองบัวลำภูถึงเมอืงเวยีงจันทน ์

                                                     โดย อ.พงษ์ศักดิ์ อคัรวัฒนากุล  

                                                     ISBN: 978 – 616 – 394 – 321 - 7 

          216 หนา้ 

 

 

 

 

 

 

  

                                                      สิมญวนในอีสาน                                     

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 1 - 6 

                                                      490 หนา้  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                                                        สิมรูปแบบฝีมือช่างญวน 161 หลัง                                    

                                                        โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                        ISBN: 978 – 616 – 394 – 322 - 4 

                                                        340 หนา้ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

          ฮูปแตม้อีสาน                                    

                                                      โดย รศ.ดร.ชวลติ อธิปัตยกุล 

                                                      ISBN: 978 – 616 – 91523 – 0 - 9 

                                                      236 หนา้ 

 

 

 

 



                                                           

             

      เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาต ิ

      “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 1”   

      หัวข้อ” “พัฒนาการของศิลปะในอีสาน” 

      วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559                                      

                                                             โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอสีาน  

                                                             328 หน้า 

                                                               

 

  

 

 

 

 

        เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

        “พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 2”   

        หัวข้อ “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และ 

        วัฒนธรรมประเพณใีนอีสาน” 

        วันที่ 9 มีนาคม 2560                                      

                                                               โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอสีาน  

                                                               144 หน้า 



 

 

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการะดับชาติ 

“พืน้ถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอดุรธานี คร้ังที่ 3”   

หัวข้อ “ถอดรือ้พรมแดนความรู้: ความท้าทาย

ของสหวทิยาการในการพัฒนาท้องถิน่ โขง ชี มูล” 

วันที่ 25 ตุลาคม 2561                                      

โดย ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอสีาน  

จำนวน 3 เล่ม รวม 1476 หน้า 

 

 

 

 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 
 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิ่นอีสาน  

สำนักวิชาศกึษาท่ัวไป 

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง 

อำเภอเมอืง จังหวัดอุดรธานี 41000  
 
 

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

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

            ดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิและดาวน์โหลดบทความได้ท่ี mcmac.udru.ac.th  

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