




เอกสารประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ  
พื้นถ่ิน โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี คร้ังที่ 3 

 
ที่ปรึกษา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  ถาวรจักร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 อาจารย์สัติยะพันธ์  คชมิตร   ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาท่ัวไป 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล  ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสด์ิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.บัวพันธ์  พรหมพักพิง 
รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีสิน  สืบวัฒนะ 
รองศาสตราจารย์ พจน์มาลย์  สมรรคบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฏฐนันธ์  สุวรรณวงก์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนา  ดุลยพัชร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  ศิลาคม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภีร์  สมอนา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรติพร  จูตะวิริยะ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิชย์  ไชยแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชฎาภรณ์  แสงทามาตย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขมณัฐ  ภูกองไชย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดชาย  บุตดี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี  ณ หนองคาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์  ศรีสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิพงษ์  บุษราคัม 
อาจารย์ ดร.กุลจิต  เส็งนา 
อาจารย์ ดร.ณัชปภา  วาสิงหน 
อาจารย์ ดร.รักชนก  ช านาญมาก 
อาจารย์ ดร.วณิชชา  ณรงค์ชัย 
อาจารย์ ดร.อมร  มะลาศรี 
อาจารย์ ดร.แก้วตา  จันทรานุสรณ์ 
อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  นาราสัจจ์ 
อาจารย์กิติมา  ขุนทอง 
อาจารย์สัติยะพันธ์  คชมิตร 
อาจารย์ภัชราภรณ์  สาค า 
อาจารย์ปิยะพร  แผ้วช านาญ 
อาจารย์ฐากูร  สรวงศ์สิริ 
อาจารย์ชุติพงษ์  คงสันเทียะ 
อาจารย์นนทชา  ชัยทวิชธานันท์ 

 
 
 



บรรณาธิการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี  ณ หนองคาย 
 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 
 อาจารย์ ดร.ทิพย์อุบล  ทิพเลิศ  
 อาจารย์ฐากูร  สรวงศ์สิริ 
 อาจารย์สุนิตย์  เหมนิล 
 
ตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สราวดี   ณ หนองคาย 

อาจารย์กิตติพงษ์  ทองสมบัติ 
อาจารย์ธีรัชพล  ค าสะอาด 
 

พิสูจน์อักษร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพงษ์  ศรีสวัสด์ิ  อาจารย์ธัชวรรธน์  หนูแก้ว 
 อาจารย์สิริรัตน ์ จันทร์มาลา   อาจารย์ชนาฏ  สระกาศ   
 อาจารย์ปาริฉัตร  พรมสอน        
  
เสวนานอกสถานที่  
 อาจารย์ฐากูร  สรวงศ์สิริ 
 
ประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 อาจารย์ ดร.กุลจิต  เส็งนา 

อาจารย์ ดร.มงคล   ทะกอง      
  อาจารย์ณัฐวัชร  เดชมาลา  

อาจารย์วราวุฒิ  ทิวะสิงห์ 
 
ประสานงานและจัดการ 

อาจารย์อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง   
 อาจารย์ดรุณี  มณีทัศน์ 

  
เจ้าของและผู้จัดพิมพ์ 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

พิมพ์จ านวน : 300 เล่ม 
 
ปีที่พิมพ์ : 2561  
 
พิมพ์ที ่: โรงพิมพ์บ้านเหล่าการพิมพ์ บ้านเหล่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-325-398 
 
 
 
 
 

 



ค าน า 
 
 

การจัดการประชุมทางวิชาการระดับชาติพ้ืนถิ่น โขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 เรื่อง “ถอด
รื้อพรมแดนความรู้: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถิ่น โขง ชี มูล” โดยศูนย์การเรียนรู้
พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ในระหว่างวันที่ 25 - 26 ตุลาคม 
2561 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเผยแพร่บทความ
วิชาการ วิจัย ส าหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

บทความที่ถูกน าเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ ได้น าเสนอในประเด็นสหวิทยาการเพ่ือ 
การพัฒนา แสดงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ในหลายมิติ สะท้อนแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
จากมุมมองนักวิชาการ ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ในทางวิชาการในโอกาสต่อไป 

 
 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  อธิปัตยกุล 

ประธานศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน 
ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชุม/เสวนำวิชำกำรระดับชำติ พ้ืนถิ่นโขง ชี มูล รำชภัฏอุดรธำนี คร้ังท่ี 3 
“ถอดร้ือพรมแดนควำมรู้: ควำมท้ำทำยของสหวิทยำกำรในกำรพัฒนำท้องถิ่น โขง ชี มูล” 

ระหว่ำงวันที่ 25 – 26 ตุลำคม 2561  
ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ และอำคำรหอประวัติ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 

------------------------------------------------------ 
วันพฤหัสบดีท่ี 25 ตุลำคม 2561 
 
08.00 – 08.40 น. ลงทะเบียน 
08.40 – 08.55 น. วงดนตรีออเคสตร้าบรรเลงบทเพลง  
09.00 – 09.15 น. อธิการบดีกล่าวเปิดการประชุมฯ และมอบโล่เกยีรตคิุณให้เครือข่ายร่วมจัดงานประชุมฯ 
 
ภำคเช้ำ – เสวนำวิชำกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำน ี
 
09.15 – 10.00 น. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ไชยันต์  รัชชกูล 

บรรยายประเด็นเรื่อง “ประวัติศำสตร์อีสำนในประวัติศำสตร์ชำติ:  
ควำมรู้ ควำมหมำย และควำมสัมพันธ์เชิงอ ำนำจ” 

10.00 – 10.45 น. ศำสตรำจำรย์ ดร.อำนันท์ กำญจนพันธุ ์
บรรยายประเด็นเรื่อง “ข้ำมพรมแดนควำมรู้ สู่กำรสร้ำงสหควำมรู้ในสังคม” 

10.00 – 11.30 น. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กนกวรรณ  มะโนรมย์ 
 บรรยายประเด็นเรื่อง “ข้ำมพรมแดน เพศสภำวะกับกำรพัฒนำท้องถิ่น” 
 อาจารย์ชัยพงษ์ ส าเนียง (ผูด้ าเนินการเสวนา) 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

 
ภำคบ่ำย – กำรน ำเสนอผลงำนวชิำกำร ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติฯ และอำคำรหอประวัติ  
              มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 
13.00 – 17.00 น.       น าเสนอผลงานวิชาการ(ห้องประชุมย่อย) จ านวน 11 ห้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วันศุกร์ที่ 26 ตุลำคม 2561  
 
06.30 – 07.00 น.  ลงทะเบียน 
07.00 – 09.00 น.  เดินทางศึกษาดูงาน ภูมิทัศน์ทางสงัคมและวัฒนธรรม “ทะเลบัวแดงหนองหาน”  
                         ณ ท่าเรือบ้านเดียม อ าเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธาน ี

โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกูล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย ์
และผูเ้กี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 14.00 น.   เดินทางศึกษาดูงาน ภูมิทัศน์ทางสงัคมและวัฒนธรรม “ค าชะโนดวังนาคินทร์” 

ณ วัดศิรสิุทโธ ค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี
14.00 – 16.00 น.   วงเสวนา: 
 “ค าชะโนด: การประกอบสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธ์ิในกระแสเสรีนิยมใหม่” 
 ณ วัดศิรสิุทโธ ค าชะโนด อ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธาน ี
 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยันต์ รัชชกูล 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ มะโนรมย ์
 
หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่าง รอบเช้าเวลา 10.45 น. รอบบ่าย 14.45 น. 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตำรำงกำรน ำเสนอบทควำมประชุมวิชำกำรพื้นถิ่นโขง ชี มูล รำชภัฏอุดรธำนี คร้ังที่ 3  

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลำคม พ.ศ.2561  
 

Room 1 : อีสำน ลุ่มน้ ำโขง รัฐชำติ ในกระบวนกำรช่วงชิงควำมหมำย 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. “ไทบ้านเดอะซีรีส์”: “ผู้บ่าวไทบ้าน”  
และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน 

สุเมธ  รักษ์จันทร์ รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล   
อ.ดร.แก้วตา จันทรานุสรณ์   

2 13.25-13.50 น. “เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน”: ในเพลงลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย: กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

สมพงศ์ อาษากิจ 

3 13.50-14.15 น. ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ  
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ์

ภิญญพันธ์ุ  
พจนะลาวัณย์ 

4 14.15-14.40 น. การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา: จบัพระพิมลธรรมสึก  
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้าและคอมมิวนสิต์  

พระปลัดระพิน  
พุทธิสาโร  

5 14.50-15.15 น. ชุมชนจินตกรรมในประเพณีประดษิฐ์และรัฐนาฏกรรม: การพัฒนากรอบความคิด มนตรา พงษ์นิล 
6 15.15-15.40 น. โส้ร าลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของหน่วยงานรัฐในงานประเพณี ภูริภมูิ ชมพูนุช 

พสุธา โกมลมาลย ์
7 15.40-16.05 น. ความหลากหลายทีไ่ม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีหนองหาร

สกลนคร  
ชาคริต ชาญชิตปรีชา   
จิตติ กิติเลิศไพศาล 
พสุธา โกมลมาลย ์
ชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 

8 16.05-16.30 น. พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถิ่นจากลุม่น้ าโขงสู่ลุ่มน้ ามลูและลุ่มน้ าสาขา พงษ์เทพ บุญกล้า 
 
 
 



 
 

Room 2 : ประวัติศำสตร์ และโบรำณคดีลุ่มน้ ำโขง 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธ์ุ ในพ้ืนท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
แบบมีส่วนรวม 

วศิน ปัญญาวุธตระกูล รศ.ดร.ทวีศิลป์ สบืวัฒนะ 
รศ.ดร.ชวลิต อธิปัตยกลุ 

2 13.25-13.50 น. ความส าคญัของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง ธีระวัฒน์ แสนค า 
3 13.50-14.15 น. โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร  

ใน “พระกรุณาพระบาทสมเดจ็พระสีสุวตัถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี  
พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

กัณฐาภรณ์ ทองขาว 

4 14.15-14.40 น. เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอด็:  
การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องตน้ 

บุญชู ภูศร ี

5 14.50-15.15 น. ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และการเปลี่ยนศาสนาท่ีปรากฏในจารึก 
เขมรโบราณ  

ทรงธรรม ปานสกุณ 

6 15.15-15.40 น. พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแตฝ่ั่งขวา: ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตรล์าว-ไทย สมฤทธ์ิ ลือชัย 
7 15.40-16.05 น. “ความรักของชนช้ันกลางไทย” ในบทเพลงสุนทราภรณ์ พ.ศ.2482-2515 บุญพิทักษ์  

เสนีบุรพทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Room 3 : ทุนนิยม แรงงำนข้ำมแดน ในโลกเสรีนิยมใหม ่
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง: ผลต่อภาคอีสาน พิภู บุษบก ศ.ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ ์
อ.ชัยพงษ์ ส าเนียง  
 

2 13.25-13.50 น. พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา จตุพร ดอนโสม 
พัชรินทร์ ลาภานันท ์
รักชนก ช านาญมาก 

3 13.50-14.15 น. ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม ่ สุภกาญจน์ แสนค า 
รักชนก ช านาญมาก 
พัชรินทร์ ลาภานันท ์

4 14.15-14.40 น. การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสญัชาติลาวและผลกระทบต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ในบริเวณพื้นที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์

พุทธินันทน์ บุญเรือง 

5 14.50-15.15 น. แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในอุตสาหกรรมก่อสรา้งไทย เบญจพร โคกแปะ 
พัชรินทร์ ลาภานัน 

6 15.15-15.40 น. การเปรยีบเทียบอัตราการขดูรดีระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” 
ของแรงงานข้ามชาติลาว 

ศุภกฤต ปิติพัฒน์  
สุพจน์ สกุลแก้ว 

7 15.40-16.05 น. การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์  
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น 
 

ธันยมัย รังสิกรรพุม 
พัชยา เลือดชัยพฤกษ์  
พิสิษฐิกุล แก้วงาม 

 
 
 
 
 



 
 

Room 4 : ควำมขัดแย้ง ควำมรุนแรง และกำรแย่งชิงทรัพยำกร 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. เพศวิถีกับการค้ามนุษย ์ ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ ์ อ.ดร.พัชรินทร์ ลาภานันท ์
ผศ.ดร.สภุีร์ สมอนา 2 13.25-13.50 น. อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ยศวดี นิรารมย ์

3 13.50-14.15 น. การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา:  
เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรีอีสาน 

ฐิติพร ศิริพันธ์ 
พันธเสน 

4 14.25-14.50 น. บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยา 
ของกลุ่มชาติพันธ์ุ ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

เกรียงไกร ผาสุตะ 

5 14.50-15.15 น. การท่องเที่ยวนิเวศวัฒนธรรมชุมชน: แนวคิดการจัดการความขดัแยง้ 
ด้านทรัพยากรนา้แบบบูรณาการ กรณีศึกษาพื้นที่ชุ่มน้าแก่งละว้า  
จังหวัดขอนแก่น 

ชัยณรงค์ ศรรีักษ์            
เขวิกา สุขเอี่ยม             
ปัทถาพร สุขใจ 

6 15.15-15.40 น. ปฏิบัติการในชีวิตประจ าวันของ "แม่ญิง" ประมงพ้ืนบ้านหลังการสรา้งเขื่อน
ราษีไศล 

วรรณภา วงษ์พินิจ 

7 15.40-16.05 น. การบริหารจัดการภยัพิบัติในพื้นที่ชุมชนภัยพิบัติ  
อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอด็ 

ณัฐพงษ์ ราชมี 
จักรพันธ์ ผาพรม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Room 5 : กำรเมือง นโยบำย ธรรมำภิบำล 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. การประเมินความต้องการจ าเป็นในการสร้างเครือข่ายประชารัฐ 
ของประชาชน หมู่บ้านดงไม้แดง ต าบลท่าล้อ อ าเภอท่าม่วง  
จังหวัดกาญจนบรุ ี

สมสมัย ไวถนอมสัตว์        
ประทีป มากมติร 

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย 
อ.ดร.เกรียงไกร ธรุะพันธ์  

2 13.25-13.50 น. อุดมการณ์ทางการเมืองของสังคมไทย: การทดลองวิเคราะห์จากห้องเรียน พิสิษฐิกุล แก้วงาม        
ณัฐวุฒิ สุทธิประภา 
อภินันท์ ทะสุนทร 

3 13.50-14.15 น. การเมืองนอกระบบรัฐสภาไทย ช่วงปี พ.ศ.2540-2556 พุทธสุดา หนุดหละ 
4 14.25-14.50 น. การสื่อสารทางการเมืองผ่านหน้าปกนิตยสารรายสัปดาห์ในช่วง

วิกฤตการณ์ทางการเมือง: ศึกษาในช่วงเวลาปี พ.ศ.2557 
สุเนตร ม้าทอง 

5 14.50-15.15 น. กรอบแนวคิดการศึกษาการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ พระทานนุวัตร หสัดร 
6 15.15-15.40 น. บทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ขวัญชัย อัตโณ 

เจนรบ พละเดช 
7 15.40-16.05 น. ผลของการจดัตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายภาคประชาสังคม  

(ศูนย์น าร่อง) ในการต่อต้านการทุจริต ส านักงานป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เขต 4 (ปปท.เขต 4) 

เจนรบ พละเดช 
ขวัญชัย อัตโณ 

 
 
 
 
 
 



 
 

Room 6 : กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและทรัพยำกรมนุษย ์
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุค Thailand 4.0 บุญช่วย กิตติวิชญกุล 
พระทานนุวัตร หสัดร 

ผศ.ดร.พนา ดุลยพัชร์ 
อ.ดร.ณัชปภา วาสิงหน 

2 13.25-13.50 น. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ยุวเรศ หลุดพา 
3 13.50-14.15 น. กลยุทธ์การบริหารผลงานสมัยใหม่ ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 
4 14.25-14.50 น. การจัดสวัสดิการและสวสัดภิาพของบุคลากรทางการศึกษา  

อ าเภอเบตง จังหวัดยะลา 
พล เหลืองรังษี 

5 14.50-15.15 น. ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร  
คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ที่ส่งผลต่อความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในเขตจังหวัดอตุรดติถ ์

อิราวัฒน์ ชมระกา  
กิ่งดาว จินดาเทวิน  
ภาศิริ เขตปิยรัตน์ 

6 15.15-15.40 น. การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานักศึกษา บทม.593 
สาขาวิชาการบรหิารทรัพยากรมนษุย์ คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็ 

จิรวัฒน์ ทิพยรส 

7 15.40-16.05 น. ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
การผลิต ในเขตจังหวดันครราชสมีา 

ภูกิจ ยลชญาวงศ์ 

8 16.05-16.30 น. ความผูกพันของพนักงานท่ีมีต่อโรงแรมในระดับ 5 ดาว  
กรณีศึกษาโรงแรมในยา่นอโศกกรงุเทพมหานคร 

เขวิกา สุขเอี่ยมและคณะ 

 
 
 
 
 



 
 

Room 7: เศรษฐกิจเพ่ือกำรด ำรงชีพ 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. เศรษฐกิจชุมชน: การสะสมทุนชุมชนด้วยวิถีแห่งทุนสังคม 
เพื่อความอยู่รอดในศตวรรษที่ 21 

ทศพร แก้วขวัญไกร รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ 
ผศ.ดร.สังคม ศุภรัตนกุล 

2 13.25-13.50 น. ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อทุเรียนหลงลับแลของผู้บริโภค 
ในจังหวัดอุตรดติถ์ 

สมเกียรติ จริะวงศ์เสถียร 

3 13.50-14.15 น. การท างานกับความมั่นคงดา้นรายได้ของผู้สูงอายไุทย รักชนก คชานุบาล   
สุภจักษ์ แสงประจักษ์สกลุ 

4 14.25-14.50 น. อิทธิพลขององค์การสีเขียวท่ีมีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรม 
ในประเทศไทย 

ศิริกานดา แหยมคง 

5 14.50-15.15 น. วิเคราะหผ์ลกระทบของประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา  
เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพือ่อยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคมุสญัญา 
พ.ศ.2561 ที่มีต่อผู้เช่าและผู้ให้เช่า 

ธรรมเนยีบ แก้วหอมค า 

6 15.15-15.40 น. การสร้างชุมชนการเรยีนรู้ด้านอาชีพบนฐานเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้
ส าหรับผู้สูงอายุพิการร่วม 

ประภสัสร ปรีเอี่ยม 

7 15.40-16.05 น. ต้นทุนและผลตอบแทนจาการปลกูทุเรียนหลงลับแล ต าบลแม่พูล 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ ์

วิไลวรรณ ศรีหาตา 

8 16.05-16.30 น. พื้นที่สาธารณะของกลุ่มสะสมทุนตลาดเขียวในจังหวัดมหาสารคาม 
 

ชลิดา แย้มศรีสุข 

 
 
 
 



 
 

Room 8: วัฒนธรรมพื้นถิ่นข้ำมพรมแดน 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. ประเพณีชนควาย: เกาะสมยุ ณัฐดนัย พยฆัพันธ์ 
พิสิฐ นิลเอก 

อ.กิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ 
อ.ใจสคราญ จารึกสมาน 

2 13.25-13.50 น. ความรู้อาหารพื้นบ้านของชุมชนท้ายลาด  
อ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุร ี

คมกริช บุญเขียว 

3 13.50-14.15 น. เยาวชนลุ่มน้ าโขงใส่ใจวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

กัลยา ยศค าลือ 

4 14.25-14.50 น. ความเป็นชายและความเป็นหญิงในวรรณกรรมพ้ืนบ้าน  
เรื่อง พระสุธน – มโนราห ์

ภานุวัฒน์ วรจินต ์

5 14.50-15.15 น. บุญประเพณญี้อชายแดน: มติิทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์อย่างยั่งยืน 
สองฝั่งโขง ไทย-ลาว 

อภิรดี แข้โส 
อธิราชย์ นันขันตี 
สุวิมล ค าน้อย 

6 15.15-15.40 น. การประกอบสร้างอัตลักษณ์ความเป็น “สกลนคร” ผ่านค าลงท้าย 
“ละเบ๋อ” 

กันยารัตน์ มะแสงสม 

7 15.40-16.05 น. การศึกษาเปรยีบเทียบบริบททางด้านวิถีชุมชนและวัฒนธรรมรมิแมน่้ าโขง 
โดยใช้ข้อมูลระบบภมูิสารสนเทศ กรณีศึกษา บ้านปากโสม อ าเภอสงัคม 
จังหวัดหนองคายและบ้านลาดเจรญิอ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

วิชญ์ จอมวิญญาณ์         
ชฎล นาคใหม่  
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ 

8 16.05-16.30 น. กระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น  
เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยวน 
อ าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุร ี

คมกริช บุญเขียว 

 
 



 
 

Room 9: สถำนกำรณ์สุขภำพกบังำนสำธำรณสุขเชิงรุก 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. ลักษณะอาหารท่ีรับประทานและความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ 
ในผู้ติดเชื้อเอชไอวีท่ีมีปัญหาทางช่องปาก 

อลงกต สิงห์โต  
อุไรภรณ์ บูรณสุขสกุล  
นริศา เรืองศรี 

ผศ.ดร.อัจฉรา จินวงษ์ 
อ.ดร.ปิยพร แผ้วช านาญ 

2 13.25-13.50 น. สถานการณ์ความปลอดภัยเบื้องต้นด้านจุลินทรีย์และมาตรฐานสุขาภิบาล 
ของร้านกาแฟ ท่ีจ าหน่ายในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ณัฐวดี ไพบูลย์ 
ณัฏฐ์พิชา ดวงพระทัย 
สาลินี ศรีวงษ์ชัย 

3 13.50-14.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างสุขภาพกาย สุขภาพจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมกับ
ความแข็งแกร่งในชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในพื้นท่ีภาคใต้ 

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรี
เจริญ 
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ   
เสาวลักษณ์ คงสนิท 

4 14.25-14.50 น. สถานการณ์ และความต้องการรูปแบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
ของพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ภัคณัฐ วีรขจร 

5 14.50-15.15 น. ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสาธารณะด้านความรู้คิดและด้านเจตคติ  
กับพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  
จังหวัดตรัง 

ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ กรรณิกา 
เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ 
วิชาญ สายวารี 
ธนนันท์ อัครวีรวัฒน์ 

6 15.15-15.40 น. รูปแบบการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโดยชุมชนในจังหวัดมหาสารคาม ยุภาพร ยุภาส 
7 15.40-16.05 น. ประสิทธิผลของการนวดไทยราชส านักต่อความรู้สึกปวดของผู้ป่วย 

โรคไหล่ติดเรื้อรัง 
อวิรุทธ์ สิงห์กุล 
นัสรุลเลาะห์ เจ๊ะยะหลี 
ไฟศอล มาหะมะ 
กัสมัน ยะมาแล 

 

 



 

 
Room 10: กำรบริหำรจัดกำรท่องเที่ยวชุมชน 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ุไทด า บ้านนาป่าหนาด 
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย: การเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และพื้นที่ทางจิตวิญญาณ 

อิสริยาภรณ์ ชัยกุหลาบ    
ไทยโรจน์ พวงมณ ี

ผศ.ดร.วนิชย์ ไชยแสง 
อ.ดร.รักชนก ช านาญมาก 

2 13.25-13.50 น. การศึกษาเชิงพื้นที่เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลกดุหมากไฟ 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

ไกรวุฒิ ชูวิลัย 
อรุณศรี อื้อศรีวงศ์ 
คชา เชษฐบุตร 

3 13.50-14.15 น. การศึกษาการมีส่วนร่วมในโครงการจัดท าระบบภเูขาเปียก 
วัดทิพย์สุคนธาราม ต าบลดอนแสลบ อ าเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
ให้เป็นสถานท่ีท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 

เขวิกา สุขเอี่ยมและคณะ 

4 14.25-14.50 น. รูปแบบและกระบวนการบริหารตอ่การขับเคลื่อนการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จตุพล ดวงจิตร 

5 14.50-15.15 น. แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของบ้านพองหนีบ 
อ าเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

ณศิริ ศริิพิมา 
ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์              
ไทยโรจน์ พวงมณ ี

6 15.15-15.40 น. การศึกษาต้นทุนผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกส าหรับการจ าหน่ายในพ้ืนท่ีการ
ท่องเที่ยว: กระปุกออมสินไม้ไผ่เขยีนลวดลายวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม  
จังหวัดเลย 

อุไรวรรณ บุษทิพย์  
ไทยโรจน์ พวงมณ ี

7 15.40-16.05 น. ความสัมพันธ์ระหว่างคลังค าศัพท์ กลวิธีการอ่าน และการอ่าน 
เพื่อความเข้าใจ ของนักศึกษา EFL มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

วิศรุต ไหลหาโคตร 

 
 



 
 

Room 11: ศิลปะ  ดนตรี  กำรแสดงร่วมสมัย 
ล ำดับ ช่วงเวลำ ชื่อบทควำม ผู้น ำเสนอ ผู้วิจำรณ์บทควำม 

1 13.00-13.25 น. กระบวนการผลติซ้ าเชิงพาณิชย์ประติมากรรมพระดินเผากรุนาดูน กิตติกรณ์ บ ารุงบุญ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์ค า 
อ.ดร.กุลจิต เส็งนา 2 13.25-13.50 น. ต้นปาง: วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และสุนทรยีภาพกับการกลายเป็นสินค้า

ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มชาติพันธ์ุไทด าบ้านนาป่าหนาด  
อ าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

ไทยโรจน์ พวงมณ ี

3 13.50-14.15 น. นาฏมวยไทย การประยุกตศ์ิลปะป้องกันตัวต่อสู้แบบไทยผสมกับ
ศิลปะการแสดงร่วมสมัย 

ตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ ์

4 14.25-14.50 น. ดนตรสีร้างสรรค์ในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศุภชัย สุริยุทธ 
5 14.50-15.15 น. การศึกษาหมอนขวานหตัถกรรมพื้นบ้านชาวอีสานสู่การออกแบบเบาะรองนั่ง

อเนกประสงค์ 
ฐิติรัตน์ หมื่นอนันต ์

6 15.15-15.40 น. การยศาสตรส์มาธสิู่การออกแบบสมถกรรมฐาอาสนะ 
 

อานนท์ พรหมศิร ิ

7 15.40-16.05 น. เฉลวสู่การออกแบบท่ีนั่งในพื้นที่สาธารณะ 
 

ณัฐวุฒิ ก่ิงตระการ 

 
 



 ก การประชุมวิชาการระดับชาตพิื้นถิน่โขง ชี มูล ราชภฏัอุดรธานี ครั้งท่ี 3 

สารบัญ 
หน้า 

 
 

“ไทบ้านเดอะซีรีส์”: “ผู้บ่าวไทบ้าน” และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน ........................ 1-18 
สุเมธ รักษ์จันทร ์

 
“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน”: ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย: 
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ....................................................................... 19-42 

สมพงศ์ อาษากิจ 
 
ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ  
ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ .......................................................................................... 43-68 

ภิญญพันธ์ุ พจนะลาวัณย์ 
 
การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา: จบัพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว  
ความก้าวหน้าและคอมมิวนิสต์ ........................................................................................ 69-90 

พระปลัดระพิน พุทธิสาโร 
 
โส้ร าลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของหน่วยงานรัฐในงานประเพณี ................ 91-108 

ภูริภูมิ ชมพูนุช / พสุธา โกมลมาลย์ 
 
ความหลากหลายที่ไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารสกลนคร .... 109-130 

ชาคริต ชาญชิตปรีชา / จติติ กิตเิลิศไพศาล / พสุธา โกมลมาลย ์/ ชัยมงคล โชติวัฒนตระกูล 
 
พญานาค: เร่ืองเล่าพ้ืนถิ่นจากลุม่น้ าโขงสูลุ่่มน้ ามูลและลุม่น้ าสาขา .............................. 131-148 

พงษ์เทพ บุญกล้า 
 
การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง 
แบบมีส่วนรวม ............................................................................................................. 149-178 

วศิน ปัญญาวุธตระกูล 
 
ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์ล้านช้าง ................................................ 179-194 

ธีระวัฒน์ แสนค า 
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โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติด้ังเดิมของชาวเขมร 
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธบิดี  
พระราชด าเนินไปกรุงฝร่ังเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” ................. 195-214 

กัณฐาภรณ์ ทองขาว 
 
เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด:  
การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้น ............................................................................. 215-244 

บุญช ูภูศรี 
 
ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และการเปลี่ยนศาสนาท่ีปรากฏในจารึกเขมรโบราณ .... 245-256 

ทรงธรรม ปานสกุณ 
 
พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแต่ฝ่ังขวา: ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตร์ลาว-ไทย ............ 257-266 

สมฤทธ์ิ ลือชัย 
 
“ความรักของชนชัน้กลางไทย” ในบทเพลงสุนทราภรณ์ พ.ศ.2482-2515 .................. 267-292 

บุญพิทักษ์ เสนีบุรพทิศ 
 
อิทธิพลจีนในอนุภมูิภาคลุม่แม่น้ าโขง: ผลต่อภาคอีสาน ............................................... 293-310 

พิภู บุษบก 
 
พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดต้ังบนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ............. 311-342 

จตุพร ดอนโสม / พัชรินทร์ ลาภานันท ์/ รักชนก ช านาญมาก 
 
ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่ .............................................................. 343-362 

สุภกาญจน์ แสนค า / รักชนก ช านาญมาก / พัชรินทร์ ลาภานันท ์
 
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและผลกระทบต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ........................................... 363-378 

พุทธินันทน์ บุญเรือง / เยาวเรศ แตงจวง 
 
แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในอุตสาหกรรมกอ่สร้างไทย ................ 379-400 

เบญจพร โคกแปะ / พัชรินทร์ ลาภานัน 
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การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส”  
ของแรงงานข้ามชาติลาว ............................................................................................. 401-420 

ศุภกฤต ปิติพัฒน์ / สุพจน์ สกุลแก้ว 
 
การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถิน่ข้ามท้องถิ่น ..................................................................... 421-434 

ธันยมัย รังสิกรรพุม / พัชยา เลือดชัยพฤกษ์ / พิสิษฐิกุล แก้วงาม 
 
เพศวิถีกับการค้ามนุษย ์................................................................................................ 435-446 

ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ 
 
อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว ................. 447-464 

ยศวดี นิรารมย์ 

 
การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา: เร่ืองราวการมีส่วนร่วม 
ของสตรีอีสาน .............................................................................................................. 465-492 

ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน 
 
บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธกีรรมการเหยา 
ของกลุม่ชาติพันธุ์ ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย ............................... 493-512 
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บทคัดย่อ 
 งานศึกษาเรื่อง “ไทบ้านเดอะซีรีส์”: ผู้บ่าวไทบ้าน และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน เป็น
การศึกษาความเป็นชายในภาคอีสานที่เรียกว่า “ผู้บ่าวไทบ้าน” ซึ่งปรากฏและถูกน าเสนอผ่านสื่อใน
ปัจจุบัน โดยศึกษาผ่านภาพยนตร์เรื่อง “ไทบ้านเดอะซีรีส์” ด้วยการวิเคราะห์ตัวละครน าเพศชาย การ
วิเคราะห์เนื้อหา (textual analysis) และการวิเคราะห์วาทกรรม (discourse analysis) ด้วยปฏิบัติการ
ของวาทกรรม (discursive practice) ที่ถูกน าเสนอในภาพยนตร์ ผ่านแนวคิดพหุความเป็นชาย 
(masculinities) ซึ่งพบว่า มีการน าเสนอความเป็นชายใน 2 รูปแบบ คือ ความเป็นชายที่ถือครอง
อ านาจน า (hegemonic masculinity) และความเป็นชายทางเลือกที่ไม่ได้เป็นไปตามความเป็นชายที่
ถือครองอ านาจน า “ผู้บ่าวไทบ้าน” มีการน าเสนอความเป็นชายในรูปแบบอ่ืน ๆ  ที่ไม่เป็นไปตามความ
คาดหวังหรือเบี่ยงเบนออกจากบรรทัดฐานของสังคม (social deviation) เช่น การประสบความส าเร็จ
ทางด้านการศึกษา การประสบความส าเร็จทางด้านเศรษฐกิจ และอาชีพการงานที่มั่นคง “ผู้บ่าวไท
บ้าน” เป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วไปในภูมิภาคอีสาน แสดงให้เห็นถึงการต่อรองของผู้ชายในสังคม
อีสานที่เลือกจะไม่เดินตามความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าที่ต้องประสบความส าเร็จทั้งทางด้าน
การศึกษา อาชีพการงาน และฐานะทางเศรษฐกิจที่มั่นคง แต่ “ผู้บ่าวไทบ้าน” ได้สร้างความเป็นชายใน
ลักษณะของความเป็น “ผู้บ่าวไทบ้าน” ที่มีต าแหน่งแห่งที่ทางสังคม (social position) และตัวตนของ
ตนเองขึ้นมา ผู้บ่าวไทบ้าน เป็นปรากฏการณ์ท่ีแสดงถึงผู้กระท าการที่มีชีวิตชีวา (active agency)  
ที่ไม่ได้สยบยอมต่อการกระท าของโครงสร้าง (structure) แต่ได้ต่อรองสร้างต าแหน่งแห่งที่และตัวตน
ของตนเองขึ้นมาในสังคมด้วย 
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Abstract 
 This study focused on masculinity in Isan known as Phu Baow Thaibaan generally 
seen in current media through a movie Thaibaan the Series. Processes of textual analysis, 
discourse analysis and discursive practice were used to analyze masculinity indicated in 
the movie. Results revealed that the movie showed masculinity in two dimensions, i.e. 
hegemonic masculinity and non-hegemonic masculinity. The non-hegemonic masculinity 
was displayed through social deviation scenes like educational and economic 
unsuccessfulness, and unstable careers. Characteristics of Phu Baow Thaibaan generally 
seen in Isan disclose Isan males’ alternatives to not follow hegemonic masculinity custom 
stating that they must succeed in education, economics and careers. However, they prefer 
to perform their own masculinity by making themselves into the social position and 
creating their own identity. Phu Baow Thaibaan is an active agency who does not 
surrender to social structure. On the contrary, they prefer to make themselves into the 
social position and giving raise their own identity to the society, too. 
 
Keywords: Masculinity, Phu Baow Thaibaan, Isan 
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ภาพที่  1  รูปภาพประชาสมัพันธ์ภาพยนตรเ์รื่อง “ไทบ้านเดอะซรีีส์” 

 
บทน ำ: เม่ืออีสำนตีล้อมเมืองกรุง 
 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้สังคมอีสานได้ถูกกล่าวถึงอยู่บ่อยครั้งและในหลายรูปแบบ ทั้งตัวตน
ทางการเมือง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับตัวตนคนอีสานออกมาให้
เห็นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งก็สร้างภาพของภูมิภาคอีสานนิยม (ISAN regionalization)2 ขึ้นมา เช่น 
ภาพยนตร์เรื่อง “แหยมยโสธร” (2548) ท ารายได้กว่า 99.14 ล้านบาท “แหยมยโสธร 2” (2552) มี
รายได้จากการฉายในสัปดาห์แรกกว่า 38.5 ล้านบาท “แหยมยโสธร 3” (2556) ท ารายได้กว่า 64 ล้าน 
ซึ่งรวมกันแล้วภาพยนตร์ที่บอกล่าในตัวตนคนอีสานเรื่องแหยมยโสธรทั้ง 3 ภาค สร้างรายได้รวมกัน
กว่า 200 ล้านบาท หรือภาพยนตร์เรื่อง “ปัญญาเรณู” (2554, 2555, 2556) ที่เล่าเรื่องราวของเด็ก
อีสานก็มีอยู่ด้วยกันถึง 3 ภาคด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับวัยรุ่นอีสานเรื่อง “ฮักนะสาร
คาม” (2554) หรือภาพยนตร์เรื่อง “15 ค่ า เดือน 11” (2545) นอกจากนี้ยังมีภาพยนตร์เรื่อง “ผู้บ่าว
ไทบ้าน” (2557, 2559) จ านวน 2 ภาค ที่สร้างปรากฏการณ์ป่าล้อมเมืองด้วยการฉายภาพยนตร์เรื่อง
                                                           
2 ผู้เขียนใช้ค าว่า “ISAN” ตามแบบที่ ชาร์ลส์ เอฟ คายส์ (Charles F. Keyes) ใช้ในงานเขียนเรื่อง ISAN: Regionalism 
in Northeastern Thailand หรือ อีสานนิยม: ท้องถิ่นนิยมในสยามประเทศ ซึ่งแปลโดย รัตนา โตสกุล แต่งทั้งนี้ใน
ปัจจุบันมีการใช้ความว่า “E-SAN” อยู่เช่นกัน โดยสามารถพบได้เช่นในภาพยนตร์ “ผู้บ่าวไทบ้าน PBTB E-SAN 
INDY” เป็นต้น ผู้เขียนเห็นว่าไม่ว่าจะใช้ค าว่า “ISAN” หรือ “E-SAN” นั้นเป็นการต่อรองในการนิยามจากมุมมองที่
แตกต่างกัน มีทั้งมุมมองจากสายตาของนักวิชาการ และมุมมองของคนที่อยู่ในพื้นที่ปัจจุบัน ผู้เขียนเห็นว่าเกินกว่า
ความสามารถของผู้เขียนในการวิเคราะห์ แต่เพียงแค่ช้ีให้เห็นการเมืองของค าเรียกที่ปรากฏเท่านั้น 
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ดังกล่าวในภาคอีสานก่อนจนได้รับความนิยมและได้ถูกเรียกร้องให้น ามาฉายในกรุงเทพฯ ต่อมา และ
ล่าสุดกับภาพยนตร์เรื่อง “ไทบ้านเดอะซีรีส์” (2560) ที่เล่าถึงชีวิตของวัยรุ่นหนุ่มสาวในภาคอีสาน  
 รายชื่อภาพยนตร์ที่ผู้เขียนน าเสนอขึ้นมานี้ต้องการใช้ให้เห็นว่ามีการน าเสนอภาพของคนอีสาน
อยู่บ่อยครั้งทั้งเป็นภาพจากการจินตนาการถึงอดีตของภูมิภาคอีสานอย่างภาพยนตร์เรื่อง แหยมยโสธร 
ทั้งสามภาค ภาพยนตร์ที่น าเสนอวัยเด็กของคนอีสานอย่างเช่นเรื่อง ปัญญาเรณู ทั้ง 3 ภาค หรือ
ภาพยนตร์เรื่อง “ฮักนะสารคาม” ที่เล่าเรื่องความรักของวัยรุ่นอีสานในปัจจุบัน และสุดท้ายเรื่อง “ผู้
บ่าวไทบ้าน” และ เรื่อง “ไทบ้าน เดอะซีรีส์” ที่บอกเล่าเรื่องราวของวัยรุ่นชายในภาคอีสานปัจจุบันที่มี
ตัวตนที่แตกต่างไปจากความคาดหวังของสังคม และมีต าแหน่งแห่งที่ที่ชัดเจนในฐานะของ “ผู้บ่าวไท
บ้าน”  
 ในบทความเรื่อง “ผู้บ่าวไทบ้าน” ทางเลือกของความเป็นชาย นี้ ผู้เขียนมีวัตถุประสงค์ที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างหลากหลายของความเป็นชายที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ความเป็นชายที่
ยอกย้อนต่อความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า (hegemonic masculinity) ในสังคมไทย โดยศึกษา
ผ่านภาพยนตร์เรื่อง “ไทบ้าน เดอะซีรีส์” ซึ่งหากนักมานุษยวิทยาจะขาดสนามที่เป็นแหล่งของความรู้
ของตนไม่ได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นสนามของผู้เขียนเช่นกัน 
 

เม่ือมีควำมเป็นชำยที่ถือครองอ ำนำจน ำ  
 ความเป็นชายนั้นถูกศึกษาในหลายรูปแบบมาตั้งแต่ในอดีต โดยการศึกษาแบบสมัยใหม่ว่า
ด้วยความเป็นชายนั้นตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ว่าความสัมพันธ์และลักษณะความเป็นชายและความเป็น
หญิงนั้นตั้งอยู่บนความเข้าใจที่ว่าเป็นไปในแบบขั้วตรงข้ามมาตั้งแต่ต้น (Connell 1995 อ้างถึงใน จักร
กริช สังขมณ,ี 2554: 277) งานศึกษาความเป็นชายในระลอกแรกนั้นเกิดขึ้นจากการพัฒนาการแสวงหา
ความรู้แบบวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเฉพาะในสายจิตวิเคราะห์ ซึ่งความรู้แบบวิทยาศาสตร์นี้เองที่จะ
มาพร้อมกับค าว่า “ข้อค้นพบ” ซึ่งต้องย้ าและต่อยอดความรู้ความเข้าใจที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าสาเหตุของ
ผู้ชายกับผู้หญิงมีพฤติกรรมแตกต่างกันนั้นเป็นเพียงเขาและเธอมีเพศ (sex) ที่แตกต่างกัน โดยงาน
ศึกษาในเชิงจิตวิทยาในช่วงแรกนั้นจะได้รับอิทธิพลจากการศึกษาแนวจิตวิเคราะห์ (psychoanalysis) 
ของ Sigmund Freud ซึ่งสนับสนุนแนวคิดที่ว่าความแตกต่างกันทางเพศน ามาซึ่งพฤติกรรมที่แตกต่าง
กัน (เพ่ิงอ้าง) 
 จาการศึกษาความเป็นชายในแนวทางจิตวิทยา และมุมมองแบบจิตวิเคราะห์ ได้มีความ
พยายามเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับการสร้างความเป็นชายจากมุมมองของจิตวิเคราะห์เข้ากับข้อถกเถียง
ทางสังคมโดยเฉพาะในเรื่องของการก่อตัวขึ้นและการด ารงอยู่ของสังคมแบบเผด็จการ และในทาง
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สังคมศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษามีการขยายผลจากข้อค้นพบในเรื่องของการวิเคราะห์ลักษณะ
พฤติกรรมทางเพศที่จากเดิมมองว่าการแสดงออกทางเพศเป็น “อาการ” เฉพาะบุคคล ไปสู่การอธิบาย
ที่กว้างขึ้นครอบคลุมเรื่องบุคลิกภาพของผู้คน ครอบครัว และสังคมโดยรวม (เพ่ิงอ้าง หน้า 279)  
 การศึกษาความเป็นชายในระลอกที่สองในมุมมองของ Connell (1995) นั้นเกิดขึ้นในบริบท
ของการขยับขยายการศึกษาความเป็นชายที่ผลักดันโดยวิทยาศาสตร์มาสู่การศึกษาทางสังคมศาสตร์ที่
มากขึ้น งานศึกษาในระลอกที่สองนี้ชี้ว่าการท าความเข้าใจเรื่องความเป็นชายนั้น หัวใจส าคัญอยู่ที่
การศึกษา “บทบาทท่ียึดโยงอยู่กับเพศ” (sex role) ซึ่งด ารงอยู่ในโครงสร้างความสัมพันธ์ของเพศ
สภาพในแต่ละสังคม และเหนืออ่ืนใด ความเป็นหญิงและความเป็นชายล้วนแต่เป็นเรื่องของการ
สร้างสรรค์นิยามตามความเข้าใจ ความคาดหวัง และวิถีปฏิบัติทางวัฒนธรรมในแต่ละสังคม มากกว่าที่
จะถูกก าหนดอย่างตายตัวจากปัจจัยทางชีวภาพเท่านั้น 
 การศึกษาความเป็นชายในระลอกที่สามเกิดขึ้นในสายของมานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดย 
Connell (1995) ยกตัวอย่างงานของนักมานุษยวิทยาคนส าคัญๆ เช่น Bronislaw Malinowski และ 
Margaret Mead ซึ่งใช้ข้อมูลจากงานภาคสนามในสังคมที่มีวัฒนธรรมต่างไปจากสังคมตะวันตกในการ
ตั้งค าถามต่อความเป็นสากลของการอธิบายพฤติกรรมมนุษย์ที่อิงอยู่กับแรงผลักดันทางเพศและ 
Oedipus Complex แบบที่นักจิตวิเคราะห์มักจะกล่าวอ้าง  
 Connell ตั้งค าถามส าคัญว่าองค์ความรู้จากกงานศึกษาเชิงชาติพันธุ์วรรณา (ethnography) 
จะน าไปสู่องค์ความรู้เชิงแนวคิดทฤษฎีว่าด้วยความเป็นชายอย่างไร นอกจากนี้ Connell ยังมองว่า
การศึกษาความเป็นชายที่หลุดออกจากกรอบบทบาทที่ยึดโยงอยู่กับเพศนั้น เป็นหมุดหมายที่ส าคัญใน
วงการสังคมวิทยาที่แต่เดิมให้ความส าคัญอย่างยิ่งกับบทบาทของผู้คนสังคม แนวคิดใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นใน
การท าความเข้าใจความเป็นชาย ได้แก่แนวคิดที่ว่าการสร้างความเป็นชายนั้นเกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
ไม่ใช่เกิดขึ้นจากปมทางเพศหรือการเลี้ยงดูในวัยเยาว์อย่างเดียว ปัจจัยทางเศรษฐกิจและสถาบันทาง
สังคมมีอิทธิพลต่อการแสดงออกถึงเพศสภาพและความหลากหลายของเพศสภาพที่ปรากฏมากขึ้นใน
สังคมชี้ให้เห็นว่า เพศสภาพ (gender) นั้นไม่ใช่เป็น “สภาพ” ที่หยุดนิ่งตายตัว หากแต่เป็น “สภาวะ” 
ที่มีความลื่นไหล มีการเปลี่ยนแปลงและบ่อยครั้งก็มีความขัดแย้งในตัวเองสูง (จักรกริช สังขมณี, 2554: 
283 - 284) 
 Connell เสนอว่า แทนที่จะมองเรื่องความเป็นชายว่าเป็น Object อย่างหนึ่งที่หยุดนิ่งตายตวั 
เช่น ประเภทของบุคลิกภาพ ลักษณะพฤติกรรม หรือบรรทัดฐานในแบบใดแบบหนึ่งเราควรมองความ
เป็นชายในแง่ที่เป็นกระบวนการและความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจากผู้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันต่าง
กรรมต่างวาระ ความเป็นชายจึงเป็นได้ทั้งพ้ืนที่ของความสัมพันธ์ ปฏิบัติการของความสัมพันธ์ และต่อ
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วัฒนธรรมของกลุ่มทางสังคมที่ปฏิสัมพันธ์นั้นๆ เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งๆ Connell (1995) ได้น าเสนอ
แนวคิดความเป็นชายที่เป็นลักษณะความเป็นชายเชิงสัมพันธ์ใน 3 รูปแบบ ประกอบด้วย ความเป็น
ชายที่ถือครองอ านาจน า (hegemonic masculinity) ซึ่งไม่ได้มีแบบเดียวหรือหรือมีลักษณะที่แน่นอน
ตายตัว หากแต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาหนึ่งๆ และในสังคมหรือกลุ่มสังคมนั้นอะไรคือรูปแบบของพฤติกรรม
ความเป็นชายที่เป็นที่ยอมรับ การยอมรับความเป็นชายในลักษณะหนึ่งนั้นเป็นการเกิดขึ้นในลักษณะ
เชิงสัมพัทธ์ นั่นก็คือว่ามันจะต้องมีการแสดงออกถึงความเป็นชายในลักษณะอ่ืนๆ ด้วย ในเวลา
เดียวกันนั้น ซึ่งถูกน ามาเปรียบเทียบกับความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าอยู่และการแสดงออกถึง
ความเป็นชายในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ถูกน ามาเปรียบเทียบนั้นอาจจะไม่ได้เป็นที่ยอมรับเท่ากับความเป็น
ชายที่ถือครองอ านาจน า 
 ความเป็นชายอีกประเภทหนึ่งคือความเป็นชายแบบสมรู้ร่วมคิด ซึ่งก็คือบรรดาผู้ชายที่
ตระหนักถึงการถือครองอ านาจโดยลักษณะความเป็นชายแบบหนึ่งที่ด ารงกันอยู่ในสังคม แต่ตนเองไม่
สามารถจะปฏิบัติหรือแสดงออกได้ตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังเอาไว้ได้ เช่น ในนิตยสารที่เกี่ยวกับ
ผู้ชายจะมีคอลัมน์และโฆษณาถึงรูปลักษณ์ การแต่งกาย และแบบแผนของของผู้ชายที่ดูดีทันสมัย เป็น
ที่ยอมรับในวงการต่างๆ ของสังคม แน่นอนว่าไม่ใช่ผู้ชายทั้งหมดที่สามารถเดินตามรอยรูปแบบความ
คาดหวังดังกล่าวได้ แต่กระนั้นบรรดาผู้ชายเหล่านี้ก็ตระหนักถึงความจ าเป็นและความส าคัญของการ
นิยามความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า และความเป็นชายอีกแบบคือความเป็นชายแบบรอง 
(subordination) คือบรรดาพวก nerd geek ขี้อาย อ้วนเตี้ย ขี้โรค อ่อนแอ ปวกเปียก ขี้ขาด ขี้ปอด 
ลูกแหง ่บอบบาง ขี้แพ้ ไม่แมน 
 หากเมื่อน าแนวคิดเรื่องความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน ามาวิเคราะห์เข้ากับบริบทของ
สังคมไทยและความเป็น “ชายไทย” แล้วก็จะได้แง่มุมที่แตกต่างออกไป โดยการศึกษาเรื่องความเป็น
ชายในสังคมไทยนั้นยังมีการศึกษาที่ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการศึกษาเชิงสังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ และการตลาดมากกว่าที่จะเป็นการศึกษาในเชิงสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (วราภรณ์ 
สุขมาก, 2547, ประภาพร ชินวงศ์ 2546, สิลาพร เจริญสาธิต, 2553) โดยสามารถแบ่งการศึกษาความ
เป็นชายได้ 3 ช่วง ประกอบด้วย ความเป็นชายในสังคมไทยแบบเก่า ตั้งแต่ยุคสมัยสุโขทัยจนถึงยุค
รัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 5) ซึ่งได้รับอิทธิพลจากการปกครองของเขมรและอินเดีย รวมถึง
ศาสนาพุทธและพราหมณ์ซึ่งล้วนแล้วแต่ให้ความส าคัญกับเพศชายในสังคมมากกว่าเพศหญิง ซึ่งเห็นได้
จากสังคมไทยที่สงวนอ านาจในฐานะของชนชั้นปกครองไว้ส าหรับเพศชายเท่านั้น และเรามักจะไม่
พบว่ามีการพูดถึงความเป็นชายในชนชั้นอ่ืนๆ มากนัก สอดคล้องกับนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2538 อ้างใน 
ประภาพร ชินวงศ์, 2546) ที่กล่าวว่าคุณสมบัติของผู้ปกครองที่ดีในทัศนะคนไทยในวรรณกรรม ได้แก่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [7] 

ใจกว้าง รู้จักให้ ใจเย็น ไม่โกรธ ใจคอหนักแน่น กล้าได้กล้าเสีย เด็ดขาด เที่ยงธรรม ฯลฯ ซึ่งล้วนตรงกบั
คุณลักษณะของเพศชายทั้งสิ้น เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (รัชกาลที่ 5) ที่พบว่าสังคมไทย
อนุญาตให้ผู้ชายมีภรรยาได้หลายคน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่ชายไทยจะมีสิทธิที่จะเจ้าชู้และแสดงออก
ถึงความเป็นนักรักของตนได้อย่างชอบธรรม โดยพฤติกรรมเจ้าชู้มากเมียของผู้ชายไม่ได้ถูกมองว่าเป็น
เรื่องเสียหาย แต่กลับได้รับการมองว่ามีความสามารถในทางเศรษฐกิจ การปกครอง และถือว่ามีความ
เป็นผู้น า สามารถจัดการกับปัญหาได้ดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องนอกบ้าน คือ กิจการงาน หรือเรื่องในบ้าน คือ 
การควบคุมภรรยาให้อยู่ในโอวาท (สิลาพร เจริญสาธิต, 2553: 25 - 26) 
 ความเป็นชายแบบใหม่ (the modernity male) ช่วงรัชกาลที่ 5 ถึงประมาณ พ.ศ.2500 ซึ่ง
ความเป็นชายในช่วงนี้เป็นความเป็นชายที่ได้รับความคิดจากตะวันตกมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะแนวคิด
ความมีอ านาจของผู้ชายจากสังคมอุตสาหกรรมของตะวันตกผนวกกับแนวคิดดั้งเดิมของชนชั้นสูงใน
สังคมยุคแรก จึงเกิดค านิยามความเป็นชายว่าเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัว ท าประโยชน์ต่อประเทศชาติ มี
คุณค่ามากกว่าผู้หญิงและมีอ านาจเหนือผู้หญิง นอกจากนี้ยังมีการน าเข้าแนวคิด (Gentleman) ซึ่ง
แนวคิดเรื่องการเป็นสุภาพบุรุษในขณะนั้นจะต้องเป็นที่รู้จักอดทน เสียสละความสุขส่วนตัวและไม่
แสดงอารมณ์ความรู้สึก แต่อย่างใดแนวคิดสุภาพบุรุษนี้ไม่ได้ท าให้อ านาจของผู้ชายในการเป็นผู้น า
น้อยลง เพียงแต่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอ านาจจากความเป็นเจ้าของ ครอบครอง มาเป็นผู้ปกครอง 
คุ้มครอง ดูแลและให้เกียรติสตรี นอกจากนี้ยังมีการน าเข้าแนวความคิดแบบตะวันตกแบบอ่ืนๆ เข้ามา
ด้วย เช่น การแต่งกาย รวมไปถึงแนวความคิดการมีผัวเดียวเมียเดียว (monogamy) ท าให้เกิดความ
สับสนและรู้สึกขัดแย้งกับค่านิยมการมีภรรยาหลายคนที่มีมาช้านานในสังคมไทย ท าให้แนวคิดความ
เป็นชายในสังคมไทยเรื่องการแสดงออกซึ่งความเป็นนักรักอิสระเป็นสิ่งที่ยอมรับได้จ าเป็นต้องถูกหลบ
ซ่อนและปกปิด นอกจากนี้ความเป็นชายไทยยังต้องไม่อ่อนแอ เข้มแข็ง เสียสละ รักษาสัจจะ ปกป้อง
บ้านเมือง และสถาบันกษัตริย์ (สิลาพร เจริญสาธิต, 2553: 28 - 30) และหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 
ความคิดความเชื่อทั้งหลายของคนในชาติถูกจัดระเบียบให้ท าในสิ่งเดียวกัน ความหมายของความเป็น
ชายในยุคนี้จึงถูกก าหนดอย่างชัดเจน โดยความเป็นชายจะต้องเข้มแข็ง อดทน เด็ดเดี่ยว ไม่อ่อนแอ 
เรื่องความสวยงามไม่ให้ความสนใจมากเพราะเป็นเรื่องของผู้หญิง ผู้ชายควรมีร่างกายที่แข็งแรงก าย า 
เต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ท าให้ผู้ชายในยุคนนี้แสดงออกอย่างตรงข้ามกับผู้หญิงอย่างชัดเจน (วราภรณ์ สุข
มาก, 2547) อย่างไรก็ตามประภาพร (2546) ได้ตั้งข้อสังเกตว่าความเป็นชายในยุคนี้ เริ่มมีการเสนอ
ภาพความเป็นชายที่ไม่ได้มีเพียงด้านเดียวในคนคนเดียวกัน คือ ผู้ชายต้องเข้มแข็ง เป็นผู้น า เคร่งขรึม 
จริงจังต่อชีวิต รักชาติ สุภาพอ่อนโยน มุ่งมั่นการงาน แต่เราจะเห็นอีกด้านหนึ่งของผู้ชายคนเดียวกัน
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ควบคู่กันไป คือ เจ้าชู้ เจ้าเล่ห์เพทุบาย กระล่อน ใช้เงินเป็นเบี้ย แต่งตัวตามแฟชั่น ไม่เป็นโล้เป็นพาย 
ท าให้เราได้เห็นผู้ชายหลากหลายแง่มุมมากขึ้น  
 ความเป็นชายไทยแบบหลังสมัยใหม่หรือความเป็นชายไทยในปัจจุบัน (Thai post - modern 
male) ซึ่งเป็นยุคสมัยที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกด้าน จนดูราวกับโครงสร้างสังคม
ในแบบที่คนไทยคุ้นเคยก าลังจะหายไป พรมแดนหรือเส้นแบ่งความเป็นชายและความเป็นหญิงเริ่มทีจ่ะ
เลือนลางหรือก าลังจะหายไป แต่ประภาพร (2546) กลับเห็นว่าพรมแดนหรือเส้นแบ่งระหว่างความ
เป็นชายกับความเป็นหญิงไม่ได้หายไปไหน แต่ก าลังถูกให้ความหมายใหม่หรือสร้างความหมายใหม่ 
เป็นความหมายที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ลื่นไหล และไม่มีที่สิ้นสุด เราสามารถพบเห็นความเป็นชายที่
เต็มไปด้วยความหลากหลาย มีรูปแบบมากมาย ความเป็นชายสมัยใหม่ไม่ใช่ภาพเดียวหรือสองภาพใน
แบบที่ตายตัวและสามารถคาดเดาได้ แต่เป็นภาพที่ต่อเนื่อง และถูกสร้าง ก าหนด หรือให้ความหมายที่
ไม่เคยมคีวามสมบูรณ์แบบหนึ่งแบบเดียว (สิลาพร เจริญสาธิต, 2553: 32 - 34) 
 การน าแนวคิดเรื่องความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน านี้จะแสดงให้เห็นภาพว่าคุณค่า และ
ความเป็นชายแบบใดที่สังคมยอมรับและคาดหวังให้เป็น และสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นชายนั้นเลื่อน
ไหล ไปมา ไม่สามารถที่จะนิยามได้อย่างสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ หากแต่หลากหลาย และสยบยอมต่อกันและ
กัน 
 
เม่ือ “ไทบ้ำนเดอะซีรีส”์ เปิดเผยตัวตน 
 ไทบ้านเดอะซีรย์ เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นหนุ่มสาวอีสาน โดย “จาลอด” ผู้บ่าวไทบ้านขี้อาย
ชีวิตไม่เคยมีแฟนจึงต้องท าตามแนะน าของเพ่ือนให้จีบสาวหนึ่งร้อยคน โดยเชื่อว่าต้องมีสักคนที่ตอบ
รับค าขอเป็นแฟน แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นเมื่อการจีบสาวหนึ่งร้อยคนต้องใช้เงินเป็นจ านวนมาก เลยได้ไป
สมัครเป็นภารโรงที่ โรงเรียนประถม ซึ่งมีแก้วมาเป็นครูฝึกสอน อีกด้านหนึ่ง ป่อง (เพ่ือนจาลอด) นัก
ธุรกิจหนุ่มไฟแรงพ่ึงจบการศึกษาจากกรุงเทพฯ มาใหม่ๆ ต้องการมาเปิดร้าน 7 - Eleven ในหมู่บ้าน
ตัวเองที่อยู่บ้านนอกแต่พ่อ ของเขากลับไล่ให้ไปท านาซึ่งมันไม่ใช่ทางของเขาเลย 
 ตัวละครที่ส าคัญของภาพยนตร์เรื่องนี้คือ “จาหลอด” “หมอปลาวาฬ” “ครูแก้ว” “ป่อง” 
“ผู้ใหญ่บ้าน” (ซึ่งเป็นพ่อของป่อง) ซึ่งแต่ละตัวละครก็มีเรื่องราวพ้ืนเพที่แตกต่างกัน “จาลอด” คือ 
หนุ่มอีสานที่ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา “จาลอด” จบการศึกษาเพียงแค่มัธยมศึกษา
ตอนต้น จึงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพไม่มากนัก อาชีพที่ท าได้จึงเป็นอาชีพเกษตรกรรม หรือการ
ท านา ซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมของครอบครัว และของคนในชุมชนนอกจากนี้อีกหนึ่งอาชีพที่เขาเลือกท าคือ 
อาชีพ ภารโรง ประจ าโรงเรียนในหมู่บ้าน เพ่ือน าเงินที่ได้จากการท างานไปใช้จ่ายในการจีบสาว 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [9] 

 
 ตัวละครหญิงส าคัญสองตัวละคร คือ “ครูแก้ว” และ “หมอปลาวาฬ” “ครูแก้ว” เป็น
นักศึกษาสาวมาฝึกสอนสอนในโรงเรียนในหมู่บ้านที่ “จาลอด” อาศัยอยู่ และ “หมอปลาวาฬ” เป็น
เจ้าหน้าที่ประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลซึ่งอยู่ในหมู่บ้านของ “จาลอด” “ครูแก้ว” เป็นสาว
ที่จาลอดตามจีบอยู่ ส่วน “หมอปลาวาฬ” เป็นหนึ่งในแฟนสาวหลายๆ คนของ “จาลอด” ที่ได้จีบไว้ 
 ป่อง คือตัวละครอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจ ป่องคือเด็กหนุ่มในหมู่บ้านซึ่งมีพ่อเป็นผู้ใหญ่บ้าน 
เขาได้รับการส่งเสียให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูง เขาจบปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ และเมื่อเขา
กลับมาจากการเรียนในกรุงเทพฯ แล้ว เขาต้องการจะเปิดร้านสะดวกซื้อ 7 - 11 ในหมู่บ้านของตนเอง 
แต่ถูกผู้เป็นพ่อห้ามไว้ โดยผู้เป็นพ่อให้เงื่อนไขไว้ว่าถ้าหากป่องสามารถท านาได้ ก็ยินดีจะเปิด 7 - 11 ให้ 
แต่เนื่องจากป่องท านาไม่เป็น จึงพยายามหาทางลัดใหม่ๆ ในการท านา เช่น การใช้เทคโนโลยีต่างๆ ช่วย
ในการท านา ซึ่งแตกต่างจากการท านาในลักษณะเดิม  
 จากลักษณะของตัวละครที่ผู้เขียนยกมาข้างต้น ผู้เขียนเห็นว่ามีตัวละครเพศชาย 2 ตัวละครที่
ส าคัญและเป็นตัวละครหลักที่ด าเนินเรื่องทั้งหมดของภาพยนตร์เรื่องนี้ คือ “จาลอด” และ “ป่อง” ที่มี
ความแตกต่างกันทั้งด้านของฐานะทางเศรษฐกิจ การศึกษา และภารกิจที่จะต้องด าเนินให้ส าเร็จลุล่วง
ในภาพยนตร์ ผู้เขียนจึงมุ่งที่จะวิเคราะห์ความเป็นชายของตัวละครทั้งสอง ซึ่งมีความแตกต่างกัน 
เพ่ือให้เห็นความแตกต่างหลากหลายของความเป็นชายและความยอกย้อนของความเป็นชายที่เกิดขึ้น 
 
เม่ือควำมเป็นชำยมีมำกกว่ำหนึ่ง พหุควำมเป็นชำย ใน “ไทบ้ำนเดอะซีรีส”์ 
 ภาพยนตร์เรื่อง ไทบ้าน เดอะซีรีส์ เป็นภาพยนตร์ที่เล่าเรื่องราวความรักของคนหนุ่มสาวใน
ภูมิภาคอีสาน โดยใช้ตัวละครหลักคือผู้บ่าวไทบ้าน คือ ชายหนุ่มที่อยู่ในหมู่บ้าน ที่เลือกจะด าเนินชีวิต
ภายในหมู่บ้าน ไม่ด าเนินตามความคาดหวังของสังคม หรือไม่ปฏิบัติตามค่านิยมของสังคม เช่น จะต้อง
มีการศึกษาในระดับสูง มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง รูปร่างหน้าตาดี ซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ได้น าเสนอ
เรื่องราวของ “จาลอด” ซึ่งเป็นตัวละครที่ด าเนินเรื่องของภาพยนตร์เรื่องนี้ทั้งหมด 
 
 
 

ภาพที่ 2 “จาลอด” 
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“จาลอด” คือชายหนุ่มวัยยี่สิบกว่าปี ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านชนบทในภาคอีสาน ประกอบ

อาชีพเกษตรกรรม (ท านา) และรับหน้าที่เป็นภารโรงในโรงเรียนประจ าหมู่บ้าน ด้วยเพราะการศึกษาไม่
สูง จึงไม่สามารถท าอาชีพอ่ืน ๆ  ได้ ด้วยความซื่อ จึงท าให้จาลอดไม่มีแฟน เพ่ือนของจาลอดจึงแนะน า
ให้ลองจีบผู้หญิงดูสัก 100 คน จะต้องมีสัก 1 คนที่ “จาลอด” ถูกใจ “จาลอด” จึงท าตามที่เพ่ือนบอก
และได้กลายเป็นเรื่องราวหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้  
 หากน าความเป็นชายของจาลอดมาเทียบเคียงกับความเป็นชายอ านาจน า (hegemonic 
masculinity) ที่ถูกผลิตซ้ าสังคมผ่านสื่อต่างๆ ผ่านสถาบันทางสังคม (social institution) ต่างๆ แล้ว 
จะพบว่าความเป็นชายของจาลอดที่ถูกน าเสนอออกมาให้เห็นนั้นเป็นความเป็นชายที่ไม่ได้เป็นไปตาม
ความเป็นชายที่มีอ านาจน า จาลอด ไม่ได้มีการศึกษาในระดับสูงตามความคาดหวังของของสังคมที่
คาดหวังว่าผู้ชายที่เหมาะสมคือผู้ชายที่มีการศึกษาในระดับสูง จาลอด ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
โดยเฉพาะอาชีพท านา ซึ่งเป็นอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นหลัก หรือ อาชีพภารโรงของเขา ที่ต้องใช้แรงงาน
เป็นหลัก ไม่ต้องใช้ทักษะและการฝึกฝนในระดับสูง ค่าตอบแทนที่เขาได้จากการท านาและอาชีพภาร
โรงจึงไม่สูงมากนัก ซึ่งไม่สอดคล้องกับความเป็นชายที่มีอ านาจน าในสังคมที่จะต้องมีฐานะทางการเงิน
ที่มั่นคง และอาชีพที่ไม่ต้องใช้แรงงานหากแต่ในทักษะ และการฝึกฝนในระดับที่สูง หรือในเรื่องราว
ชีวิตรักของจาลอดซึ่งไม่เคยมีคนรักมาก่อนเลย ผิดกับความเป็นชายที่มีอ านาจน าที่ผู้ชายที่ดีจะต้อง
เชี่ยวชาญเรื่องของความรักและเอาตัวรอดในเรื่องของความรักได้ ความเป็นชายของจาลอดจึงเป็นภาพ
ขัดแย้งกับภาพของความเป็นชายอ านาจน าหรือเป็นภาพที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกันกับความเป็นชาย
อ านาจน า 
 แต่ภาพความเป็นชายที่จาดลอดน าเสนอคือภาพของความเป็นชายในแบบอื่นๆ ที่มีความ
หลากหลาย และไม่จ าเป็นที่จะต้องอย่างที่ความเป็นชายอ านาจน าได้ผลิตซ้ าเอาไว้ จาลอดได้น าเสนอ
ทางเลือกความเป็นชายแบบอ่ืนๆ ให้กับสังคมทั่วไปรับรู้ว่ามีความเป็นชายแบบอ่ืนๆ อยู่ในสังคม และมี
สถานะที่ชัดเจนอยู่ด้วย 
 
 
 

ภาพที ่ 3  “ป่อง” 
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 “ป่อง” หนุ่มน้อยในวัยเดียวกันกับจาลอด แต่ดูเหมือนพ้ืนฐานทางครอบครัวและการศึกษาจะ
ดีกว่า “จาลอด” ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกัน ป่องเป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านของ “จาลอด” 
ด้วยความที่ฐานะทางการเงินของครอบครัวดี “ป่อง” จึงได้รับการส่งเสียให้เรียนในระดับสูงจนถึงระดับ
ปริญญาตรี โดยได้ปริญญาตรีทางด้านการบริหารธุรกิจครอง เมื่อส าเร็จการศึกษาเขากลับมาที่บ้านเกิด 
และขอให้พ่อของเขาเปิดร้าน 7 - 11 ให้เขาในหมู่บ้าน แต่ความคิดในการเปิดร้าน 7 - 11 ของเขากลับ
ถูกแย้งด้วยพ่อของเขาเอง พ่อของป่องตั้งเงื่อนไขว่าหากเขาสามารถท านาได้ พ่อของเขาจึงจะเปิดร้าน 
7 - 11 ให้กับเขา 
 ด้วยความที่อยากมีร้าน 7 - 11 ของป่อง เขาจึงเริ่มต้นท าตามเงื่อนไขของพ่อเขา แต่เนื่องจาก
เขาท านาไม่เป็น ป่องจึงแก้ปัญหาด้วยหลายรูปแบบ เช่น จ้างให้คนอ่ืนท าแทน โดยจ้างให้ จาลอด และ
เพ่ือนของจาลอดท าแทนด้วยเงินจ านวน 20,000 บาท จนกระทั่งจาลอดและเพ่ือนเรียกป่องว่า “ลูกพ่ี” 
แต่ก็ถูกห้ามจากพ่อของป่องเสียก่อน หลังจากที่ถูกพ่อของป่องสั่งห้ามให้คนอ่ืนช่วยเหลือป่องในการ
ท านา ป่องเริ่มค้นหาข้อมูลการท านาด้วยตนเอง ทั้งจากการสอบถามความแตกต่างระหว่างการท านา
ด า กับท านาหว่านจากชาวบ้าน ปรึกษากับหน่วยงานราชการอย่างส านักวัยพันธุ์ข้าว เพ่ือหาพันธุ์ข้าวที่
เหมาะสมและสร้างก าไรสูงสุดมาปลูก วิธีการปลูกข้าวแบบใหม่ๆ เช่น การท านาโยน โดยค้นหาจาก
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเขาก็ได้ลองปลูกข้าวด้วยวิธีใหม่นี้ในที่นาของตนเอง แต่กลับถูกชาวบ้านและพ่อของ
เขาเองดูถูกและปรามาสว่า เอาข้าวไปโยนทิ้งในนา จนที่ในที่สุด ป่องได้พิสูจน์ให้ชาวบ้านเห็นว่าสิ่งที่
เขาเลือกท านาแบบใหม่นั้นให้ผลผลิตดี และมีคุณภาพ จนกลายเป็นเจ้าของข้าวยี่ห้อ “ท้องป่อง” ใน
ที่สุด  
 จากตัวละครป่องจะพบว่า ความเป็นชายของป่องนั้นเป็นการไล่ตามความเป็นชายอ านาจน า 
หรือความเป็นชายที่สังคมคาดหวังและให้คุณค่ามากกว่าความเป็นชายแบบอ่ืนๆ ป่อง เรียนจนจบ
ปริญญาตรีทางด้านการบริหารธุรกิจจากกรุงเทพ ซึ่งท าให้เขากลายเป็นคนที่มีการศึกษาสูง หรืออยู่ใน
ระดับที่สังคมคาดหวัง ป่องใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหา และเสริมสร้างความรู้ให้กับตนเองอยู่เสมอ 
ป่องใช้ปัญญาและความรู้ในการแก้ปัญหามากกว่าที่จะใช้ก าลังและดันทุรังแก้ปัญหา นัยยะนี้เองที่
สะท้อนให้เห็นว่าป่องเป็นผู้ชายที่ฉลาด และในท้ายที่สุดป่องก็สามารถไล่ตามความเป็นชายแบบอ านาจ
น าได้ส าเร็จด้วยการเป็นเจ้าของกิจการข้าว “ท้องป่อง” ซึ่งหมายถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อาชีพ 
และรายได้ของเขา 
 แต่ในขณะเดียวกันป่องก็ไม่สามารถไล่ตามความเป็นชายอ านาจน าแบบเก่าอย่างเช่นพ่อของ
เขาได้ โดยสังเกตได้จากการที่ป่องท านาไม่เป็น จนผู้เป็นพ่อต้องทดสอบเขาด้วยการท านา หากป่องใช้
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ก าลังและดันทุรังที่จะท านาด้วยเทคโนโลยีแบบเก่า วิธีการแบบเก่า ป่องก็มีความเป็นชายอ านาจน า
แบบเก่าซึ่งเป็นความคาดหวังต่อความเป็นชายในสังคมเกษตรกรรมที่จะต้องท านาเป็น แต่ป่องก็
เอาชนะความเป็นชายแบบเก่าได้ด้วยความเป็นชายแบบใหม่คือการใช้เทคโนโลยี และวิธีการท านาแบบ
ใหม่ๆ  จนท าให้เขาก้าวข้ามความเป็นชายแบบเก่าสู่ความเป็นชายแบบใหม่ที่มีกิจการเป็นของตนเอง 
 จากความเป็นชายของจาลอดและความเป็นชายของป่องจะเห็นว่าในภาพยนตร์เรื่องไทบ้าน 
เดอะซีรีส์ จะมีความเป็นชายที่แตกต่างกันอยู่ 2 แบบ คือ ความเป็นชายแบบ “ไทบ้าน” แบบที่จาลอด
เป็น และความเป็นชายแบบอ านาจน า แบบที่ป่องเป็น ความเป็นชายทั้งสองหากพิจารณาแล้วจะพบว่า
มีความขัดแย้งกันคือความเป็นชายแบบ “ไทบ้าน” นั้นเป็นการพยายามย้อนกระแสของความเป็นชาย
อ านาจน า แต่อย่างไรก็ตามความเป็นชาย 2 แบบที่ขัดแย้งกันข้างต้นก็ไม่ได้หมายความจะด ารงอยู่ใน
พ้ืนที่เดียวกันไม่ได้ แต่ความเป็นชายบางแบบมีความสยบยอมต่อความเป็นชายอีกแบบ เช่นกันกับที่ 
จาลอดและเพ่ือนของเขา (ท่ีเป็นผู้บ่าวไทบ้านเช่นเดียวกัน) เรียกป่องว่า “ลูกพ่ี” อันหมายถึงการ
ยอมรับถึงอ านาจที่มากกว่าของป่อง ซึ่ง เป็นผู้ที่มีความเป็นชายแบบอ านาจน า 
 

เม่ือไปไม่ถึงควำมเป็นชำยอ ำนำจน ำ  
 จากข้างต้นที่ได้กล่าวไปแล้วความเป็นชายองแบบที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่องไทบ้าน เดอะซีรีส์ 
ซึ่งประกอบด้วยความเป็นชายแบบไทบ้านที่จาลอดมี (และเป็นอยู่) กับความเป็นชายที่ถือครองอ านาจ
น าที่ป่องพยายามที่จะเข้าถึง แต่อย่างไรก็ตามหากพิจารณาแล้วจะพบว่าความเป็นชายแบบไทบ้านนั้น
เป็นการย้อนทวนกระแสของความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าเพราะความเป็นชายแบบไทบ้านไม่
สามารถเข้าถึงความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าได้ 
 ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าในที่นี้หากอธิบายโดยยกตัวอย่างรูปธรรมง่ายๆ ก็อย่างเช่น 
ต้องเป็นชายที่มีการศึกษาดี มีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่มั่นคง ประกอบสัมมาอาชีพ รักเพศตรงข้าม 
และสร้างครอบครัว สามารถเป็นผู้น าครอบครัวได้ และประสบความส าเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน มี
เกียรติและศักดิ์ศรีเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในสังคม แต่ความเป็นชายแบบไทบ้านที่จาลอดมีนั้นกลบั
ตรงกันข้ามกับความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าแบบที่กล่าวมาข้างต้น  
 จาลอดจบการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับ ระดับ
การศึกษาเพียงแค่ มัธยมศึกษาตอนต้น นี้ ถือได้ว่าเป็นระดับการศึกษาที่ต่ า เมื่อเทียบกับค่านิยมและ
วิถีปฏิบัติของคนในสังคมที่อย่างน้อยจะต้องจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้มี
การศึกษาสูง (ในระดับหนึ่งแล้ว) ซึ่งระดับการศึกษาที่ไม่สูงมากนักของจาลอดนี้เองที่ท าให้เขาไม่
สามารถประกอบอาชีพที่มีรายได้สูงและมั่นคงได้ 
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 จาลอดประกอบอาชีพท านา ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีความมั่นคง เนื่องจากเป็นอาชีพที่ต้องพ่ึงพิง
อยู่กับธรรมชาติและไม่สามารถก าหนดกฎเกณฑ์อะไรได้มากนัก อาชีพท านาที่จาลอดเลือกเป็นอาชีพ
หลักของเขานั้นต้องพ่ึงฟ้าพ่ึงฝนเสียเป็นส่วนใหญ่ หากปีใดมีฝนในปริมาณพอเหมาะ ผลิตที่ได้ก็จะดีไป
ด้วย หากปีใดฝนมากหรือน้อยเกินไป ผลผลิตที่ได้ก็จะต่ าลงทั้งคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งการศึกษา
ปัจจุบันยังพบว่า หากเป็นชาวนาไร้ที่ดินแล้ว แทบไม่ได้ก าไรจากการท านาเลย รายได้ของชาวนาจึง
เป็นรายได้ที่มาจากนอกภาคการเกษตรมากกว่าที่จะเป็นรายได้จากการเกษตร (ท านา) หรือการอยู่รอด
ของชาวนาสามารถด ารงอยู่ได้นั้นเพราะโครงการต่างๆ ของรัฐที่เข้าไปสนับสนุน (แอนดรู วอล์คเกอร์, 
2559 จักรกริช สังขมณี) “จาลอด” ซึ่งประกอบอาชีพท านาจึงแทบไม่สามารถจะมีความมั่นคงในรายได้
เลยจากอาชีพการท านาของเขา รายได้ที่ไม่ม่ันคงของจาลอดนี้เองเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้จาลอดสามารถ
เขา้ไปเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าได้  
 ด้วยการศึกษาในระดับที่ไม่สูงมากประกอบกับความไม่มั่นคงในรายได้อันเนื่องมาจากอาชีพ
ท าให้ “จาลอด” ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นชายอ านาจน าได้ แต่สิ่งที่จาลอดเลือกท าคือการย้อนทวน
กระแสของความเป็นชายอ านาจน า ด้วยการไม่มุ่งหาอาชีพที่มั่นคง หรืออาชีพที่มีรายได้มั่นคง ไม่มุ่งหา
การศึกษาในระดับสูง หรือหางานท าในเมืองหลวงเพ่ือความมั่นคงในรายได้มากขึ้น จาลอดคือตัวแสดง
ที่ให้เห็นว่าความเป็นชายนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และไม่จ าเป็นต้องยอมจ านนต่อความเป็นชายที่ถือ
ครองอ านาจน าเพียงรูปแบบเดียว “จาลอด” สามารถสร้างความเป็นชายอีกแบบขึ้นมาได้ (เช่นความ
เป็นชายแบบ “ไทบ้าน”) และด ารงความเป็นชายแบบนั้นได้ในสังคม  
 แต่อย่างไรก็ตามเมื่อความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน ามีอ านาจเหนือกว่า เช่น ฐานะทาง
การเงินที่สูงกว่า ความเป็นชายที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็พร้อมที่จะโอนอ่อนผ่อนตามความเป็นชายที่ถือครอง
อ านาจน า แต่ก็ไม่ได้ละทิ้งความเป็นเป็นชาย (แบบไทบ้าน) ไป ดังที่ จาลอดซึ่งเป็นหนุ่มไทบ้านยอม
เรียกป่องว่า “ลูกพ่ี” ด้วยเพราะป่องมีอ านาจทางการเงินที่สูงกว่าและสามารถจ้างจาลอดให้ท างาน
ด้วยค่าจ้างที่สูงได้ แต่ถึงจาลอดจะเรียกเรียกป่องว่าลูกพ่ี ก็ไม่ได้ปฏิบัติตัวตามป่อง หรือใช้ชีวิตในแบบ
ที่ป่องปฏิบัติ แต่จาลอดยังใช้ชีวิตแบบเดิมเช่นเคยไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด  
 จาลอดได้แสดงให้เห็นว่าหากไม่สามารถที่จะด าเนินรอยตามความเป็นชายที่ถือครองอ านาจ
น าได้แล้ว ยังมีทางเลือกอ่ืนๆ ในความเป็นชายที่สามารถที่จะน าเสนอตัวตนและด ารงอยู่ในสังคมได้ 
โดยที่ตัวตนของความเป็นชายที่นอกเหนือจากความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าไม่ถูกกลบหรือท าให้
หายไป แต่ทั้งความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าและความเป็นชายแบบอ่ืนนั้นผสมกลมกลืนกันไปใน
สังคมที่หลากหลาย 
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เม่ือทำงเลือกของควำมเป็นชำยมีไม่มำกนัก 
 จากที่กล่าวไปแล้วว่าจาลอดนั้นได้เลือกที่จะด าเนินชีวิตในความเป็นชายแบบอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า ผู้เขียนเห็นว่ายังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ท าให้จาลอดไม่
สามารถเข้าถึงความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าได้ ในที่นี้ผู้เขียนของเรียกปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้จาลอด
ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าว่า “ข้อจ ากัด” 
 ข้อจ ากัดแรกที่ผู้เขียนกล่าวถึงคือข้อจ ากัดทางสังคมและวัฒนธรรม หากพิจารณาถึงสังคม
และวัฒนธรรมที่จาลอดอยู่นั่นคือสังคมและวัฒนธรรมอีสาน ซึ่งเน้นการท าเกษตรกรรมและหาเลี้ยงชีพ
จากธรรมชาติ เช่น ใส่เบ็ด (การลงเบ็ด) ไต้หนู (จับหนูนา) ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบนี้ไม่สามารถ
กระท าได้ในเมืองกรุง ซึ่งวิถีชีวิตและการท ามาหากินนี้จะถูกขัดเกล้าตั้งแต่ยังเด็ก จึงท าให้คนกลุ่มนี้ 
“ติดบ้าน” มากกว่าจะปฏิบัติตามความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า ที่จ าเป็นจะต้องไปแสวงหาตัวตน
ในเมืองกรุง  
 

“...คนกลุ่มนี้เขาติดบ้าน คิดถึงบ้าน ไปท างานที่อื่นได้แป๊บเดียวก็คิดถึงบ้าน ให้ไปท างานที่ใน

กรุงเทพ ซักอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คิดถึงบ้าน อยากจะกลับบ้าน...” 

“...ยิ่งตอนพระอาทิตยต์กดนิ ออกไปมองไม่ได้เลย คิดถึงบ้าน มันเป็นเวลาหากินหาใส่เบ็ด ไต้หนู..” 

“... เขาท าไร่ท านากัน พอหมดหน้าไร่ ก็ออกหาเที่ยว เที่ยวบุญพเวส บุญเดือน 3 บุญเดือน 10..”  

(พี่กวน-สัมภาษณ์)3  

 
 ด้วยลักษณะของสังคมและวัฒนธรรมที่เอ้ือให้ไม่ต้องดิ้นรนกระเสือกกระสน ทรัพยากรต่าง ๆ 
ที่มีพร้อมให้สามารถจับหาได้4 จึงท าให้หลายคนไม่เลือกที่จะไปต่อสู้อยู่ในเมืองกรุงหรือในเมืองใหญ่ 
แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้าน บ้านเกิดของตนเอง และด ารงความเป็นผู้บ่าวไทบ้านหรือความเป็น
ชายแบบไทบ้านทวนกระแสของความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า 
 แต่อย่างไรก็ตามผู้เขียนตระหนักอยู่เสมอว่าสั งคมทุกสังคมนั้นมีพลวัต (dynamic) และ
ผู้เขียนเห็นว่าผู้คนต่างก็มีความความทะยานอยาก (desire) ในปัจจุบันผู้คนมีความหลากหลายทั้งฐานะ

                                                           
3 พี่กวน เป็นชาวจังหวัดมหาสารคาม ในอดีตเคยเป็นผู้บ่าวไทบ้าน แต่ปัจจุบันท างานในหน่วยงานเดียวกับผู้เขียน ซึ่ง
อยู่ห่างไกลจากบ้านเกิด ด้วยภาระ หน้าที่การงานจึงไม่สามารถกลับไปเยี่ยมที่บ้านได้บ่อยมากนัก 
4 ด้วยวัฒนธรรมการกินของคนอีสานที่มีอาหารการกินที่หลากหลายทั้งพืชและสัตว์ ท าให้ไม่ล าบากมากนั้นที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในสภาวะปัจจุบันที่ความมั่นคงทางอาหารมากขึ้นกว่าครั้งในอดีตที่อีสานเป็นพื้นที่แร้นแค้น แห้งแล้ง 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [15] 

ทางเศรษฐกิจ และหน้าที่การงาน ผู้บ่าวไทบ้านเป็นเพียงหนึ่งในผู้คนที่หลากหลายของสังคมอีสาน
เท่านั้น 
 ข้อจ ากัดที่สองคือข้อจ ากัดทางนโยบาย ผู้เขียนเห็นว่านโยบายในการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
เป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการพัฒนาเข้าสู่ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าของผู้คนในสังคมไทยปัจจุบัน 
หนึ่งคือโอกาสทางการศึกษาที่ไม่สามารถเข้าถึงทุกคนได้ ปัจจุบันประเทศไทยมีการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
อยู่ที่ 12 ปี ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 
2542) นั่นหมายความว่ารัฐจะสนับสนุนให้เรียนได้เพียงในระดับมัธยมต้นเท่านั้น ส่วนการศึกษาในระดับ
ที่สูงขึ้นไปทั้งทางด้านอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษานั้นผู้เรียนต้องสนับสนุนตนเอง หากผู้คนที่ไม่มี
ความสามารถทางเศรษฐกิจที่จะสามารถเรียนในระดับที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นได้ ก็จ าเป็นที่จะต้อง
ออกมาท างานหาเลี้ยงชีพของตนด้วยวุฒิการศึกษาเพียงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเท่านั้น เมื่อเทียบกับ
ค่านิยมของคนในสังคมปัจจุบันที่แต่ละบุคคลจะต้องเรียนและจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจึงจะ
สามารถหางานที่มั่นคงอันจะน าไปสู่รายได้ที่มั่นคงได้ นโยบายรัฐที่ไม่เอ้ือให้บุคคลมีระดับการศึกษาที่
สูงนี้เองที่เป็นหนึ่งในอุปสรรคที่ขัดขวางไม่ให้สามารถเข้าสู่ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าได้ 
 นอกจากข้อจ ากัดทางด้านนโยบายการศึกษาแล้ว ผู้เขียนเห็นว่าข้อจ ากัดด้านนโยบาย
เศรษฐกิจก็เป็นอีกหนึ่งในหลายๆ อุปสรรค การกระจายตัวของรายได้ที่กระจุกตัวอยู่ในเมืองกรุง เมือง
ใหญ่รอบๆ กรุงเทพและตามเมืองในใหญ่ในแต่ละภูมิภาค (เมืองเศรษฐกิจที่ส าคัญของภาคอีสาน เช่น 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา) โดยที่รายได้ไม่กระจายสู่ท้องที่อ่ืนๆ ตามชนบท ท าให้ผู้คนใน
ชนบทมีอ านาจทางการเงินไม่มากนักเมื่อเทียบกับคนที่อยู่อาศัยและท างานตามหัวเมืองใหญ่ๆ การ
กระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึงนี้เองน ามาสู่ความยากในการจะเข้าสู่ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าด้วย 
ครั้นจะให้ผู้บ่าวไทบ้านเข้าไปท างานในเมืองกรุงเพ่ือสร้างอ านาจทางเศรษฐกิจก็ไม่สามารถท าได้ ดังที่
ผู้เขียนได้แสดงให้เห็นแล้วในข้อจ ากัดทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หากพิจารณาในข้อจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจแล้ว อาจจะมีลักษณะที่ขัดแย้งกับลักษณะของ 
“ป่อง” ที่สุดท้ายแล้วสามารถประสบความส าเร็จทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างข้าวยี่ห้อ “ท้องป่อง” ของ
ตนเองขึ้นมา อีกทั้ง “ป่อง” เองเป็นผู้ที่ได้รับโอกาสในการเข้าถึงความส าเร็จทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง 
ทั้งจากการเรียนทางด้านการบริหารธุรกิจจากมมหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร ฐานะทางครอบครัว
ของ “ป่อง” ที่ดีอยู่แล้ว จึงไม่ขัดสนเรื่องการด าเนินการทางธุรกิจ แต่อย่างไรก็ตามดังที่ผู้เขียนได้
พยายามแสดงให้เห็นแล้วว่า “ป่อง” มีความเป็นชายที่พยายามไปให้ถึงความเป็นชายอ านาจน าที่
ค่อนข้างมากกว่าความเป็นชายแบบ “ไทบ้าน” ส านึกต่อตัวตนของ “ป่อง” นั้นผู้เขียนเห็นว่าไม่ได้เป็น
แบบ “ไทบ้าน” ทั่วไป แต่ “ป่อง” มีจิตส านึกต่อตัวตนที่แตกต่างจาก “ผู้บ่าวไทบ้าน” อย่าง “จาลอด” 



“ไทบ้านเดอะซีรีส์”: ผู้บ่าวไทบ้าน และทางเลือกความเป็นชายในอีสาน 

[16]  สุเมธ  รักษ์จันทร ์

 ข้อจ ากัดทางสังคมและวัฒนธรรมรวมถึงข้อจ ากัดทางเศรษฐกิจที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้ผู้
บ่าวไทบ้านสามรารถเข้าสู่ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าได้นั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ผู้เขียนยกขึ้นมา
เท่านั้น ผู้เขียนเห็นว่ายังมีอุปสรรคอ่ืน ๆ ที่ขัดขวางการเข้าสู่ความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าด้วย ซึ่ง
ในที่นี้ผู้เขียนขอวิเคราะห์เพียงแค่ข้อจ ากัดทางสังคมและวัฒนธรรมและข้อจ ากัดทางนโยบายเท่านั้น 
 
เม่ือยอกย้อนควำมเป็นชำย 
 จากภาพยนตร์ไทบ้าน เดอะซีรีส์ ที่เล่าถึงชีวิตรักของหนุ่มชาวบ้านในภาคอีสานในปัจจุบัน 
ผู้เขียนได้หยิบยกและอธิบายให้เห็นว่าอย่างน้อยมีความเป็นชายในสองแบบที่ปรากฏในภายนตร์
ดังกล่าว หนึ่งคือความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าซึ่งมี “ป่อง” เป็นตัวแทนของความเป็นชายนั้น  
สองคือความเป็นชายแบบ “ผู้บ่าวไทบ้าน” ซึ่งมี “จาลอด” เป็นตัวอย่างของความเป็นชายแบบผู้บ่าว
ไทบ้าน ความเป็นชายแบบไทบ้านนี้เองที่เป็นความเป็นชายที่ทวนกระแสของความเป็นชายที่ถือครอง
อ านาจน า และด ารงตนอยู่ในสังคมอีสาน มีสถานะและต าแหน่งแห่งที่ที่ชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามถึง
ความเป็นชายแบบไทบ้านนี้จะเป็นความเป็นชายที่ทวนกระแสกับความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า 
แต่ก็ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมที่ต่อต้านกับความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน า ทั้งความเป็นชายแบบไทบ้าน
และความเป็นชายที่ถือครองอ านาจน าต่างโอนอ่อน ประนีประนอมซึ่งกันและกันสังคมวัฒนธรรมที่มี
ความหลากหลายในปัจจุบัน 
 นอกจากที่ผู้เขียนได้อธิบายและน าเสนอมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นนั่น ผู้เขียนเห็นว่ายังมีอีกหนึ่ง
ประเด็นที่ส าคัญ แต่ในข้อเขียนชิ้นนี้ผู้เขียนไม่สามารถที่จะอธิบายหรือน าเสนอให้เห็นได้ด้วยข้อจ ากัด
ของประเด็นหลักของข้อเขียนชิ้นนี้ ความทะยานอยาก (desire) ของผู้บ่าวไทบ้านที่ท าให้เขาเหล่านั้น
เลือกที่จะด ารงตนอยู่ในสังคมชนบทอีสานในปัจจุบัน ไม่วิ่งตามกระแสของโลก ทุนนิยม หรือความเป็น
ชายที่ถือครองอ านาจน า เหตุผลเหล่านี้จ าเป็นที่จะต้องอาศัยข้อมูลเชิงชาติพันธุ์วรรณาและงานสนาม 
การสัมภาษณ์ เพ่ือเข้าใจวิธีคิด เหตุผล และส านึกในความแตกต่างหลากหลายของผู้คนได้ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ตัวบท เพ่ือท าความเข้าใจผลงานเพลงของนักร้องลูกทุ่งอีสาน
ร่วมสมัย ไมค์ ภิรมย์พร ในทศวรรษ 2540 โดยเลือกสรรเพลงที่มีเนื้อหาและสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ความ
เป็นเมือง ความเป็นชนบท และความรู้สึกของคนใช้แรงงาน การศึกษาผลงานเพลงที่เลือกสรรมาท าให้
เห็นถึง โครงสร้างความรู้สึกท่ีเป็นการให้คุณค่าและความหมายเกี่ยวกับ ความเป็นเมือง ความเป็น
ชนบท และความรู้สึกของแรงงานพลัดถิ่นที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน โดยที่ “เมือง” ถูกสื่อ
นัยว่า เป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ คนเมือง ถูกมองว่า แล้งน้ าใจ การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของคนชนบท
เต็มไปด้วยความรู้สึกทดท้อสิ้นหวัง ขาดความภูมิใจในตนเอง ในทางตรงกันข้าม “ชนบท” กลับถูกสื่อ
นัยของความรู้สึกที่ผูกพันกับวิถีชนบทและพ้ืนที่ชนบท (sense of attachment) โดยแสดงออกมาผ่าน
ความรู้สึก “คึดฮอดบ้าน” ในระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน พ้ืนที่ชนบทมีฐานะเป็นพ้ืนที่เติมพลังใจใน
ยามที่ทดท้อและสิ้นหวังจากการใช้ชีวิตในเมือง ทั้งนี้ ความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดจากการเคลื่อนที่แรงงาน
เป็นความรู้สึกที่หวานอมขมกลืน ความรู้สึกถึงการสู้ชีวิต และความรู้สึกทุกข์ทนแต่ไม่ขมขื่น 
 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
e - mail: ton_mekong@hotmail.com 
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ วิทยานิพนธ์เรื่อง วิถีแบบเมืองในพื้นที่ชนบท: การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างความรู้สึก
ของคนชนบทในโลกสมัยใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์จาก โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รุ่นที่ 13 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของส านักงานกองทุนสนับสนุนการท าวิจัย 
(สกว.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.จามะรี เชียงทอง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
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Abstract 
 This article employed contextual analysis to comprehend Isan contemporary 
songs of a singer Mike Piromporn in 1990s. Selected lyrics focusing on urbanism, rusticity 
and migrant workers’ senses expressed a structure of feelings in giving values and 
meanings of urbanism, rusticity and migrant workers’ feelings while migrating. Urbanism 
was implied as an area full of provocation, and urban people were seen unkind. Rural 
people living in urban area were hopeless and deficient in self-pride. On the contrary, 
rusticity was implied through their sense of attachment - in other words, they expressed 
their home nostalgia while migrating. Rural area was represented as their rechargeable 
zone energizing them from discouragement in urban living. Thus, all senses resulted from 
labor migration were a bitter pill, fighting for a living, and suffering but not depressed. 
 
Keywords: Structures of Feelings, Isan Contemporary Songs, Urbanism, Rusticity,  

Migrant Workers’ Senses 
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1. บทน า  
การน าเสนอบทความนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกพิจารณา “เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย” ของ ไมค์ 

ภิรมย์พร ซึ่งเป็นบทเพลงที่เผยแพร่มาตั้งแต่ปี 2539 - ปัจจุบัน ซึ่งมีฐานะเป็นหลักฐานและร่องรอย 
(material) ที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุคสมัย เพ่ือท าความเข้าใจต่อ 
ความเป็นเมือง ความเป็นชนบท และความรู้สึกของคนใช้แรงงาน ที่ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านผลงานเพลง 
กล่าวได้ว่า เนื้อหาและเรื่องราวที่ปรากฏในบทเพลงของ ไมค์ ภายใต้ทิศทางการเผยแพร่ผลงานสู่ตลาดใน
ยุคอุตสาหกรรมบันเทิง ของค่ายเพลงใหญ่ คือ บริษัท แกรมมี่ โกลด์ นั้น แม้ว่า ผลงานที่เผยแพร่ออกมา 
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือปลอบประโลมจิตใจคนชนบทที่พลัดถิ่นไกลบ้าน การน าเสนอชีวิตรักของชนชั้นผู้ใช้
แรงงาน การถ่ายทอดคุณค่าและความเป็นชนบทในมิติต่างๆ ที่เพลงลูกทุ่งอีสานส่วนหนึ่งได้เคยน าเสนอ
มาบ้างแล้ว แต่ที่ส าคัญ ผลงานของ ไมค์ ถือได้ว่า เป็นเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยชุดแรกๆ ที่มีผลงาน
เพลงเกี่ยวกับ ทัศนะ อารมณ์ ความคิด และความรู้สึกของคนชนบทที่เข้ามาใช้ชีวิตและท างานอยู่ใน
พ้ืนที่เมือง โดยเฉพาะการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบท ตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2530 เป็นต้นมา 

ส าหรับการศึกษาท าความเข้าใจเพลงลูกทุ่งอีสานในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้เลือกใช้การวิเคราะห์ตัว
บท (textual analysis) ในการท าความเข้าใจต่อ เนื้อเพลง (lyrics) ที่ถูกประพันธ์ขึ้นมาจาก ศิลปินนัก
แต่งเพลง และผู้สร้างสรรค์ (producer) ผลงานเพลง ที่สังกัด บริษัท แกรมมี่ โกลด์ พร้อมกันนี้ผู้ศึกษา
ได้ขยายการท าความเข้าใจนัยที่ปรากฏอยู่ใน มิวสิควิดีโอ (music video)2 บางเพลง ที่เปรียบเสมือน
โครงเรื่องประเภทหนึ่งหรือวรรณกรรมขนาดสั้นชิ้นหนึ่ง โดยเฉพาะ ผลงานเพลงของ ไมค์ ตั้งแต่ช่วง
ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา ที่บางบทเพลงได้จัดท า เป็นมิวสิควิดีโอออกมา3 

ส าหรับการเลือกสรรผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ผู้ศึกษาได้เลือกมาเฉพาะบทเพลงที่มี
เนื้อหาและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ ประสบการณ์ชีวิตโดยเฉพาะการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบท
อีสาน ทัศนะของคนชนบทที่มีต่อความเป็นเมืองและความเป็นชนบท ตลอดจนความรู้สึกของคนชนบท
ที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่แรงงานเข้าไปใช้ชีวิตและท างานในพ้ืนที่เมือง สิ่งเหล่านี้ถือได้ว่า เป็นสิ่ง
บันทึกทางวัฒนธรรม (cultural documentary) ที่เป็นหลักฐานและร่องรอยความเปลี่ยนแปลงทาง

                                                           
2 music videos มีนัยครอบคลุมถึง การน าเสนอภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่สื่อความหมายสอดคล้อง
กับเนื้อเพลง วิดีโอเพลงที่แสดงเนื้อร้อง บันทึกการแสดงสดหรือคอนเสิร์ต และการแสดงละครประกอบเพลง ตลอดจน
คาราโอเกะ ที่มีเนื้อเพลงให้ขับร้องตาม ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาเลือกพิจารณา music videos ที่เป็นการ
น าเสนอภาพเคลื่อนไหวประกอบเพลงกับละครเพลงเป็นหลักโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย ซึ่งเป็นบทละครเพลง
ลูกทุ่งที่มีเนื้อหาสอดรับกับเนื้อเพลง เพลงลุกทุ่งบางเพลงจะมีความยาวของละครเพลง มากกว่า ตัวเพลงด้วย 
3 ปัจจุบันตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ได้มีการน ากลับมาเผยแพร่อีกครั้งผ่านช่องรายการบนพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ของ
บริษัทแกรมมี่โกลด์ (Grammy Gold Official) บนเว็บไซต์ยูทูบ (www.youtube.com) 
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สังคมและวัฒนธรรม ที่สถาบันทางวัฒนธรรม อย่าง บริษัท แกรมมี่โกลด์4 เป็นผู้ผลิตสร้างขึ้นมาสู่
ตลาดและสังคมในแต่ละห้วงเวลา ท าให้เกิดความเข้าใจต่อ คุณค่าและความหมายที่ ผู้คนกลุ่มเฉพาะ
หรือสังคมและชนชั้นเฉพาะต่างๆ มีร่วมกันในแต่ละห้วงเวลา หรือ ที่เรียกว่า โครงสร้างความรู้สึกที่ก่อ
ตัวขึ้นมาร่วมกัน (โปรดดู Williams, 2011 [1961]; Storey, 2018 [1997]: 46)  

ในการวิเคราะห์ เนื้อหาและเรื่องราวต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงได้เลือกใช้ แนวคิด
โครงสร้างความรู้สึก (structure of feeling) ของ Raymond Williams (1977, 2011 [1961]) ที่เคยใช้
ศึกษา ตัวบทต่างๆ เช่น วรรณกรรม สิ่งตีพิมพ์ ผลงานทางวัฒนธรรม ที่ได้รับความนิยมในบางช่วงเวลา 
โดยผลิตสร้างจากสถาบันทางวัฒนธรรมต่างๆ (Williams, 2011 [1961]: 75 - 94)5 มาท าความเข้าใจ 
คุณลักษณะเฉพาะต่างๆ ที่แฝงฝังอยู่ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ของ ไมค์ ภิรมย์พร ที่เกิดจาก 
องค์ประกอบต่างๆ ที่ประกอบกันเป็น โครงสร้างความรู้สึก ของผู้คนกลุ่มเฉพาะในบางยุคสมัย 
(Williams, 1977: 132 - 133) ซึ่งเพลงลูกทุ่งอีสานของ ไมค์ ได้สะท้อนให้เห็น การให้คุณค่า และ
ความหมายต่อ “เมือง” กับ “ชนบท” และความรู้สึกของ กลุ่มคนเฉพาะ คือ “แรงงานอีสานพลัดถิ่น” 
ที่เข้าไปใช้ชีวิตและท างานในพ้ืนที่เมือง ท าให้เกิด ความคิด และความรู้สึกต่างๆ ขึ้นมาในระหว่างการ
เคลื่อนที่แรงงาน 

ส่วนต่อไปของบทความ ผู้ศึกษาจะน าเสนอให้เห็นถึง พัฒนาการของเพลงลูกทุ่งอีสานที่มี
ความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงาน หลังจากนั้นจึงน าเสนอให้เห็นว่า หมอล า เพลง
ลูกทุ่งหมอล า และเพลงลูกทุ่งอีสานบางเพลงได้มีส่วนอย่างส าคัญในการจับภาพปรากฏการณ์การ
เคลื่อนที่แรงงานของคนชนบทอีสานในช่วงทศวรรษ 2520 - 2530 อย่างมีนัยส าคัญ แล้วจึงน าไปสู่การ

                                                           
4 มีการเปรียบเปรยว่า บริษัท แกรมมี โกลด์ เปรียบเสมือน “โรงงานศิลปะ” โดย สลา คุณวุฒิ ศิลปินนักแต่งเพลงช่ือ
ดัง ที่ถ่ายประสบการณ์ของการแต่งเพลง แนวเพลงลูกทุ่ง ที่ผสมกับศาสตร์ทางธุรกิจ แล้วป้อนสู่ค่ายเพลง ก่อน
เผยแพร่สู่ตลาดและสังคมสาธารณะ (โปรดดู ชูเกียรติ ฉาไธสง และคม ทัพแสง, 2550 [2545]: 63 - 65) 
5 ถึงแม้ว่า Raymond Williams (2011[1961]) จะพัฒนาแนวคิดโครงสร้างความรู้สึก ที่ท าการวิเคราะห์ศิลปะและ
วรรณกรรมเพื่อท าความเข้าใจการก่อตัวและความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม แต่ถึงอย่างไร ในผลงาน 
“Class, Community and ‘Structures of Feeling’ in Working-Class Writing from the 1980s,” Literature & 
History 8(2): 44 - 63. ของ John Kirk (1999) ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดและวิธีวิทยาโครงสร้างความรู้สึกในการท าความ
เข้าใจ โครงสร้างความรู้สึกของชนช้ันแรงงานในทศวรรษ 1980s ผ่านรายการโทรทัศน์ เรื่องสั้น นิยาย รวมทั้งบทกวี
ของชนช้ันแรงงาน และผลงาน Unsettling Absences: Urbanism in Rural Malaysia. Singapore: NUS Press.
ของ Eric C. Thompson (2012 [2007]) ที่ได้ประยุกต์ใช้แนวคิดโครงสร้างความรู้สึกวิเคราะห์ ความเป็นเมืองและ
ความเป็นชนบทที่ปรากฏอยู่ใน ต าราเรียน รายการโทรทัศน์ และเรื่องเล่าแรงงานอพยพคืนถิ่นและคนชนบทใน
มาเลเซีย และล่าสุด ผู้ศึกษาได้ ประยุกต์ใช้ แนวคิดโครงสร้างความรู้สึก ศึกษาชีวิตและเรื่องเล่าของแรงงานชายอีสาน
คืนถิ่น (โปรดดู สมพงศ์ อาษากิจ, อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [23] 

น าเสนอให้เห็นถึง การเกิดขึ้นมาของ ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย คือ ไมค์ ภิรมย์พร ในฐานะนักร้องขวัญใจ
ผู้ใช้แรงงาน และท าการวิเคราะห์ให้เห็นถึงโครงสร้างความรู้สึกที่เกี่ยวกับความเป็นเมือง ความเป็น
ชนบท และความรู้สึกของคนใช้แรงที่ปรากฏอยู่ในผลงานเพลงของ ไมค์ ในส่วนสุดท้ายเป็นบทสรุปและ
ข้อเสนอของบทความ 
 
2. การเคลื่อนที่แรงงานกับพัฒนาการของ “เพลงลูกทุ่งอีสาน” 

เพลงลูกทุ่งเริ่มมีพัฒนาการมาตั้งแต่ช่วงก่อนทศวรรษ 2490 หลังจากนั้นจึงได้เริ่มเป็นที่รู้จัก
แพร่หลายมากขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ 2500 เป็นต้นมา แต่ส าหรับเพลงลูกทุ่งอีสานนั้น เริ่มก่อตัวขึ้นมา
ในช่วงกลางทศวรรษ 2510 เป็นต้นมา โดยมีนักร้องลูกทุ่ง ศิลปินนักแต่งเพลงและนักดนตรีจากภาค
อีสานเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน จนกระทั่งการก่อเกิดลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยขึ้นมาในช่วงปลาย 
ทศวรรษ 2530 - ต้นทศวรรษ 2540 ภายใต้พลังการขับเคลื่อนของค่ายเพลงใหญ่ที่หันมาด าเนินธุรกิจ
เพลงลูกทุ่ง กล่าวได้ว่า เพลงลูกทุ่งอีสานได้มีฐานะเป็นสิ่งบันทึกทางวัฒนธรรมที่ส าคัญในการท าความ
เข้าใจชีวิตทางสังคมของคนชนบทอีสานโดยเฉพาะปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบท
อีสานในแต่ละยุคสมัย  

ค าว่า “เพลงลูกทุ่ง” ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2507 โดยนักจัดรายการโทรทัศน์ช่อง 4 บาง
ขุนพรหม ที่ด าเนินการจัดรายการเพลงที่ชื่อว่า “เพลงลูกทุ่ง” เดิมทีมีการเรียกขานเพลงลักษณะนี้ว่า 
เพลงตลาด หรือเพลงชีวิต (ศิริพร กรอบทอง, 2547: 105 - 183) ทั้งนี้ เพลงลูกทุ่ง ได้รับการมองว่า 
เป็นแนวเพลงที่สะท้อนอารมณ์ของคนชนบทจากภาคอีสานที่คิดถึงบ้านเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ ใน
การเข้าไปใช้ชีวิตในเมือง (Lockard, 2001: 187) โดย เพลงโอ้เจ้าสาวชาวไร่ (ปี พ.ศ.2481) ที่ประพันธ์
โดย เหม เวชกร ถูกนับว่า เป็นเพลงที่มีลักษณะเป็น เพลงลูกทุ่งเพลงแรก เพราะมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ชนบท หลังจากนั้น ช่วงทศวรรษ 2490 เป็นต้นมา เพลงลูกทุ่งมีความเด่นชัดขึ้นมาจากการใช้จังหวะ
ดนตรีละติน การผสมผสานกับเพลงพ้ืนบ้านภาคกลาง และเนื้อเพลงเริ่มมีการเล่าถึงชีวิตชนบทในแง่มุม
ต่างๆ เข้ามาเป็นองค์ประกอบของตัวเพลง (Mitchell, 2015: 8)  

แต่ส าหรับ “เพลงลูกทุ่งอีสาน” ที่ได้รับการน าเสนอว่า แตกต่างกันกับเพลงลูกทุ่งภาคกลาง
นั้น ด้วยการรังสรรค์ค าขึ้นมาของ “อัจฉริยะจากที่ราบสูง” ในฐานะ ศิลปิน นักแต่งเพลง โฆษกวิทยุ 
และนักจัดรายการเพลงชื่อดัง คือ สุรินทร์ ภาคสิริ หรือผู้มีฉายาเรียกขานในวงการเพลงลูกทุ่งในอดีต
ว่า ทิดโส สุดสะแนน (โปรดดู แวง พลังวรรณ, 2545: 329 - 250) สุรินทร์ ภาคสิริ ได้เขียนเล่าว่า ตัว
เขาเป็นผู้บัญญัติ ค าว่า “ลูกทุ่งอีสาน” ขึ้นมาในช่วงประมาณปี พ.ศ.2515 เพ่ือต้องการน าเสนอให้เห็น
ถึง เพลงลูกทุ่งที่มีส่วนผสมของค าร้องและท านองของหมอล าภาคอีสาน โดยบทเพลงที่ถือได้ว่าเป็น



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[24]  สมพงศ์  อาษากิจ 

เพลงลูกทุ่งอีสานเพลงแรก คือ เพลงอีสานล าเพลิน6 ที่เผยแพร่ออกมาในช่วง ปี พ.ศ.2516 (ทิดโส สุด
สะแนน, 2560) ซึ่ง แวง พลังวรรณ มองว่า วัฒนธรรมอีสานมีบทบาทที่ส าคัญต่อเพลงลูกทุ่ง เพราะมี
การใช้ ท่วงท านอง ลีลาของเพลง และภาษาอีสานเข้าไปสอดแทรกในเพลงลูกทุ่ง (แวง พลังวรรณ, เพ่ิง
อ้าง: 158) ทางด้าน วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา (2555) ได้สะท้อนทัศนะต่อ เพลงลูกทุ่งอีสาน ได้อย่าง
น่าสนใจว่า “ลูกทุ่งอีสาน คือ การเลือนเพลงลูกทุ่งที่มีรากมาจากภาคกลางเข้ากับเพลงหมอล าพ้ืนบ้าน 
มันคือรูปแบบที่แกว่งไกวไปมาระหว่างการประนีประนอมและการช่วงชิงพ้ืนที่คืนจากรัฐส่วนกลาง” 
(วิวัฒน์ เลิศวิวัฒน์วงศา, 2555: 161)  

เพลงลูกทุ่งอีสานนั้น ได้เกิดช่วงเวลาที่ถือว่า เป็นยุคเฟ่ืองฟู คือ ช่วงทศวรรษ 2510 ที่เริ่มเกิด
เพลงลูกทุ่งอีสานเพลงแรก (อีสานล าเพลิน) ขึ้นมา และเกิดนักร้องลูกทุ่งอีสานชื่อดังที่ฝากผลงานเพลง
ให้เป็นที่จดจ าหลายคน อาทิ อังคนางค์ คุณไชย, ศักดิ์สยาม เพชรชมพู, ดาว บ้านดอน และเทพพร 
เพชรอุบล (แวง พลังวรรณ, 2545: 315 - 327) แต่ถึงอย่างไร เมื่อเข้าสู่ช่วงทศวรรษ 2520 ภายใต้การ
เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทย เพลงลุกทุ่งได้เสียส่วนแบ่งการตลาดให้กับเพลงเพ่ือชีวิต 
ที่ส าคัญได้เกิด ค่ายเพลงขนาดใหญ่ที่หันมาด าเนินกิจการเกี่ยวกับธุรกิจเพลงลูกทุ่งขึ้นมา เช่น บริษัท 
อาร์เอส กับบริษัท แกรมมี่ ซึ่งต่อมาค่ายเพลงทั้งสองได้หันมาให้ความสนใจกับตลาดเพลงลูกทุ่งอย่าง
จริงจัง สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อวงดนตรีเพลงลูกทุ่งที่นิยมท าการรับงานการแสดงสดต่างๆ เพราะ
บริษัทได้ผลิตม้วนเทปและแผ่นเสียงออกมาเผยแพร่ แต่ในขณะเดียวกันได้เริ่มเกิดนักร้องลูกทุ่งที่มีการ
สังกัดค่ายเพลงเกิดขึ้นมา (Mitchell, 2015: 32 - 34) ทั้งนี้ ช่วงก่อนทศวรรษ 2540 หรือก่อนวิกฤติ
เศรษฐกิจ การที่เพลงลูกทุ่งที่ผูกติดกับความเป็นอีสาน (ภาษา ผู้คน วัฒนธรรม) มักจะถูกพิจารณาใน
เชิงลบและตีตราความเป็นชนบทที่มีความต้อยต่ า (Mitchell, เพ่ิงอ้าง: 34 - 35) แต่ทว่าหลังวิกฤติ
เศรษฐกิจ 2540 กลับปรากฏว่า เพลงลูกทุ่งอีสาน กลับมาได้รับความนิยมและมีส่วนในการรื้อฟ้ืน
คุณค่าความเป็นชนบทเพ่ือใช้ตอบโต้กับทุนนิยม ที่ส าคัญเพลงลูกทุ่งได้กลายเป็นสินค้าทางวัฒนธรรม 
ส่งผลให้ภาษาและวัฒนธรรมอีสานได้มีโอกาสไปปรากฏบนพ้ืนที่สื่อต่างๆ (Mitchell, เพ่ิงอ้าง: 41 - 42) 

แต่ถึงอย่างไร ช่วงหลังทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา เพลงลูกทุ่งได้กลับมาเฟ่ืองฟูอีกครั้ง อาจ
กล่าวได้ว่า มีลักษณะเป็น “ลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย” ที่อยู่ภายใต้บริบทใหม่ คือ ยุคอุตสาหกรรมบันเทิง
ของไทยที่เพลงลูกทุ่งได้มีการขยายตัวไปยัง เครือข่ายสถานีวิทยุ ตลาดการจ าหน่ายเทปและแผ่นเสียง 
สื่อโทรทัศน์ต่างๆ และตลาดการโฆษณาสินค้า ตลอดจนการแทรกตัวอยู่ในเทคโนโลยีการสื่อสาร
สมัยใหม่ โดย บริษัท แกรมมี่โกลด์ได้มีบทบาทการขับเคลื่อนอย่างส าคัญ (โปรดดู สมเกียรติ บุญศิริ, 

                                                           
6 แม้ว่า ช่ือเพลงจะมีค าว่า ล าเพลิน แต่ สุรินทร์ ภาคสิริ ให้เหตุผลว่า เพลงนี้ไม่ใช่แนวเพลงประเภท หมอล า “อีสาน
ล าเพลิน เป็นลูกทุ่ง แต่เป็นลูกทุ่งอีสาน” (ดู ทิดโส สุดสะแนน, 2560 เพิ่มเติม) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [25] 

2550) แวง พลังวรรณ (2545) ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่เดินทางของคนอีสานกับ
เพลงลูกทุ่งอีสานว่า  

“ลูกทุ่งอีสาน แท้จริง คือ บันทึกการเดินทางของชาวอีสาน... เพลงลูกทุ่งอีสาน คือ 
บันทึกชะตากรรมของคนอีสานที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายพัฒนาของประเทศ พวกเขาคือ
ผู้รับเคราะห์กรรมและเพลงที่พวกเขารังสรรค์ด้วยหยาดเหงื่อและหยดน้ าตานั้น คือ ความจริง
บนแผ่นดินนี้” (แวง พลังวรรณ, 2545: 470)  

 
มุมมองของ แวง พลังวรรณ ดังกล่าวข้างต้น ได้สอดรับกับ ข้อเสนอของ พัฒนา กิติอาษา 

(2553) ที่มองว่า เพลงลูกทุ่ง ในฐานะดนตรีสมัยนิยมแนวอีสานชนิดหนึ่ง ที่ประกอบไปด้วย หมอล า 
เพลงลูกทุ่ง และเพลงเพ่ือชีวิต มีพัฒนาการจนกลายเป็น “เรื่องเล่าร้อยกรองบันทึกอารมณ์ความรู้สึก
และจินตนาการในระหว่างการเดินทาง” และเป็น “สถาบันทางสังคมของคนพลัดถิ่น” เมื่อพิจารณา
เนื้อหาจาก กลอนล า เพลงลูกทุ่ง และเพลงเพ่ือชีวิต ได้สะท้อนให้เห็นว่า ดนตรีอีสานมีพัฒนาการที่
เกี่ยวข้องกับจินตนาการ ความผูกพันทางด้านอารมณ์ และการแสดงอัตลักษณ์ของคนอีสานกับผืนนาที่
ท ากิน เพ่ือเชื่อมโยงกับการผลัดถิ่นเข้าไปท างานในเมืองใหญ่ และการเดินทางออกไปท าง าน
ต่างประเทศ (พัฒนา กิติอาษา, 2553) 
 ความเกี่ยวพันระหว่างเพลงลุกทุ่งอีสานกับการเคลื่อนที่แรงงานได้มีความเด่นชัดขึ้น ในช่วง
ระหว่างทศวรรษ 2520 - 2530 เพราะเกิดผลงาน หมอล า เพลงลูกทุ่งหมอล า ลูกทุ่งอีสาน ที่
นอกเหนือจากการสะท้อนสภาพชีวิตชาวชนบทและความเป็นชนบทแล้ว แต่บางส่วนยังได้สะท้อน
ปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบทอีสาน เช่น กลอนล าเรื่อง คุยเครื่องเมืองซาอุ ของ ทอง
เจริญ ดาเหลา กับบุญช่วง เด่นดวง, เพลงลูกทุ่งหมอล า เมียป๋าเพราะซาอุ กับ น้ าตาเมียซาอุ ที่
ประพันธ์โดย สรเพชร ภิญโญ และขับร้องโดยนักร้องลุกทุ่งชื่อดังหลายคน และล าเดินน้ าตาเมียซาอุ 
ของ บานเย็นรากแก่น ตลอดจน รอรักจากซาอุ ของ หงส์ทอง ดาวอุดร นักร้องลูกทุ่งชื่อดังในช่วงยุค
นั้น (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป) 
 แต่ส าหรับช่วงระหว่างปลาย ทศวรรษ 2530 - ต้นทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา การปรากฏตัว
ของนักร้องลูกทุ่งจากภาคอีสานอย่าง ไมค์ ภิรมย์พร กอปรกับการหันมาสู่ธุรกิจเพลงลูกทุ่งแบบเต็มตัว
ของ บริษัทแกรมมี่ โกลด์ ถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของวงการเพลงลูกทุ่ง กล่าวคือ เพลงลูกทุ่ง
อีสานที่เคยมีมาก่อนหน้า ได้ก้าวสู่ความเป็นลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ภายใต้บทบาทการด าเนินการของ
ค่ายเพลง และการขยายตัวของธุรกิจเพลงลูกทุ่ง ท าให้ทิศทางการสร้างสรรค์ผลงานเพลงของศิลปินนัก
แต่งเพลง ล้วนมีจุดมุ่งหมายตอบสนองความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น (สมเกียรติ บุญศิริ, 2550) ที่



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[26]  สมพงศ์  อาษากิจ 

ส าคัญ บทเพลงของ ไมค์ นอกเหนือจากการมีลักษณะของการปลอบประโลมจิตใจคนชนบทที่เคลื่อนที่
แรงงานแล้ว ยังถือได้ว่า แนวเพลงที่เผยแพร่ออกมาในช่วง 10 ปีแรกในระหว่างอัลบั้มชุดที่ 1 - 13 
ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2548 แต่ละอัลบั้ม มักจะมีบทเพลงที่มีเนื้อเพลงและมิวสิควิดีโอที่เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับ ทัศนะของคนชนบทหรือแรงงานจากชนบทอีสานที่เข้าไปใช้ชีวิตและท างานในเมืองสอดแทรก
ในแต่ละอัลบั้ม แตกต่างกับเพลงลูกทุ่งอีสานในช่วงก่อนหน้า ที่ส่วนใหญ่มุ่งเน้นน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับชีวิตคนชนบทและวิถีชนบท ตลอดจนความเป็นชนบทในมิติต่าง ๆ 
 
3. ภาพสะท้อนการเคลื่อนที่แรงงานใน “หมอล า” กับ “ลูกทุ่งหมอล า” ทศวรรษ 2520 - 2530 

ทศวรรษ 2520 - 2530 ถือได้ว่า เป็นทศวรรษที่มีกระแสการเคลื่อนที่แรงงานไปท างาน
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดิอาระเบีย กาตาร์ และคูเวต ฯลฯ ของ
คนชนบทอีสานเป็นจ านวนมาก (โปรดดู สมพงศ์ อาษากิจ, 2560) ส่วนใหญ่ไปแล้วประสบผลส าเร็จกับ
ประสบความล้มเหลว มีเพียงบางคนที่ประสบผลส าเร็จ (โปรดดู สมพงศ์ อาษากิจ, อยู่ระหว่างการ
ตีพิมพ์) โดยที่ “หมอล า” กับ “ลูกทุ่งหมอล า” สามารถจับภาพปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงานไป
ต่างประเทศของคนชนบทอีสาน หรือ “ไปนอก” ได้อย่างแหลมคม ไม่ว่าจะเป็น กลอนล า เพลงลูกทุ่ง
หมอล า และเพลงลูกทุ่งอีสาน ได้น าเสนอเรื่องราวที่สอดรับกับวลี “ไปเสียนา มาเสียเมีย” ที่กลายเป็น
โครงสร้างความรู้สึกหลักเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบท แต่ในขณะเดียวกัน เพลงลูกทุ่ง
หมอล าหรือลูกทุ่งอีสานบางเพลงกลับเลือกที่จะน าเสนอเรื่องราว ตัวตนของคนชนบท และความรู้สึกที่
แตกต่างออกไป ท าให้เห็นถึงความซับซ้อนของปรากฏการณ์ที่แสดงออกมา ผ่านทัศนะของคนชนบทที่
มีต่อการ “ไปนอก” 

ในกลอนล า เรื่อง “คุยเครื่องเมืองซาอุ” ของ ทองเจริญ ดาเหลา กับบุญช่วง เด่นดวง
(www.youtube.com สืบค้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561) เป็นรูปแบบของการแสดงหมอล าที่เรียกกัน
ว่า “ล าเรื่องต่อกลอน”7 ระหว่าง หมอล าฝ่ายชาย คือ ทองเจริญ ดาเหลา กับหมอล าฝ่ายหญิง คือ บุญ
ช่วง เด่นดวง เนื้อหาและเรื่องราวมีความยาวมากกว่า 59 นาที ซึ่งน าเสนอสถานการณ์การเคลื่อนที่
แรงงานของชายชนบทอีสาน ไปยังประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยเฉพาะจังหวัดอุดรธานีที่เป็นพ้ืนที่ชนบท
ที่กลอนล าบทนี้ได้กล่าวถึง การน าเสนอกลอนล าบทนี้ ได้ผูกโยงปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงาน
ในช่วง ทศวรรษ 2520 - 2530 กับปัญหาความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวและความทุกข์ยากของคน
ชนบท ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ชนบทอีสานหลายแห่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว การตัดสินใจไป “ขุดทอง”  

                                                           
7 เป็นรูปแบบของหมอล าชนิดหนึ่ง ที่หมอล าผู้ชายกับผู้หญิง ใช้การล ากลอนโต้ตอบซึ่งกันและกัน 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [27] 

ที่ประเทศซาอุฯ ได้กลายเป็น “ความใฝ่ฝัน” ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและสถานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมของคนชนบทอีสาน ดังที่บทเกริ่นน าของกลอนล ากล่าวว่า 

“...พวกพ่ีน้องจากถิ่นไทยแลนด์ ไปต่างแดนขุดทองเพ่ือหาเงินก้อน หาทุนฮอนเก็บ
ไว้ ในใจนั่นคิดว่า เสี่ยงเบิ่ง โชคชาตา วาสนาเครือให้รวยได้ดั่งเขา เพ่ือพ้นความโศกเศร้า
อาภัพ อับจน...” 

 
ท่อนเกริ่นน าของกลอนล าบทนี้ ได้พรรณนาถึง ความรู้สึกของชายชนบทอีสาน ที่ต้องเผชิญกับ

ความทุกข์ยากของชีวิตและครอบครัว จึงจ าใจต้องเคลื่อนที่แรงงานไปท างานที่ต่างแดน แต่ก็มีความรู้สึก
ปะปนกันระหว่าง “ความทุกข์ใจ” กับ “ความหวัง” ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกันระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน 
“เสี่ยงเบิ่ง โชคชาตา วาสนาเครือให้รวยได้ดั่งเขา เพ่ือพ้นความโศกเศร้าอาภัพ อับจน...” 

หากพิจารณาเพลง ลูกทุ่งหมอล า ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แรงงานของคนชนบทอีสานในช่วง
ระหว่างทศวรรษ 2520 - 2530 นักร้องลูกทุ่งอีสานซึ่งบางคนเคยเป็นหมอล ามาก่อน จะเห็นได้ว่า 
เนื้อหาและเรื่องราวของบทเพลงจะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์การเคลื่อนที่แรงงานและอารมณ์
ความรู้สึกที่เกิดมาจากสถานการณ์ปัญหาการเคลื่อนที่แรงงานไปต่างแดนของคนอีสาน ซึ่งมีทั้งเนื้อหา
ที่สะท้อนความรู้สึกถึงความล้มเหลว เศร้าโศก และความห่วงใย แต่ในอีกด้านหนึ่ง บางบทมีนัยต่อต้าน
วาทกรรมหลักภายใต้วลียอดนิยม “ไปเสียนา มาเสียเมีย” ที่เหมารวม ภาพน าเสนอตัวตนคนชนบท 
และผู้หญิงอีสานในเชิงลบ ลูกทุ่งหมอล าบางเพลงจึงได้เป็นตัวแทนของผู้หญิงอีสานในการต่อต้านภาพ
เหมารวมที่ตีตาว่า “เมียซาอุ”(ผู้หญิงที่มีสามีไปท างานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย) มักจะใจง่าย ปันใจให้
ชายอ่ืน และใช้เงินไปในทางที่ผิด 

 
3.1 ผู้เดินทางไปต่างแดน: “เศร้า ระทม ขมขื่น” 

 ความกังวลใจที่เกิดขึ้นในบทเพลงลูกทุ่งหมอล า ที่สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของชายอีสานที่
จ าใจต้องพลัดพราก คนรัก ครอบครัว และชุมชนบ้านเกิด เพ่ือไปท างานต่างแดนนั้น สิ่งหนึ่งที่ได้
สะท้อนออกมาในบทเพลง คือ ความรู้สึก เศร้าใจและความห่วงใยที่มีต่อ คนรัก ครอบครัว และญาติพ่ี
น้อง ในระหว่างการเคลื่อนที่ไปท างานที่ต่างแดน ยิ่งไปกว่านั้น เพลงลูกทุ่งหมอล าได้เปิดเผยให้เห็นถึง
ความรู้สึก ผิดหวัง และทุกข์ระทม เพราะการไปท างานต่างประเทศ ถึงแม้จะได้เงินมา แต่ต้องมา
สูญเสียภรรยาที่เคยอยู่กันร่วมกันไปให้บุคคลอ่ืน  



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[28]  สมพงศ์  อาษากิจ 

ในบทเพลง เต้ยสั่งเมียไปซาอุ ของสมาน หงษา เป็นการขับร้อง ล าเต้ย8 ประชันกับ เทียมจันทร์ 
ดารารัตน์ ได้พรรณนาถึงความรู้สึกก่อนไปท างานที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย  

“วันนี้พี่ขอสั่งเสีย ทั้งลูกทั้งเมียที่รักล้นเหลือ ไปท างานซาอุดิอาระเบีย น้ าตาไหลคลอ
เคลียมันแสนเศร้า ได้นั่งกอดเข่านั่งเช็ดน้ าตา ชีวิตที่ร่วมกันมา ชีวิตที่ร่วมกันมา ไม่เคยจาก
แก้วตาแม่เนื้อนิ่มไปไหน ถึงไปพ่ีก็ไปไม่ไกล ถึงไปพ่ีก็ไปไม่ไกล ครั้งนี้หัวใจมันแสนหดหู.่..” 

 
หากจะกล่าวถึง เพลงลูกทุ่งหมอล าที่ ร าพึงถึงความรู้สึกของแรงงานชายชนบทอีสานในช่วง

ระหว่างทศวรรษ 2520 - 2530 ซึ่งสะท้อนออกมาถึงความรู้สึก เศร้าโศกและเสียใจ เพราะต้องมา
สูญเสียคนรักไป เนื่องมาจากต้องห่างไกลกัน คงไม่มีบทเพลงไหนที่จะสามารถจับภาพปรากฏการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาดังกล่าวได้ดีไปกว่าเพลง เมียป๋าเพราะซาอุ (เมียทิ้งเพราะไปท างานที่ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย) ที่ประพันธ์โดย สรเพชร ภิญโญ และขับร้องโดย สมโภช ดวงสมพงษ์ ดังที่ท่อนหนึ่ง
ของบทเพลงได้กล่าวว่า “ชีวิตเราเศร้าระทมขมขื่น ทุกวันคืนไม่มีวันจะเหือดหาย เมียเคยรักของพ่ีมาก
ลับกลาย...” 

 
3.2 คนอยู่ชนบทบ้านเกิด: “อาลัย เสียใจ ห่วงใย และรอคอย”  
แม้ว่า เพลงลูกทุ่งหมอล า บางเพลงจะสะท้อนความรู้สึกของคนชนบทที่ต้องพลัดถิ่นไปท างาน

ต่างแดน แต่บางบทเพลงที่เผยแพร่ออกมาในช่วง ทศวรรษ 2520 - 2530 กลับมีเพลงที่สะท้อน
ความรู้สึกของคนที่อยู่ทางบ้าน หรือฝ่ายหญิงที่ต้องรอคอยสามีจากการไปท างานต่างประเทศ โดยที่ 
ความรู้สึกลึกๆ ในใจที่ เปิดเผยออกมาว่า ผู้หญิงอีสานไม่ได้เป็นดั่ง ภาพเหมารวมที่ว่า หลายใจ หรือ
นอกใจในระหว่างที่คนรักไปท างานต่างแดน นัยหนึ่งถือได้ว่า เป็นการตอบโต้กลับวลียอดนิยมที่ว่า “ไป
เสียนา มาเสียเมีย” แต่ในเพลงลูกทุ่งหมอล าบางเพลง กลับได้น าเสนอความบริสุทธิ์ใจ ความอาลัย
อาวรณ์ และความห่วงใย ของผู้ที่รออยู่ทางบ้านที่มีต่อคนรักที่พลัดถิ่นไปต่างแดน 

ในบทเพลง ล าเดินน้ าตาเมียซาอุ ของ บานเย็น รากแก่น ได้สื่อความรู้สึกของ หญิงสาวชาว
ชนบทที่มีต่อคนรักที่ไปท างานต่างแดน เสียงคร่ าครวญผ่านท านองลูกทุ่งหมอล า เต็มไปด้วยความรู้สึก 
คิดถึง ห่วงใย และอาลัยอาวรณ์ หรือ “ฮ่ าฮอน” สามีที่จากไปท างานต่างประเทศ โดยเฉพาะสภาพชีวติ
ความเป็นอยู่ในต่างแดน โดยเพลงนี้ มีมุมมองว่า สามีเป็นคนดีไปท าหน้าที่ให้กับครอบครัว 
 

                                                           
8 เป็นการล าที่อาศัยท่วงท านองดนตรีจังหวะเต้ย อย่างเช่น เต้ยธรรมดา เต้ยโขง และเต้ยพม่า ซึ่งจะมีความสั้นกว่า 
ล ากลอนทั่วไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [29] 

“โอ้อกเอ๋ยน้ าตาเมียซาอุ หยิบภาพดูผัวส่งมาน้ าตาไหล ยามผัวห่างจากไทยแลนด์ไป
อยู่ไกล แดนทะเลทรายเมืองซาอุ สุดฟ้าไกล น้องคอยวันพี่หวนจวนได้กลับ รอคอยรับพ่ี
กลับมาแทบไม่ไหว...”  

“เห็นรูปพี่ เมียมองมองเบิ่งเทิงคิดว่า แม่นพี่มายืนใกล้คู่กัน ทุกม้ือนั้นเมียเหล่า
ปาวรณาหมดสัญญาเร็วๆ ให้ฟ่าวคืนมาบ้าน ป่านไฟทุ่งสุมฟืนลามไฮ่ ป่านไฟทุ่งสุมฟืนลามไฮ่ 
ฮอดปานไฟลูกทุ่งสุมฮ้อนอยู่ใจ ยามเมือได้จดหมาย ข่าวคราวถึงใจคะนึง นอนคิด ฮ่่าฮอน
แต่นั้มเจ้า” 

 
หากล าเดินน้ าตาเมียซาอุของ บานเย็น รากแก่น ไหลออกมาด้วยความคิดถึง ซาบซึ้ง และ

อาลัยอาวรณ์ต่อสามีที่ไปท างานต่างแดน ในทางตรงกันข้าม เพลง น  าตาเมียซาอุ ของ พิมพา พรศิริ ที่
ประพันธ์โดย สรเพชร ภิญโญ นั้น กลับมาจากความชอกช้ า จากการกระท าของสามีที่ไปท างานต่าง
แดน แล้วไม่ส่งเงินมาให้ภรรยากับลูก “คิดมาอุราช้ าหนัก ผัวรักไม่เคยส่งเงิน รู้ข่าวปวดร้าวเหลือเกิน 
เมื่อรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมีย พ่อแม่ผัวรับเต็มพ่ี เพราะเงินจากพ่ี ที่ซาอุดิ อาระเบีย ส่งมาให้ ใช้กันนัวเนีย 
ส่วนลูกเมียนั่งเลียน้ าตา...” และความรู้สึกช้ าใจยังเกิดขึ้นอีก เพราะยังทราบมาอีกว่า ไปมีภรรยาน้อย
อีกคน แรงกดดันจึงมาตกที่ตนเองเพราะพ่อแม่ให้เลิกกับสามี ที่ส าคัญ เพลงนี้ได้ทิ้งท้ายไว้ว่า “...เมีย
ซาอุไม่ได้ชั่วทุกคน” ดังภาพเหมารวมที่มีต่อผู้หญิงอีสานในช่วงทศวรรษ 2520 - 2530 
 ในส่วน เพลง รอรักจากซาอุ ของ หงส์ทอง ดาวอุดร นักร้องหมอล าลูกทุ่งหญิงจากจังหวัด
อุดรธานี ที่เคยมีประสบการณ์เป็นสาวโรงงานในเมืองและได้ร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องคุณนายซาอุ (ปี 
2525) ได้มีบทเพลงของตนเองที่สะท้อนให้เห็นถึง ความรู้สึกของคนชนบทภายบริบทของการเคลื่อนที่
แรงงานไปท างานที่ต่างแดน ซึ่งได้ส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่ท าให้รู้ว่า คนรักไม่ท าตามสัญญา อ้างว่าจะ
ไปท างานซาอุแล้วหาเงินกลับมาขอแต่งงาน แต่สุดท้ายไม่มาท าตามสัญญา 
 
4. ไมค์ ภิรมย์พร ในฐานะ “นักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงาน” 

คงยากที่จะปฏิเสธว่า ไมค์ ภิรมย์พร9 เป็นลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย คนแรกๆ ที่ประสบผลส าเร็จ
ในแง่จ านวนผลงานเพลงและความนิยมที่ได้รับจากตลาดเพลงลูกทุ่ง อีกทั้งผลงานเพลงเขายังถือได้ว่า 
                                                           
9 การศึกษาที่เกี่ยวกับเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย ที่มีการน าผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร และนักร้องลูกทุ่งอีสาน
ช่ือดังหลายคนในสังกัดค่ายเพลง แกรมมี่ โกลด์ ไปใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลเพื่อการศึกษาอย่างครอบคลุมและรอบ
ด้าน คือ สิริชญา คอนกรีต (2556) ซึ่งเป็นการศึกษาในเชิงภาษาศาสตร์ แต่ส าหรับการเลือกสรรผลงานของ ไมค์ ใน
การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษา มีจุดเน้นที่การ วิเคราะห์โครงสร้างความรู้สึกที่สื่อออกมาผ่าน เนื้อเพลง และมิวสิควิดีโอบาง
เพลง โดยเลือกสรรเพลงที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับ การเคลื่อนที่แรงงาน ความเป็นเมือง และความเป็นชนบทมาศึกษา 



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[30]  สมพงศ์  อาษากิจ 

เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของการน าเสนอเรื่องราวเพลงลูกทุ่งจากเรื่องราวที่เกี่ยวกับชีวิตชนบท ไปสู่
เรื่องราวของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาใช้ชีวิตใน กรุงเทพฯ ได้อย่างเด่นชัด (โปรดดู สมเกียรติ บุญศิริ, 
2550: 98) ประสบการณ์ทางสังคมที่คนชนบทอีสานมีร่วมกันในห้วงระยะเวลาระหว่างปลายทศวรรษ 
2530 - กลางทศวรรษ 2540 ได้เปิดเผยออกมาผ่านผลงานเพลงของ ไมค์ ในหลายบทเพลง หาก
พิจารณาผ่าน แนวคิด โครงสร้างความรู้สึกในฐานะแนวคิดและวิธีวิทยา จะช่วยท าให้เกิดความเข้าใจ
ต่อประสบการณ์ร่วมที่ “แรงงานอีสานพลัดถิ่น” มีร่วมกันในบางห้วงเวลา ซึ่งได้พัฒนาเป็น โครงสร้าง
ความรู้สึกหนึ่งของบางยุคสมัย บนพ้ืนฐานของ ผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ที่ได้รับการรังสรรค์และ
ประพันธ์ขึ้นมาจาก ศิลปินนักแต่งเพลงหลายคนในห้วงระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการ
เผยแพร่ผลงานเพลงชุดเก่าและชุดใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่อง 

ไมค์ ภิรมย์พร อายุ 47 ปี หรือมีชื่อจริงว่า พรภิรมย์ พินทะปะกัง เป็นชาวชนบทจังหวัดอุดรธานี
โดยก าเนิด ตัวเขาได้รับการขนานนามว่า เป็น “นักร้องขวัญใจผู้ใช้แรงงาน” สืบเนื่องมาจากผลงานเพลง
ของเขาหลายเพลง สะท้อนชีวิตของคนชนบทที่เข้ามาใช้ชีวิตและท างานในเมืองใหญ่ อย่าง กรุงเทพฯ ใน
หลายบทเพลง ประสบการณ์ชีวิตของเขา ซึ่งเป็นประสบการณ์ของการเคลื่อนที่แรงงาน ครั้งหนึ่งเคยเป็น 
“แรงงานอีสานพลัดถิ่น” ที่เข้าไปใช้ชีวิตและท างานในพ้ืนที่เมือง ได้รับการน าเสนอในฐานะนักร้องลูกทุ่ง
ที่สู้ชีวิต ผ่านการต่อสู้ดิ้นรนมาอย่างยากล าบาก เคยมีประสบการณ์เป็นทั้ง กรรมกรก่อสร้าง พนักงาน
รักษาความปลอดภัย และท างานร้านอาหารในต าแหน่งต่าง  ๆทั้งพนักงานเสิร์ฟ คนท ากับข้าว และขึ้นร้อง
เพลง รวมทั้งการเป็นพ่อค้าเร่ขายอาหารการกินใน กรุงเทพฯ ตัวเขาได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับผู้คนในแวด
วงเพลงและดนตรีชื่อดัง จนอยู่มาวันหนึ่งที่ได้เกิดจุดเปลี่ยนส าหรับชีวิตของเขา ให้ได้กลายมาเป็นนักร้อง
ลูกทุ่ง เมื่อเขาตัดสินใจสมัครเป็นนักร้องลูกทุ่ง ของค่ายเพลง จนได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรก
ของค่ายแกรมมี ่(เรียบเรียงจาก http://mitrmike.com/zabmike/known-mike-piromporn/ สืบค้นเมื่อ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561)10 ลักษณะผลงานเพลงของไมค์ มีทั้งเพลง หมอล า ลูกทุ่ง ลูกทุ่งหมอล า ลูกทุ่ง
อีสาน แต่ผลงานเพลงที่สร้างชื่อให้เขาส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัย โดยเฉพาะผลงานเพลงที่
สะท้อนตัวตนแรงงานอีสานพลัดถิ่น ชีวิตรักแบบฉบับคนใช้แรงงาน แต่ถึงอย่างไรในปัจจุบัน เพลงที่มีเนื้อ
ร้องเป็นภาษาอีสานภายใต้ท่วงท านองเพลงลูกทุ่งและสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของเขา เช่น เพลงกลับ
ค าสาหล่า กับเพลงบุญผลา (โปรดดู https://www.youtube.com/watch?v=nZbkgT9YY54) กลับได้รับ
ความนิยมเป็นอย่างมากในพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ 

                                                           
10 เป็นเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์น้ าปลาร้าของ ไมค์ ภิรมย์พร เป็นที่น่าสังเกตว่า นอกเหนือจาก www.wikipedia.com 
แล้ว ยังหาเอกสาร หรือผลงานที่ศึกษา ชีวิตและผลงานของ ไมค์ ภิรมย์พร ได้อย่างค่อนข้างจ ากัด 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [31] 

ส าหรับ ไมค์ หลังจากเซ็นสัญญากับค่ายเพลงแล้ว เขามีผลงานเพลงเผยแพร่เป็นครั้งแรก เมื่อ 
ปี 2538 ในชื่อ อัลบั้ม คันหลังก็ลาว แต่ถือว่ายังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จนกระทั่ง อัลบั้มชุดที่ 2 
น้ าตาหล่นบนโต๊ะจีน เพลงละครชีวิต ได้สร้างชื่อเสียงให้เขาเป็นที่รู้จัก และสามารถท ายอดขายได้
มากกว่า 1 ล้านตลับ หลังจากนั้นเขาจึงได้มีผลงานเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขามากมาย เช่น เพลง ยา
ใจคนจน, เหนื่อยไหมคนดี, ขอคนรู้ใจ, ก าลังใจในแววตา, ที่พ่ึงคนไกล, รอสายใจสั่งมา และนักสู้ ม.3 
ฯลฯ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า บางบทเพลงในบางอัลบั้ม เนื้อเพลงและมิวสิควิดีโอ ได้น าเสนอส่วนหนึ่ง
ของประสบการณ์ชีวิตจริงของ ไมค์ คือ การเป็นแรงงานอีสานพลัดถิ่น (ผู้อยู่เบื้องหลัง, ละครชีวิต) การ
เป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย (นายร้อยหน้าลิฟต์) ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ จะเลือกพิจารณา 
ผลงานเพลงของไมค์ ที่น าเสนอเป็นบทเพลง มิวสิควิดีโอและ/หรือละครเพลงต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
กับ การเคลื่อนที่แรงงาน ชีวิตและการท างานของชนบทในพ้ืนที่เมือง ความเป็นเมืองและความเป็น
ชนบท ทีส่ื่อถึงความคิดและความรู้สึกต่างๆ ออกมาเป็นโครงสร้างความรู้สึก 
 
5. “เมือง” กับ “ชนบท” และความรู้สึกของ “คนใช้แรง” ในผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 
 กล่าวได้ว่า ผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ที่ปรากฏออกมาตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษ 2530 
ได้รังสรรค์ขึ้นมาจาก “โรงงานศิลปะ” อย่างค่ายเพลงใหญ่ ที่เหล่าบรรดานักแต่งเพลง ศิลปิน และ
ผู้ผลิต ได้ร่วมกันรังสรรค์เผยแพร่ออกมาสู่ตลาดเพลงลูกทุ่ง ภายใต้ทิศทางการด าเนินธุรกิจที่ต้องการ
ตอบสนองตลาดและผู้บริโภคในสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่เข้าไปใช้ชีวิตในพ้ืนที่เมือง ผลงาน
เพลงของ ไมค์ บางส่วน ได้สะท้อน ทัศนะของคนชนบทที่มีต่อ เมือง ความเป็นเมือง และการใช้ชีวิตใน
พ้ืนที่เมือง และเปรียบเทียบให้เห็นถึงความแตกต่างกับวิถีชนบท ความเป็นชนบท และพ้ืนที่ชนบท ที่
ส าคัญ ความรู้สึกของ “คนใช้แรง” ในผลงานเพลงของ ไมค์ ได้ก่อตัวเป็นโครงสร้างความรู้สึกขึ้นมา ซึ่ง
เกี่ยวพันกับมิติเชิงพ้ืนที่และช่วงเวลาที่คนชนบทเคลื่อนที่แรงงาน 

 
5.1 “เมือง” ในสายตาของแรงงานจากชนบทอีสาน 
โครงสร้างความรู้สึก ที่มีต่อความเป็นเมือง ในผลงานเพลงส่วนหนึ่ง ของ ไมค์ ที่เผยแพร่

ออกมา ได้สะท้อนถึงทัศนะของคนชนบทที่มีต่อความเป็นเมืองว่า “เมือง” เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนชวน
ฝัน แต่ “คนเมือง” แล้งน้ าใจ, การใช้ชีวิตอยู่ในเมืองท าให้เกิดความทดท้อ สิ้นหวัง และสถานะที่อยู่
ชายขอบของสังคมเมืองท าให้เกิดความรู้สึกต่ าต้อยและน้อยใจในชะตากรรมของตนเอง แต่ในอีกด้าน
หนึ่งบทเพลงของ ไมค์ กับมีการแสดงทัศนะด้วยการเรียกร้อง มโนธรรม จากคนเมืองด้วยเพราะหยาด
เหงื่อและแรงกายของคนชนบทมีส่วนในการสร้างความสุขให้กับคนเมือง  



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[32]  สมพงศ์  อาษากิจ 

  5.1.1) “เมือง” เต็มไปด้วยส่ิงย่ัวยวนชวนฝัน แต่ “คนเมือง” แล้งน  าใจ เพลง 
บายศรีคนเศร้า ชุดที่ 3 สัญญารักคนรถ ปี 2540 ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงของ ไมค์ ที่ได้สะท้อน
ทัศนะของคนชนบทอีสานที่มีต่อเมือง เพลงนี้สื่อนัยในฐานะของ ผู้เล่าเรื่องที่มีมุมมองต่อประสบการณ์
ชีวิตในเมืองของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นชนบทบ้านเดียวกัน แล้วเคลื่อนที่เข้าไปใช้ชีวิตและท างานในเมือง 
แต่ทว่ากลับประสบกับความล้มเหลวจากเมือง จึงต้องใช้พิธีกรรมบายศรี เพ่ือเรียก “ขวัญ” ให้กลับคืน
มา “แต่งพาขวัญ บายศรีสาวคนเศร้า ขวัญของน้องนงเยาว์แตกสลาย ขวัญกระเจิง ไปเหลิงกรุงมุ่ง
สบาย ขวัญสลายเพราะกรุงนั้นหลอกลวง” ซึ่ง “ขวัญ” ในเพลงนี้ มีนัยถึง ตัวตน ความคิด และจิตใจ
ของคนชนบทที่ล่องลอยเข้าไปในเมือง แต่ทว่า เมือง คือ กรุงเทพฯ เต็มไปด้วยสิ่งย่ัวยุและความ
หลอกลวงต่างๆ ที่มอมเมาให้คนลุ่มหลงต่อแสงสีและความบันเทิงต่างๆ “เมืองหลวง เป็นเมืองลวง”, 
“ขวัญหลงกรุง แสงนวลที่ชวนฝัน ขวัญเพลิน เสียงดนตรีกล่อมชีวัน ขวัญทะเยอ ทะยานอยากเด่นดัง 
ขวัญอยู่เทค คลับบาร์และคาเฟ่ หลงคาราโอเกะเป็นบ้าหลัง” ท าให้คนชนบทที่เข้าไปเสียคน “เสียท่า
น้ าตาตก สวรรค์กลายเป็นนรก เพราะใจเหลิง” 

นอกจากนี้ เพลงแล้งน้ าแล้งใจ ในอัลบั้มผลงานเพลง ชุดที่ 6 ขายแรงแต่งงาน ที่
เผยแพร่ออกมา เมื่อเดือนพฤษภาคม 2542 ยังเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่สะท้อนทัศนะของคนชนบทอีสาน 
ที่ต้องเคลื่อนที่หนีปัญหาความแห้งแล้งขาดแคลนน้ าในการท าเกษตร จึงตัดสินใจเข้ามาใช้ชีวิตและ
ท างานในเมือง แต่เมื่อเข้ามาในเมืองแล้ว ยังต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนน้ าใจของผู้คนในสังคม
เมืองที่ไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

“เช้ายันค่ า ทนขันแข่งเอาแรงน าพา คนในเมือง ฝืดเคืองน้ าใจเมตตา  
ถึงยามอ่อนล้า ค่าแห่งคนก็โดนขืนใจ อ่อนไหวท้อใจ ไม่ได้พักผ่อน 
หวังหลบร้อน มาพ่ึงเย็นก็เป็นไม่ได้ อยู่นาแล้งน้ า อยู่เมืองก็แล้งน้ าใจ น้ าตาตกใน” 

 
  เมือง ในทัศนะของ เพลงแล้งน้ าแล้งใจ จึงมิได้เป็นพ้ืนที่ปลายทางที่คาดหวังไว้ การ
ตัดสินใจกลับชนบทจึงเป็นทางเลือกสุดท้าย ที่ถึงแม้จะได้กลับไปเผชิญกับความทุกข์ยากดังเดิม แต่
ผู้คนในชนบทยังคงมีน้ าใจไมตรีต่อกัน “อยู่บ้านเรา ทุกข์เพียงใด พอได้พ่ึงพา แล้งน้ าท านา แต่ยังรวย
น้ าใจให้กัน” 
 
  5.1.2) ชีวิตในเมืองที่ “ทดท้อ สิ นหวัง ขาดความภูมิใจ” 
  ในผลงานเพลง ชีวิตรายวัน ชุดที่ 2 น้ าตาหล่นบนโต๊ะจีน ปี 2539 เป็นหนึ่งผลงาน
เพลงของ ไมค์ ที่ได้สะท้อนชีวิตแรงงานอีสานที่เข้ามาใช้ชีวิตและท างานในเมือง แล้วเกิดความรู้สึก 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [33] 

“ทดท้อและสิ้นหวัง” ที่เกิดมาจากการที่ต้องใช้ชีวิตอย่างรีบเร่งและท างานหนักเป็นประจ าทุกวัน 
“เหมือนทุกวัน ที่ผ่านๆ มา ต้องตื่นก่อนฟ้า ตื่นมาก่อนแสงตะวัน ต้องรีบต้องร้อน ต้องเร่งต้องไปให้ทนั 
ค่าแรง ค่าจ้างรายวัน มันไม่เคยคอยใคร” แต่ทว่าการทุ่มเทแรงกายไปกับการท างานกลับไม่ได้ท าให้
คุณภาพชีวิตดีขึ้นท าให้หมดไฟฝัน แต่ยังคงต้องสู้เพ่ือคนที่อยู่ทางบ้าน 
  “ชีวิตรายวัน อยู่ไปวันๆ ผ่านไปวันๆ มันก็ได้แค่นี้ 

ไม่มีความหวัง ไม่เห็นมีทางได้ดี ไม่มีสิทธิ์ผิด มีสิทธิ์แค่เพียงหายใจ  
เหมือนทุกวันที่ผ่านๆ มา แบกความอ่อนล้า กลับมาหลับใหลเป็นตาย 
ไม่มีแรงฝัน ไม่มีแสงทองวันใหม่ จะตายก็ตายไม่ได้ หลายคนที่บ้างยังคอย” 
 

 นอกจากนี้ ยังมีบทเพลง ทางเดินชาวดิน ในผลงานเพลงชุดที่ 13 ก าลังใจในแววตา ที่เผยแพร่
ออกมาเป็นครั้งแรก เมื่อเดือนมิถุนายน 2548 ที่สื่อถึงความรู้สึกของคนชนบทที่เข้าไปใช้ชีวิตและ
ท างานในเมือง แล้วเกิดความรู้สึกน้อยใจในโชคชะตา ที่จ าต้องมาท างานขายแรงในเมือง “ดั่งลูกอีสาน 
พลัดถิ่นฐานที่เคยท ากิน เข้ามาปลดเปลื้องหนี้สิน หยาดเหงื่อหลั่งรินอยู่ในเมืองฟ้า” ซึ่งโชคชะตาที่
พลิกผัน แล้วจ าใจต้องเข้ามาขายแรงนั้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่ไม่แน่นอนมีผลต่อ
การท านาน าพาซึ่งหนี้สิน “ในยามที่ฝนลืมฟ้า เปลี่ยนโชคชะตาของคนอีสาน” แต่เมื่อได้เข้ามาใช้ชีวิต
และท างานในเมืองแล้ว กลับเกิดความรู้สึก “ตัดพ้อ” ต่อสถานะของตนเองที่เปลี่ยนไป ซึ่งเป็น
ความรู้สึกที่มองว่า สถานะของตนเอง “ต่่าต้อย” แตกต่างจากสถานภาพที่เคยเป็นเมื่ออยู่ชนบท ดัง
เนื้อเพลงที่สะท้อนความรู้สึกของการเป็นคนท างานที่อยู่ในสถานะชายขอบของสังคมเมือง  

“จากเด็กเรียนดี แต่วันนี้เป็นกรรมกร จากหมอล าชื่อเสียงกระฉ่อน ต้องมาขับกลอน
ล าเดินขอทานนักมวยเงินหมื่น วันนี้ทั้งคืนต้องยืนล้างจาน จากเป็นนางงามสงกรานต์ สุดทาง
ฝันเป็นสาวนั่งบาร์” 

 
 ส าหรับเพลง ทางเดินชาวดิน ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ ที่สะท้อนความรู้สึกของคนชนบทที่
เคลื่อนที่แรงงานออกจากพ้ืนที่ชนบทไปท างานในเมือง แล้วเกิดความรู้สึกที่ผิดหวังที่ต้องละทิ้งจากวิถี
ชนบท “เหมือนถูกสาบส่ง ถูกฉ้อโกงเอาความโชคดี ลูกอีสานจนถึงวันนี้ ยังย่ าวิถีของคนทิ้งนา” แต่ก็
สอดแทรกความหวังที่จะกลับคืนไปสู่วิถีชนบทอีกครั้ง “คอยความเห็นใจจากฟ้า ส่งคนดีมา ช่วยล้าง
อาถรรพ์”  
 
 



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[34]  สมพงศ์  อาษากิจ 

5.2 “ชนบท” ในความรู้สึกของแรงงานอีสานพลัดถิ่น 
 หากว่า “เมือง” ที่ถูกน าเสนอผ่านสายตาของแรงงานอีสานพลัดถิ่น ที่มีทัศนะ การให้คุณค่า
และความหมาย ตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อความเป็นเมือง พ้ืนที่เมือง และผู้คนในเมือง บนพื้นฐาน
ประสบการณ์ของการใช้ชีวิตและท างาน ที่ก่อเกิดเป็นโครงสร้างความรู้สึกที่เต็มไปด้วย ความทดท้อ
และสิ้นหวัง, เมืองเป็นพ้ืนที่ที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุและความหลอกลวงต่างๆ และการเข้าไปท างานในเมือง
ในต าแหน่งแห่งที่เป็นชายขอบของสังคม ท าให้เกิดความรู้สึกต่ าต้อย และน้อยเนื้อต่ าใจในสถานภาพ
ของตนเองเมื่ออยู่ในเมือง รวมทั้งการตั้งค าถามกับ “เมือง” และ “คนเมือง” ของคนชนบทว่า ความสุข
ของคนเมืองนั้น มีคนชนบทเป็น “ผู้อยู่เบื้องหลัง” แต่ในอีกด้านหนึ่ง ความเป็นชนบทและวิถีชนบท ที่
ปรากฏในบทเพลงของ ไมค์ กลับมีทัศนะ ให้คุณค่าและความหมายต่อ “ชนบท” ที่งดงามชวนฝัน 
(rural idyll) ชีวิตที่ต้องพลัดถิ่นของแรงงานจากชนบทอีสาน ไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนไหน ต่างมีความรู้สึก
ที่ถวิลหาความเป็นชนบท หรือเกิดความรู้สึก “คึดฮอดบ้าน” ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มีร่วมกัน โดยชนบทยงั
คอยท าหน้าที่ปลอบประโลมจิตใจ หากเจ็บซ้ ามาจากเมือง ดังปรากฏในบทเพลงต่างๆ ต่อไปนี้ 
 
  5.2.1) “คึดฮอด” ในระหว่างที่อยู่ใน “เมือง”  
  การสื่อความรู้สึก “คิดถึง” หรือ “คึดฮอด”/ “คิดฮอด” ในบทเพลงของ ไมค์ เป็น
ความรู้สึกของคนชนบท ที่เคลื่อนที่แรงงานไปใช้ชีวิตและท างานในพ้ืนที่เมือง ด้วยเพราะต้องพลัดถิ่น
จาก คนรัก ครอบครัว และพ้ืนที่ชนบทบ้านเกิด ท าให้เกิดความรู้สึกคิดถึง คนรัก ครอบครัว เครือญาติ 
และชนบทบ้านเกิด ซึ่งรวมไปถึงวิถีชีวิต อาหารการกิน และบรรยากาศของการใช้ชีวิตในชนบท บางบท
เพลงที่ท าเป็น มิวสิกวิดีโอ ออกมา มักจะมีฉากของเมือง ตึกสูงใหญ่ และแสงสีเสียงต่างๆ โดยที่ ไมค์
ท าการร้องเพลงภายใต้บรรยากาศที่ก าลังคิดถึงชนบท  
  บทเพลง ภาพถ่ายใต้หมอน ในผลงานอัลบั้มชุดที่ 7 เผยแพร่เมื่อเดือน ตุลาคม 2542 
ได้อุปมาภาพถ่ายของ พ่อแม่ และคนรักท่ีแรงงานอีสานพลัดถิ่นพกพาติดตัว และได้มีนัยที่ส าคัญ 
เพราะว่ามีความหมายที่แสดงออกถึงความรู้สึกผูกพันกับคนทางบ้านและใช้เป็นที่พ่ึงทางใจในยามที่
พลัดถิ่นแรงงาน “รูปพ่อ เตือนใจไม่ให้ยอมแพ้ ส่วน รูปแม่ คุ้มใจไม่ให้นึกกลัว ภาพเธอที่รักให้ท างาน
หนักสร้างตัว”  
  เพลง คึดฮอดคนไกล ชุดที่ 11 โรงเรียนล้างจาน มีนาคม 2546 ทั้งเนื้อเพลงและมิวสิค 
วิดีโอของเพลงนี้ ได้สื่อความหมายออกมาอย่างชัดเจน เนื้อเรื่องของเพลงเป็นชีวิตคนชนบทคนหนึ่งที่
จ าเป็นต้องพลัดถิ่นเข้าไปท างานเป็นกรรมกรขายแรงอยู่ใน “เมืองฟ้า” ทว่าแต่ละวันหลังจากการ
ท างานเสร็จกลับตกอยู่ในห้วงค านึงคิดถึงบ้าน “เบิ่งตะเว็นแดง ยามมื้อแลง แล้วคึดฮอดบ้าน กลับมา



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [35] 

จากท างาน นั่งฝันส่งใจไปหา” ทั้งนี้ เป็นความรู้สึกคิดถึงที่มีต่อ พ่อแม่ ญาติพ่ีน้องและคนรัก ซึ่ง
เกี่ยวพันกับวิถีการท างานและอาหารการกินในชนบท “ป่านนี้พ่อกับพ่ีคงกลับจากนา แม่คงเตรียมข้าว
ปลา ต้มแกงคอยถ้าเอาไว้ ส่วนคนที่ฮักอยากรู้นักว่ามีเรื่องใด ส่งจดหมายให้ไป จึงบ่ได้ตอบมา” 
  ส าหรับ เพลงคึดฮอดคนไกล ยังได้จัดท ามิวสิควิดีโอ ที่น าเสนอฉากชีวิตของแรงงาน
หนุ่มจากชนบทที่เข้ามาใช้ชีวิตล าพังท่ามกลางตึกสูงโดยอาศัยอยู่ในห้องเช่าในเมืองใหญ่ แต่วันต้องมา
นั่งหวนระลึกถึงคนทางบ้าน ทั้งคนรักและครอบครัว ตลอดจนการหวนระลึกถึงวิถีชีวิตในชนบทบ้าน
เกิด โดยที่มิวสิควิดีโอของเพลงนี้ได้น าเสนอภาพสลับกลับไปกลับมาระหว่างของฉากเมืองที่แรงงาน
หนุ่มอาศัยอยู่กับฉากชนบทที่แม่และคนรักยังคงรอคอยที่บ้านเกิด 

และหลังจากนั้น เพลงที่พ่ึงคนไกล ในชุดที่ 14 มีหัวใจไว้รักเธอ เผยแพร่เมื่อ เดือน
ตุลาคม 2549 ซึ่งมีการเผยแพร่ผลงานเพลงและมิวสิควิดีโอออกมา ได้สะท้อนให้ถึง การคิดถึงคนรักที่
ต้องจากไกลกัน การอยู่คนละที่ ท าให้หวนนึกถึงวันชื่นคืนสุข “คงเหลือแค่ความคิดถึง เป็นที่พ่ึงสุดท้าย 
ในยามคนที่อยู่ไกล ไม่มีข่าวคราว” โดยที่ มิวสิควิดีโอของบทเพลงนี้ ได้น าเสนอภาพของแรงงานหนุ่มที่
ต้องพลัดถิ่นไปท างาน เป็นคนงานบนเรือประมงหาปลาใช้ชีวิตท่ามกลางท้องทะเล ชีวิตแต่ละวันเฝ้า
คิดถึงคนรักที่บ้านเกิด มีโอกาสที่จะติดต่อกับคนทางบ้านบางครั้งหากมีคลื่นโทรศัพท์กลางท้องทะเล 
แต่ถึงอย่างไรเพลงนี้ได้สื่อนัยถึงการใช้ความรู้สึกผูกพันกับคนรักเป็นพลังใจในการใช้ชีวิต  
   

5.2.2) “ชนบท” ในฐานะพื นที่ปลอบประโลมและที่พึ่งทางจิตใจ  
  ในเพลงลูกทุ่งของ ไมค์ ภาพน าเสนอชนบท ได้รับการให้คุณค่าและความหมายว่า 
เป็นพ้ืนที่ๆ คอยปลอบประโลมจิตใจ รองรับประคับประคอง และเติมพลังใจให้กับคนชนบทที่หวนคืน
ถิ่น (ชั่วคราวและถาวร) หลังจากที่ต้องผจญชีวิตในเมืองท่ามกลางความสับสนวุ่นวาย ประสบกับความ
บอบช้ าและล้มเหลวจากการใช้ชีวิตและท างานในเมือง อีกทั้งเมือง กระท าต่อจิตใจ ยั่วยุหลอกลวงให้
ลุ่มหลงแสงสีและความบันเทิงต่างๆ ตลอดจนการเอารับเอาเปรียบ 
  เพลงบายศรีคนเศร้า นอกจากการน าเสนอว่า เมือง เต็มไปด้วยความหลอกลวงและ
สิ่งยั่วยุต่างๆ แต่ในอีกด้านหนึ่ง บทเพลงนี้กลับน าเสนอภาพชนบทที่ตรงกันข้ามกับเมือง ซึ่งผู้คนและ
พ้ืนที่ชนบท พร้อมที่จะท าหน้าที่ปลอบประโลมให้กับผู้ที่เจ็บช้ าน้ าใจมาจากเมือง “ขวัญเสียรู้ คนรูป
หล่อจนอกพัง ให้คืนหลัง มาเนาว์ที่บ้านนาอันพ่อแม่ รักเจ้านั้นยิ่งใหญ่ ถึงท าผิด ก็อภัยไม่ถือสา พร้อม
เพ่ือนฝูง ของเราที่บ้านนา จะอาสา ช่วยนางล้างคาวใจ” โดยอาศัยพิธีกรรมบายศรี เพ่ือเรียก “ขวัญ” 
ให้กลับคืนมาและเยียวยาสภาพจิตใจ  
 



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[36]  สมพงศ์  อาษากิจ 

“บายศรีให้ มาเด้อขวัญอุ่น ลืมชีวิตว้าวุ่น หัวใจน้องยับเยิน 
อ้ายฮ้องเอ้ิน เอาขวัญอ่อนมาเฮือน หยุดคืนวันปีเดือน บ่อนเคยท าลายเจ้า 
บายศรีเจ้า งามงอนป้อนไข่ ให้มันใสม่องม่อง มองฟ้าผ่องใส 
เหมิดโชคร้าย ให้ยังแต่แนวดี มาเด้อขวัญชีวี เจ้าอยู่ไสให้มาตุ้ม” 
 

  เพลงผู้สาวโรงงานอย่าร้องไห้ ชุดที่ 4 หัวใจลอบตัว เผยแพร่เมื่อ เดือนกันยายน 
2540 ถือได้ว่าเป็นอีกบทเพลงหนึ่ง ที่เผยแพร่ออกมาในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ เมื่อ ปี 2540 (โปรดดู 
ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์. 2546 [2539]: 512 - 517) ซึ่งเนื้อเพลงได้สื่อนัย ปลอบประโลม
จิตใจให้กับคนชนบทที่ก าลังเผชิญกับการถูกออกจากงาน เนื่องจากโรงงานขาดทุนจึงต้องปิดตัวและ
ปลดคนงาน ท าให้ชีวิตต้อง “ไร้งานไร้เงินใช้จ่าย” คนทางบ้านในฐานะผู้ที่เฝ้าห่วงใยคนที่ไปใช้ชีวิตและ
ท างานในเมือง เพลงนี้ได้เรียกร้องให้กับคนชนบทหวนกลับคืนบ้านเกิดชนบท เมื่อเผชิญกับปัญหา แล้ว
ท าให้เดือดเนื้อร้อนใจ “ดีหรือฮ้าย คืนนาสาก่อน ยามใจทุกข์ฮ้อนยินดีต้อนรับกลับมา” ทั้งนี้ชนบท ใน
บทเพลงนี้ ยังมีฐานะเป็นที่พ่ึงสุดท้ายให้พ่ึงพิงและพักใจในยามที่ชีวิตประสบกับวิกฤติปัญหาจากเมือง 
“กลับมาพ้ีบ้านเฮา ยังมีนากว้างผืนเก่า มีข้าวอยู่เล้า ไปอุกเอ้าเฮ็ดหยัง เขาบ่จ้างเฮากะอยู่ซ าบาย พา
หัวใจมาพักเซาเนาบ้าน...” 
  นอกจากนี้ เพลงเถียงนาเอ้ืออาทร ชุดที่ 12 ผ้าขาวม้าบนบ่าซ้าย เผยแพร่เมื่อ เดือน
มิถุนายน 2547 ยังสะท้อนให้เห็นว่า ชนบท เป็นพ้ืนที่เติมเต็มพลังใจในการต่อสู้ดิ้นรนให้กับคนชนบท
ที่ต้องเผชิญกับปัญหาความวุ่นวายในเมือง “เคยขุ่นเคืองจากเมืองในทุกฉากตอน เถียงนาคอยเอ้ืออาทร
ดับร้อนผ่อนคลายทุกเรื่อง...” ฉะนั้น การได้กลับมาพักที่ “ชนบท” แล้วตัดขาดการติดต่อสื่อสารกับ
ภายนอกสักระยะส่งผลให้เกิดพลังใจในการกลับไปใช้ชีวิตและท างานต่อในเมืองได้ “...ก้าวลงเถียงนา
หวนมาหันมาสู่งาน ชาร์ตแบตเติมหวัง ก่อนหันหลังลาไกลบ้าน ได้มีแรงสู้งาน เพราะเถียงนาเอ้ืออาธร” 
ทั้งนี้ “เถียงนา” ในเพลงนี้ ให้ภาพแทน ความเป็นบ้าน อีกหลังหนึ่งส าหรับกลับมาใช้ชีวิตที่สุขสงบใน
ทุ่งนาหลังจากที่ต้องเผชิญกับความวุ่นวายในเมือง 
 

5.3 ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน 
  5.3.1) “หวานอมขมกลืน”: หนทางเสี่ยงที่ต้องเดิน  
  เพลง ละครชีวิต ในอัลบั้มเดี่ยว ชุดที่ 2 น้ าตาหล่นบนโต๊ะจีน ของ ไมค์ ถือได้ว่า เป็น
บทเพลงที่ประสบผลส าเร็จและได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง หลังจากที่ได้รับการเผยแพร่ออกมา เมื่อปี 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [37] 

2539 อัลบั้มเพลงชุดนี้สามารถท ายอดขายได้มากกว่า 1 ล้านชุด โดยเพลง ละครชีวิต เป็นเพลงที่โดด
เด่นที่สุดในอัลบั้มดังกล่าวนี้ จนท าให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
  ส าหรับเพลงละครชีวิต ของ ไมค์ สะท้อนภาพชีวิตของ แรงงานจากชนบทอีสาน ที่
ต้องพลัดถิ่นจาก บ้านเกิด พ่อแม่และญาติพ่ีน้อง รวมทั้งคนรัก เข้ามาท างานในเมือง ซึ่งก่อให้เกิด
ความรู้สึกแปลกแยก เพราะไม่เคยรู้จักผู้คนและพ้ืนที่มาก่อน ความน่าสนใจของบทเพลงนี้ คือ การ
อุปมาว่า “เมือง” เปรียบเสมือนกับ “โรงละคร” แห่งหนึ่ง ที่คนชนบทต้องดั้นด้นเข้ามาใช้ชีวิตและ
แสดงบทบาทของการเป็นแรงงานที่ต้องท างานหนัก “จากแดนอีสาน บ้านเกิดเมืองนอน มาเล่นละคร 
บทชีวิตหนัก”; “อาบเหงื่อต่างน้ า คร่ าอยู่กับงาน ขยันทุกวัน ด้วยความรู้ต่ า” แต่เมื่อเข้ามาใช้ชีวิตและ
ท างานในเมืองแล้ว กลับต้องเผชิญกับความยากล าบากและความไม่มั่นคงในชีวิต จึงเกิดความรู้สึก ทด
ท้อและสิ้นหวัง “หมดแรงอ่อนล้า นี่แหละหนาคนจน สู้และดิ้นรน บางครั้งก็โดน ผู้คนลวงล่อ ตกงาน
บ่อยครั้ง เงินซื้อข้าวยังไม่พอ มันท้อมันตรมเพียงใด ช้ าใจปวดร้าว” การหวน “กลับบ้าน” ได้กลายเปน็ 
ทางเลือกสุดท้ายส าหรับแรงงานจากชนบท เมื่อประสบความล้มเหลวในการใช้ชีวิตในเมือง “กลับแดน
อีสาน บ้านเกิดเมืองนอน ลาแล้วละคร บทชีวิตเศร้า ทุ่มเทเท่าไร ได้มาแค่ความว่างเปล่า กลับมาบ้าน
เรา ยังมีพ่อแม่เฝ้ารอ” ซึ่งการกลับบ้านหลังจากการเคลื่อนที่แรงงานเป็นการกลับไปด้วยความรู้สึกที่
ผิดหวังจากการเคลื่อนที่แรงงานเข้ามาใช้ชีวิตในเมือง 
  มิวสิควิดีโอเพลงละครชีวิต ได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงเรื่องราวการเดินทางจากชนบทเข้า
สู่เมือง ของหญิงสาวชาวชนบทที่ต้องจากบ้านมาท างานขายแรงใช้ชีวิตในเมือง โดยมีชีวิตที่ลุ่มๆ ดอนๆ 
เนื่องจากความไม่มั่นคงในการท างาน ที่ต้องเปลี่ยนงานบ่อยและหางานใหม่ได้ยาก อีกท้ังชีวิตการ
ท างานในเมืองต้องเผชิญกับความเสี่ยงและการคุกคามทางเพศ ชีวิตในเมืองเต็มไปด้วยความทุกข์ระทม 
ท้ายที่สุดจึงตัดสินใจเดินทางกลับชนบทบ้านเกิด 
  เพลงทางเบี่ยงอย่าเสี่ยงเดิน อัลบั้มชุดที่ 7 ทางเบื่องอย่าเสี่ยงเดิน เผยแพร่เมื่อ เดือน
ตุลาคม ปี 2542 ได้สะท้อนบทเรียนการอพยพแรงงานไปท างานต่างประเทศของคนอีสานที่มักจะ
ประสบกับปัญหา “การถูกหลอก” จากนายหน้าจัดหางาน ถึงแม้ว่าจะมีเพลงลูกทุ่งหรือหมอล าในช่วง
ก่อนหน้าที่กล่าวถึงประเด็นปัญหานี้ แต่เพลงนี้ เสมือนเป็นการตอกย้ าสภาพปัญหาการอพยพแรงงาน
ของคนชนบทในช่วง ต้นทศวรรษ 2540 ที่ยังคงด ารงอยู่สืบเนื่องมาจาก ทศวรรษ 2520 - 2530 ด้วย
เพราะความใฝ่ฝันที่จะร่ ารวยและได้รับการยอมรับทางสังคมเมื่อกลับมา จึงกล้าที่จะเสี่ยงลงทุนไป แต่
สุดท้ายกลับฝันสลาย เมื่อรู้ตัวว่า ถูกหลอกเดินทางไปต่างประเทศแต่ไม่มีงานท าตามค าโฆษณาของ
นายหน้า บทเพลงนี้ได้ชี้ให้เห็นบทเรียนของการเคลื่อนที่แรงงานไปต่างประเทศของคนชนบทว่า 
หนทางไปท างานต่างประเทศไม่ได้ราบรื่นดังที่ฝัน 



“เมือง” กับ “ชนบท” และ “ความรู้สึกของคนใช้แรงงาน” ในเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัย:  
กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[38]  สมพงศ์  อาษากิจ 

“ความฝันบินหนี นี่ล่ะตายทั้งเป็น เพราะหลงเชื่อใจ เชื่อในน้ าค า นายหน้าใจด า ...
โดนหลอกลอยแพ พ่อแม่ไม่เห็น ทุกข์ยากแสนเข็ญ ล าเค็ญในต่างแดน หมดเงินหมดนา หมด
ท่าหมดหวัง หมดสิ้นหนทาง...” 

 
  ที่ส าคัญ บทเพลงนี้ได้สื่อความรู้สึก “หวานอมขมกลืน” ของแรงงานชนบทอีสานที่
ต้องคืนถิ่นกลับชนบทบ้านเกิดด้วยความล้มเหลว ที่กลับมาพร้อมกลับหนี้สินที่เกิดจากการลงทุนไป
ท างานต่างประเทศ “ต้องกล้ าต้องกลืน คืนถิ่นไทยแลนด์ แบกหนี้หลังแอ่น แทนเงินกลับมา” 
 
  5.3.2) วันต่อวัน: ชีวิตที่ต้องดิ นรนต่อสู้  
  นอกเหนือจาก ความรู้สึกชอกช้ าและหวานอมขมกลืนได้เกิดขึ้นกับแรงงานจาก
ชนบทอีสานแล้ว ในอีกด้านหนึ่ง บทเพลงของ ไมค์ ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรน บน
เส้นทางการเคลื่อนที่แรงงาน เช่น เพลงถนนนักสู้ ในอัลบั้มชุดที่ 5 ยาใจคนจน เผยแพร่เมื่อเดือน
กรกฎาคม ปี 2541 ได้สื่อสารอารมณ์ความรู้สึกของชีวิตคนขายแรงงานที่ต้อง ขายแรงงานเพ่ือแลกกับ
การมีกินไปแบบวันต่อวัน ชีวิตไม่มีความมั่นคง แต่ต้องดิ้นรนต่อสู้ ทดท้อไม่ได้ “ถนนสายนี้ ไม่มีที่ให้
พักผ่อน เส้นทางสายกรรมกร ต้องสัญจรผจญทุกข์ภัย ต้องท างานหนัก ถ้ารักจะอยู่ต่อไป เส้นทางนี้
ถอยไม่ได้ สู้ต่อไปถ้าใจยังเต้น” ความน่าสนใจของเพลงนี้ ได้สะท้อนประสบการณ์ที่มีร่วมกันของ
กรรมกรที่ต้องต่อสู้ชีวิต มีเพียงแค่กรรมกรที่อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกันเท่านั้นจึงจะเข้าใจซึ่งกัน
และกัน “โถ ใครกันเล่าจะมาอาทร ชีวิตเรากรรมกร ทุกข์แคลนคลอนผู้ใดมองเห็น มีเราเท่านั้น ช่วยกนั
เมื่อยามจ าเป็น เดินสู่เส้นทางล าเค็ญ จ าเป็นต้องสู้ชีวิต” 
  นอกจากนี้ยังมี เพลงชีวิตต้องสู้ ในอัลบั้มชุดที่ 2 น้ าตาหล่นบนโต๊ะจีน ซึ่งเป็นเพลง
ท านองล าเพลิน ที่มีท านองและเนื้อเพลงที่สื่อถึงการให้ก าลั งใจในการต่อสู้  แต่ในอีกด้านหนึ่ง
เปรียบเสมือนเป็นการบอกตนเองของผู้ใช้แรงงานที่ต้อง “ดิ้นรน” อยู่ตลอดเวลาในระหว่างการเคลื่อนที่
แรงงาน หากจะทดท้อสิ้นหวัง แต่ก็ไม่สามารถที่จะท้อถอยยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ต้องล าบากได้  

“ความหวังยังไม่สิ้น ฟ้า ดิน เราเป็นเจ้าของ ยามจน ขัดสนเงินทอง จะมัวเศร้าหมอง
กันไปใย ลุกขึ้น เถิดลุกขึ้นมา อย่ามัวรอช้า จงก้าวต่อไป ความผิดพลาดพลั้งเป็นครู เราต้องสู้ 
จะถอยท าไม” 

 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [39] 

  5.3.3) “ทุกข์ทน” แต่ไม่ “ขมขื่น” ของแรงงานผู้สร้าง “เมือง” 
  แม้ว่า เพลงผู้อยู่เบื้องหลัง ของ ไมค์ ซึ่งประพันธ์โดย สัก ลานไทร จะได้รับการ
เผยแพร่ออกมาในอัลบั้มเดี่ยว ชุดที่ 1 คันหลังก็ลาว เมื่อ ปี 2538 แต่ไม่ได้รับความนิยมมากเท่าที่ควร 
ทว่าเนื้อหาของเพลง พร้อมกันกับมิวสิควิดีโอที่เผยแพร่ออกมา11 นั้น ถือได้ว่า บทเพลงนี้ได้สื่อให้เห็น
ถึง สภาพชีวิต การท างาน และเสียงเรียกร้องของแรงงานจากภาคชนบทที่มีต่อคนเมือง (กรุงเทพฯ) ที่ 
กล่าวคือ เพลงนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า สิ่งปลูกสร้างและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในกรุงเทพฯ นั้น 
ล้วนเกิดขึ้นมาได้จากน้ าพักน้ าแรงของแรงงานจากภาคอีสาน ที่เคลื่อนที่แรงงานเข้าไปเป็นแรงงาน
รับจ้างใน กรุงเทพฯ มาตั้งแต่ช่วงก่อนทศวรรษ 2510 เป็นต้นมาและเพ่ิมจ านวนมากในช่วงต้นทศวรรษ 
2530 “ตึกนี้สูงใหญ่ มือไผเล่าสร้าง ทั่วทุกเส้นทาง ไผสร้างไผเฮ็ดถนน” อีกทั้ง เพลงนี้ยังได้น าเสนอให้
เห็นถึง ชีวิตของแรงงานจากภาคชนบทที่เข้าไปท างานในโรงงานหัตถอุตสาหกรรมซึ่งเกิดขึ้นในพ้ืนที่
เมืองใหญ่ มาตั้งแต่กลางทศวรรษ 2520 (โปรดดู ผาสุก พงษ์ไพจิตร และคริส เบเคอร์. 2546 [2539]: 
257 - 259) ซึ่งเสื้อผ้า อาภรณ์ของคนเมือง ล้วนมาจากแรงงานของผู้คนชนบทที่ถักทอให้กับคนในเมือง
ได้สวมใส่ “เสื้อผ้าสดสวย แฟชั่นที่ทันสมัย สวยที่คนใส่ คนเฮ็ดบ่มีไผชม” รวมไปถึง “ข้าว” จากชาวนา
ที่ท าการผลิตหล่อเลี้ยงคนเมือง “ข้าวนี้ค านี้ ไผที่ปลูกข้าว ฮู้บ้างหรือป่าว ว่าข้าวนั้นมาจากไหน” 
ตลอดจนการเข้าไปเป็นแรงงานประกอบอาชีพต่างๆ ในเมือง ซึ่งเป็นอาชีพที่ไม่มีใครอยากท ากัน ดัง
ที่ว่า “บ้านนี้เมืองนี้ดูดีสวยเด่น ไผบ้างสิเห็นสิฮู้ความจริงบ้างไหม ผู้กวาดถนน ผู้ขนขยะ คือไผ ทุ่มเท
กายใจ มอบความสุขให้มวลชน” 

จุดส าคัญของบทเพลงนี้ คือ การชี้ให้เห็นว่า ความสุขของคนเมืองด ารงอยู่ได้ เพราะ
น้ าพักน้ าแรงและความทุกข์ทนของคนชนบท ซึ่งบางครั้ง คนเมือง อาจจะมองข้ามไม่เห็นความส าคัญ
สิ่งเหล่านี้ บทเพลงจึงสะท้อนความรู้สึกของคนชนบทที่มีต่อเมือง และเรียกขานมโนธรรมส านึกจากคน
เมือง ที่แรงงานจากชนบทได้มีส่วนหล่อเลี้ยงและขับเคลื่อนพ้ืนที่เมือง ถึงแม้จะอยู่ในสถานะที่รู้สึกว่า 
ต่ าต้อยด้อยศักดิ์ศรีในฐานะที่เป็นชนชั้นผู้ใช้แรงงาน แต่ก็มีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ท า “หยาดเหงื่อ
แรงงาน มีส่วนสร้างสรรค์สังคม บ่มีไผชม หมู่เฮายังเฝ้าภูมิใจ”, “หมู่เฮา คือผู้อยู่เบื้องหลัง คือผู้สรร
สร้าง เพ่ือคนอ่ืนได้สุขสม” 
  เมื่อพิจารณามิวสิควิดีโอ เพลงผู้อยู่เบื้องหลังแล้ว ยิ่งท าให้เห็นถึงนัยส าคัญของการ
น าเสนอให้เห็นถึง ชีวิตของผู้ใช้แรงงานในเมือง ที่มีส่วนในการสร้างเมือง คือ กรุงเทพฯ เบื้องหลัง สิ่ง
ปลูกสร้าง เสื้อผ้าที่ทันสมัย ล้วนแล้วมาจากแรงงานในภาคการผลิต ภาคบริการ และหัตถอุตสาหกรรม 

                                                           
11 ปัจจุบันสามารถรับฟังรับชมได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ช่องรายการของค่ายเพลงแกรมมี่ โกลด์ ที่น ามิวสิควิดีโอเพลง
ลูกทุ่งกลับมาออกอากาศให้ได้รับชมอีกครั้ง (https://www.youtube.com/watch?v=Gcezg55Ihbg ) 
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กรณีศึกษาผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร 

[40]  สมพงศ์  อาษากิจ 

ตลอดจนชีวิตของคนที่ท างานในต าแหน่งชายขอบของสังคม เช่น คนเก็บขยะ และกวาดถนน พวกเขา
เหล่านี้เป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการเมืองสมัยใหม่ข้ึนมา 
 
6. บทสรุป 

เพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยในผลงานเพลงของ ไมค์ ภิรมย์พร ที่เผยแพร่ออกมาตั้งแต่ช่วง 
ทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา โดยมีค่ายเพลงใหญ่ที่มีฐานะเป็นสถาบันทางวัฒนธรรม มีส่วนในการผลิต
สร้างสิ่งบันทึกทางวัฒนธรรมดังกล่าวนี้ ได้กลายเป็นหลักฐานที่ส าคัญในการท าความเข้าใจ โครงสร้าง
ความรู้สึก เกี่ยวกับ ความเป็นเมืองกับความเป็นชนบท และความรู้สึกของ “แรงงานพลัดถิ่น” ที่แฝงฝัง
อยู่ในเนื้อเพลง และมิวสิควิดีโอบางเพลง สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะเฉพาะของประสบการณ์และ
ความสัมพันธ์ทางสังคม ที่ก่อตัวเป็นโครงสร้างความรู้สึก ซึ่งพัฒนามาจาก “องค์ประกอบต่างๆ และ
การเชื่อมโยงกันขององค์ประกอบต่างๆ ในช่วงรุ่นหนึ่งหรือห้วงระยะเวลาหนึ่ง” (Williams, 1977: 132 
- 133) โดยเฉพาะช่วง ทศวรรษ 2540 ที่เพลงลูกทุ่งอีสานได้เข้าสู่บริบทยุคอุตสาหกรรมบันเทิง 

บทเพลงที่เลือกสรรมาจากผลงานเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยของ ไมค์ ภิรมย์พร ได้เปิดเผยให้
เห็นถึงโครงสร้างความรู้สึกก่อตัวขึ้นมาจาก ทัศนะของคนชนบทที่มีต่อความเป็นเมืองกับความเป็น
ชนบท และความคิดกับความรู้สึกที่ก่อตัวขึ้นมาจากการเคลื่อนที่แรงงาน ซึ่งสะท้อนภาพตรงข้ามกัน
ระหว่างความเป็นชนบทกับความเป็นเมือง กล่าวคือ “เมือง” ถูกสื่อนัยว่า เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนชวนฝนั 
คนเมืองในสายตาของคนชนบท ถูกมองว่า แล้งน้ าใจ พร้อมกันนี้ความรู้สึกในการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองของ
คนชนบท เต็มไปด้วย ความรู้สึกทดท้อ สิ้นหวัง ขาดความภูมิใจในตนเอง ในทางตรงกันข้าม “ชนบท” 
กลับถูกสื่อนัยของความรู้สึกที่ผูกพันกับวิถีชนบทและพ้ืนที่ชนบท (sense of attachment) ที่แสดง
ออกมาผ่านความรู้สึก “คึดฮอดบ้าน” ในระหว่างการเคลื่อนที่แรงงาน นอกจากนี้พื้นที่ชนบทได้รับการ
ให้คุณค่าว่า เป็นพ้ืนที่เติมพลังใจในยามที่ทดท้อและสิ้นหวังจากการใช้ชีวิตในเมือง ทั้งนี้ ความรู้สึก
ต่างๆ ที่เกิดจากการเคลื่อนที่แรงงาน เป็นความรู้สึก หวานอมขมกลืน ความรู้สึกถึงการสู้ชีวิต และ
ความรู้สึกทุกข์ทนแต่ไม่ขมขื่น สิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะเฉพาะ (a particular) ที่โดดเด่น (Williams, 
1977) ในผลงานเพลงลูกทุ่งอีสานร่วมสมัยของ ไมค์ ที่เผยแพร่ออกมาในช่วงทศวรรษ 2540 แล้วถักทอ
ก่อตัวเป็น โครงสร้างความรู้สึก ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาต าแหน่งที่ของภาษาพ้ืนเมืองในมณฑลพายัพและบทบาท
ของภาษาไทยในมณฑลพายัพ รวมไปถึงความเป็นอ่ืนของภาษาพ้ืนเมือง และความเปลี่ยนแปลงของ
การใช้ภาษาที่ปรากฏในพื้นที่สาธารณะหลังจากมณฑลพายัพถูกสยามปกครอง ภาษาพ้ืนเมืองเป็น
ภาพตัวแทนของความเป็นอ่ืนทั้งในภาษาพูดในชีวิตประจ าวันและการสื่อสารผ่านอักขระตัวอักษร 
การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันกับสยามนอกจากจะถูกปรับเปลี่ยนผ่านนโยบายการศึกษา และการ
จูงใจด้วยต าแหน่งข้าราชการสยามแล้ว ยังพบว่า ภาษายังสัมพันธ์กับพ้ืนที่และภูมิทัศน์อีกด้วยนั่นคือ 
ภาษาที่ปรากฏตามป้ายบอกสถานที่ และชื่อเรียกของพ้ืนที่ต่ างๆ ที่ในที่สุดจะถูกท าให้ เป็น 
“ภาษาไทย” ตามมาตรฐานกรุงเทพฯ กระนั้นรัฐบาลสยามก็ยังไม่สามารถจะท าลายการใช้ภาษา
พ้ืนเมืองในชีวิตประจ าวันได้อย่างเบ็ดเสร็จ เนื่องจากภาษาพ้ืนเมืองยังได้รับความนิยมอยู่แม้ระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์จะจบลง 
 
ค าส าคัญ: ภาษาไทย, ภาษาพ้ืนเมือง, ความเป็นอ่ืน, อาณานิคมสยาม 
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Abstract 
 This article aimed to examine location of dialect in Payap Circle, a role of Thai 
language in Payap Circle, interference of the dialect, and change of language usage explicit 
in public space after Payap Circle was ruled by Siam. A dialect represented identity of 
daily speech and alphabetical communication. Building unity with Siam, Payap Circle was 
transformed towards Siam’s educational policy and their reinforcement in government 
official positions. Payap Circle’s dialect was also found associated with its location and 
landscape as explicit in public signs, direction signs and names of their different areas. At 
last, Payap’s dialect characteristics were interfered and transformed into standard central 
Thai language usage as in Bangkok. However, Siamese government could not destroy 
Payap’s daily dialect completely because this dialect has still been popular; although, the 
absolute monarchy system has ended. 
 
Keywords: Thai Language, Dialect, Identity, Siamese Colonialism 
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บทน า 
 หลังจากทศวรรษ 2440 สยามรวมศูนย์อ านาจปกครองเข้าสู่กรุงเทพฯ อย่างจริงจัง ด้วย
อ านาจทางการปกครอง การทหาร การคลัง และตุลาการ รวมไปถึงการสร้างความรู้ในปฏิบัติการ
ควบคุมพ้ืนที่มณฑลพายัพ สิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง "ความเป็นอ่ืน" ของผู้คนและดินแดนมณฑลพายัพ
อย่างชัดเจนนั่นก็คือ ภาษา บทความนี้ต้องการจะชี้ให้เห็นบทบาทการครอบง าผ่านการใช้ภาษาไทย
ของรัฐบาลสยามเป็นหลัก  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาต าแหน่งที่ของภาษาพ้ืนเมืองในมณฑลพายัพและบทบาทของภาษาไทยใน
มณฑลพายัพ 

2. เพ่ือศึกษาภาษาพ้ืนเมืองในฐานะความเป็นอ่ืน เมื่อมณฑลพายัพถูกสยามปกครอง 
3. เพ่ือศึกษาความเปลี่ยนแปลงของการใช้ภาษาที่ปรากฏในพ้ืนที่สาธารณะหลังจากมณฑล

พายัพถูกสยามปกครอง 
 
วิธีการศึกษา 
 วิธีการด าเนินการวิจัยใช้แนวพินิจทางประวัติศาสตร์ (historical approach) โดยใช้หลักฐาน
ชั้นต้นที่เป็นหนังสือโต้ตอบ ภาพถ่าย จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พระนคร ราชกิจจานุเบกษา รวมไป
ถึง เอกสารชั้นรองอย่างงานวิจัย วิทยานิพนธ์ โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการผลิตของพ้ืนที่อันมี
ลักษณะเฉพาะของยุคสมัย นั่นคือ มิติของความเป็นอาณานิคมของมณฑลพายัพที่ถูกควบคุมผ่าน
ความรู้/อ านาจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ มิติดังกล่าวได้เสริมสร้างศักยภาพให้กับชนชั้นน าสยามในการ
ควบรวมปริมณฑลของราชอาณาจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการศึกษา 

1. การฆ่าภาษาพื้นเมือง และการเก็บรักษาภาษาพื้นเมือง อ านาจของศักดินาภาษาไทย 
แม้สยามจะเลิกไพร่และทาสแบบค่อยเป็นค่อยไปเพ่ือท าลาย ระบบศักดินาในการควบคุมไพร่

และก าลังพลเพ่ือท าลายฐานรากของอ านาจของขุนนางและเจ้าเมืองท้องถิ่นต่างๆ แต่ระบบศักดินาที่
แฝงอยู่ในภาษาไทยกลับถูกปรับใช้เพ่ือแบ่งแยกชนชั้น พร้อมทั้งแบ่งหมวดหมู่ของกลุ่มคนอย่างเป็น
ระบบมากยิ่งขึ้น ราชาศัพท์เป็นศัพท์ในระดับสูงที่ผู้ใช้จะต้องเข้าใจความสัมพันธ์เชิงอ านาจในการ
เจรจาเป็นอย่างดี แต่แรกรัชกาลที่ 4 เป็นผู้ให้ความส าคัญอย่างจริงจัง ก่อนจะพัฒนาใช้อย่างกว้างขวาง



ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

[46]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

พร้อมไปกับการปฏิรูปการปกครองในทศวรรษ 2440 หนังสือ จดหมายราชการ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน
ถึงการส่งสารดังกล่าวไปยังปลายทาง โดยเฉพาะเมื่อเจ้านายในมณฑลพายัพต้องเรียนรู้ที่จะสื่อสารเป็น
อักขระภาษาไทยเพ่ือรับราชการได้ ดังนั้นภาษาไทยจึงมีอิทธิพลที่ก าหนดความรู้สึกนึกคิด จัดระยะห่าง
และวางต าแหน่งทางสังคมให้กับชาวสยามและคนท้องถิ่น โดยมีล าดับชั้นลดหลั่นกันไป ในยุคจารีต
ภาษาชั้นสูงอาจนับเป็นภาษาบาลีอันถูกใช้พุทธศาสนาเป็นหลัก แต่ยุคนี้ ภาษาไทยอยู่ในสถานะที่
เหนือกว่า ทั้งยังมิได้อยู่ ในเฉพาะปริมณฑลทางศาสนาเท่านั้น แต่ค่อยๆ แทรกเข้ามาอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน นั่นคือ สถานที่ราชการและโรงเรียน แม้ภาษาพูดจะยังไม่ได้รับผลกระทบมากนัก แต่
การเขียนอักขระจะกลายเป็นการศึกษาพ้ืนฐานก่อนจะเข้าถึงความรู้สมัยใหม่ต่างๆ  
 พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ.2456 ยังไม่ส่งผลความเปลี่ยนแปลงการใช้นามสกุล
โดยตรงต่อราษฎรทันที เห็นได้จากอีก 2 ปีต่อมาถึงมีการพระราชทานนามสกุลให้กับเจ้านายในมณฑล
พายัพนั่นคือ ณ เชียงใหม่ (na Chiengmai), ณ น่าน (na Nan), ณ ล าปาง (na Lampang)2 อันเป็น
การแสดงถึงชื่อสกุลที่ผูกอยู่กับหัวเมืองดังกล่าวที่เคยมีสถานะเป็นประเทศราช เช่นเดียวกับเจ้าที่อ่ืน 
รวมไปถึงข้าราชการชาวสยาม ผลพวงของพระราชบัญญัตินี้ท าให้เกิดการประดิษฐ์ชื่อสกุลของแต่ละ
ตระกูลขึ้นใหม่ โดยระบบนามสกุลนี้ขัดกับระบบการสืบเครือญาติในมณฑลพายัพแต่เดิม ที่เป็นการสืบ
ผ่านทางผู้หญิง ผ่านตระกูลผีในหมู่ราษฎร 
 ไม่เพียงเท่านั้น ในยุคนี้แทบไม่พบงานประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่เขียนต่อมาจากยุคจารีตโดยคน
ท้องถิ่น อย่างมากก็แค่คัดลอกเอกสารเดิม เช่น ต ำนำนพ้ืนเมืองเชียงใหม่, ต ำนำนสิบห้ำรำชวงศ์ แต่
กลับปรากฏผลงานด้านประวัติศาสตร์ที่แต่งและเรียบเรียงขึ้นโดยข้าราชการสยาม นั่นคือ พงศำวดำร
โยนก3 (เดิมใช้ชื่อว่า พงศำวดำรลำวเฉียง) ฉบับนี้เกิดจากการแปลและเรียบเรียงจากเอกสารพ้ืนเมือง
และจัดระบบการอธิบายใหม่จึงท าให้เห็นภาพกว้างของต านานประจ าท้องถิ่นต่างๆ อย่างน่าสนใจ ส่วน 
พงศำวดำรเมืองนครเชียงใหม่ เมืองนครล ำปำง เมืองล ำพูนไชย (2457) จะมีลักษณะที่ต่างกันไปคือ 
เป็นการเขียนคล้ายปูมโหรที่ให้รายละเอียดวันเวลาเหตุการณ์ส าคัญ โดยเฉพาะที่สัมพันธ์กับกรุงเทพฯ 
โดยเกิดจากการที่รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการ "ให้พระยาศรีสิงหเทพ เรียงพงษาวดารโดยล าดับ
วงษ์ลาวพุงด าประเทศ ขึ้นทูลเกล้า ฯ ถวาย"4 จึงอาจกล่าวได้ว่า การบันทึกประวัติศาสตร์ในมุมมอง
ของท้องถิ่นนั้นยุติลงและถูกแทนที่ด้วยประวัติศาสตร์นิพนธ์ของสยามเป็นต้นมาทั้งในฐานะเนื้อหาจาก

                                                           
2 "ประกาศพระราชทานนามสกุล ครั้งที่ 14". ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 31, 5 เมษายน 2457, หน้า 11 - 12 
3 พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค), พงศาวดารโยนก, พิมพ์ครั้งที่ 5, พระนคร : คลังวิทยา, 2506) 
4 ประชุมพงษาวดาร ภาคที ่3, เจ้าพระยาอภัยราชามหายุติธรรมธรฯ พิมพ์แจกในงานศพหม่อมเจ้าอรชร (กรุงเทพฯ: 
โรงพิมพ์ไทย, 2457), หน้า 74 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [47] 

มุมมองคนท้องถิ่น และรูปแบบนั่นคือ การเขียนด้วยอักขระตัวธรรม แม้อักขระท้องถิ่นยังถูกใช้ในการ
จารใบลานธรรมะ หรือการแต่งบทประพันธ์ท้องถิ่น กระนั้นพบว่า อักขระดังกล่าวลดความส าคัญลงใน
เชิงอ านาจการเมืองและชีวิตประจ าวันลงไปแล้ว 
 มิชชันนารีอเมริกันเป็นอีกกลุ่มหนึ่งให้ความส าคัญกับภาษา เนื่องจากว่าจะเกี่ยวพันกับการ
เผยแพร่ศาสนา แม้จะมีการถกเถียงกันว่าควรสอนภาษาลาวหรือภาษาไทยในโรงเรียน เนื่องจาก
ภาษาไทยอาจจะมีประโยชน์ในอนาคตที่มองว่าภาษาลาวจะ "หดด้อยถอยลง" หรือการให้เหตุผลว่าชาว
ลาวที่เปลี่ยนมานับถือคริสต์หลายคนในใจคริสต์ก็เพราะต้องการเรียนรู้ภาษาไทยจากคัมภีร์ แต่กระนั้น
เราก็พบว่า พวกเขาพยายามจะพิมพ์พระคัมภีร์เป็นภาษาลาวถึงกับต้องจัดสร้ างตัวพิมพ์ลาวที่
สหรัฐอเมริกาเพ่ือน าส่งกลับมายังดินแดนที่ห่างไกลออกไปเช่นนี้5 ในขณะที่สยามให้ใช้ภาษาไทยกลาง
ในการเรียนการสอน ใช้แบบเรียนภาษาไทยกลางเป็นภาษาราชการตั้งแต่ปี 24366 จากการประชุม
เทศาภิบาล ปี 2442 ชี้ว่า ความแตกต่างของอักขระมีอยู่อย่างชัดเจน สยามเห็นว่าการจัดการศึกษาเปน็
การ "แผ่แต่หนังสือไทยให้ไปแทนที่หนังสือลาว"7 แต่ก็เห็นว่า ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรในการจัด
การศึกษาในมณฑลพายัพเนื่องจากเห็นว่า "ภาษาในมณฑลพายัพเป็นไทยอยู่แล้ว"8 ไม่เพียงเท่านั้นการ
เรียนการสอนถูกควบคุมผ่านแบบเรียนที่ตีพิมพ์ด้วยภาษาไทย การเริ่มต้นเรียนขั้นพ้ืนฐานด้วยอักขระ
ไทยจึงท าให้หนังสือลาวที่ถูกสอนมาในวัดแต่เดิมค่อยๆ ถูกแทนที่ด้วยความรับรู้ถึงอักขระใหม่นี้ตาม
ระบบการศึกษาที่ขยายตัวออกไป ที่น่าสนใจก็คือ ต าราเรียนวิชาภูมิศาสตร์ที่พิมพ์ด้วยอักษรธรรม นั่น
คือ หนังสือศรีโหม้ฝำกแต่เมืองนอกถึงพ่อและแม่ ที่ตีพิมพ์ในปี 2439 ใช้ในโรงเรียนชายวังสิงห์ค า (ซึ่ง
ต่อมาจะกลายเป็นโรงเรียนปรินซ์รอแยล) เป็นหนังสือที่เกิดจากการเขียนจดหมายถึงครอบครัวที่

                                                           
5 เดเนียล แมคกิลวารี, กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว อัตชีวประวัติของศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี., 
จิตรภรณ์ ตันรัตนกุล  ผู้แปล (พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: มติชน, 2544), หน้า 250 - 251 
6 สรัสวดี อ๋องสกุล, วารสารศึกษาศาสตร์, 2: 4 (ตุลาคม 2524 - กันยายน 2525): 31 - 33 อ้างถึงใน เตือนใจ ไชย
ศิลป,์ ล้านนาในการรับรู้ของชนช้ันปกครองสยาม พ.ศ.2437 - 2476 วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณะศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2536, หน้า 194 
7 กจช., ร.5 ศธ.42/8 รายงานการประชุมเทศาภิบาล แพนกกระทรวงธรรมการ วันที่ 23 กันยายน ร.ศ.129 อ้างถึงใน 
วิบูลย์ ทานุชิต, เรื่องเดียวกัน, หน้า 142 
8 กจช., ร.5 ศธ.42/8 รายงานการประชุมเทศาภิบาล แพนกกระทรวงธรรมการ วันที่ 23 กันยายน ร.ศ.129 อ้างถึงใน 
ใน วิบูลย์ ทานุชิต, การปฏิรูปการศึกษาในมณฑลพายัพ (พ.ศ.2442 - 2476) ปริญญานิพนธ์ การศึกษามหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528, หน้า 142 
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[48]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

เชียงใหม่ เล่าประสบการณ์การเดินทางและสิ่งที่ได้ค้นพบจากการที่ศรีโหม้ได้เดินทางไปศึกษาเล่าเรียน
ที่สหรัฐอเมริกาต้นทศวรรษ 24309 
 เมื่อรัฐบาลสยามมีนโยบายให้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการคณะมิชชันนารีจึงขายโรงพิมพ์ให้
เมืองใจ ชัยนิลพันธ์ คริสเตียนคนส าคัญในเชียงใหม่ ในนามโรงพิมพ์เจริญเมือง รับพิมพ์เอกสารทั้งใน
และนอกวงการคริสเตียนทั้งอักษรไทยกลาง อักษรธรรมและภาษาอังกฤษ การพิมพ์ด้วยตัวอักษร
ธรรมยังกินเวลาที่ยาวนานไปจนถึงทศวรรษ 249010 แสดงให้เห็นถึงตลาดบริโภคที่กว้างขวางในระดับ
หนึ่งในมณฑลพายัพ สิ่งที่แสดงให้เห็นโอกาสทางธุรกิจก็คือ เมืองใจซื้อลิขสิทธิ์คร่าวเรื่องหงส์หินจาก
เจ้าสุริยวงศ์ (ค าตัน สิโรรส) ที่แต่งไว้เมื่อปี 2424 และจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊คช่วงทศวรรษ 
2460 รวมไปถึงวรรณกรรมคร่าวซออ่ืนๆกว่า 31 เรื่อง11 คร่าวเป็นวรรณกรรมพ้ืนเมืองได้รับความนิยม
อย่างสูงในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากพ็อกเก็ตบุ๊คที่กล่าวถึงมาแล้ว ยังพบการแต่งคร่าวในกรณีต่างๆ 
เช่น คร่าวประวัติครูบำศรีวิชัย ที่แต่งโดยพระสุนทรพจนกิจ ในปี 2463 และตีพิมพ์เป็นอักษรธรรมใน
ปี 246612 คร่าวร่ าชาวบ้านบวกค้าง สันก ำแพง อพยพไปอยู่เชียงแสน (2472)13 ที่บันทึกการอพยพ
ของชาวบ้านจากเชียงใหม่ไปเชียงแสน ดังนั้นอักษรธรรมจึงยังเป็นที่รู้จักและถูกใช้กันในวงกว้าง 
หนังสือที่ตีพิมพ์เป็นอักษรธรรมมาจนถึงทศวรรษ 2480 แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 บุญเสริม  สาตราภัย, ศรีโหม้ คนเชียงใหม่คนแรกที่ไปอเมริกา (เชียงใหม่: สมาคมนักเรียนเก่าปรินสรอยแยลส์
วิทยาลัย, 2523), หน้า ค าน า 
10 วรรณพิมพ์ล้านนา: วรรณกรรมที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา 60 เล่ม เล่ม 1 (เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2552), หน้า ก - ข 
11 วรรณพิมพ์ล้านนา: วรรณกรรมที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา 60 เล่ม เล่ม 1, หน้า ก 
12 สิงฆะ  วรรณสัย, สารประวัติครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งลานนาไทย (เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2522), หน้า 45 
13 บวกค้างคนึงกิจ, ขุน, คร่าวร่ าชาวบ้านบวกค้าง สันก าแพง อพยพไปอยู่เชียงแสน (เชียงใหม่: พงษ์สวัสดิ์การพิมพ์, 2550) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [49] 

ตารางที่ 1 รายชื่อวรรณกรรมที่พิมพ์ด้วยอักษรธรรมใน วรรณพิมพ์ล้านนา คัดบางส่วนที่ตีพิมพ์มาถึง
ทศวรรษ 247014  
 

ล าดับ เร่ือง โรงพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์ 
(พ.ศ.) 

จ านวน
หน้า 

1 หนังสือพงศาวดารบัวรานเดมิ  
Ancient History 

บ้านวังสิงห์ค า 2439 217 

2 หนังสือนัคครครุุประเทศ (LAO GEOGRAPHY) วังสิงห์ฅ า 2439 71 
3 An English Laos Dictionary Mission Press 2449 237 
4 หนังสือสิริกติิสับ - 2449 -

2469 
 

5 เล็กเซิอ กฎหมายลักษณะฅวามแภ่ง ฅลั้งธี่ 1-2 เจริญเมือง 2440? 51 
6 หนังสือคร่าวร่ าพระราชชายาเจ้าดารารัศม ี วังสิงห์ฅ า 2452 25 
7 Lao Second Reader อเมริกัน 2456 46 
8 นางจันทลีลาพราหมณ์เดินเทษสันตรีกตปญุญา

กะท าบุญ 
American 
Presbyterian Mission 

2459 54 

9 คร่าวซอหงส์หิน บ ารุงประเทษเจรญิ 2460 98 
10 ต านานพระธาตุเจ้าพูเพยีงแช่แห้ง อุปโยคิน 2466 30 
11 ต านานพระธาตุเจ้าสุเทพ อุปโยคิน 2467 47 
12 ค าเวนทานในงานศพนายช่ืน โค้วย่งเส็ง - 2467 16 
13 ประวัติท่านพระสีวไิชย วัดบ้านพาง อเมริกัน 2472 26 
14 คร่าวค าสอนประทัด 5 เส้น อเมริกัน 2473 30 
15 คร่าวซอเรื่องพระอภัยมณีและสรสีุวัณ อเมริกัน 2473 141 
16 หนังสือฅวามหันโลกิยะ อเมริกัน 2473 98 
17 หนังสือต ารายาหัวกวาวเครือ อุปะติพงษ ์ 2473 9 
18 คร่าวซอเรื่องช้างสทัน เจริญเมือง 2474 55 
19 คร่าวซอเรื่องนกกะจาบ อเมริกัน 2474 64 
20 คร่าวซอเรื่องวณัณพราหมณ ์ อเมริกัน 2474 61 
21 คร่าวซอเรื่องสุวัณณเมฆะหมาขนฅ า อเมริกัน 2474 74 
22 คร่าวสี่บทและค าจม่ของพระญาพรหมโวหาร อเมริกัน 2474 48 
23 คร่าวซอเรื่องนางอุทธลา และเจ้าโสทนา, ค าปู่

เถ้าสอนหลานและโคลงวิทูรสอนหลาน 
อเมริกัน 2474 37/20/

11 
 

                                                           
14 วรรณพิมพ์ล้านนา: วรรณกรรมที่ตีพิมพ์ด้วยอักษรธรรมล้านนา 60 เล่ม เล่ม 1, หน้า ฉ - ซ 



ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

[50]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

ตารางที่ 1 รายชื่อวรรณกรรมทีพิ่มพ์ด้วยอักษรธรรมใน วรรณพิมพ์ล้านนา คัดบางสว่นที่ตีพิมพ์มาถึง
ทศวรรษ 2470 (ต่อ) 

ล าดับ เร่ือง โรงพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์ 
(พ.ศ.) 

จ านวน
หน้า 

24 ต านานวัดสวนดอก เจริญเมือง 2474 26 
25 หนังสือคร่าวซอ เรื่องต านานแลสา้งวัดสวน

ดอกไม้ นครเชียงใหม่  
อเมริกัน 2474 26 

26 คร่าวซอเรื่องบัวรวงส์ไกสอร อเมริกัน 2475 96 
27 เปสนาธัมม์ฝ่ายสาสนาพระเยซู  

(Pilgrim's Progress) 
อเมริกัน 2475 226 

28 หนังสือคร่าวซอเรื่องธัมม์บัวรงสห์งส์อามาต เจริญเมือง 2475 103 
29 คร่าวซอเรื่องเจา้สุวัตต์นางบัวฅ า อเมริกัน 2476 102 
30 คร่าวซอเรื่องชิวหาลิ้นฅ า อเมริกัน 2477 122 
31 คร่าวซอเรื่องนันทกุมมาร อเมริกัน 2477 132 
32 คร่าวซอเรื่องสุริยวงส ์ อุปะติพงษ ์ 2478 81 
33 ต านานพระพุทธบาทวังพระยว้าย  

พระธาตุเจ้าม่วงฅ า  
อเมริกัน 2478 40 

34 คร่าวซอเรื่องจ าปาสี่ต้น อเมริกัน  2479 257 
35 คร่าวซอเรื่องแสงเมืองหลงถ้ า อเมริกัน 2479 86 
36 ปฐมมูลลโลก ปฐมประวัติพระพุทธเจ้า 

สร้างสมภาร 
เจริญเมือง 2479 232 

37 หนังสือต าราเดิม อเมริกัน 2479 49 

 
 อย่างไรก็ตามความส าคัญและความนิยมของอักษรธรรมมิได้จบลงอย่างทันทีทันใด พบว่าหลัง
ปฏิวัติสยาม 2475 มีข้อเสนอให้พิมพ์พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองเป็น "ภาษาลาว" เนื่องจาก
คนส่วนใหญ่ยังอ่านหนังสือไทยไม่ออก กล่าวกันว่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลอนุญาตให้ใช้ภาษาพ้ืนเมืองใน
เอกสารราชการ15  
 หนังสือพิมพ์ที่ถูกอ้างว่าเป็นฉบับแรกในมณฑลพายัพคือ ดัดจริต เริ่มพิมพ์เมื่อปี พ.ศ.2453 
สันนิษฐานว่า หลวงโยนการพิจิตร คหบดีป่าไม้คนส าคัญเป็นเจ้าของ ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นหลัก มี

                                                           
15 กจช., สร.0201.32/3 พระยาสุริยานุวัตรไปช้ีแจงเหตุเปลี่ยนแปลงการปกครองแก่เจ้านายในมณฑลพายัพ (พ.ศ.2425) 
อ้างถึงใน เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, รัฐสยามกับล้านนา พ.ศ.2417 - 2476, วิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ อักษรศาสตรดุษฎี
บัณฑิต ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553, หน้า 366 - 367 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [51] 

เนื้อหาครอบคลุมในประเด็นต่างๆ คือ ประวัติบุคคล สถานที่, เรื่องที่มีสาระ, ข่าว, กวีนิพนธ์, เรื่องอ่าน
เล่น และเบ็ดเตล็ด ถามตอบปัญหา16 บทบรรณาธิการฉบับปฐมฤกษ์ชี้ให้เห็นความส าคัญของหนังสือที่
เชื่อมโยงกับความรักชาติ "ย่อมทราบได้ดีด้วยกันทุกรูปทุกนาม ความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองแล
บุคคลปัตยุบันนี้ เกิดจากความรักชาติและตั้งใจบ ารุงชาติโดยเต็มก าลังแลความสามารถ ที่พึงจะกระท า
ได้ไม่ใช่หรือ? แต่ก็ต้องนับวิชาการหนังสือเปนเบื้องต้น ไม่ว่าการสิ่งใดๆ ซึ่งเกี่ยวแก่การปกครองก็ดี 
การค้าขายแลอ่ืนๆ ก็ดี ย่อมเปนผลส าเร็จได้ด้วยวิชาการหนังสือทั้งสิ้น"17 และการท าหนังสือพิมพ์นี้ก็
เป็นผลมาจากตัวอย่างในกรุงเทพฯ และมณฑลอ่ืนๆ "ในกรุงเทพฯ เวลานี้มีหนังสือพิมพ์หลายฉบับล้วน
เปนประโยชน์ทั้งสิ้น แลมณฑลอ่ืนๆอีกมี มณฑลจันทบุรี เปนต้น ก็ได้รับผลดีจากหนังสือพิมพ์ปรากฏ
แก่ตาท่านทั้งหลายอยู่แล้ว โดยเหตุนี้จึงกระท าให้ข้าพเจ้าหวนคิดถึงมณฑลพายัพ ซึ่งเปนมณฑลที่มี
อาณาเขตร์กว้างขวางกว่ามณฑลอ่ืน ทั้งการปกครอง, การค้าขาย, การโยธา ก็นับวันแต่จะเดินขึ้นสู่
ความเจริญ แต่ยังขาดหนังสือพิมพ์ที่ควรจะมี เพ่ือกล่อมน้ าเลี้ยงหัวใจให้ใสบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น"18 จึงเห็นได้
ว่า ภาษาไทยในฐานะตัวเขียนและการจัดวางรูปประโยคมีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ และกลายเป็น
ตัวกลางในการสื่อสารในระดับมณฑลผ่านหนังสือพิมพ์ 
 แต่ปัญหาที่สยามไม่สามารถแก้ไขได้เด็ดขาดก็คือ ภาษาพูด โดยเฉพาะครูผู้สอนที่จะเป็น
ต้นแบบให้แก่นักเรียน เมื่อพระยาศึกษาสมบูรณ์ไปตรวจราชการมณฑลพายัพปี 2456 ว่าครูยัง "อ่าน
ยังไม่ชัดอักขระ" ครูบางคนที่เมืองแพร่มักพูดภาษาพ้ืนเมืองกับนักเรียน ทั้งยังมีครูที่เป็นพระเป็นเณรที่
มักใช้ภาษาท้องถิ่นปนกับภาษาไทย19 วิธีแก้ไขก็คือสยามท าการแจกหนังสือไปตามโรงเรียนต่างๆ เป็น
เรื่องอ่านเล่น และให้นักเรียนยืมไปอ่านที่บ้าน นั่นคือ การส่งภาษาไทยไปในระดับครัวเรือนซึ่งชนชั้น
น าสยามเห็นว่าจะเป็นการสร้าง "ความนิยมและเปนการฆ่าภาษาพ้ืนเมือง" วิธีการแบบไม้นวมยังรวมถงึ
การให้หัดร้องเพลงไทยอีกด้วย "ชั้นต้นเพลงทั้งหมด ในที่สุดค านมัสการคุณานุการและบทดอกสร้อย 
เพ่ือให้ราษฎรร้องเพลงไทยเปน เปนการท าให้เปนไทย" และยังเน้นไปที่การให้เงินเดือนครู อ าเภอละ 
15 บาท ในด้านอ านาจการควบคุมโดยตรงสยามได้บังคับให้ครูพูดภาษาไทยกับนักเรียน ส่วนแนวทาง

                                                           
16 สยามบรรณาคม. "แนะน าหนังสือ ตอนท่ี 4: " ดัดจริต" หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเชียงใหม่ ?". สืบค้นเมื่อ 2 
มีนาคม 2561 จาก http://www.digitalrarebook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538710707 
17 สยามบรรณาคม. "แนะน าหนังสือ ตอนท่ี 4: " ดัดจริต" หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเชียงใหม่ ?". สืบค้นเมื่อ 2 
มีนาคม 2561 จาก http://www.digitalrarebook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538710707 
18 สยามบรรณาคม. "แนะน าหนังสือ ตอนท่ี 4: " ดัดจริต" หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเชียงใหม่ ?". สืบค้นเมื่อ 2 
มีนาคม 2561 จาก http://www.digitalrarebook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538710707 
19 กจช., ร.6 ศธ.43/14 หนังสือพระยาศึกษาสมบูรณ์ กราบเรียน พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2456 
อ้างถึงใน วิบูลย์ ทานุชิต, เรื่องเดียวกัน, หน้า 142 
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นอกโรงเรียนที่จะท าให้ภาษาไทยเป็นที่นิยมก็คือหาหนังสือเทศน์แจกให้พระสงฆ์ "ท่านก็จะต้อง
พยายามพูดภาษาไทยอยู่เอง เปนการดัดให้เปนคนไทย20  
 กระบวนการฆ่าภาษาพ้ืนเมืองน่าจะประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี รายงานของสมเด็จเจ้าฟ้า
กรมหลวงนครราชสีมาที่ถวายต่อรัชกาลที่ 5 แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ว่า "...ส าหรับคนพ้ืนเมืองชั้นใหม่ที่
ได้เข้าโรงเรียนได้รับความฝึกฝนให้อ่านและเขียนหนังสือได้มีจ านวนมากทวีขึ้นทุกที พวกเหล่านี้เมื่อ
สามารถเขียนอ่านหนังสือและพูดภาษาไทยได้แล้ว ก็นิยมที่จะใช้ความรู้ใหม่มากกว่าที่จะพูดจาส าเนียง
พ้ืนเมืองที่เคยมีมาแต่เดิม..."21 
 ดังนั้น เมื่อสามารถเปลี่ยนภาษาในหัวของราษฎรในมณฑลพายัพให้กลายเป็นภาษาใน
ชีวิตประจ าวันได้ ก็น าไปสู่การครอบง าของสยามที่แนบเนียนอ่ืนๆ ด้วย 
 

2. ภาษาพื้นเมือง ในฐานะวัฒนธรรมที่เป็นอ่ืน 
 เนื่องจากว่าสยามเคยมองว่าคนในมณฑลพายัพเป็นคนต่างชาติต่างภาษามาก่อน ทั้งการพูด
และอักขระก็แตกต่างกัน แม้จะพอฟังกันรู้เรื่องด้วยเป็นภาษาในตระกูลไท - ลาวเช่นกัน แต่ในนิยาม
ของสยามแล้ว พวกเขาคือ "ชาวลาว" ผู้ใช้ "ภาษาลาว" ที่แตกต่างจากสยาม กรมหมื่นพิชิตปรีชากรผู้เคย
ด ารงต าแหน่งข้าหลวงหัวเมืองลาวเฉียงช่วงปี 2427 - 2428 ได้แต่งบทละคอนพูดเรื่องขุนช้างขุนแผน 
ตอน "พระไวยไปตีเชียงใหม่" โดยมีบทสนทนาเป็น "ภาษาลาว" ที่พิมพ์ด้วยอักษรไทย และส่วนท้ายยังมี
บท "แปลภาษาลาว" เพ่ือสร้างความเข้าใจ22 ที่นับได้ 203 ค า - วลี เนื้อหาจะแบ่งเป็น 4 ส่วน เฉพาะ
ส่วนที่สองที่เป็นบทสนทนา "ภาษาไทย" ของทหารไทยและพระไวย ตัวเอก ขณะที่ส่วนอ่ืนเป็นเหล่า
เจ้านายและขุนนางเชียงใหม่จึงพูด "ภาษาลาว" ในมุมมองของชาวไทยพูดถึงคนพ้ืนเมืองว่า "ฉันต้องไป
เสียกองหน้า รับมือกับอ้ายลาวยุ่งใหญ่"23 "อ้ายลาวมันถือธงขาวเข้ามา"24 การตรวจตราว่าใครเป็นไทย
เป็นลาวในค่ายของไทยกจ็ะถูกตรวจสอบด้วยค าเรียกขาน เช่น25  

                                                           
20 กจช., ร.6 ศธ.43/14 หนังสือพระยาศึกษาสมบูรณ์ กราบเรียน พระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ วันที่ 26 พฤษภาคม 2456 
อ้างถึงใน วิบูลย์ ทานุชิต, เรื่องเดียวกัน, หน้า 143 
21 กจช., ร.6 ม.27/10 สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงนครราชสีมาเสด็จตรวจมณฑลภาคพายัพ วันที่ 26 มกราคม 2465 
อ้างถึงใน วิบูลย์ ทานุชิต, เรื่องเดียวกัน, หน้า 150 
22 กรมหลวงพิชิตปรีชากร, "บทละคอนพูดเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยไปตีเชียงใหม่", ประชุมพระนิพนธ์ (พระ
นคร: โรงพิมพต์ีรณสาร, 2493), หน้า 196 - 220 
23 กรมหลวงพิชิตปรีชากร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 204 
24 กรมหลวงพิชิตปรีชากร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 204 
25 กรมหลวงพิชิตปรีชากร, เรื่องเดียวกัน, หน้า 206 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [53] 

  ทหาร 1: ไค ไค มานั่น ขานให้ถูกนะจึงไป ถ้าขานไม่ถูกไปไม่ได้ 
  พระไวย:  พิโท่พ่ี ถูกมั่งไม่ถูกมั่งก็ตามที มิใช่ลาวกะไทยเหมือนกัน จะห้ามฉันท าไมพ่ี 

แม้จะไม่ทราบปีที่ตีพิมพ์ว่าเกิดขึ้นในช่วงใด หากนับจากปีที่พิราลัยคือ ปี 2452 ก็อาจอนุมาน
ว่าผลงานนี้แม้จะนับความเป็นไปได้หลังสุด ก็คือ ถูกแต่งขึ้นเมื่อต้นทศวรรษ 2450 นอกจากนั้นใน
ประชุมนิพนธ์มีเอกสารที่ชื่อว่า "แปลภาษาลาว" ประกอบค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน แต่ก็มีจ านวน
เพียง 10 หน้าเท่านั้น26 อาจเป็นเอกสารแรกๆ ที่แสดงให้เห็นความพยายามแปลภาษาลาวมาเป็น
ภาษาไทยในลักษณะคล้ายกับพจนานุกรม อนึ่ง เพ่ือให้พอเทียบกันได้พบว่า เมื่อปี 2453 ที่เชียงใหม่มี
หนังสือพิมพ์ที่ชื่อ ดัดจริต ทีม่ีการเทียบศัพท์ "ลาว แล ไทย"27 
 ขณะที่หนังสือพิมพ์ ดัดจริต ที่ได้ชื่อว่าเป็นฉบับแรกในมณฑลพายัพเมื่อปี 2453 พบว่าท้าย
เล่มมีส่วน "ศัพท์เทียบไทย แล ลาว ส าหรับสามันย์ศึกษา" ส่วนนี้ความตั้งใจของผู้จัดพิมพ์แสดงให้เห็น
ว่ามี "นักแต่ง" จ านวนหนึ่งที่ยังใช้ "ค า" ที่เป็นภาษาลาวด้วยเคยชินแบบที่งดไม่ได้ 

"โดยเห็นว่า หนังสือพิมพ์ "ดัดจริต" เปนหนังสือที่เกิดขึ้นในมณฑลพายัพ หวังใจจะมี
ภาษา (ลาวพุงด าหรือไทยเหนือ) ของชนชาวมณฑลนี้จานเจือลงบ้านเป็นบางส่วนบางตอน ค า
ที่มีนักแต่งบางท่านมักจะนิยมใช้เพราะความเคยชิน จนถึงกับงดเว้นเสียทีเดียวไม่ได้เปนอัน
ขาด แลหนังสือเรื่องนี้มีผู้รับโดยมากที่เชื่อแน่ ยังไม่รอบรู้ภาษาลาวฯ หรือรู้แต่เพียงครึ่งๆ 
กลางๆ ไม่ตลอดรอดฝั่งไปได้เช่นผู้ที่ถือก าเนิดในพ้ืนบ้านเมือง แม้แต่ตัวผู้เรียบเรียงนี้ก็ยังไม่
สามารถจะยืนยันว่า เปนผู้ช านิช านาญถ้วนถี่ทั่วถึงตลอดดีทีเดียว อาไศรยความจดจ าแลไต่
ถามผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้เปนปึกแผ่นแน่นหนา"28 (เน้นโดยผู้เขียน) 

 
 การบันทึกภาษาพ้ืนเมืองได้มีข้ึนอย่างเป็นกิจลักษณะโดยรัฐเมื่อกระทรวงธรรมการได้รวบรวม
ภาษาพ้ืนเมืองมณฑลพายัพขึ้นในปี 2474 ใช้ชื่อหนังสือว่า อภิธำนภำษำพ้ืนเมือง มณฑลพำยัพ29 อัน
เนื่องมาจากสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ด าริท าปทานุกรมภาษาไทยซึ่งต้องการวิเคราะห์ทาง
ภาษาศาสตร์ จึงให้เสนาบดีกระทรวงธรรมการช่วยรวบรวมศัพท์พ้ืนเมืองตามหัวเมืองมาประกอบการ

                                                           
26 ประชุมนิพนธ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร (พระองค์เจ้าคัคณางค์ยุคล) หม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน 
คัคณางค์ พิมพ์สนองพระคุณคุณย่า หม่อมสุ่น คัคณางค์ ณ อยุธยา วันที่ 5 มีนาคม พุทธศักราช 2493, หน้า 211 - 210 
27 สยามบรรณาคม. "แนะน าหนังสือ ตอนที่ 4: " ดัดจริต " หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเชียงใหม่ ?". สืบค้นเมื่อ 11 
กุมภาพันธ์ 2560 จาก http://www.digitalrarebook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538710707 
28 สยามบรรณาคม. "แนะน าหนังสือ ตอนท่ี 4: " ดัดจริต" หนังสือพิมพ์ฉบับแรกของเชียงใหม่ ?". สืบค้นเมื่อ 2 
มีนาคม 2561 จาก http://www.digitalrarebook.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=538710707 
29 กระทรวงธรรมการ, อภิธานภาษาพื้นเมือง มณฑลพายัพ (ม.ป.ท.: กรมวิชชาการ กระทรวงธรรมการ, 2474), หน้า ก - ค 



ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

[54]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

วิเคราะห์ มีจ านวน 1,822 ค า เรียงล าดับอักษรตามแบบปทานุกรมของกระทรวงธรรมการ และบอก
ชนิดค าตามหลักไวยากรณ์ มีทั้งเป็นค า และเป็นประโยค โดยมีพระยาวิจิตรธรรมปริวัตร (ค า พรหม
กสิกร) ที่เข้าใจว่าเป็นคนพ้ืนเมืองเป็นผู้ตรวจแก้ไข 
 ค าศัพท์นอกจากเป็นค าทั่วๆไปแล้ว ยังมีค าที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานค าสุภาพด้วย เช่น "กิ๋ว, จิ๋ว" 
หมายถึง "ขนเพ็ชร์"30 หรือค าที่เกี่ยวกับชีวิตสมัยใหม่ "ถอดหุ่น" หมายถึง "ถ่ายรูป"31 "ป้อเลี้ยง" 
หมายถึง "หมอ, นายแพทย์"32 "ลถสองวง" หมายถึง "รถจักรยาน"33  
 

3. ภูมิทัศน์ของภาษากับพื้นที่ 
 นอกจากนั้นภาษาที่ปรากฏในพ้ืนที่สาธารณะยังสะท้อนถึงการจัดการความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
พ้ืนที่ได้ด้วย ในกรอบแนวคิดดังกล่าว ผู้เขียนหยิบยืมแนวคิดว่าด้วย ภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ (Linguistic 
landscape)34 มาใช้ มีแนวความคิดที่ให้ความสนใจต่อการมองเห็นและความโดดเด่นของป้าย
สาธารณะที่ปรากฏในอาณาเขตที่ศึกษา วิธีการนี้จะท าให้เห็นถึงบทบาทของภาษาที่มีต่อการรับรู้และ
การจัดการพ้ืนที่ของสยามที่มีอิทธิพลเหนือมณฑลพายัพในนามของภาษาไทย พิกัดต าแหน่งของ
ภูมิศาสตร์เพ่ือการปกครองได้รับการจัดวางมาตรฐานใหม่ขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2450 เริ่มต้นด้วยการ
เปลี่ยนการเรียกขานต าแหน่งท้องที่และบริเวณของมณฑลพายัพให้เหมือนกันกับหัวเมืองอ่ืนๆใน
ราชอาณาจักรสยาม นั่นคือ "บริเวณ" ให้เรียกว่า "จังหวัด" "แขวง" ให้เรียกว่า "อ าเภอ" ส่วน "นายแขวง" 
ให้เรียกว่า "นายอ าเภอ" ต าแหน่ง "แควัน" ให้เรียก "ก านัน" และ "แก่บ้าน" ให้เรียก "ผู้ใหญ่บ้าน" ตั้งแต่
ปี 245035 
 ระยะต่อมา รัฐให้ความสนใจกับการจัดระเบียบชื่อเฉพาะของชื่อบ้านนามเมืองใหม่ที่สัมพันธ์
กับความเปลี่ยนแปลงของย่านเมือง และความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ของสยาม จนท าให้เกิดเกณฑ์ท่ี
ใช้ขนานนามอ าเภอ 3 ประการ นั่นคือ36 
                                                           
30 กระทรวงธรรมการ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 4 
31 กระทรวงธรรมการ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 25 
32 กระทรวงธรรมการ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 32 
33 กระทรวงธรรมการ, เรื่องเดียวกัน, หน้า 45 
34 ประเด็นภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ (Linguistic landscape) อ่านได้เพิ่มเติมจาก ภัทรธนิษฐ์ ศรีจอมทอง, ภูมิทัศน์
ภาษาในล้านนา (เชียงใหม่: วิทอินดีไซน์, 2559) และภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ และคณะ, "ภูมินาม" สามภาษา: การ
ใช้ภาษาไทย อังกฤษและจีนบนป้ายช่ือสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครล าปาง", วารสารการปกครอง
ท้องถิ่น, 10 : 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2560): 120 - 138 
35 "แจ้งความกระทรวงมหาดไทย". ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 24, 26 มกราคม ร.ศ.126, หน้า 1156 
36 "ประกาศเปลี่ยนช่ืออ าเภอ". ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 31, 26 กรกฎาคม 2457, หน้า 928 - 929 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [55] 

  ประการแรก เรียกนามอ าเภอตามชื่อต าบลที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอ 
  ประการที่สอง เรียกนามอ าเภอตามนามของท้องที่ที่มีมาใน "ท าเนียบโบราณ" 
  ประการที่สาม เอาชื่อต าบลส าคัญในท้องที่อ าเภอนั้น 
 อีก 2 ปีต่อมา เมื่อปี 2459 ได้มีการจัดระบบการเรียกชื่อเมืองอีกครั้ง โดยให้เปลี่ยนค าว่า 
"เมือง" เป็น "จังหวัด" ส่วน "ผู้ว่าราชการเมือง" ก็ให้เรียก "ผู้ว่าราชการจังหวัด" อนึ่ง ค าว่า "จังหวัด" นี้
เคยถูกใช้เรียกแทนค าว่า "บริเวณ" อันเป็นเมืองชั้นนอกของหัวเมืองอีกที และค าว่า "เมือง" ให้คงใช้
ส าหรับเรียกต าบลที่อาณาเขตประชาชนเคยเรียกว่าเป็นเมือง หรือเขตภายในก าแพงเมืองหรือติดต่อ
กับก าแพงเมือง ส่วนพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่แม้จะอยู่ในเขตตัวอ าเภอก็จะเรียกเมืองมิได้ ส่วนอ าเภอที่เคยเรียกว่า
อ าเภอเมืองอยู่เดิม และอ าเภออ่ืนๆ ให้ใช้ตามนามต าบล37 ดังนั้นระยะนี้จึงเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านส าคัญ
ของภูมิศาสตร์การเมืองทั้งในมิติของการท าความเข้าใจเชิงพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์และการควบคุมเพ่ือ
ปกครอง 
 
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนเรียกเทียบเคียงกันใน 3 ยุค 
 

ชื่อเรียก 
ก่อนปี 2450 

ชื่อเรียก 
ในปี 2450 

ชื่อเรียกปี 2459 หมายเหตุ 

บริเวณ จังหวัด จังหวัด  
แขวง อ าเภอ อ าเภอ  

- เมือง จังหวัด  
- ผู้ว่าราชการเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัด  
- - เมือง ใช้เรียกในต าบลที่ประชาชนเคยเรียกว่าเป็น

เมือง หรือเขตภายในก าแพงเมืองหรือติดต่อ
กับก าแพงเมือง 

 
 หากนับรวมกับการที่รถไฟเปิดให้บริการที่ล าปางในปี 2459 ยิ่งท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าปลาย
ทศวรรษ 2450 เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิศาสตร์การปกครองอย่างใหญ่หลวงในภูมิภาคนี้ ใน
ระดับมณฑล ได้มีการแยกเมืองล าปาง แพร่ น่านออกมาจากมณฑลพายัพ แล้วตั้งมณฑลมหาราษฎร์
ขึ้นในปี 2458 แม้ว่าล าปางมิได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันกับแพร่และน่านมาก่อนมาก่อน กล่าวคือ 
ในทางประวัติศาสตร์เจ้านายในเชียงใหม่ ล าปาง และล าพูนต่างก็เป็นเชื้อสายเจ้าเจ็ดตนด้วยกัน ต่าง
                                                           
37 "ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนค าว่าเมืองเรียกว่าจังหวัด". ราชกิจจา
นุเบกษา, เล่ม 33, 28 พฤษภาคม 2459, หน้า 51 - 53 



ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

[56]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

จากแพร่และน่านที่เป็นอีกสายตระกูลหนึ่ง การแยกนี้เป็นไปด้วยเหตุผลการปกครองของสยาม ที่
พิจารณาพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ของมณฑลพายัพเดิมว่ามีความกว้างขวางกระจายอยู่ทั้ง 3 ลุ่มน้ า คือ 
สาละวิน, โขง และเจ้าพระยา รวมไปถึงจ านวนพลเมืองมากกว่ามณฑลอ่ืนๆ การจัดแบ่งนี้ให้ที่ตั้งศาลา
รัฐบาลอยู่ที่เมืองแพร่38 นอกจากแพร่จะอยู่ตรงกลางระหว่างล าปางกับน่านแล้ว เมืองนี้ยังเคยเป็น
ศูนย์กลางการจลาจรเมื่อกลางทศวรรษ 2440 อีกด้วย ขณะที่ในภาพรวมจะทั้งมณฑลพายัพและมณฑล
มหาราษฎร์จะอยู่ภายใต้หน่วยที่เรียกว่า มณฑลภาคพายัพ โดยมีต าแหน่งอุปราชเป็นผู้ตรวจตราก ากับ
ราชการในมณฑลทั้งสอง  
 การตั้งชื่อมณฑลพายัพ อันแปลงมาจากมณฑลตะวันตกเฉียงเหนือ มีความหมายชัดเจนถึง
การอ้างอิงถึงต าแหน่งที่ห่างจากกรุงเทพฯ แต่การแยกและตั้งมณฑลใหม่ที่ชื่อว่า "มณฑลมหาราษฎร์" 
นั้นน่ากังขาว่ามีที่มาอย่างไร ผู้เขียนนึกถึงประเด็นการตั้งชื่อเมืองอันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของ
รัฐ นั่นคือ การย้ายเมืองไชยามาตั้งใหม่ที่บ้านดอน ส่วนเมืองไชยาเดิมให้เรียกว่า อ าเภอพุมเรียง แล้ว
ปรากฏว่าชาวบ้านไม่นิยมเรียกเมืองใหม่นั้นว่า เมืองไชยา กลับเรียกบริเวณพุมเรียงว่า เมืองไชยา
ดังเดิม จึงเปลี่ยนชื่อเมืองไชยา (ใหม่) ให้เป็น "เมืองสุราษฎร์ธานี" และให้อ าเภอพุมเรียงเปลี่ยนเป็น 
"อ าเภอเมืองไชยา" ทั้งนี้สุราษฎร์ได้กลายเป็นชื่อส าคัญอีกระดับ เนื่องจากว่าได้มีการย้ายศาลารัฐบาล
มณฑลมาตั้งอยู่ที่เมืองสุราษฎร์ธานี จากเดิมที่อยู่ที่ชุมพร จึงให้มีการเปลี่ยนชื่อจากมณฑลชุมพร มา
เป็นมณฑลสุราษฎร์อีกด้วย39 ชื่อ สุราษฎร์ธานีนั้น มีข้อมูลมักอ้างว่า รัชกาลที่ 6 น ามาจากชื่อเมืองท่า 
"สุรัฐ"40 ในรัฐคุชาราฐฝั่งตะวันออกของอินเดีย ไม่เพียงเท่านั้น ในเขตสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง มี
แม่น้ าที่เรียกชื่อต่างกันไปตามต าบลและเห็นว่า เป็นแม่น้ าส าคัญจึงพระราชทานชื่อว่า แม่น้ าตาปี41 
คล้ายกับกรณีชื่อเมืองสุราษฎร์ ชื่อแม่น้ าเป็นชื่อที่ล้อกับชื่อแม่น้ า "ตาปิตี"42 ที่ไหลออกปากอ่าวที่เมือง 
"สุรัฐ" เมื่อพิจารณาจากกรณีมณฑลมหาราษฎร์ แม้จะยังไม่มีหลักฐานระบุชัดว่าเกี่ยวข้องกับที่ใด แต่
ผู้เขียนกระหวัดถึงรัฐมหาราษฎร์ (Maharashtra State) รัฐทางฝั่งตะวันออกของอินเดียที่อยู่ไม่ไกลจาก

                                                           
38 "ประกาศเลิกมณฑลเพ็ชร์บูรณ์เข้าเปนเมืองในมณฑลพิศณุโลก แลแยกมณฑลพายัพเปนมณฑลมหาราษฎร์ แล
มณฑลพายัพ รวมเรียกว่า มณฑลภาคพายัพ มีต าแหน่งอุปราช เปนผู้ตรวจตราก ากับราชการ", ราชกิจจานุเบกษา, 
เล่ม 32, 12 กันยายน 2458, หน้า 201 - 202 
39 "ประกาศเปลี่ยนนามอ าเภอ นามเมืองและนามมณฑล", ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 32, 8 สิงหาคม 2458, หน้า 145 - 146 
40 ถนอม พูนวงศ,์ ประวัติศาสตร์เมืองสุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2556), หน้า 65 
41 "ประกาศช่ือแม่น้ าเมืองสุราษฎร์ว่าแม่น้ าตาปี", ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 32, 29 สิงหาคม 2458, หน้า 187 - 188 
42 ถนอม พูนวงศ,์ ประวัติศาสตร์เมืองสุราษฎร์ธานี (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2556), หน้า 65 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [57] 

เมืองท่าสุรัฐ ที่นอกจากจะมีชื่อพ้องกันแล้ว รัฐดังกล่าวยังประกอบด้วยเจ้าท้องถิ่นที่มีบทบาททาง
การเมืองด้วย43 
 ดังนั้นการตั้งชื่อภูมินามตามการตีความขึ้นใหม่จนความหมายเดิมคลาดเคลื่อนจึงมิใช่เรื่อง
แปลก ดังเช่นกรณีการสถาปนาชื่อเมือง "ล าปาง" จากเดิมที่สยามใช้ค าเรียกว่า "นครล าปาง" โดยตัดค า
ว่า "นคร" ทิ้งไป ทั้งที่ชื่อเฉพาะอย่าง "นครล าปาง" นั้น ไม่ได้เกิดจากการใช้ค าขยาย "นคร" หน้าค าว่า 
"ล าปาง" แต่เป็นการรวมกันของชื่อเมืองสองเมืองนั่นคือ เมือง "นคร" หรือ "ลคอร" (ตามตัวสะกดอักษร
ธรรม) ที่เป็นที่ตั้งของเมือง กับ "ล าปาง" อันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุล าปางหลวงที่ห่างออกไปนับสิบ
กิโลเมตร44 หลักฐานยืนยันชื่อเฉพาะดังกล่าวปรากฏในเอกสารของชาวตะวันตกส่วนหนึ่งจะเรียกเมือง
ดังกล่าวในยุคก่อนหน้านั้นว่า "ลคร"45 (Lakawn46, Lakhon47) โดดๆ ไม่มีค าว่าล าปาง  การเปลี่ยน
ดังกล่าวน่าจะเกิดจากการวินิจฉัยตัดค าน าหน้าจังหวัดออกไปเช่นกับ นครเชียงใหม่ นครน่าน หลักฐาน
แรกที่สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ การพระราชทานนามสกุลในปี 2457 ที่ขณะนั้น
นามสกุลของเจ้านายคือ ณ ล าปาง พร้อมกับสกุล ณ เชียงใหม่ และ ณ น่าน อย่างไรก็ตาม หลักฐานฝั่ง
สยามก็เริ่มใช้ค าว่า "ล าปาง" โดดๆ ในปี 2435 อย่างช้า อันเป็นช่วงที่สยามเข้าไปแทรกแซงการเมือง
ภายในราชส านักนครล าปาง โดยปลดเจ้าหลวงให้เป็นเพียง "จางวางเมืองนครล าปาง" และแต่งตั้งชื่อให้
ใหม่ในนาม "เจ้าพรหมาภิพงษธาดา สามันสันวิชิตประเทศราช บริสัษยนารถโยนรัษฎารักษ์ มเหศักข์
เสนานุกูล สมบูรณ์ไวยวุฒิคุณธรรม์ ล าปางคขัณฑสีมาธิบดี" และเลื่อนให้เจ้าอุปราชเป็น "เจ้าเมืองนคร
ล าปาง" ในนาม "เจ้านรนันทไชยชวลิต สามันตวิชิตประเทศราช บริสัษยนารถทิพยจักราธิวงษ์ ด ารง
โยนวิไสย อไภยรักษฎารักษ์ อุดมศักดิ์สัตยาทิวรางค์ ล าปางคมหานคราธิปไตย"48 กระนั้นค าว่าล าปาง 

                                                           
43 Anthony T. Carter, Elite Politics in Rural India: Political Stratification and Political Alliances in Western 
Maharashtra (New York: Cambridge University Press, 1974) 
44 ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์, ทวนกระแสประวัติศาสตร์ลุ่มน้ าวัง: พลวัตของผู้คนลุ่มน้ าวัง สมัยก่อนประวัติศาสตร์ - 
ก่อนการปฏิรูปหัวเมืองลาวเฉียง พ.ศ.2427 (ล าปาง: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏล าปาง, 2559), 
หน้า 32 - 50 
45 เดเนียล แมคกิลวารี, เรื่องเดียวกัน, หน้า 61 และ 227 
46 McGilvary, Daniel, A Half Century Among the Siamese and the Lao: An Autobiography (Revell: 
Chicago, 1912), p.56, 202 แต่อย่างไรก็ตามจากแผนที่ที่ถูกรวบรวมโดยหนังสือ แผนที่ "สยามประเทศไทย" สมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) ได้มีการใช้ร่วมกับค าว่าล าปางด้วย เช่น ฉบับแมคคาร์ธี พ.ศ.2431, แผนที่อินโด
จีนตะวันออก พ.ศ.2446 ใช้ค าว่า Nakhon Lampang 
47 แผนที่ Carte du Royaume de Siam พ.ศ.2397, แผนที่สยามและประเทศราชฉบับเซอร์ จอห์น เบาว์ริง พ.ศ.
2400, แผนที่พม่าและอินเดียไกล พ.ศ.2452 ใน แผนที่ "สยามประเทศไทย" สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (ม.ป.ท., ม.ป.ป.) 
48 "การตั้งเจ้าประเทศราช", ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 9, 29 มกราคม ร.ศ.111, หน้า 389 



ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

[58]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

และนครล าปางยังใช้แทนกันอยู่ เมื่อพิจารณาในระดับอ าเภอ พบว่าเมื่อปี 2460 ได้มีประกาศเปลี่ยน
ชื่ออ าเภออีกหลายแห่ง แสดงได้ดังตารางนี้49  
 
ตารางที่ 3 การเปลี่ยนชื่ออ าเภอในมณฑลพายัพ ปี 2460 
 

ล าดับ ชื่ออ าเภอเดิม ชื่ออ าเภอใหม่ 
 จังหวัดเชียงใหม่  
1 อ าเภอเมือง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
2 อ าเภอป่ายาง อ าเภอสารภี 
3 อ าเภอแม่ออน อ าเภอสันก าแพง 
4 อ าเภอแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง 
5 อ าเภอแม่วาง อ าเภอบ้านแม 
6 อ าเภอเมืองแจ่ม อ าเภอช่างเคิ่ง 
7 อ าเภอเมืองฮอด อ าเภอฮอด 
8 อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันมหาพน 
9 อ าเภอเมืองพร้าว อ าเภอพร้าว 
 จังหวัดเชียงราย  
1 อ าเภอเมือง อ าเภอเมืองเชียงราย 
2 อ าเภอพะเยา อ าเภอเมืองพะเยา 
3 อ าเภอดอกค าใต้ อ าเภอสันช้างหิน 
4 อ าเภอเมืองเทิง อ าเภอเทิง 
 จังหวัดล าพูน  
1 อ าเภอเมือง อ าเภอเมืองล าพูน 
2 อ าเภอเมืองลี้ อ าเภอลี้ 
 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
1 อ าเภอเมือง อ าเภอม่อยต่อ 
2 อ าเภอเมืองยวม อ าเภอขุนยวม 
3 อ าเภอเมืองปาย อ าเภอปาย 

 

                                                           
49 "ประกาศเรื่องเปลี่ยนช่ืออ าเภอ". ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 34, 29 เมษายน 2460, หน้า 40 - 68 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [59] 

ตารางที่ 4 การเปลี่ยนชื่ออ าเภอในมณฑลมหาราษฎร์ ปี 2460 
 

ล าดับ ชื่ออ าเภอเดิม ชื่ออ าเภอใหม่ 
 จังหวัดแพร่  

1 อ าเภอเมือง อ าเภอเมืองแพร่ 
2 อ าเภอแม่พวก อ าเภอสูงเม่น 
3 อ าเภอเมืองสอง อ าเภอบ้านกลาง 
 จังหวัดน่าน  
1 อ าเภอเมือง อ าเภอเมืองน่าน 
2 อ าเภอสา อ าเภอบุญยืน 
3 อ าเภอปง อ าเภอบ้านม่วง 
4 อ าเภอศีร์ษะเกษ อ าเภอนาน้อย 
 จังหวัดล าปาง  
1 อ าเภอเมือง อ าเภอเมืองล าปาง 
2 อ าเภอป่าตัน อ าเภอแม่ทะ 
3 อ าเภอสบยาว อ าเภอเกาะคา 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่าหลายอ าเภอที่เคยมีชื่อเมืองน าหน้า กลับถูกตัดค าว่าเมืองออกไป 
เนื่องจากว่ามิได้เป็นอ าเภอเมืองของจังหวัด เช่น อ าเภอเมืองแจ่ม อ าเภอเมืองฮอด อ าเภอเมืองพร้าว
ในเชียงใหม่, อ าเภอเมืองเทิง ในเชียงราย, อ าเภอเมืองลี้ ในล าพูน, อ าเภอเมืองสองในแพร่ ที่ต่างไปจาก
เมืองอ่ืนก็คือ อ าเภอพะเยาได้รับการเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอเมืองพะเยา อาจเนื่องด้วยฐานะทาง
ประวัติศาสตร์ที่เป็นเขตเมืองเก่ามาก่อนท าให้ได้รับการเติมค าว่าเมืองเข้าไปข้างหน้า 
 ดังนั้นชื่อเรียกขานพร้อมด้วยพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ถูกจัดระเบียบใหม่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 
2450 เป็นต้นมา จึงส่งผลต่อความรับรู้ด้านภาษาอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ หลักฐานปรากฏการระบุชื่อถนน
ต่างๆ ในมณฑลพายัพมีไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะกล่าวถึงถนนอย่างกว้างๆ เช่น ถนนริมฝั่งน้ าฝั่งตะวันออก 
จะพบในเชียงใหม่จากข้อบังคับในปี 2447 ซึ่งกล่าวถึงชื่อถนนนอกก าแพงเมืองคือ ถนนเจริญประเทศ, 
ถนนท่าแพ, ถนนวิทยานนท์ และถนนราชวงษ์50 ต่างจากถนนในกรุงเทพฯ ที่ระบุชื่อถนนอย่างละเอียด
และซับซ้อน ในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 พบว่ามีการสร้างถนนอย่างกว้างขวางและไม่ได้จ ากัดอยู่ที่กษัตริย์ 
แต่ยังรวมขุนนางข้าราชการ ปรากฏชื่อถนนที่มาจากพระราชด าริในการสร้างและการพระราชทานชื่อ
                                                           
50 "ประกาศเรื่องเปลี่ยนช่ืออ าเภอ". ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 34, 29 เมษายน 2460, หน้า 40 - 68 



ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

[60]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

ถนน จึงแบ่งชื่อถนนเป็นประเภทต่างๆ ได้แก่ ชื่อถนนที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจ, ชื่อถนนที่ตั้งขึ้นเพ่ือ
อุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ที่สิ้นพระชนม์, ชื่อถนนเพ่ือเป็นเกียรติแด่พระราชวงศ์
และขุนนาง, ชื่อถนนที่เกิดจากการขุดคลองส าคัญของพระนคร ชื่อป้อมปราการ วัด วัง และชื่อถนนที่
สะท้อนลักษณะสังคมวัฒนธรรมของบ้านเมือง51  
 เมื่อย้อนกลับไปถึงป้ายสาธารณะที่ถูกน ามาใช้ก ากับอาคารสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะสถานที่
ราชการ ภาพเกา่ที่ค้นพบอย่างน้อยสองภาพ น่าจะราวทศวรรษ 2420 - 2440 นั่นคือ ป้าย "โรงไปรสนีย์
โทรเลข" (ภาพที่ 3.1) ที่มีทั้งอักษรไทยอยู่ด้านบนและอักษรธรรมอยู่ด้านล่าง และป้าย “ศาลเมืองนคร
ล าปาง" มีลักษณะเป็นป้ายไม้ที่ตั้งอยู่บนเสา 2 ต้น มีการเขียนค าว่า “ศาลนครล าปาง” เป็นอักษรไทย
ด้านบน และอักษรธรรมด้านล่าง เช่นกัน (ภาพที่ 3.2) ป้ายท าหน้าที่บ่งบอกพิกัดของสถานที่ต่างๆ 
โดยเฉพาะหน่วยงานราชการอันจะสัมพันธ์กับระบบทะเบียนราษฎร์ ส ามะโนครัวและแผนที่ไปด้วยนั่น
หมายถึง ป้ายเป็นกลไกหนึ่งในการควบคุม ตรวจตราและสอดส่อง มากไปกว่านั้น ป้ายที่แสดงให้เห็นถึง
ภาษาไทยตามหน่วยราชการต่างๆ ย่อมแสดงให้เห็นถึงอ านาจของภาษาที่ปรากฏอยู่ในที่เขตเมือง อัน
เป็นใจกลางอ านาจของสยามไปด้วย 
 ป้ายสะพานรัษฎาภิเศกท่ีล าปาง ระบุค าว่า "สพานรัษฎาภิเศก" ไว้บนคานบนของสะพาน 
พร้อมกับตัวอักษรที่เขียนว่า “มีนาคม 2460” บริเวณหัวเสาของสะพาน เช่นเดียวกับป้ายสถานีรถไฟ 
นับเป็นป้ายที่ใช้ภาษาไทยเพียงอย่างเดียว นอกจากนั้นยังปรากฏภาพสถานีรถไฟ และมีตัวอักษรที่
เขียนว่า “ล าปาง” และ “Lampang” ก ากับอยู่บนตัวอาคารสถานีรถไฟ ภาพนี้ถ่ายไว้ไม่เกินปี 2465 
ก่อนที่เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิตย์จะถึงแก่พิราลัย แต่ยังไม่ทราบชัดเจนว่า อักษรดังกล่าวสถานีรถไฟข้าง
รางรถไฟถูกติดตั้งเมื่อใด ขณะที่อาคารดังกล่าวมีตัวเลข "2458" ติดตั้งอยู่บริเวณหน้าจั่วซึ่งหมายถึงปีที่
ก่อสร้างอาคารหลังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
51 ปนิตา จิตมุ่ง, การตั้งช่ือถนนในกรุงเทพมหานคร วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554, หน้า 127 - 130 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [61] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่  3.1  "โรงไปรสนียโ์ทรเลข" ที่มีท้ังอักษรไทย และอักษรธรรมก ำกบั 

ที่มำ: บุญเสรมิ สำสตรำภัยและสังคตี จันทะโพธ,ิ อดีตลำนนำ (กรุงเทพฯ: เรอืงศลิป,์ 2520), หน้ำ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่  3.2  "ศำลเมืองนครล ำปำง" ที่มีท้ังอักษรไทย และอักษรธรรมก ำกับ  ที่มำ: หอจดหมำยเหตุแห่งชำต ิ
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[62]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

กรณีป้ายภาษากับพ้ืนที่สาธารณะอาจพิจารณาได้จากซุ้มรับเสด็จ เมื่อรัชกาลที่ 7 เสด็จเลียบ
มณฑลพายัพในปี 2469 แม้จะเป็นซุ้มที่ติดตั้งเฉพาะกิจ แต่นับว่าแสดงให้เห็นได้อย่างดีถึงบทบาทของ
ป้ายกับพ้ืนที่สาธารณะ ซุ้มดังกล่าวน าสายตาจากจุดตั้งต้นที่สถานีรถไฟแล้วเลียบตรงไปข้ามสะพานนวรัฐ 
เข้าสู่ประตูท่าแพ แล้วเลี้ยวเข้าสู่ศาลาว่าการมณฑล จากการเสด็จครั้งนี้ท าให้ถนนในเขตก าแพงเมืองที่
เชื่อมจากประตูท่าแพได้ชื่อว่าเป็น "ถนนราชด าเนิน" ขณะที่ถนนเส้นตั้งฉากเพ่ือตัดไปยังศาลาว่าการ
มณฑลคือ "ถนนพระปกเกล้า" ซุ้มดังกล่าวปราศจากอักษรธรรม แต่มีเพียงอักขระภาษาไทยที่เขียนระบุ
คาถาบาลี และชื่อหน่วยงานที่จัดท าซุ้มในภาษาไทย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.552 
 เมื่อพิจารณาดูจากซุ้มประตูทั้ง 10 แล้ว การให้มีคาถาบาลีก ากับเพ่ือความเป็นศิริมงคลที่
ถวายแด่กษัตริย์ในแต่ละซุ้มน่าจะเป็นความตั้งใจที่เกิดจากการประสานงานจากฝั่งรัฐบาลกับหน่วยงาน
ที่จัดท าซุ้ม จะเห็นว่าหน่วยงานที่จัดท าซุ้มนอกจากกองสุขาภิบาลในซุ้มแรกแล้วที่เหลือเป็น
บริษัทเอกชนที่มีบทบาทในขณะนั้นทั้งสิ้น จ านวน 6 ซุ้มเป็นบริษัทท าไม้ที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจอย่าง
มากในขณะนั้น และอาจกล่าวได้ว่าหากไม่นับคณะพ่อค้าจีนเชียงใหม่แล้ว จะไม่พบการจัดท าซุ้มโดย
คนพ้ืนเมืองเลย การใช้ภาษาไทยก ากับ ยังมีนัยถึงการสื่อสารทางเดียวระหว่างคนที่เข้าใจภาษาไทยเป็น
หลัก อาจจะต่างไปจากป้ายที่บ่งชี้พิกัดและระบุที่ตั้งอาคารสถานที่ราชการที่จ าเป็นต้องสื่อสารให้เขา้ใจ
ในระดับกว้างกว่า 
 อนึ่งในการเสด็จเลียบมณฑลพายัพ ยังพบว่า รัชกาลที่ 7 ทรงให้สร้าง ให้สร้างศิลาจารึกไว้ ณ 
2 แห่ง นั่นคือ วัดพระธาตุหริภุญชัย ล าพูน และวัดพระเจ้าล้านทอง อ าเภอเชียงแสน โดยสมเด็จกรม
พระด ารงราชานุภาพทรงออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับศิลาจารึกของพ่อขุนรามค าแหง แต่งโดยใช้
ภาษาโบราณ เรียกว่า "จารึกเสด็จเลียบมณฑลพายัพ" เนื้อความเน้นถึงพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 
1 รวบรวมถิ่นฐานของ "ไทย" และกล่าวถึงรัชกาลที่ 7 ที่มีพระราชประสงค์จะเสด็จตรวจการปกครอง
หัวเมือง53 

ต่อมามีรายงานมาว่า ภาษาไทย เข้ามามีบทบาทในภูมิภาคนี้มากขึ้นจนชนชั้นสูงพอจะวางใจ
ได้ ดังที่สมเด็จพระเจ้าพ่ียาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้กล่าวไว้เมื่อปี 2472 ถึงป้ายและ
ภาษาไว้ดังนี้54 
                                                           
52 ฉัตรบงกช  ศรีวัฒนสาร, ตามรอยรัชกาลที่ 7 เสด็จฯเลยีบมณฑลฝ่ายเหนือและมณฑลพายัพ พ.ศ.2469 รายงานการ
วิจัย, สถาบันพระปกเกล้า, 2550, หน้า 51 - 59 
53 กจช. ร.7 บ.4/20 ท าศิลาจารึกไปปักที่เชียงแสน (22 กรกฎาคม พ.ศ.2470 - 10 มิถุนายน พ.ศ.2472) อ้างถึงใน 
เนื้ออ่อน ขรัวทองเขียว, เรื่องเดียวกัน, หน้า 396 - 397 
54 กจช., อ.(15) รายงานตรวจราชการจงัหวัดเชียงใหม่ แม่ฮอ่งสอน มณฑลพายัพ กมุภาพันธ์ - มีนาคม 2472 ของจอม
พล สมเด็จพระเจ้าพีย่าเธอ เจา้ฟ้ากรมพระนครสวรรคว์รพินิต อ้างถึงใน เตือนใจ ไชยศลิป,์ ล้านนาในการรับรู้ของชน
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [63] 

"... การศึกษาตามที่รัฐบาลจัดการ คงสอนแต่หนังสือไทยอย่างแบบหลวงทั่วไป ทั้ง
พระราชอาณาจักร์ทางจังหวัดอ่ืนในมณฑลพายัพ เรียกว่าแพร่หลายมากแล้ว มีป้ายบอกถนน
หนทางและสถานที่ราชการที่เคยมีหนังสือไทยเมืองควบนั้น หากจะเลิกเสียก็เชื่อว่าจะไม่มี
ข้อขัดข้องอย่างใดแล้ว แต่ทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางเมืองเป็นเงี้ยว หนังสือไทยหลวงยัง
ไมแ่พร่หลายเลย เหตุเพราะการศึกษาที่ได้จัดขึ้นยังอ่อนอยู่..."  

 
 ในมุมมองเช่นนี้ ไม่ได้มองภาษาพ้ืนเมืองว่าเป็น "ภาษาลาว" แล้ว แต่พยายามเรียกว่าอย่าง
ประนีประนอมว่าเป็น "หนังสือไทยเมือง" ซึ่งต่างจาก "หนังสือไทยหลวง" และยังแยกชาติพันธุ์ใน
แม่ฮ่องสอนที่แยกออกเป็น "เงี้ยว" ด้วย  
 ดังนั้น ป้ายบอกถนนหนทางและสถานที่ราชการยังคงมีอักษรธรรมใช้กันอยู่ในปี 2472 เป็น
อย่างช้า เมื่อเทียบกับสถานการณ์ด้านอ่ืนก็พบว่า อักษรธรรมยังไม่หมดบทบาทไปเสียทีเดียว ดังพบว่า
หอสมุดแห่งชาติ มณฑลพายัพ ปี 2470 - 2476 มีหนังสือบริจาคที่พิมพ์ด้วยตัวเมืองเป็นส่วนใหญ่ 
ขณะที่อักษรไทยกลางมีน้อย55 ช่วงปี 2471 ได้มีค าสั่งกระทรวงธรรมการไปถึงวัดต่างๆ 3,640 ฉบับใน
มณฑลพายัพ เรื่องให้ครูติดต่อกับภิกษุในการสั่งสอนจรรยาตามโรงเรียนโรงเรียนรัฐบาลไปถึงตาม
จังหวัด และอ าเภอ แต่ปัญหาคือพระสงฆ์ไม่พร้อมด้านความสามารถในการสอน วิธีสอน และการ
สื่อสารโดยใช้อักขระและภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะพระสงฆ์ในเขตชนบท หากจะส่งพระในเมืองก็ขาด
แคลนงบประมาณเดินทาง56 ดังนั้นทั้งการพูดภาษาพ้ืนเมืองและการใช้อักษรธรรม ยังคงแสดงถึงความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างสยามและคนในมณฑลพายัพได้เป็นอย่างดี  
 หากจะถามว่าในมุมมองของท้องถิ่นแล้ว ปฏิบัติการดังกล่าวได้ท าให้เกิดปฏิกิริยาอย่างไร ยัง
ไม่พบการต่อต้านอย่างจริงจัง เพียงแต่พบข้อสังเกตบางประการก็คือ การจัดท าหลักจารึกโดยพระศรี
วิชัยและเครือข่ายในการจารึกบอกการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานที่ในเขตมณฑลพายัพด้วยอักษรธรรมที่

                                                           

ช้ันปกครองสยาม พ.ศ.2437 - 2476 วิทยานิพนธ์ ศลิปศาสตรมหาบณัฑติ คณะศลิปศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 
2536, หน้า 195 
55 กจช., ศธ.0701.72.1 หอสมุดกลางมณฑลพายัพ พ.ศ.2470 - 2476 อ้างถึงใน ไข่มุก อุทยาวลี, การเปลี่ยนแปลง
ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่ ในระยะครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25 วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537, หน้า 153 
56 กจช., ศธ.2/259 "หนังสือสมุหเทศาภิบาลส าเร็จราชการมณฑลพายัพถึงมหาอ ามาตย์เอก พระวรวงค์เธอพระองค์
เจ้าธานีนิวัติ เสนาบดีกระทรวงธรรมการ 13 ก.ย.2471 และหนังสือราชการจากเสนาบดีกระทรวงธรรมการถึง
สมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพ 22 ก.ย.2471" อ้างถึงใน ไข่มุก อุทยาวลี, เรื่องเดียวกัน, หน้า 200 



ภาษาไทยกับการครอบง าของอาณานิคมสยามเหนือมณฑลพายัพ ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

[64]  ภิญญพันธุ์  พจนะลาวัณย์ 

เป็นตัวอักษรแต่เดิมที่ใช้มา เช่น ที่วัดพระธาตุล าปางหลวง เมื่อปี 246957, วัดอักโขชัยคีรี อ.แจ้ห่ม 
ล าปาง ปี 2466 และ 247458 โดยมิได้มีภาษาไทยก ากับ พ้ืนที่วัดและปฏิบัติการของพระกลุ่มหนึ่งจึงมี
การด าเนินการในลักษณะที่ไม่สอดคล้องไปกับรัฐบาลสยาม เพียงแต่อาจชี้ชัดมิได้ว่าเป็นการด าเนินการ
เพ่ือตอบโต้รัฐบาลสยามอย่างจริงจังหรือไม ่
  
อภิปรายผลการศึกษา 
 จะเห็นได้ว่า ต าแหน่งแห่งที่ของภาษาพ้ืนเมืองในมณฑลพายัพเองค่อยๆ ถูกลดความส าคัญลง 
เนื่องจากรัฐบาลสยามเห็นว่าภาษาจะเป็นตัวช่วยก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างมณฑลพายัพกับสยาม
ใหม่ นอกจากนั้น ภาษาพ้ืนเมืองทั้งยังมีความแตกต่าง และถูกท าให้เป็นอื่น แยกขาดไปจากภาษา
มาตรฐานที่เป็นภาษาไทยแบบกรุงเทพฯ แม้ในด้านการปกครองจะพยายามสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกนั
ในเขตแดน แต่กลายเป็นว่า ภาษาเป็นตัวชี้วัดถึงความแตกต่างที่ไม่ใช่เป็นเพียงส าเนียง แต่เป็นค าศัพท์ 
ตัวอักขระที่คนจากกรุงเทพฯไม่มีวันเข้าใจ 
 ภาษาที่ปรากฏในชีวิตประจ าวันที่ครอบง าผ่านพ้ืนที่สาธารณะที่ชัดเจนที่สุดก็คือ การก าหนด 
ควบคุม และใช้ภาษาไทยกับภูมิทัศน์และการจัดประเภทหมวดหมู่การปกครองที่รัฐบาลสามารถ
ปรับเปลี่ยนและโยกย้ายถ่ายเทความหมายของชื่อสถานที่ในระดับเมือง อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน 
  
สรุปผลการศึกษา 
 ภาษาไทยทั้งในนามอักษรและภาษาพูดได้เข้ามามีบทบาทครอบง าในเขตวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กันไปในมณฑลพายัพ ต่างไปจากมณฑลในเขตลุ่มน้ าเจ้าพระยาตอนล่างและปักษ์ใต้ที่มีวัฒนธรรมที่
ใกล้เคียงกับสยามมากกว่า ไม่เพียงภาษาไทยจะทรงอิทธิพลผ่านสถาบันการศึกษา และยังส่งผลต่อการ
ปกครองและควบคุมในฐานะหน่วยและชื่อทางภูมิศาสตร์ที่ได้รับการจัดระเบียบมาตรฐานใหม่จาก
กรุงเทพฯ ตลอดจนการมีบทบาทในพ้ืนที่สาธารณะบนป้ายที่ระบุพิกัดและต าแหน่ง กระนั้นภาษาไทยก็
ยังมิได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดตลอดช่วงสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ต้องรอไปหลังจากนั้นโดยเฉพาะ
ในช่วงทศวรรษ 2480 ที่กระแสชาตินิยมไทยกลับมาอีกครั้งพร้อมกับอุดมการณ์ทหารนิยม  
 

                                                           
57 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน). "จารึกเสาตุงหินวัดพระธาตุล าปางหลวง 1 (ติดวิหารพระเจ้าล้านทอง)". 
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย. สืบค้นจาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id 
=16143 เมื่อ 24 สิงหาคม 2561 
58 พระมหารุ่งรพ สิริมงคล (ใจวงค์ษา), ผู้ปริวรรต, แผ่นพับประวัติวัดอักโขชัยคีรี, ม.ป.ป. 

http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาเหตุการณ์และแนวคิดสู่การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนาในการ
จับพระพิมลธรรมสึก: มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ ใช้วิธีการศึกษาจาก
เอกสารและงานวิจัย พร้อมวิเคราะห์เรียบเรียงเป็นบทความทางวิชาการ 

ผลการศึกษาพบว่า การจับพระพิมลธรรม (อาจ อาสภเถร) สึกเมื่อ 22 เมษายน 2505 ด้วยข้อ
กล่าวหาอันเป็นคอมมิวนิสต์ และจับสึกด้วยข้อกล่าวหาพฤติกรรมทางเพศ “เสพเมถุนทางเวจมรรค” 
พร้อมจองจ าเป็นเวลากว่า 5 ปี ซึ่งในข้อเท็จจริงทั้งหมดเป็นเพียงข้อกล่าวหา และการล้อมปราบโดยรัฐ 
จนกระทั่งศาลยกฟ้อง ปล่อยตัวโดยไม่มีความผิด เมื่อ พ.ศ.2509 กลับคืนความเป็นพระ พร้อมเรียกร้อง
สมณศักดิ์อันไม่พึงสูญเสียรวมเวลา 21 ปี (พ.ศ.2505 - 2524) มายาคติว่าด้วยเรื่องความเป็นลาว ความ
ทันสมัย คอมมิวนิสต์ และวิสัยทัศน์ในศาสนา เป็นเหตุน าไปสู่การกล่าวหา พร้อมล้อมปราบจากรัฐสู่
ศาสนาด้วยกลไกทางกฎหมาย และอ านาจแห่งรัฐในรูปแบบการเมืองพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าว 
 
ค าส าคัญ: พระพิมลธรรม, มายาคติ, รัฐกับศาสนา, คอมมิวนิสต์ 
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[70]  พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร 

Abstract 
 This article aimed to study incidents and notions of state crackdowns on religions, 
arresting Ven. Phrapimoladhamma to defrock, mythology of Lao status, progress and 
communism. Reviewing related document and literature was used for data collection. Data 
acquired were analyzed and compiled as academic article. 
 The findings found that Ven. Phrapimoladhamma (Ajarn Arsaphathera) was 
disfrocked on 22nd April 1962  with allegations of communism and having anal sexual 
intercourse. This caused him to be imprisoned for five years. However, when the allegations 
had been proved, he was found innocent, resulting in the court’s dismissing and freeing him 
in 1966. After freeing, he returned to a status of monks and claimed for his 21 years-lost 
monk rank. Mythology of Lao status, modernity, communism, and religious vision gave rise 
to allegations, a state crackdown on religions via legal mechanisms and also state power 
through a special political form at that time. 
 
Keywords: Ven. Phrapimoladhamma, Mythology, State and Religions, Communism 
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บทน า 
 ประเด็นการจับพระสึก ถอดสมณศักดิ์กลายเป็นประเด็นทางศาสนา และการเมืองในช่วงการ
เปลี่ยนผ่านและการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งในพุทธศักราช 2561 แต่ก่อนหน้านี้ก็มี
ประเด็นเรื่องพระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ) เป็นกรณีตัวอย่างในเหตุการณ์ล้อมปราบจากกลไกของรัฐสู่
ศาสนา ที่มีนัยยะของการควบคุม ผสมรวมกับเหตุการณ์ทางการเมือง แนวคิดความเป็นอ่ืน 
(Otherness) ความเป็นลาวอีสานแม้ประเด็นนี้จะไม่มีหลักฐานยืนยันโดยตรง แต่ส านึกทางชาติพันธุ์พ้ืน
ถิ่น ก็เป็นประเด็นหนึ่งต่อการให้ปกครองและไม่ยอมถูกปกครอง การไม่ยอมถูกปกครองของคณะสงฆ์
ด้วยกันเองในเชิงชาติพันธุ์และนิกาย รวมไปถึงความโดดเด่นของพระพิมลธรรม ในบทบาทพระสงฆ์
นักพัฒนา พระสงฆ์หัวก้าวหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในแบบสมัยใหม่ และส่งพระภิกษุสงฆ์ไป
ยังนานาประเทศเพ่ือศึกษาประหนึ่งเป็นการเปิดศักราชใหม่ของการศึกษาคณะสงฆ์ รวมไปถึงการน า
กรรมฐานและอภิธรรมแบบพม่ามาเผยแผ่ในประเทศไทย เหล่านี้นับเป็นความก้าวหน้าทางการบริหาร
และการจัดการ รวมไปถึงการอนุญาตให้ผู้ฝักใฝ่ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้บวช นับเป็นจุดแตกหักร่วมใน
ประเด็นความขัดกันทางการบริหารกิจการคณะสงฆ์ ที่ในขณะนั้นมีสถานะความขัดกันภายใต้อารมณ์
ของความ “อิจฉา” จนกระทั่งน าไปสู่การใช้กลไกพิเศษทางการเมืองและรัฐทหาร ในยุคจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต์ (พ.ศ.2502 - 2506) มาเป็นเครื่องมือในการล้อมปราบ จนส่งผลให้มีการจับพระและบังคับให้
สึกภายใต้ความผิดอันเป็นอาบัติหนักในทางพระพุทธศาสนา อาจเรียกว่าต้องโทษประหารชีวิตใน
สถานะนักบวชตามพระธรรมวินัย การจับกุมคุมขังในฐานะนักโทษคดีอาญา การถอดยศสมณศักดิ์ด้วย
แนวคิดว่า “พระพิมลธรรม” มีพฤติกรรมอันเป็นภัยต่อแผ่นดิน รวมทั้งให้มีการยกเลิกสมณศักดิ์ที่พระ
พิมลธรรม ด้วยเหตุผลว่าเป็นสมณศักดิ์นี้ที่เคยคิดร้ายต่อแผ่นดินนับแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา การถอดจาก
ต าแหน่งเจ้าอาวาส ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใต้การจัดวางให้เป็นไปตามกลไกที่ก าหนดไว้ โดยสาระเกิดขึ้น
ภายใต้แนวคิดความเป็นอ่ืน ความเป็นลาว ความก้าวหน้า สู่ความทันสมัย ย่อมเป็นนัยยะประเด็นหลัก
ของกลุ่มอนุรักษน์ิยมทางคณะสงฆ์และเป็นเหตุน าไปสู่การต่อต้านทั้งทางลับและเปิดเผย การยอมไม่ได้
จึงเกิดขึ้น การท าให้เป็นคอมมิวนิสต์ ที่เป็นกระแสทางการเมืองโลกในเวลานั้น จึงเป็นทางออกและ
วิธีการ สู่การล้อมปราบและจับสึกพระพิมลธรรมในช่วงเวลาต่อมา พร้อมจับกุมคุมขังกว่า 5 ปีใน 
“สันติปาลาราม” ซึ่งในบทความนี้จะได้น าแนวคิดรัฐกับศาสนา รวมไปถึงแนวคิดความเป็นอ่ืน ความ
ทันสมัย และคอมมิวนิสต์มาเป็นกรอบในการวิพากษ์สะท้อนภาพในอดีตร่วมกับภาพในปัจจุบันต่อ
ประเด็นของรัฐและศาสนาในสังคมไทย  
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รัฐกับศาสนากลไกร่วมในเชิงรัฐกับศาสนาปรากฏเป็นกลไกร่วมระหว่างกัน  
ดังปรากฏในงาน “รัฐกับศาสนา: ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ” (2561) ของสุรพศ 

ทวีศักดิ์  พิมพ์เผยแผ่ในช่วงต้นปี 2561 งานของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เรื่อง “รัฐกับ
พระพุทธศาสนาถึงเวลาช าระล้างหรือยัง” (2525) หรือในงาน “รัฐกับศาสนา: บทความว่าด้วย
อาณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ” ของพิพัฒน์ พสุธารชาติ (2010) หรือนักคิดอย่างท่านพุทธทาส 
(พ.ศ.2449 - 2536) ที่ถูกตีความว่า “เป็นความคิดแบบประเพณีนิยมที่สนับสนุนคติการปกครองของ
ไทย” (วันพัฒน์ ยังมีวิทยา, 2017: 181 - 224) รวมถึง นิธิ เอียวศรีวงศ์ รัฐควบคุมศาสนา “การที่รัฐไป
สร้างให้คณะสงฆ์กลายเป็นองค์กรอันหนึ่งอันเดียวกันนี้ ท าให้รัฐเองก็ระแวงภัยอ านาจขององค์กร
คณะสงฆ์ ไม่ว่าจะเป็นรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์หรือหลังจากนั้น รัฐจึงต้องก ากับองค์กรสงฆ์อย่าง
ใกล้ชิด เพราะพระสงฆ์ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงจากประชาชนทั่วไป เม่ือกลายเป็นองค์กร
ขึ้นมา หากเป็นอิสระก็อาจขัดขวางอ านาจรัฐได้มาก” (นิธิ เอียวศรีวงศ์, Online: 9 มิถุนายน 2018) 
ดังนั้นสาระโดยรวม จึงเป็นเรื่องว่าด้วยรัฐกับศาสนาในมิติที่หลากหลาย เป็นความสัมพันธ์ต่อกันภายใต้
กลไก และการจัดการอย่างเป็นระบบ 

ดังแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ในเรื่อง “รัฐกับพระพุทธศาสนาถึงเวลาช าระ
ล้างหรือยัง” โดยท่านยกหลักฐานในพระพุทธศาสนามาอธิบายไว้ว่า "อปริหานิยธรรม...ข้อที่ 7 พูดถึง
หน้าที่ของรัฐว่า จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย โดยตั้งใจว่า 
ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก" อันเป็น
หลักที่พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าลิจฉวีแห่งแคว้นวัชชี....หรือในจักรวรรดิวัตรก็จะมีข้อธรรมที่แสดง
ถึงหน้าที่ของผู้ครองแผ่นดินที่จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับทางศาสนา คือ การจัดการรักษาคุ้มครองป้องกัน
โดยชอบธรรมแก่สมณพราหมณ์ทั้งหลาย และในข้อสุดท้ายก็จะมีว่า "สมณพราหมณ์ปริปุจฉา" 
หมายถึง การไปปรึกษาสอบถามปัญหาสมณพราหมณ์ท่ีประพฤติดีปฏิบัติชอบ...แล้วประพฤติปฏิบัตใิห้
ถูกต้อง..." (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2525: 2 - 3) ซึ่งท่านก็เสนอทัศนะว่าโดยความสัมพันธ์ของรัฐ
จ าแนกเป็น 2 อย่าง คือรัฐจะพึงปฏิบัติใน 2 ส่วน คือ การอุปถัมภ์บ ารุงคุ้มครอง หรือปรึกษาสดับฟัง
ธรรมน าเอาธรรมมาใช้ปฏิบัติ (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2525: 3) ในความหมายคือให้การอุปถัมภ์
สนับสนุนภายใต้รัฐที่ต้องดูแลองค์รวมแห่งรัฐ ซึ่งหมายถึงศาสนาด้วย หลังจากนั้น “ธรรมรัฐ” จะเป็น
องค์ประกอบที่ต้องเกี่ยวเนื่องผู้ปกครองให้ต้องมีคุณธรรม หรือศึกษาความรู้จากศาสนาแล้วน า
หลักธรรม ไปปกครองรัฐ ซึ่งสองแนวทางนี้เป็นแนวคิดที่ปรากฏในงานที่พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) 
ท่านได้ท าการศึกษาไว้ ในส่วนข้อมูลของ พิพัฒน์ พสุธารชาติ (2010) ในงานเรื่อง “รัฐกับศาสนา: 
บทความว่าด้วยอาณาจักร ศาสนจักร และเสรีภาพ” ได้เสนอทัศนะแนวคิดไว้ว่า  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [73] 

“...สังคมไทยโบราณ (หมายถึงตั้งแต่สังคมสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี จนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น) ยัง

ผูกพันอยู่กับความเช่ือทางพระพุทธศาสนาที่อยู่ในหนังสือไตรภูมิซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย ความเช่ือที่

ส าคัญในหนังสือเล่มนี้ได้แก่ความเช่ือเรื่องจักรวาลวิทยาแบบไตรภูมิอันเป็นความเช่ือในเรื่องรัฐที่ปราศจาก

อาณาเขตที่ชัดเจนแน่นอน พระมหากษัตริย์ทรงเปรียบเสมือนพระโพธิสัตว์ซึ่งสั่งสมบุญบารมีมามากมายใน

อดีตชาติ อ านาจในการปกครองดินแดนต่าง ๆ  จึงเปรียบเสมือนกับการเผยแผ่พระบรมโพธิสมภารของพระ

โพธิสัตว์ จึงท าให้เกิดความเช่ือว่าพระราชอ านาจของพระมหากษัตริย์จะปกคลุมแพร่ไพศาลออกไปทั่วพระ

ราชอาณาจักรโดยไม่มีขอบเขต...” (พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 2010: 145) หรือ 

“....การปกครองของทางสุวรรณภูมิหรือสยามนั้นเป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลพระพุทธศาสนาเถรวาท 

กษัตริย์หาได้เป็นอวตารของเทวราชไม่ หากเป็นพระมหาสมมติราช คือ บุคคลผู้ทรงคุณธรรม จนเป็นที่

ยอมรับของคนทั่วไปแล้วยกย่องขึ้นมาเป็นกษัตริย์ ระบบและรูปแบบ เช่นนี้มีให้เห็นชัดเจนในกฏหมายตรา

สามดวง อันเป็นกฏหมายปกครองราชอาณาจักครั้งกรุงศรีอยุธยา ผู้ที่เป็นแบบฉบับของพระสมมติราชก็คือ 

พระโพธิสัตว์ในทศชาติชาดก โดยเฉพาะพระมหาเวสสันดรซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในพระชาติสุดท้ายก่อนที่จะ

บังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ในขณะที่ศาสนาฮินดูและพุทธมหายานที่เป็นศาสนาหลักของกัมพูชา ท า

ให้กษัตริย์เป็นแบบเทวราช ท่ีเช่ือว่าพระมหากษัตริย์เป็นอวตารหรือเช้ือสายของพระเจ้า) ความต่างกันของ

เทวราชกับสมมติราชก็คือ ฝ่ายแรกเป็นเรื่องของเทพ ขณะที่ฝ่ายหลังคือมนุษย์ที่บ าเพ็ญบารมีและประพฤติ

ธรรมที่สะสมบารมีมาช้านาน หัวใจของพระสมมติราชก็คือ การให้หรือทานบารมี ดังเช่นพระมหาเวสสันดร

...” (พิพัฒน์ พสุธารชาติ, 2010: 148., ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม, 2544: 39 - 48) 

 
หากน าแนวคิดของพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) และพิพัฒน์ พสุธารชาติ เกี่ยวกับรัฐ จะ

พบว่าทั้งสองท่านมองคล้ายกันในเรื่อง “ศาสนา” ในฐานะเป็นกลไกแห่งรัฐ และรัฐก็ให้การ “อุปถัมภ์” 
เป็นการตอบต่างภายใต้กลไกแห่งรัฐ ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารัฐกับศาสนาเป็นกลไกขับเคลื่อนร่วมกันในเชิง
ศีลธรรม การส่งต่อเจตนารมณ์แห่งรัฐไปสู่สังคม และมวลชนในนามรัฐเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไปพร้อมกัน 
นอกจากนี้ในหนังสือ ศัตรูแห่งรัฐ: Enemy of State (2010) เขียนโดย S.S. Anacamee (เอส.เอส. 
อนาคามี) ได้น าเสนอแนวคิด “มิตรและศัตรู” ทีเ่ป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล ระดับรัฐ 
ระหว่างรัฐ โดยหนังสือได้น าเสนอแนวคิดไว้ในบทที่ 4 ว่าด้วยสาเหตุของการก่อกบฏภายในรัฐ หรือผู้
ต่อต้าน รวมไปถึงในบทที่ 6 การล้อมปราบ และจบด้วยการใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา การก่อ
กบฏ หรือต่อต้านอ านาจรัฐ” หากเทียบเคียงแนวคิดที่ยกมาจะเป็นปรากฏการณ์ทางศาสนา ในบทของ
การให้การอุปถัมภ์ การน าหลักการไปประยุกต์ใช้ การล้อมปราบต่อผู้ต่อต้าน แข็งขืน ไม่สยบยอมรัฐ 
เป็นเรื่องปกติในรัฐแต่ละรัฐ แต่ละสมัยในโลกนี้ หากน ามารวมกันกับแนวคิดของอีกหลายๆ ท่านจะท า
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[74]  พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร 

ให้เห็นชัดเจนว่าอย่างไรเสียความเป็นรัฐ ความเกาะเกี่ยวระหว่างรัฐกับศาสนานัยหนึ่งมีบทบาท หน้าที่
ร่วมกัน ในเชิงสังคม และศีลธรรมแห่งรัฐ จะแยกกันไม่ได้ แต่อีกนัยหนึ่งศาสนากับรัฐ มีมิติและ
เป้าประสงค์เชิงอุดมคติแตกต่างกัน ทั้งแนวคิดในเรื่องเสรีภาพทางศาสนา ซึ่งหมายถึงเสรีภาพทางจิต
วิญญาณเพ่ือการเข้าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของศาสนา ส่วนเป้าหมายเชิงสังคมในฐานะพลเมืองแห่งรัฐ 
การจัดการให้เกิดความเสมอภาค สมดุล เท่าเทียมยุติธรรม ภายใต้กลไกแห่งรัฐเป็นภาระหลัก ดังนั้น
มิติแห่งรัฐและอุดมคติทางศาสนาจึงมีความแตกต่าง ข้อเสนอให้รัฐและศาสนาพึงแยกจากกันจึงเป็นสิ่ง
ที่มาพร้อมกับแนวคิดร่วมนี้ 

รวมไปถึงแนวคิดที่ปรากฏของของสุรพศ ทวีศักดิ์ ที่ปรากฏในงานเขียนเรื่อง “รัฐกับศาสนา: 
ศีลธรรม อ านาจ และอิสรภาพ” ที่เสนอแนวคิดถึงรัฐกับศาสนาไว้ว่า  

“...ความขัดกันของรัฐต่อกลุ่มองค์กรทางศาสนา กระบวนการล้อมปราบ และการด าเนินกิจกรรม

ทางการเมืองภายใต้กลุ่มก้อนทางศาสนากลายเป็นกลไกร่วมของการด าเนินการที่สะท้อนให้เห็นว่า ชาวบ้าน

จะนับถือผี พราหมณ ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ งมงายอะไรตอ่อะไรในเรื่องที่ไม่ใช่พุทธศาสนา มันเป็นเรื่องความเช่ือสว่น

บุคคลครับ เป็นเสรีภาพที่แต่ละคนจะเลือกเช่ือ ตราบที่ไม่ละเมิดสิทธิใคร แทนที่นักบวช หรือชาวพุทธจะ

อ้างหลักพุทธศาสนาไปตัดสินความเช่ืออื่นว่างมงาย ควรมาตั้งค าถามกับพุทธพาณิชย์ที่ระบาดอยู่ในวงการ

พุทธเอง ตั้งค าถามกับปัญหาทุจริตเงินทอนวัด ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาที่ท าให้พุทธ

ศาสนาถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐ พร้อมๆกับมีอภิสิทธิ์เอาอ านาจสาธารณะ(กฎหมาย)และภาษีประชาชนมา

ใช้ปกป้อง อุปถัมภ์ส่งเสริมการเผยแผ่ความเช่ือทางศาสนาของคนเฉพาะกลุ่ม ซึ่งขัดกับหลักเสรีภาพและ

ความเสมอภาคทางศาสนาจะไม่มีประโยชน์กว่าหรือ...” (สุรพศ ทวีศักดิ์, Online, 3 มิถุนายน 2018) 

  
หรือสะท้อนแนวคิดในเรื่องศาสนาถูกน ามาอธิบายสนับสนุนความเป็นรัฐ ภายใต้แนวคิดรัฐ

กับศาสนาเกื้อกลูกันที่ว่า 
“...ค าสอนพุทธในพระไตรปิฏก (เช่น จักกวัตติสูตร,มหาสุทัสสนสูตร,มหาปรินิพพานสูตร เป็น

ต้น) ที่ถือว่ามี “ธรรมราชา” เหนือกว่าราชาทั้งปวง 2 ประเภท คือ “พุทธธรรมราชา” กับ “จักรพรรดิธรรม

ราชา” ธรรมราชาทั้งสอง “ต่างเกิดมาและด ารงอยู่เพื่อความประโยชน์สุขของมหาชน”...” (สุรพศ ทวีศักดิ์, 

2561: น. 58) หรือ 

“...พุทธศาสนามีค าสอนเกี่ยวกับสังคม การเมืองและผู้ปกครองในอุดมคติ ราวกับอุดมคติในแบบ

ยูโทเปีย เช่น ในจักกวัตติสูตร (ไตรปิฏกเล่ม 11) วาดภาพสังคมการเมืองในอุดมคติว่า ถ้าผู้ปกครองท าการ

ปกครองโดยธรรมย่อมส่งผลให้ผูใ้ต้ปกครองมีศีลธรรม ในยุคที่ผู้ปกครองและราษฎรมศีีลธรรมอย่างสมบรูณ ์

บ้านเมืองย่อมสงบสุขอุดมสมบูรณ์พร้อมทุกอย่าง จะมีพุทธะนามว่าศรีอาริยเมตไตรย์บังเกิดขึ้น ในส่วน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [75] 

คุณธรรมผู้ปกครอง เช่น ทศพิธราชธรรม ราชสังคหวัตถุ จักรวรรดิวัตร ก็ถือเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองใน

อุดมคติที่เรียกว่า “ธรรมราชา”...” (สุรพศ ทวีศักดิ์, 2561: น. 74) 

 
ในงานของ ธีระพงษ์ มีไธสง (2017) ในเรื่อง “พระสงฆ์กับองค์เจ้าในการปฏิรูปหัวเมือง

อีสานผ่านกลไกอ านาจรัฐ” ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ธรรมยุติกนิกายกับ
พระมหากษัตริย์ในการขับเคลื่อนงานการปฏิรูปหัวเมืองอีสานผ่านการใช้กลไกอ านาจรัฐในระบบสม
บูรณาญาสิทธิราช ที่ผลการศึกษาพบว่า  

“......บทบาทคณะสงฆ์ธรรมยุตอีสานซึ่งถือก าเนิดจากพระวชิรญาณภิกขุ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 

เมื่อพระวชิรญาณภิกขุทรงลาผนวช ขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ 4 พระองค์ได้สร้างแนวร่วมด้วยการดึงเอา

กลุ่มพระสงฆ์ธรรมยุตอีสานเข้าร่วมขับเคลื่อนนโยบายรัฐเพื่อปฏิรูปหัวเมืองอีสานให้เป็นไทยผ่านบทบาทที่

โดดเด่น 4 ด้าน คือ 1) ด้านการศึกษา 2) ด้านศาสนา 3) ด้านสังคมสงเคราะห์ 4) ด้านการเปลี่ยนแปลงสงัคม

อีสาน แม้บทบาททั้ง 4 ด้านจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐชาติ (กษัตริย์) ทั้งงบประมาณและอ านาจ แต่การ

เคลื่อนไหวของพระสงฆ์ธรรมยุตอีสานเพื่อปฏิรูปทางสังคมและความเช่ือชาวอีสาน ก็เป็นประเด็นน าไปสู่

ความขัดแย้งระหว่างพระสงฆ์ธรรมยุตอีสานกับชุมชนและพระสงฆ์ในท้องถิ่น ภายใต้กลไกอ านาจรัฐชาติที่

สถาปนาเหนือพื้นที่อีสานท าให้พระสงฆ์ท้องถิ่นอีสานจ าเป็นต้องปรับตัวและสร้างอัตลักษณ์ใหม่ภายใต้

บริบทรัฐชาติ โดยการท าให้วัดกลายเป็นสถานท่ีราชการและพระสงฆ์ที่เป็นพระสังฆาธิการกลายเป็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐในฐานะเป็นข้าราชการ ในขณะที่การปฏิรูปหัวเมืองอีสานภายใต้การท างานของพระสงฆ์

ธรรมยุตอีสานร่วมกับกษัตริย์ได้สถาปนาอ านาจรัฐเหนือดินแดนอีสานด้วยบทบาทของพระสงฆ์ธรรมยุต

อีสาน ท าให้ชุมชนอีสานถูกปรับโฉมหน้าใหม่ให้เช่ือมโยงท้องถิ่นอีสานเข้ารวมศูนย์สู่อ านาจรัฐส่วนกลางใน

วาทกรรมการพัฒนาแบบสมัยใหม่ ดังนั้นรัฐกับศาสนาภายใต้การปฏิรูปหัวเมืองได้ท าให้ศาสนาเป็นกลไก

หนึ่งของรัฐ ผ่านการควบรวมปฏิรูปและส่งผลต่อเนื่องมาสู่รัฐหลังสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่มีศาสนาเป็น

เครื่องมือและกลไกของรัฐที่มิอาจแข็งขืนได้ โดยมีวัดปทุมวนาราม ที่ตั้งอยู่ในชุมชนชาวลาวเป็นศูนย์กลาง

ในการปกครองคณะสงฆ์อีกสานนับแต่อดีตอันเป็นสัญลักษณ์การควบรวมระหว่างรัฐกับศาสนา….” 

 
ดังนั้นเมื่อประมวลรวมแนวคิดที่ปรากฏเกี่ยวกับรัฐและศาสนา ย่อมเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า ใน

ความเป็นรัฐกับศาสนาเป็นเครื่องค้ ายันประคองกันและกันที่นัยหนึ่งเป็นกลไกร่วม อีกนัยหนึ่งเป็น
เครื่องมือเพ่ือการสนับสนุนโดยพุทธศาสนาในประเทศไทย มีลักษณะของการค้ ายันรัฐด้วยหลักธรรมค า
สอน และสอนให้มวลชนศาสนิกเห็นตามหลักการทางพระพุทธศาสนาดังปรากฏในเรื่องของการสื่อสาร
สาธารณะว่าด้วย “ธรรมราชา - ทศพิธราชธรรม” ที่เป็นธรรมในการค้ าประคองให้เกิดการขับเคลื่อน



การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา: 
จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ 

[76]  พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร 

ระหว่างรัฐกับศาสนาโดยตรง แต่ในเวลาเดียวกันเมื่อเกิดการขัดกันระหว่างรัฐกับศาสนา กระบวนการ
ล้อมปราบจะเกิดขึ้นดังปรากฏเป็นข้อเท็จจริงในประวัติศาสตร์ที่ต่างช่วงเวลากัน  

 
 
 
 
ภาพที่  1  ภาพหนังสือ ผจญมาร: บันทึกชีวิต 5 ปี ใน

ห้องขังของพระพิมลธรรม (อาสภมหาเถร) ที่ส านักงาน

กลาง กองการวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุ ได้จัดพิมพ์เผย

แผ่ใน ปี 2530 เพื่อสะท้อนชีวิตของพระพิมลธรรม (อาจ 

อาสภะ, 2446 - 2532) ที่บันทึกเล่าเรื่องสะท้อนคิดต่อ

อัตชีวะประวัติของท่านเอง (ภาพ: ออนไลน์) 

 
 
 
 

 
รัฐกับความเป็นพระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) 

กระบวนการล้อมปราบโดยรัฐ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่พระพิมลธรม ในวัยที่ก าลังรุ่งเรืองในการ
ท างานเพ่ือพัฒนาพระพุทธศาสนา และสะท้อนถึงความเป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้า ที่ปรากฏในเอกสาร
ทางประวัติศาสตร์หลายแหล่ง ทั้งในบันทึกชีวิตเรื่อง “ผจญมาร: บันทึกชีวิต 5 ปี ในห้องขังของพระ
พิมลธรรม (อาสภมหาเถร)” (พระพิมลธรรม, 2530) ที่พระพิมลธรรมบันทึกเล่าไว้ ภายหลังจากท่ี
ออกมาจากการถูกจองจ าที่คุกสันติบาลกว่า 5 ปี แล้ว ซึ่งอาจประมวลวิเคราะห์ได้ถึงผลจากการกระท า
ที่ปรากฏมาในครั้งอดีตต่อกระบวนการล้อมปราบ จับสึก ควบคุม และคุมขังท่าน หรือในงาน “70 ปี 
พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 ฉบับประชาธิปไตยฯ ตอนที่ 2 มรณกรรมใต้ตีนเผด็จการ” (ภิญญพันธุ์ พจนะ
ลาวัณย์, 2011) และในงานศึกษาเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทย” (แสดง อุดมศรี, 2533) รวมไปถึง
ในงานเรื่อง “มหานิกาย - ธรรมยุติ ความขัดแย้งภายในของคณะสงฆ์ไทย กับการส้องเสพอ านาจ
ปกครองระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนาจักร” (กระจ่าง นันทโพธิ, 2528) ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์
ประมวลรวมได้ว่า 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [77] 

 1) ความเป็นคนอีสาน คนลาว ในพระพิมลธรรม  
ลาวปกครองคนภาคกลาง ดังนั้นความเป็น “ลาว” ในส านึกของคนภาคกลาง ภายใต้แนวคิด 

“ความเป็นอ่ืน - Otherness” เป็นเรื่องที่รับไม่ได้ การที่พระพิมลธรรม ซึ่งมีพ้ืนถิ่นก าเนิดในจังหวัด
ขอนแก่น เป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้า พระสงฆ์นักพัฒนาด้านการจัดการศึกษา ผ่านมหาวิทยาลัยสงฆ์ 
“มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” นัยหนึ่งเป็นความก้าวหน้า นัยหนึ่งเป็นความ “ตระหนก” ของชน
ชั้นปกครองในฝ่ายพระสงฆ์ด้วยกันว่าเป็นการคุกคาม เป็นการเสียหน้าที่พระภิกษุจากภาคอ่ืน มาเป็น
ผู้ปกครอง ซึ่งในขณะนั้นท่านด ารงต าแหน่งเป็น “สังฆมนตรีองค์การปกครอง” ประหนึ่งเป็นรัฐมนตรี
มหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2484 ที่ก าหนดให้พระสงฆ์มีอ านาจปกครองกันเองใน
แบบ “สังฆาธิปไตย” ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ในปี 2475 ได้มีการตราพระราชบัญญัติ
คณะสงฆ์ที่สอดคล้องกับระบบประชาธิปไตย โดยมีอ านาจบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการภายใต้กลไก
กฎหมายแบบเดิม และก าหนดให้มีสังฆมนตรี ประหนึ่งเป็นรัฐมนตรีที่ท าหน้าที่บริหารกิจการคณะสงฆ์ 
ท าหน้าที่ปกครองสูงสุด ความเป็นลาวอีสาน จึงเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ พระพิมลธรรมเป็นคนขอนแก่น 
จึงถูกมองด้วยความแคลนและระแวดระวัง จนเป็นเหตุผลหนึ่งไปสู่การล้อมปราบโดยรัฐ อันเกิดขึ้น
ภายใต้การสมยอมจากคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์ พร้อมข้อกล่าวหาในความผิดตามพระธรรมวินัย ว่ามี
การเสพเมถุนทางเวจมรรค หรือการมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ซึ่งตามกระบวนการยุติธรรมของ
สงฆ์ตาม พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2484 แล้ว จะต้องมอบเรื่องให้คณะวินัยธร ที่ถืออ านาจอธิปไตยทางตุลาการ 
แต่ที่น่าตกใจก็คือ สังฆนายก สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (จวน อุฏฐายี , พ.ศ.2440 - 2514) กลับด่วน
วินิจฉัยเองด้วยการเขียนหนังสือสั้นๆ เสนอสมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ, พ.ศ.2503 - 2505) 
กระนั้นสมเด็จพระสังฆราช ก็รับลูกต่อทันควันด้วยการออกหนังสือไปยังพระพิมลธรรม (อาจ) มี
ข้อความที่น่าสนใจว่า "ด้วยทางการต ารวจได้ท าการสอบสวนเรื่องความประพฤติของท่านได้ความ
ประจักษ์ แล้ว...ขอให้ท่านพิจารณาตนด้วยตน ขอให้ท่าน ออกเสียจากสมณเพศ และหลบหายตัวไป
เสีย จะเป็นการดีกว่าที่จะปรากฏโดยประการอ่ืนๆ เพ่ือรักษาตัวท่านเอง และเพ่ือเห็นแก่วัดและพระ
ศาสนา" พระพิมลธรรม (อาจ) ก็ตอบจดหมายกลับไป โดยมีใจความว่าข้อเสนอที่ให้หนีไปนั้นไม่เป็น
ผลดีต่อวัดมหาธาตุ และศาสนาโดยรวม และโดยส่วนตัวก็ไม่เป็นธรรมหนังสือดังกล่าวลงวันที่ 22 
กันยายน 2503 พระพิมลธรรม (อาจ) เองก็ไม่ได้ถูกโดดเดี่ยวจากการปรักปร า อีกสองวันต่อมา ปรากฏ
คณะสงฆ์วัดมหาธาตุจ านวน 465 รูปได้ท าหนังสือ และลงนามยืนยันความบริสุทธิ์ และข้อกล่าวหาจาก
รัฐในพฤติกรรมอันเป็นคอมมิวนิสต์ จนเป็นเหตุน าไปสู่การจับสึก และขังคุกดังปรากฏในประวัติศาสตร์
อันมีปัจจัยแห่งความเป็นคนอีสานเป็นปัจจัยเสริมด้วย 
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2) ความเป็นพระหัวก้าวหน้าในการจัดการศึกษาและด้านการต่างประเทศ  
การที่พระพิมลธรรมมีมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นฐานในการจัดการศึกษา และ

สนับสนุนให้เกิดการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิด “พุทธศาสนาบูรณาการศาสตร์สมัยใหม่” ตามปณิธาน
ของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ผู้ก่อตั้งและสถาปนาว่า “ให้ศึกษาพระไตรปิฎก และวิชาการชั้นสูง” การ
จัดการศึกษาภายใต้แนวคิดและปณิธานดังกล่าว ท าให้มีการส่งพระภิกษุไปศึกษาพระพุทธศาสนาใน
นานาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศพม่า ดังปรากฏหลักฐานในหนังสือผจญมาร ที่ว่า “...เพ่ือ
เสริมสร้างความรู้ขั้นคันถธุระ ข้าพเจ้าได้เริ่มจัดส่งพระภิกษุสามเณรออกไปเรียนต่างประเทศ คือ
ประเทศพม่า ประเทศอินเดีย ประเทศศรีลังกา และประเทศญี่ปุ่น โดยข้าพเจ้าน าไปส่งด้วยตนเอง คือ
จัดให้พระมหาบ าเพ็ญ พระมหาไสว พระมหาแสวง เรียนปริยัติธรรมที่ประเทศพม่า จัดให้พระมหามนสั 
พระมหานคร เรียนที่ประเทศอินเดีย จัดให้พระมหาชูศักดิ์ เรียนที่ประเทศศรีลังกา จัดให้พระมหา 
สุพันธุ์ มุ่งวิชา สามเณรพิทักษ์ ไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่น และในขณะเดียวกัน ก็ได้ขอพระภิกษุ ชั้นธรร - 
มาจริยะ ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นสูงในประเทศพม่า ให้มาช่วยสอนวิชาพระอภิธรรมปิฎก ซึ่งไม่มีสอนใน
ประเทศไทยมาในกาลก่อน...” (พระพิมลธรรม,2530) การที่ท่านในฐานะสังฆมนตรีว่าการปกครองไป
เจริญศาสนสัมพันธ์กับผู้น าโลก และผู้น าทางศาสนาในนานาประเทศภายใต้เงื่อนไขสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย การเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศพม่ารวมทั้งส่งคณะสงฆ์เข้า
ร่วมงานฉัฎฐสังคายนาที่ถ้ าปาสาณ ในคราวฉลอง 25 พุทธศตวรรษ ดังปรากฏภาพการส่งพระไปศึกษา
พระพุทธศาสนายังประเทศพม่า กรณีส่งพระมหาโชดก ญาณสิทธิ์ (พ.ศ.2461 - 2531) เปรียญธรรม 9 
ประโยคไปศึกษากรรมฐานที่ประเทศพม่า และมีการมิมนต์พระฝ่ายกรรมฐานกรณีนิมนต์พระภัททันตะ
อาสภะ หรือพระกรรมฐานาจริยะ มาเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งในส่วนกรรมฐาน และอภิธรรมแบบ
พม่า “เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความปฏิบัติขั้นวิปัสสนาธุระ ข้าพเจ้าจัดส่งพระนักเรียนของเราให้ไปเรียน
ถ่ายแบบปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฐานที่ประเทศพม่า คือเจ้าคุณพระเทพสิทธิมุนี เมื่อยังเป็นพระมหาโชฎก 
เปรียญธรรม 9 ประโยค วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ที่เป็นพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนาธุระอยู่ทุก
วันนี้ และเมื่อพระมหาโชฎกได้ศึกษาปฏิบัติจนเป็นที่พอใจแล้วจะกลับคืนมายังประเทศไทยนั้น 
ข้าพเจ้าได้ขอพระเถระฝ่ายวิปัสสนาจารย์ให้มาช่วยสอนด้วย 2 รูป คือ ท่านอูอาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะ 
และท่านอูอินทว สะ กัมมัฏฐานาจริยะ ขณะที่เขียนนั้น ที่อูอาสภะ กัมมัฏฐานาจริยะ ยังสอนวิปัสสนา
กัมมฐานอยู่ที่ส านักวิเวกอาศรม จังหวัดชลบุรี” (พระพิมลธรรม, 2530) ทั้งให้มีการตั้งกองการวิปัสสนา
ธุระแห่งประเทศไทย น าพระภิกษุมาอบรมกรรมฐานภายใต้แนวทาง “สติปัฎฐาน 4” ที่มีการบริกรรม
ในแบบ “ยุบหนอ - พองหนอ” ที่เป็นของใหม่ในประเทศไทย และส่งพระภิกษุไปเผยแผ่แนวทาง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [79] 

พระพุทธศาสนาในแบบดังกล่าวทั่วประเทศ การบรรจุให้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีการอบรม
เรียนสอนกรรมฐานในแบบดังกล่าวและสืบเนื่องมาจนกระทั่งปัจจุบัน  

“...ได้ท าการเปิดการฝึกสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานขึ้น ณ บริเวณพระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราช

รังสฤษฎิ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2496 เป็นต้นมา ปรากฏว่ามีพระเถรานุเถระและคณะอุบาสก- อุบาสิกาสมัครมาเข้า

ปฏิบัติเป็นจ านวนมาก จนเต็มพระวิหารหลวงและเต็มพระระเบียงพระอุโบสถทั้ง 4 ด้าน ภายใน 1 ปี ก็ผลติ

พระเถระช้ันพระวิปัสสนาจารย์จ านวนมาก เพื่อขยายการพระศาสนาด้านวิปัสสนาธุระไปให้กว้างขวาง จึงได้

พยายามส่งพระเถระที่พอเป็นพระอาจารย์สอนได้ ออกไปตั้งส านักสอนวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ ณ จังหวัด

นั้นๆ ท าให้การสอนพระพุทธศาสนาขั้นวิปัสสนาธุระ ขยายกว้างขวางออกไปมากขึ้นโดยล าดับ การประกอบ

พิธีเปิดตั้งส านักวิปัสสนากัมมัฏฐาน ณ ที่นั้นๆ ส่วนมากข้าพเจ้าได้ไปเป็นประธานเปิดด้วยตนเอง ทั้งนี้เพื่อ

เป็นการให้ก าลังใจแก่พระวิปัสสนาจารย์ใหม่ และช่วยปลูกฝังศรัทธาให้บังเกิดมีแก่สาธุชนพุทธบริษัท

ทั้งหลายในถิ่นฐานนั้นๆ...ด้านคันถธุระนั้น ก็จะมีพระภิกษุ นักเรียน นิยมชมชอบสมัครไปศึกษาเล่าเรียนใน

ต่างประเทศมากขึ้นโดยล าดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือที่ประเทศอินเดียเป็นมูลฐานส่งเสริมให้พระนักเรียนที่

ส าเร็จปริญญาตรี ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี้แล้ว ได้ไปเรียนต่อส าเร็จเป็นปริญญาโท ปริญญาเอก

มากขึ้น โดยล าดับ...” (พระพมิลธรรม, 2530)  

 
ภาพลักษณ์เหล่านี้จึงเท่ากับเป็นปฏิกิริยาเร่งต่อความเป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้าและการ

กระทบกับรูปแบบกรรมฐานแบบเดิมในนามของคณะสงฆ์สายวัดป่า ในส่วนของคณะสงฆ์
ธรรมยุติกนิกาย ในการจับสึกท่านในช่วงต่อมา ดังที่ท่านเองก็ยอมรับว่าการท างานนั้นเป็นพัฒนาการ
ของพระพุทธศาสนา  

“...ด้วยเหตุที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ได้เริ่มสร้างการพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้น ทั้ง

ด้านคันถธุระและด้านวิปัสสนาธุระ ครบทั้ง 2 ประการดังกล่าวมาโดยสังเขป จึงเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชน

ผู้สนใจในพระพุทธศาสนา นิยมชมชอบไปบ าเพ็ญบุญและไปประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นจ านวนมากสืบจนเทา่

ทุกวันนี้ ถ้าเป็นวันอาทิตย์ก็เป็นจ านวนร้อย ๆ ถ้าเป็นวันพระก็เป็นจ านวนพันๆ ซึ่งไม่เคยปรากฏมีมาแต่

กาลก่อน มิใช่แต่อุบาสก อุบาสิกาเท่านั้น ที่มีจ านวนปริมาณมาก แม้พระภิกษุสามเณรที่สมัครมาศึกษาและ

ปฏิบัติก็มีจ านวนมากเช่นกัน….นับได้ว่าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  ได้มีการฝึกมีการสอนวิชา

พระพุทธศาสนาเต็มบริบูรณ์ ทั้งฝ่ายคันถธุระและฝ่ายวิปัสสนาธุระ ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา....” (พระพมิล

ธรรม, 2535) 
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3) ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มอ านาจเดิม  
ปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองระหว่างกลุ่มอ านาจเดิม หมายถึง การที่ท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับ

จอมพล ป.พิบูลสงคราม (พ.ศ.2440 - 2507) ซึ่งในขณะนั้นถูกปฏิวัติยึดอ านาจ จากจอมพลสฤษดิ์  
ธนรัตน์ (พ.ศ.2502 - 2506) นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น โดยปรากฏภาพที่ท่านไปญี่ปุ่นแล้วได้พบปะ
สนทนากับจอมพล ป. พิบูลสงคราม อดีตนายกรัฐมนตรีที่ลี้ภัยทางการเมืองอยู่ในญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ นัย
หนึ่งเป็นการพบปะกันในฐานะผู้ที่เคยรู้จักกันในภาวะปกติ เมื่อเดินทางไปถึงญี่ปุ่นการได้เข้าพบ หรือ
พูดคุยกันย่อมเป็นเรื่องปกติภายใต้แนวคิด “วิสฺสาสา ปรมา ญาติ - ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง - 
รู้อะไรไม่สู้รู้จักกัน” การเดินทางไปยังญี่ปุ่นแล้วได้พบกันเสมือนหนึ่งคนเคยมีความเคารพนับถือกัน
และในความเคารพนั้นได้ถูกแสดงออกผ่านภาพการเยี่ยมเยียนพบปะ นัยหนึ่งถือความเป็นฝักฝ่ายอีก
นัยหนึ่งเป็นความเสียดแทงต่อการยอมรับในเชิงอ านาจและการปกครอง ปฏิกิริยาเร่งเหล่านี้ภายใต้
แนวคิด “ไม่ใช่พวก” ดังปรากฏข้อมูลของแสวง อุดมศรี (2533: 278 - 279) ที่ว่า  

“ระหว่างที่พระเถระรุ่นใหญ่ล้มหายตายจากไปเรื่อย พระพิมลธรรม (อาจ) ก็ได้สร้างผลงานขึ้น

อย่างโดดเด่นในฐานะสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง และยังมีความใกล้ชิดกับ จอมพล ป.พิบูลสงคราม 

ทั้งยังเคยแวะไปสนทนา กับอดีตนายกรัฐมนตรีผู้นี้ที่ลี้ภัยการเมืองอยู่ที่ญี่ปุ่นอีกด้วย การเข้าพบครั้งนั้นท า

ให้มิตรสหายและบุคคลต่างๆ ก็เข้าไปนมัสการอยู่เนืองๆ สิ่งเหล่านี้เข้าหู สฤษดิ์ ธนะรัชต์ หัวหน้าคณะ

ปฏิวัติอย่างแน่นอน และนั่นท าให้พระพิมลธรรม (อาจ) ไม่เป็นที่ไว้วางใจต่อ สฤษดิ์ คนอย่างสฤษดิ์จะคิด

อย่างไรเมื่อเกิดการเปรียบเทียบเมื่อ การเดินทางไปอีสานของเขาที่มีคนมาต้อนรับไม่มากนัก ผิดกับพระ

พิมลธรรมที่พระสงฆ์และประชาชนพากันต้อนรับอย่างเนืองแน่น...  

 
เหตุผลเหล่านี้จึงน าไปสู่การล้อมปราบพระพิมลธรรมภายใต้แนวคิดความไม่ใช่พวกทางการ

เมือง หรือพระสงฆ์ที่ ไปสนับสนุนพระสงฆ์อีกฝ่ายการเมืองหนึ่ง หากพิเคราะห์เทียบเคียงกับ
ประวัติศาสตร์ส่วนอ่ืนที่ปรากฏขึ้นไม่ว่าจะเป็นพระฝาง (พ.ศ.2311) มหาดา (พ.ศ.2322 - อยุธยา) ครู
บาศรีวิชัย (ระหว่าง พ.ศ.2451 - 2479) สันติอโศก (พ.ศ.2532 - 2541) พระมหาอภิชาติ ปุณณจนฺโท 
(พ.ศ.2560) วัดพระธรรมกาย (พ.ศ.2560) ที่มีพฤติกรรมการต่อต้านหรือทวนย้อนต่ออ านาจรัฐ 
กระบวนการล้อมปราบจึงเกิดขึ้น หรือการเข้าไปสนับสนุนหรือแสดงออกทางการเมืองอย่างเป็นฝักฝ่าย
กรณีพระพรหมสิทธิ์แห่งวัดสระเกศ พระพรหมดิลก วัดสามพระยา พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศ์ ที่มี
พฤติกรรมการสนับสนุนอีกฟากฝั่งทางการเมืองในอดีตและปัจจุบัน กระบวนการล้อมปราบจึงเกิดขึ้น
ภายใต้แนวคิดไม่ใช่พวกทางการเมือง ซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วกับพระพิมลธรรมในอดีตด้วยเช่นกัน  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [81] 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่  2  พระพิมลธรรม (อาจ อาสโภ พ.ศ.2446 - 2532, 86 ปี) กับลายมือที่ยืนยันเจตนารมณแ์ละอุดมการณค์วามเปน็ 
“พระ” มุ่งมั่นที่จะรักษา “จีวร - กาสาวะ” แม้ถูกบังคับให้ถอดจีวร ภายใต้ สถานการณ์ความรุนแรงโดยรัฐ กฎหมาย ต่อ
นักบวชและกลุ่มภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ในช่วง เมษายน พ.ศ.2505 (ภาพ: ออนไลน์)  

 
จากภาพที่ 1 พระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) ที่ถูกให้สึกวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2505 ถูกกักขัง

และยกฟ้องปล่อยตัวใน พ.ศ.2509 รวมเวลากว่า 5 ปี รวมทั้งต่อสู้เรียกร้องกว่าจะได้คืนสมณศักดิ์และ
สถานะเดิมกว่า 21 ปี (พ.ศ.2505 - 2524) หากมองพัฒนาการทางประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่า รัฐกับ
ศาสนาเป็นกลไกร่วมแต่คราใดที่รัฐมีความเข้มแข็งในรัฐอ านาจ กระบวนการล้อมปราบต่อกลุ่มต่อต้าน 
เห็นต่าง และใช้อ านาจในทางที่เป็นปฏิปักษ์ย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่อีกนัยหนึ่งบทบาทที่เป็นสากลของ
รัฐกับศาสนาคือ สนับสนุน อุปถัมภ์ และการทรงสถานะแห่งความเป็นรัฐในแบบ “ศาสนิก” ที่จะพึง
น าหลักค าสอน หรือหลักการแห่ง “รัฐที่ดี” หรือ “ผู้น าที่ดี” โดยผ่านกระบวนการทางความเชื่อและ
ศาสนา แต่อีกนัยหนึ่งรัฐก็เข้ามามีบทบาทในการชี้น าและก ากับไปพร้อมกันในหลายคราวต่างกรรมต่าง
วาระ สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์และบทบาทของรัฐต่อการกระท า หรือปฏิบัติต่อศาสนาและกลุ่ม
ความเชื่อทางศาสนาด้วยเช่นกัน 

 "...ถึงแม้ว่าจะมีผู้มีใจโหดร้ายทารุณ
แย่งชิงผ้ากาสาวพัสตร์ของกระผมไป 
กระผมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ชุด
อื่นแทน ซ่ึงกระผมมีสิทธิตามพระ
ธรรมวินัยและกฎหมาย จึงขอให้
ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่ ณ ที่นี้ โปรด
ทราบและเป็นสักขีพยานให้ แก่
กระผมตามค าปฏิญาณนี้ด้วย.." 

-อาสภเถร- 



การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา: 
จับพระพิมลธรรมสึก มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ 

[82]  พระปลัดระพิน  พุทธิสาโร 

 
 
ภาพที่  3  การพบกันของจอมพล 

ป. พิบูลสงคราม กับพระพิมลธรรม 

(อาจ อาสภะ) ท่ีญี่ปุ่นจึงเป็นการ

สะท้อนมิติทางการเมืองในแบบ

ฝักฝ่าย และเป็นแรงจูงใจหน่ึงต่อ

การใช้ความรุนแรงโดยรัฐต่อท่าน 

(ภาพ: ออนไลน์)  

 
 

4) ความสัมพันธ์กับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์  
ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองในยุคสงครามเย็น (Cold War ค.ศ.1947 - 1991/พ.ศ.2490 - 

2534) ความเป็นฝักฝ่ายของโลกการเมืองภายใต้แนวคิด “คอมมิวนิสต์” ของรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุน
จากเสรีนิยมอย่างสหรัฐอเมริกา ท าให้ไทยในสถานการณ์ของรัฐบาลทหารที่มีพฤติกรรมการต่อต้านการ
ขยายตัวของคอมมิวนิสต์จึงย่อมมีนโยบายทางการเมืองในองค์รวมเช่นเดียวกับประเทศอย่าง
สหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนเป็นฉากหลังของประเทศไทยในขณะนั้น การที่พระพิมลธรรม มีปฏิสัมพันธ์กับ
ประเทศพม่าที่ในขณะนั้นเป็นรัฐบาลทหารพม่าที่มีลักษณะนิยมคอมมิวนิสต์ การส่งพระภิกษุไปศึกษา
พระพุทธศาสนาในประเทศอย่างพม่า รวมทั้งน าแนวทางการศึกษา มาเผยแผ่ยังประเทศไทยในช่วงเวลา
นั้นเท่ากับเป็นปฏิกิริยาเร่งอย่างหนึ่ง ในการล้อมปราบจับสึกภายใต้แนวคิดมีพฤติกรรมและการกระท า
อันเป็นคอมมิวนิสต์ ประหนึ่งยุคสมัยปัจจุบันที่ใครมีพฤติกรรมทางการเมืองอันแตกต่าง และถูกล้อม
ปราบด้วยมาตรา 112 เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน (วรเจตน์ ภาคีรัตน์, 2013) 
ต่อกลุ่มหรือบุคคลที่มีพฤติกรรมและการกระท าที่แตกต่าง ซึ่งพระพิมลธรรมก็จัดอยู่ในบุคคลที่ถูกล้อม
ปราบจับสึกด้วยแนวคิดและพฤติกรรมอันเป็นการกระท าอันเป็นภัยคอมมิวนิสต์ด้วยเช่นกัน  

การอนุญาตให้คอมมวินิสตส์ามารถบวชในพระพุทธศาสนาได้ การเป็นประธานน าคณะพระสงัคตีิ

การกไทยไปร่วมประชุมกระท าฉัฏฐสังคายนาพระไตรปิฎก ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า การน า

พระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย กัมพูชา อังกฤษ อินเดีย และเนเธอร์แลนด์ ฯลฯ 

ตลอดจนท างานร่วมกับองค์กรฟื้นฟูศีลธรรมจากต่างประเทศ (Moral Re-Armament: MRA) โดยไม่ยึดถือ

ศาสนาไหนของใครว่าเป็นส าคัญ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [83] 

แม้สิ่งเหล่านี้จะท าให้พระเถระช้ันผู้ใหญ่บางท่านไม่เห็นด้วย แต่ก็ท าได้เพียงเก็บเงียบไว้ ไม่กล้า

ท าอะไรรุนแรง เพียงแค่แสดงออกถึงการคัดค้านและวิพากษ์วิจารณ์เชิงลบ กระนั้นก็เป็นเหมือนคลื่นใต้น้ า

ที่ส่งแรงกระเพื่อมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กระทั่งปี 2503 สมเด็จพระวันรัต (ปลด กิตติโสภณมหาเถร) ได้รับการ

แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสงัฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และมีการเปลีย่นแปลง

ผู้ด ารงสังฆนายกและคณะสังฆมนตรีชุดใหม่ โดยปราศจากช่ือพระพิมลธรรม (ข่าวอาชญากรรม, 2552)  

 
5) การเมืองในคณะสงฆ์ 
หากศึกษาบริบทพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ความเป็นฝักฝ่าย หมู่พวกมีในทุกวงการ

รวมทั้งคณะสงฆ์ไทยด้วย ความเป็นนิกายเป็นประเด็นขัดกันที่เนื่องด้วยช่วงเวลานับแต่อดีต ดังปรากฏ
ในงานค้นคว้าของ กระจ่าง นันทโพธิ (2528) ในเรื่อง “มหานิกาย - ธรรมยุติ ความขัดแย้งภายในของ
คณะสงฆ์ไทย กับการส้องเสพอ านาจปกครองระหว่างฝ่ายอาณาจักรกับศาสนาจักร” ผลการศึกษา
สะท้อนความขัดแย้งระหว่างคณะสงฆ์กันเองโดยมีรัฐเข้าไปสนับสนุนให้เกิดการใช้ความรุนแรงต่อ
พระสงฆ์ดังกรณีของพระพิมลธรรม ซึ่งปรากฏในงานศึกษาดังกล่าวด้วยเช่นกัน หรือในงานของแสวง 
อุดมศรี (2529) ในเรื่อง “การปกครองคณะสงฆ์ไทย” ได้มุมมองต่อความขัดกันที่เกิดขึ้นระหว่างคณะ
สงฆ์ธรรมยุติกนิกายและคณะสงฆ์มหานิกายที่เกิดขึ้นในช่วงการก่อตั้งคณะสงฆ์ธรรมยุติเรื่อยมา
จนกระทั่งถึงช่วงเวลาก่อนมีการใช้ความรุนแรงต่อการล้อมปราบพระพิมลธรรม ดังนั้นการเมืองว่าด้วย
เรื่องคณะสงฆ์จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและนัยหนึ่งเป็นความขัดกันภายใต้กลไกระหว่างสมาชิกใน
ศาสนาด้วยกัน แต่อีกนัยหนึ่งกลายเป็นความขัดกันภายใต้การสนับสนุนจากรัฐและกลายเป็นการล้อม
ปราบต่อพระพิมลธรรมภายใต้แนวคิด “คอมมิวนิสต์” ซึ่งเป็นประเด็นทางการเมืองโลกในช่วงเวลานั้น
ด้วยเช่นกัน จนกลายเป็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นการเมืองระหว่างสมาชิกในศาสนาและส่งออก
เป็นการใช้กลไกแห่งรัฐในการล้อมปราบฝ่ายตรงข้ามไป 

“... ระหว่างท างานฟื้นฟูพระศาสนาอยู่ที่เมืองกรุงเก่าเป็นเวลานานถึง 16 ปี ระหว่างปี 2475 - 

2491 มีผลงานส าคัญๆ มากมาย ในขณะที่ทางโลกเกิดความวุ่นวายทางการเมือง ในทางธรรมก็เกิดความ

ขัดแย้งอย่างรุนแรง อันเกิดจากแนวทางการท างานของพระพิมลธรรม ที่ส่งผลต่อความคิดและความรู้สึก

ของพระเถระช้ันผู้ใหญ่และคณะสังฆมนตรีบางรูป รุนแรงถึงขั้นฝ่ายตรงข้ามยืมมือรัฐบาลเผด็จการในยคุนัน้

ใช้อ านาจเข้ามาแทรกแซง เพื่อก าจัดพระพิมลธรรมพ้นจากวงการสงฆ์ เหตุแห่งความขัดแย้งเกิดขึ้นขณะ

พระพิมลธรรมเป็นเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ และสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครอง ได้สร้างสรรค์งานด้าน

การศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนารูปแบบใหม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการสงฆ์อย่างรุนแรง 

เนื่องจากส่วนใหญไ่มเ่ห็นด้วย เช่น การขอพระอาจารยช้ั์นธัมมาจรยิะจากพม่ามาช่วยสอนพระอภิธรรมปฎิก
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ในเมืองไทย การส่งพระภิกษุนักเรียนพุทธศาสนบัณฑิตไปศึกษาต่อต่างประเทศ และฟื้นฟูวิปัสสนาธุระดว้ย

การตั้งส านักวิปัสสนากรรมฐานขึ้นที่วัดมหาธาตุฯเป็นแห่งแรก...” (ข่าวอาชญากรรม คม ชัด ลึก, 2552) 

 
ดังนั้นในภาพรวมของการปกครองคณะสงฆ์จึงเกิดขึ้นภายใต้กลไกที่ไม่ปกติ และก่อให้เกิดการ

ขับเคลื่อนในองค์รวมต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อการล้อมปราบที่ว่า  
หลังจากนั้นไม่นาน พระพิมลธรรมก็ถูกกล่าวหาว่า "เสพเมถุนทางเวจมรรคกับศิษย์วัด" และ "ท า

อัชฌาจารปล่อยสุกกะ" ทางการต ารวจสันติบาลโดยรองผู้บังคับการต ารวจสันติบาล พร้อมผู้ก ากับการ

ต ารวจสันติบาล น าพยานในฐานะผู้เสียหาย 5 คน มาให้ค ายืนยันต่อหน้ากรรมการสงฆ์ เวลาต่อมา

คณะกรรมการสงฆ์ลงความเห็นว่า พระพิมลธรรมต้องศีลวิบัติขาดจากความเป็นภิกษุแล้ว ไม่สมควรครอง

เพศบรรพชิตอีกต่อไป แต่พระพิมลฯ ก็สามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์จนพ้นข้อกล่าวหา 

ทว่าเรื่องยังไม่ยุติลงเพียงแค่นั้น เที่ยงครึ่ง วันที่ 20 เมษายน 2505 พ.ต.อ.เอื้อ เอมมะปาน พ.ต.ต.

สุพันธ์ แรมวัลย์ พร้อมด้วยผู้ก ากับการต ารวจนครบาล ต ารวจและทหารได้บุกเข้าล้อมจับพระพิมลธรรมถงึ

กุฏิ ตั้งข้อกล่าวหากระท าการอันเป็นคอมมวินิสต ์และกระท าผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจกัร 

ซึ่งเป็นความผดิอาญา มีโทษร้ายแรงถึงขั้นประหารชีวิต คุมตัวไปสอบสวน ณ สันติบาลกอง 1 และภายในวนั

เดียวกันนั้นมีบันทึกค าสั่งจากสมเด็จสงัฆนายกให้สกึพระพิมลธรรมจากสมณเพศ เพื่อสะดวกต่อการสบืสวน

คดีและเพื่อรักษาความปลอดภัยแห่งชาติและพระพุทธศาสนาไว…้ 

นับตั้งแต่นั้นพระพิมลธรรมต้องจ าพรรษาอยู่ในห้องขังต ารวจสันติบาลกอง 1 และยังคงปฏิบัติ

ธรรมอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเขียนหนังสือแสดงความจ านงที่จะยังครองเพศบรรพชิตใจความว่า..."ถึงแม้ว่าจะ

มีผู้มีใจโหดร้ายทารุณแย่งชิงผ้ากาสาวพัสตร์ของกระผมไป กระผมก็จะนุ่งห่มผ้ากาสาวพัสตร์ชุดอื่นแทน ซึ่ง

กระผมมีสิทธิตามพระธรรมวินัยและกฎหมาย จึงขอให้ท่านเจ้าคุณผู้รู้เห็นอยู่ ณ ที่นี้ โปรดทราบและเป็น

สักขีพยานให้แก่กระผมตามค าปฏิญาณนี้ด้วย" 

สถานปฏิบัติธรรมแห่งใหม่นี้ ผู้คุมและผู้ถูกคุมขังเรียกว่า "สันติปาลาราม" สภาวะของพระพิมล

ธรรมเต็มไปด้วยความสงบเป็นปกติอยู่เช่นเดิม ไม่ได้หวั่นไหวหรือทุกข์ร้อนใจใดๆ ระหว่างนั้นบรรดา

พระภิกษุสามเณรและสาธุชนผู้เลื่อมใสนับพันคนต่างก็เช่ือมั่นว่า พระพิมลธรรมคือผู้บริสุทธิ์ จึงพากันยื่น

จดหมายร้องขอความเป็นธรรมให้แก่ท่าน พร้อมทั้งเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่อยู่ตลอดเวลา 

เวลาล่วงผ่านไป 5 ปี วันที่ 30 สิงหาคม 2509 เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ศาลทหารกรุงเทพได้นัดให้

โจทก์และจ าเลยมาฟังค าพิพากษาตัดสินคดี ก่อนจะพิพากษายกฟ้องและปล่อยตัวพระพิมลธรรมพ้นข้อหา 

กลายเป็นคดีประวัติศาสตร์ของสถาบันสงฆ์มาจนถึงทุกวันนี้ (ข่าวอาชญากรรม คม ชัด ลึก, 2552) 
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หลังจากที่พระพิมลธรรม จ าพรรษาอยู่ที่สันติปาลาราม 5 พรรษา และพ้นข้อกล่าวหาออกมา
ในปี 2509 ศิษยานุศิษย์ทั้งบรรพชิตและฆราวาสได้ยื่นเรื่องร้องขอความเป็นธรรมให้แก่พระพิมลธรรม 
ด้วยการเรียกร้องให้กลับคืนสู่ต าแหน่งกรรมการสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และได้รับการ
แต่งตั้งเป็นสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2523 กลับคืนสู่ต าแหน่ง
เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯ ดังเดิม ในวันที่ 5 ตุลาคม 2524 รวมเวลาตั้งแต่ต่อสู้กับอ านาจอยุติธรรม จนถึง
วันได้รับสมณศักดิ์และต าแหน่งกลับคืน นานถึง 21 ปี  
 
มายาคติว่าด้วยความเป็นลาว ความก้าวหน้า และคอมมิวนิสต์ 
 มายาคติ หรือความเห็นผิด บนพ้ืนฐานของความเชื่อ หรือสิ่งเชื่อได้กลายเป็นประเด็นส าคัญ
ของการแสดงออก หรือกระท า หรือมีพฤติกรรมอย่างใด อย่างหนึ่งภายใต้ การยึดยืนแนวคิดให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติ หรือไม่เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 1) ความเป็นลาว ในเชิงของการปกครองคณะสงฆ์นับแต่อดีต เป็นที่รับรู้กันในวงในว่า คน
อีสานจะปกครองคนภาคกลางย่อมเป็นไม่ได้ ภายใต้วาทกรรม “ลาว” ประหนึ่งเป็นประวัติศาสตร์
กระซิบ ที่รับทราบกันในทางปฏิบัติ หรือเป็นจารีตประเพณีกลายๆ ภายใต้แนวคิดความเป็นอื่น 
แนวคิดนี้จึงถูกน าไปสู่การล้อมปราบ 

2) ความก้าวหน้า หรือในความเป็นพระสงฆ์นักพัฒนาการศึกษา นักปกครองที่ส่งเสริม
พัฒนาการทางการศึกษาอีกนัยหนึ่งเป็นการกระทบกับการศึกษาแบบจารีต นักธรรมบาลีในแบบเดิม 
ท าให้เกิดความไม่เข้าใจ อิจฉา รวมไปถึงการไม่เห็นด้วย แต่ด้วยต าแหน่ง “สังฆมนตรีว่าการปกครอง” 
ที่เป็นประหนึ่งรัฐมนตรีมหาดไทย ที่มีอ านาจในการปกครองคณะสงฆ์ทั้งหมด การต่อต้านจึงเป็นแบบ
เงียบแต่เคลื่อนไหว ความก้าวหน้าจากภาระงานของพระพิมลธรรมปรากฏทั้งมหาวิทยาลัยสงฆ์และ
ส านักวิปัสสนากรรมฐาน มีภิกษุสามเณรรวมทั้งประชาชนเข้าศึกษาเล่าเรียนเป็นจ านวนมากจนครู
อาจารย์ไม่พอ พระพิมลธรรมจึงส่งพระมหาชาดก ซึ่งต่อมาคือพระราชสิทธิมุนี อาจารย์ใหญ่ฝ่าย
วิปัสสนา ไปศึกษาวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพม่า ส่งพระมหาบ าเพ็ญ สามเณรไสว สามเณรทอง 
และสามเณรเทพไปศึกษาปริยัติธรรมที่พม่า ส่งพระมหาชูศักดิ์ไปประเทศลังกา ส่งพระมหามนัส พระ
มหานคร และพระมหาสังเวียนไปศึกษาที่อินเดีย ส่งพระกวีวรญาณไปสหรัฐอเมริกาเพ่ือศึกษาปริญญา
โททางด้านปรัชญา เป็นต้นภาพเหล่านี้คือความก้าวหน้าที่ปรากฏในวงการคณะสงฆ์ช่วงนั้นแต่นัยหนึ่ง
คือการต่อต้านไม่เห็นด้วย  

3) คอมมิวนิสต์ การที่พระพิมลธรรม ในฐานะสังฆนายกว่าการปกครอง มีมติให้ “ผู้ฝักใฝ่
ลัทธิคอมมิวนิสต์” บวชย่อมเป็นการท้าทายอ านาจรัฐกลายๆ จากที่ประมวลมา ทั้งหมดเป็นแรงเร้า ท า
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ให้เกิดความไม่พึงใจของคณะสงฆ์ฝ่ายน า และมีหลักฐานว่าใช้อ านาจรัฐ ในการเข้าไปล้อมปราบ หรือ
ก าจัดศัตรูคู่แข่งทางการเมืองก็ไม่ผิดให้ต้องโทษทางพระธรรมวินัย “ปาราชิก” ตามข้อกล่าวหาใน
ช่วงเวลานั้น จนกระทั่งเป็นสาเหตุน าไปสู่การเปลื้องจีวร ภายใต้ความยึดมั่นในอุดมคติและไม่ยอมสละ
สมณเพศ ของพระพิมลธรรม รวมไปถึงข้อกล่าวหาต่อภัยอันเป็นคอมมิวนิสต์ และถูกจับคุมขังเป็นเวลา
กว่า 5 ปี ภาพสะท้อนเหล่านี้เป็นมายาคติภายใต้ ความเป็นอ่ืน การแข่งขันทางการเมือง การปกครอง
ในคณะสงฆ์เอง ท าให้เกิดรอยด่างทางประวัติศาสตร์ในอดีตที่ผ่านมา ประหนึ่งเหตุการณ์ฉายวนซ้ า ต่อ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ดังที่พุทธพจน์ในหลาย ๆ  คราวที่พระองค์ทรงยก “ชาดก” มาเทียบเคียง
กับเรื่องที่เคยเกิดขึ้นในประโยคว่า “เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ว”  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที ่ 4  ในความกา้วหนา้ที่มีปฏิสมัพันธร์ะหว่างประเทศกบันานาชาตอิันเป็นบทบาทร่วมของท่าน 
ในฐานะสังฆายกว่าการปกครอง และผู้บรหิารมหาวิทยาลยัสงฆแ์ห่งคณะสงฆไ์ทย (ภาพ: ออนไลน์) 
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สรุป 
 การจับพระพิมลธรรม (อาจ อาสภะ) ย่อมเป็นเครื่องการันตีได้ว่า “รัฐกับศาสนา” เป็น
กลไกร่วมระหว่างกัน ที่เกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่านัยหนึ่งเพ่ือเป็นการท าหน้าที่ของรัฐ อีกนัยหนึ่งเป็นการ
ล้อมปราบผู้แข็งขืนกับรัฐ ดังปรากฏในงานของภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ (2011) “70 ปี พ.ร.บ.คณะ
สงฆ์ 2484 ฉบับประชาธิปไตยฯ ตอนที่ 2 มรณกรรมใต้ตีนเผด็จการ” ที่สะท้อนข้อมูลหลายส่วน
ที่ว่า พระพิมลธรรมในฐานะที่เป็นพระภิกษุหัวก้าวหน้า เป็นผู้ที่มีโอกาสในการพัฒนากิจการคณะสงฆ์
ในองค์รวมไปได้อีก แม้ในภายหลังท่านจะกลับมาคงสมณเพศ และได้รับสมณศักดิ์ชั้นสูงสุดเป็นสมเด็จ
พระราชาคณะ และได้รับการแต่งตั้งเป็น “ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช” ถึงไม่ได้ถูกเรียกขาน
ว่าเป็นสมเด็จพระสังหฆราชโดยตรง แต่ได้เป็น “สังฆราช” ในทางปฏิบัติ ซึ่งต้องกับค าท านายของ
สมเด็จพระสังฆราชอยู่ ญาโณทัย (พ.ศ.2417 - 2508) แห่งวัดสระเกศ ที่เคยท านายว่าต่อไปประเทศ
ไทยจะมี “พระสังฆราชขี้คุก” ซึ่งก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงในทางประวัตศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
ด้วยเช่นกัน จากข้อเท็จจริงย่อมสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นฝักฝ่ายทางการเมือง อันเป็นกลไกแห่งรัฐ
ปกติ การที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นกลไกร่วมย่อมท าให้เกิดผลเป็น
ผู้ถูกกระท าทางการเมืองได้โดยตรง นอกจากนี้การที่คณะสงฆ์ไม่สามารถปรับตัวให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้า และความทันสมัยได้ ท าให้เกิดผลในทางปฏิบัติเป็นความเสื่อมถอยทั้ง
การศึกษา การปกครองดังเช่นปัจจุบัน พระพิมลธรรมถูกสกัดกั้นภายใต้แนวคิดการไม่ยอมรับความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมไปถึงการสร้างความทันสมัยทางการศึกษาที่เป็นมรดกและอยู่คู่กับ
สถาบันการศึกษาอย่างมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงเป็นความเสียสละ และความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ 
แม้จะตกเป็นผู้ถูกกระท าจากการล้อมปราบจับสึก และขังคุกเป็นเวลากว่า 5 ปี แม้จะกลับออกมาเป็น
พระ ในประเด็นความเป็นพระ “เรื่องที่ว่าจะกลับมาสู่สมณเพศจะต้องท าพิธีบวชอีกหรือไม่นั้น เรื่องนี้ก็
แล้วแต่เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุฯจะพิจารณา ไม่จ าเป็นจะต้องน าเข้าสู่ที่ประชุมมหาเถรสมาคม และเรื่อง
ที่เจ้าคุณพระพิมลธรรมเคยถูกกล่าวหาว่าอาบัติปาราชิกนั้น ฉันได้ร่วมเป็นกรรมการสอบสวนด้วยใน
ครั้งนั้น ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นความจริง จึงได้ตัดสินไปแล้วว่าไม่มีความผิด” (สมเด็จพระวันรัต วัด
โพธิ์, หนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับประจ าวันที่ 1 กันยายน 2509) “...เมื่อพระอาจ ดวงมาลามิได้กระท า
ผิดวินัยสงฆ์ขั้นอุกฤษฏ์ โดยละเมิดอาบัติปาราชิก 4 ข้อดังกล่าว และตนเองยังมีจิตใจมั่นคง มีศรัทธา
แน่วแน่จะเป็นพระภิกษุอยู่ต่อไป ในระหว่างที่ถูกคุมขังก็ยังปฏิญาณตนเป็นภิกษุอยู่เช่นนี้ ตามหลัก
ทางวินัยพุทธบัญญัติ ถือว่าพระภิกษุที่อยู่ในฐานะเช่นนั้น ไม่ขาดความเป็นพระภิกษุพุทธสาวก 
เช่นเดียวกับกรณีที่พระภิกษุในสมัยพุทธกาลถูกโจรปล้นเอาผ้าจีวรไป หรือเปลือยกายลงอาบในล าธาร
กลางป่า หรือตัวอย่างในพระไตรปิฎกอ้างถึงพระอุบลวรรณเถรี ถูกคนอันธพาลข่มขืนช าเรา  
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ซึ่งพระพุทธเจ้ามีพุทธด ารัสว่าพระอุบลวรรณเถรีไม่ได้ขาดจากภาวะแห่งภิกษุณี เพราะตนเองไม่ได้มี
จิตก าหนัด ไม่มีจิตยินดีในกามคุณ แต่ถูกบุคคลอ่ืนข่มขืน เมื่อว่าตามหลักพุทธบัญญัติดังกล่าวนี้ กรณี
ของพระอาจตามพฤติการณ์ที่ปรากฏ จึงถือได้ว่า ถึงจะถูกเปลื้องจีวรออก ถูกบังคับให้สึก เมื่อตนเองไม่
ยอมสึกก็ยังไม่สิ้นภาวะความเป็นพระภิกษุ เพราะความเป็นพระภิกษุไม่ได้อยู่ที่ผ้าจีวรอย่างเดียว แต่อยู่
ที่ศรัทธาความสมัครใจ พร้อมทั้งการปฏิบัติตามพระวินัยของภิกษุ...” (ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) พร้อมการต่อสู้รวมเวลากว่า 21 ปี จนกระทั่งได้รับการคืน สมณศักดิ์ชั้นยศดังเดิม 
และการคืนต าแหน่งหน้าที่เจ้าอาวาสที่ท่านเคยด ารงต าแหน่งและได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น
สมเด็จพระราชาคณะและผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชก็ตาม แต่ทั้งหมดได้เคยเกิดขึ้นและเป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์พุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์ในประเทศไทยว่า “พระพิมลธรรม” ถูก
จับสึกและขังคุกอีกรูปหนึ่งในประวัติศาสตร์คณะสงฆ์ไทย  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาการผลิตซ้้าความเป็นชาติพันธุ์ของชาติพันธุ์โส้ (So) 
ผ่านประเพณีงานเทศกาลโส้ร้าลึก ในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร(Kusuman District, 
Sakon Nakhon) โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผ่านการเก็บข้อมูลภาคสนาม การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือท้าความเข้าใจข้อมูลรวมถึงภาพเชิงลึกของ
ปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่า การผลิตซ้้าความเป็นชาติพันธุ์โส้ เพ่ือบ่งบอกอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของ
ตน เกิดขึ้นผ่านกระบวนการคัดสรรและน้าเสนอจัดวางตัวตนทางชาติพันธุ์ ผ่านงานประเพณีและ
พิธีกรรมต่างๆ ของตน ภายในงานกิจกรรมเทศกาลโส้ร้าลึก ซึ่งประเพณีที่ถูกเลือกน้าเสนอภายในงาน 
จะเป็นประเพณีที่มีลักษณะแตกต่างจากกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืนๆ ในพ้ืนที่โดยรอบ เช่น การแสดงโส้ทั่งบั้ง 
ประเพณีการเหยา ประเพณีการเกิด ประเพณีการแต่งงาน (เจี้ยะสล่า) พิธีซากระมูจ และพิธีกรรมอะ
เอียงดง 

อย่างไรก็ตาม การผลิตซ้้าของชาติพันธุ์โส้ที่ถูกน้าเสนอ ภายในประเพณีกิจกรรมงานโส้ร้าลึก
กลับมีรูปแบบการน้าเสนอตัวตนทางชาติพันธุ์ เนื่องจาก ในพ้ืนที่ประเพณีเทศกาลโส้ร้าลึก เป็นพ้ืนที่
ของการผลิตซ้้าอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ที่เริ่มต้นขึ้นในระดับพ้ืนที่ของหน่วยงานรัฐ ภายใต้การสร้างลักษณะ
ที่แตกต่างของพ้ืนที่การปกครอง เพ่ือฉวยใช้และน้าเสนอความแตกต่างของพ้ืนที่ตนภายใต้การน้าเสนอ
วัฒนธรรมของผู้คนในพ้ืนที่ ดังนั้น นอกจากประเพณีกิจกรรมงานโส้ร้าลึกจะผลิตซ้้าอัตลักษณ์ทาง  
ชาติพันธุ์ของคนในพ้ืนที่แล้ว งานประเพณีดังกล่าว ยังเป็นเครื่องมือของหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ใน
การแสดงตัวตนเพ่ือเข้าถึงทรัพยากรอีกทางหนึ่ง 

                                                           
1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  e - mail: Phooriphoom@gmail.com 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 
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ค าส าคัญ: โส้, ชาติพันธุ์, การผลิตซ้้า, พิธีกรรม และโส้ร้าลึก 
 
Abstract 

This article investigates the reproduction of ethnic identity of “Soh” ethnic group 
through traditional event entitled “the remembrance of Soh” in Kusuman District, Sakhon 
Nakhon Province. Qualitative methodological approach was implemented in the study, and 
research instruments were participatory observation, non-participatory observation,and in-
depth interview, in order to understand social phenomenon in deeply details. 

The results found that the reproduction of Soh ethnicity represented ethnic identity 
through theprocess of selecting and presenting ethnic identity through its traditions and 
rituals. The traditions, chosen for the remembrance event, were quite different from other 
ethnic groups in the surrounding area. For instance, the Soh Tung Bung performance, the 
Yau ritual, the birth tradition, the wedding tradition (Jiasala), the Sa KraMujritual, andthe A- 
Eang Dong ritual. 

However, the reproduction of Soh ethnic groupthat presented in the remembrance 
event had performed their own ethnic identity. It was found that the event was an ethnic 
reproductive space using by the state at local level. The state used an event to represent 
its administrative area, where embedded in the ethnic event, and presented the differences 
of their spaces. Moreover, the event was used by the state at local level, as a tool, to 
identify themselves to access resources. 
 
Keywords: So, Ethnic, Reproduction, Rite and So - recapture in Kusuman District 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [93] 

บทน า 
ชาติพันธุ์โส้3 เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่ง ในกลุ่มตระกูลภาษากลุ่มออสโตเอเชียติก สาขามอญ - 

เขมร (เอกวิทย์ จิโนวัฒน์, 2526) ที่ถูกผนวกรวมในอยู่ในรัฐไทย หลังการอพยพและการถูกกวาดต้อน
หลายครั้ง ยุคสร้างบ้านแปงเมืองและกวาดต้อนพลเมือง จากฝั่งซ้ายของฝั่งแม่น้้าโขงเข้าสู่ดินแดนรัฐ
สยาม โดยเฉพาะในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีการอพยพครั้งใหญ่หลังจากสงครามการปราบ
กบฏเจ้าอนุวงศ์ในปี พ.ศ.2369 (สุรัตน์ วรางค์รัตน์, 2524) โดยกระจายถิ่นฐานอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ 
อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอต่างๆ ในจังหวัดนครพนม เช่น อ้าเภอโพนสวรรค์ พะทาย 
นาขมิ้น ปากปลา ท่าอุเทน ดงหลวง แต่บริเวณที่มีกลุ่มชาติพันธุ์โส้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น คือ ใน
บริเวณพ้ืนที่ อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องถิ่นฐานดั้งเดิมของชาติพันธุ์โส้ก่อนอพยพเข้าสู่ประเทศไทย 
พบว่า มีการกล่าวถึงถิ่นฐานดังเดิมของชาติพันธุ์โส้หลายส้านวนที่แตกต่าง อันสืบเนื่องมาจากไม่มี
หลักฐานที่แน่ชัดถึงพ้ืนที่ถิ่นฐานเดิมของชาติพันธุ์โส้ในพ้ืนที่ต้นทาง (Raymond S. Kania and 
Siriphan Hatuwong Kania, 1979) โดยในการลงพ้ืนที่ศึกษาเพ่ือศึกษาถิ่นต้นทางของกลุ่มชาติพันธุ์โส้
พบว่า ชาติพันธุ์โส้มีความเชื่อเรื่องถิ่นก้าเนิดต้นทางร่วมกันว่า กลุ่มตนเป็นกลุ่มที่อพยพโยกย้ายมาจาก
ทางฝั่งซ้ายของแม่น้้าโขง  

อย่างไรก็ตามมีงานการศึกษาถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์โส้หลายเล่ม ที่พยายามกล่าวถึงถิ่นที่
อยู่อาศัยดั้งเดิมของชาติพันธุ์โส้ ว่าชาติพันธุ์โส้น่าจะมีถ่ินฐานดั้งเดิมอยู่ในหลายพ้ืนที่ เช่น เมืองมหาชัย
ในแขวงค้าม่วน และแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (วิรงรอง มงคลธรรม, 
2554) เมืองภูวดลสอางค์ เมืองพิน เมืองนอง เมืองวัง - อ่างค้า และเมืองตะโปน (ธวัชชัย ไพใหล, 2554; 
ศรีสุข ผาอินทร์, 2554) หรือการกล่าวถึงแขวงอัตปือในฐานะของพ้ืนที่ต้นทางของชาติพันธุ์โส้ (พิฆเนศ 
อิศรมงคลรักษ,์ 2556) เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่มักจะมีการกล่าวถึงพ้ืนที่ต้นทางของชาติพันธุ์โส้ว่า มา
จากพ้ืนที่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้้าโขง (Erik Seidenfaden, 1943 อ้างใน สุรัตน์ วรางรัตน์, 2524) 

ในปัจจุบันคาดว่ามีชาติพันธุ์โส้อาศัยอยู่ในประเทศไทยประมาณ 70,000 คน และอาศัยอยู่ใน
เขตพ้ืนที่ประเทศ สปป.ลาว ประมาณ 80,000 คน (ยงยุทธ บุราสิทธิ์, 2551) โดยชาติพันธุ์โส้ในประเทศ
                                                           
3 กลุ่มชาติพันธุ์ “โส้” เป็นกลุ่มที่ถูกเรียกด้วยช่ือที่หลากหลายเช่น โส้ โซ่ หรือ กะโส้ เป็นต้น แต่โดยทั่วไปชาติพันธุ์โส้
ในพื้นที่การศึกษาจะใช้ค้าเรียกขานตัวเองโดยใช้ค้าว่า “โส้” เป็นหลัก ซึ่งแตกต่างจากในการเรียกช่ือกลุ่มชาติพันธุ์
ดังกล่าวของรัฐ ที่ระบุการเรียกขานกลุ่ม “โส้” ว่า “กะโส้” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน ที่เขียนระบุช่ือชาติ
พันธุ์ดังกล่าวว่า “กะโส้” ซึ่งในกรณีนี้ท้ามีผู้เข้าใจผิดคิดว่าชาติพันธุ์โส้เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกับชาว “โส้ง” ใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ นครปฐมและสุพรรณบุรี โดยในบทความนี้จะใช้การเขียนและการเรียกถึงกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
ศึกษา ตามการออกเสียงท้องถิ่นและการเรียกขานนามตนเองว่า “โส้” 
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ไทยได้อาศัยกระจายตัวอยู่ตามพ้ืนที่ต่างๆ ในภาคอีสาน เช่น ที่อ้าเภอโส้พิสัย จังหวัดบึงกาฬ อ้าเภอ 
ท่าอุเทน อ้าเภอปลาปาก อ้าเภอศรีสงคราม อ้าเภอโนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อ้าเภอกุสุมาลย์ อ้าเภอ
พรรณานิคม จังหวัดสกลนคร อ้าเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และ
พ้ืนที่ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร อ้าเภอดอนตาล อ้าเภอค้าชะอี อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหารเป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  1  แผนทีก่ลุม่ชาติพันธุ์ในประเทศไทย โดยในพื้นที่วงกลมแสดงถงึพื้นที่ท่ีชาติพันธุ์โส้กระจายตัวอาศยัอยู่
ดัดแปลงจากแผนที่ตระกูลภาษาในประเทศไทย จัดท าโดย ศูนยม์านุษยวทิยาสิรนิธร 

 
การอพยพของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ เข้ามาในพื้นที่ดินแดนฝั่งขวาของแม่น้้าโขง เริ่มต้นในช่วง

หลังจากการปราบปรามกบฏเจ้าอนุวงศ์ โดยหลังจากเสร็จสงครามได้มีการกวาดต้อนผู้คนจากทางฝั่ง
ซ้ายของแม่น้้าโขง ให้ข้ามแม่น้้าโขงเข้ามาตั้งบ้านเมืองในบริเวณทางฝั่งขวาของแม่น้้าโขง การกวาด
ต้อนอพยพผู้คนภายหลังการปราบปรามกบฏเจ้าอนุวงศ์ครั้งนี้ ท้าให้กลุ่มชาติพันธุ์โส้ได้เข้ามาตั้ง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [95] 

บ้านเรือนอยู่อาศัยอยู่ในบริเวณที่ปัจจุบันเรียกว่า บ้านหนองสิม บริเวณห้วยขมาน เมืองกุสุมาลย์ใน
สมัยต่อมา 

วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงที่เกิดค่อนข้างมาก โดยเห็นได้
จากเกี่ยวกับชาติพันธุ์โส้หลายเรื่องอย่าง ในงานการศึกษาเรื่อง “ชาติพันธุ์โส้” ของ ยงยุทธ บุราสิทธิ์ 
ในปี พ.ศ.2551 พบว่า ในปัจจุบันกลุ่มชาติพันธุ์โส้มีการอพยพโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นและแต่งงานกับคน
ต่างถิ่นเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะการอพยพเข้าไปท้างานในกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตามเมืองใหญ่ ท้า
ให้ประชากรชาวโส้ส่วนหนึ่งรับเอาวัฒนธรรมที่แวดล้อม หรือตามแบบสมัยนิยมมาใช้ในวิถี
ชีวิตประจ้าวันรวมทั่งบุตรหลานที่เกิดมาใหม่ ไม่ต้องการให้ผู้ใหญ่เรียกว่า “โส้” และเลิกพูดภาษาโส้
ตามบรรพบุรุษของตัวเองเพราะเกรงการดูถูกเหยียดหยามจากคนกลุ่มใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญ
ประการหนึ่งที่ส่งผลให้วัฒนธรรมและประเพณีท่ีแสดงถึงความเป็นโส้ถูกกลืนหายไปในทางวัฒนธรรม 

ขณะเดียวกันในส่วนของประเพณีอ่ืนๆ อย่างเช่น ประเพณีการแต่งงาน หรือ ประเพณี “เจี้ยะ 
สล่า” ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยในงานการศึกษาของ ศุภลักษณ์ นิลทะราช ในปี พ.ศ.2537 
เรื่อง “ประเพณีเจี๊ยะสล่าของชาวกะโซ่บ้านพังแดง ต้าบลพังแดง อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร” 
พบว่า ในปัจจุบันองค์ประกอบและขั้นตอนของงาน “เจี๊ยะสล่า” มีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต 
อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรับวัฒนธรรมอ่ืนๆ เข้ามาผสม ท้าให้ “เจี๊ยะสล่า” ในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลง 

ปรากฏการณ์เช่นนี้ท้าให้เกิดกระบวนการการอนุรักษ์ความเป็นชาติพันธุ์โส้ไว้ โดยกระท้าผ่าน
กิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่น การสร้างพิพิธภัณฑ์ไทยโส้ การตั้งชมรมคนรักดนตรีอ้าเภอ
กุสุมาลย์ การตั้งคณะร้าโส้ทั่งบั้งไป หรือ การตั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชนคนไทยโส้ เป็นต้นโดย
ในบทความชิ้นนี้ให้ความสนใจกับประเพณีเทศการโส้ร้าลึก ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหลักที่มุ่ง
น้าเสนออัตลักษณ์ความเป็น “โส้:กุสุมาลย์” ในฐานะพ้ืนที่ของชาติพันธุ์ที่แตกต่าง 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษากระบวนการสร้าง
และผลิตซ้้าพรมแดนชาติพันธุ์โส้ ผ่านประเพณีโส้ร้าลึก โดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ในการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม เพ่ือท้าความเข้าใจประเด็นการวิจัยให้ชัดเจน เข้าถึงข้อมูลบริบทเบื้องต้นรวมถึงภาพเชิงลึก
ของปรากฏการณ์ท่ีก้าลังศึกษา ส้าหรับเหตุผลที่ใช้รูปแบบการวิจัยดังกล่าว เนื่องจากในการศึกษาด้วย
วิธีเชิงคุณภาพจะท้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจง 
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ท้าให้เห็นพลวัตของความสัมพันธ์ของผู้คนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการสร้างและผลิตซ้้าอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์โส้ ผ่านประเพณีโส้ร้าลึกในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง 

โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธีการ คือ หนึ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
เอกสารจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึง
องค์ความรู้ และแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางชาติพันธุ์ และวัฒนธรรมชาติพันธุ์โส้ 
และสอง การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากปรากฏการณ์จริง 
ทั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ส้าหรับในส่วนของการวิเคราะห์ใช้วิธีการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เชิง
คุณภาพหลายวิธีการร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถสะท้อนความ
เป็นจริงของปรากฏการณ์ได้มาที่สุด ประกอบด้วย การจ้าแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
เอกสารทุติยภูม ิ
 
ผลการศึกษา 

การพยายามอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ เริ่มต้น
ขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณปี พ.ศ.2524 โดยนายสุวัฒน์ แสงสุทธิเศรษฐ์ นายอ้าเภอกุสุมาลย์ได้ร่วมมือ
กับชาวอ้าเภอกุสุมาลย์ก่อสร้าง “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยโส้” ขึ้นเพ่ือรวบรวม จัดแสดง และอนุรักษ์
เครื่องมือเครื่องใช้ในการด้ารงชีพ เพ่ือให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษา โดยได้จัดสร้างขึ้นในบริเวณหน้าที่ว่าการ
อ้าเภอกุสุมาลย์ และเปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2525 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  2  ศูนย์วัฒนธรรมไทยโส้ อ าเภอกุสมุาลย์ จังหวดัสกลนคร 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [97] 

ขณะเดียวกันในกิจกรรมการเปิด “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยโส้” ยังได้มีการจัดงานเทศกาลโส้
ร้าลึกขึ้นเป็นครั้งแรกในวันดังกล่าว เพ่ือรักษาไว้และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ของกลุ่มชาติ
พันธุ์โส้ ซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงพิธีกรรมต่างๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ ซึ่งต่อมาอ้าเภอกุสุมาลย์ได้
ถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันจัดงานเทศการโส้ร้าลึก ซึ่งถือเป็นงานประเพณีประจ้าปีของอ้าเภอกุสุมาลย์ 
โดยงานดังกล่าวจะจัดหลังวันที่กลุ่มชาติพันธุ์โส้ท้าพิธีการเหยา การเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ และสู่ขวัญ
เจ้าขวัญเรือนจริงหนึ่งวัน คือวันขึ้น 3 ค่้า เดือน 3 ทุกปี 

งานเทศกาลโส้ร้าลึกในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ ถือว่าเป็นงานเทศกาลทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์โส้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยงานเทศกาลดังกล่าวเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี “งาน
เทศกาลโส้ร้าลึก” ที่จัดขึ้นในอ้าเภอกุสุมาลย์ มีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 4 ข้อ คือ หนึ่ง เพ่ือเป็น
การอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทโส้กุสุมาลย์ให้คงอยู่สืบไป สอง เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทโส้กุสุมาลย์ให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย สาม เพ่ือน้ารายได้ส่วนหนึ่งไปปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ให้มีมาตรฐานดียิ่งขึ้น และ สี่ 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักวัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ที่ถือปฏิบัติมาเป็นระยะเวลานานสร้าง
ความสัมพันธ์ปรองดองในหมู่ชนเผ่าต่างๆ ในภาคอีสานให้มีความสามัคคี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่  3  ภาพประชาสมัพันธ์งานโส้ร าลึก 
ที่มา: http://tototourism.blogspot.com/2016/02/35-11-13-2559.html 
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รูปแบบประเพณีและกิจกรรมการจัดงานเทศกาลโส้ร าลึก  
งานโส้ร้าลึกอ้าเภอกุสุมาลย์ เป็นงานของชาติพันธุ์โส้ที่จัดขึ้น ในวันขึ้น 4 ค่้า เดือน 3 เป็น

ประจ้าปีทุกปีโดยบรรยากาศภายในงานจะเป็นการจัดกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ ของกลุ่ม
ชาติพันธุ์โส้ อย่างเช่น การแสดงพิธีกรรมการเหยา การแสดงโส้ทั่งบั่ง การแสดงการร้าลายกลอง ขบวน
แห่เจ้าเมืองกุสุมาลย์ การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม ตลอดทั้งการออกร้านขายของต่างๆ 

โดยจุดเด่นภายในงานจะเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมเฉพาะของชาติพันธุ์โส้ ซึ่งประกอบไป
ด้วย 5 กิจกรรมหลักทางวัฒนธรรม คือ หนึ่งการแสดงการเหยา ซึ่งเป็นพิธีกรรมทางความเชื่ออย่างหนึง่ 
กระท้าโดยการเชิญแถนหรือผีฟ้าเข้ามาสิงร่างของแม่หมอ (หมอเหยา นางเทียม หรือหมอทรง) เพ่ือ
บ่งชี้ว่าผู้ป่วยนั้นเจ็บป่วยด้วยสาเหตุใด และแนะน้าวิธีแก้ว่าต้องท้าอย่างไร ในพิธีกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น
จากความเชื่อของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ ที่เชื่อว่าสาเหตุการเกิดขึ้นของโรคบางโรคเกิดจากการที่วิญญาณรา้ย 
ซ่ึงเป็นมูลเหตุที่ท้าให้คนเกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งวิญญาณร้ายเหล่านี้เกิดจากผู้เรียนทางไสยศาสตร์ด้าน
ต่างๆ และเมื่อผู้เรียนทางไสยศาสตร์ถึงแก่กรรม วิญญาณของผู้เรียนทางไสยศาสตร์ก็พเนจรเร่รอนหาที่
อยู่อาศัย บางครั้งจะใช้วิญญาณเข้าสิงผู้คนก่อให้เกิดอาการการเจ็บป่วยเกิด ซึ่งหากอาการการเจ็บป่วย
เกิดขึ้นจากวิญญาณของผู้เรียนทางไสยศาสตร์ อาการเจ็บป่วยจะไม่สามารถรักษาให้หาได้ และ
จ้าเป็นต้องรักษาอาการการเจ็บป่วยด้วยการเหยา โดยให้หมอเหยาเป็นผู้สื่อสารกับวิญญาณที่เป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วย เพ่ือประนีประนอมท้าความเข้าใจระหว่างวิญญาณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
คนที่ยังมีชีวิต 

โดยในพิธีการเหยา หมอเหยาจะเริ่มบูชาครูก่อน แล้วร้าเชิญผีลง หรือเรียกผีให้มาเข้าทรง 
เพ่ือจะได้ถามว่าคนป่วยนั้นป่วยด้วยเหตุอะไร เมื่อผีเข้ามาทรงและจะมีการแต่งตัวให้หมอเหยาใหม่ คือ 
ถ้าผีเข้ามาทรงนั้นเป็นผีเงือก ผีงู หมอเหยาจะน้าผ้าแดงมัดศีรษะ ถ้าเป็นผีป่ามาสิงหรือผีบ้านธรรมดา
หมอเหล่าจะมัดศีรษะด้วยฝ้าย เหน็บดอกไม้ ถ้าเป็นผีนักมวยใช้ผ้าแดงมักศีรษะเช่นกัน แต่เวลาร่ายร้า
หมอเหยาจ้าก้ามือคล้ายอาการชกมวย หมอเหยาจะร้องร้าไปตามท้านองแคน 

การเหยาช่วงนี้ใช้เวลานาน แล้วแต่ผีจะบอกให้แก้ไขอย่างไร ซึ่งก็ข้ึนอยู่กับคนป่วยนั้นท้าอะไร
ผิดและต้องท้าตามผีบอกด้วย นอกจากรณีท่ีไม่สามารถท้าได้ในเวลานั้นก็จะบนบานไว้ ในกรณีท่ีท้าพิธี
เหยาไปแล้วโรคภัยไม่ยอมออกจากร่างผู้ป่วย หมอเหยาจะท้าพิธีกวาดออกไป โดยให้ผู้ป่วยนอนหัน
ปลายเท้าไปยังทิศตะวันตก แล้วใช้ใบน้อยโหน่งจุ่มน้้า แล้วกวาดจากศีรษะไปทางปลายเท้า ถ้าผีหรือ
โรคภัยนั้นดื้อไม่ยอมออกไปหมอเหยาจะใช้ดาบท้าพิธีกวาดออก หมอเหยาจะเชิญขวัญผู้ป่วยให้มาอยู่
กับเนื้อกับตัว แล้วเหยาลา หรือที่ภาษาหมอเยาเรียกว่า “ม้วนผีขึ้นหิ้ง” เมื่อเสร็จพิธีเหยาแล้วจะผูก
ข้อมือให้ผู้ป่วย โดยให้หมอเหยาผูกก่อน ตามด้วยญาติพ่ีน้องใช้ผูกข้อมือที่อยู่ในส้ารับคาย พร้อม 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [99] 

อวยพรให้หายวันหายคืน มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป ต่อจากนั้นจึงมีการ “ปงคาย” (ปลงคาย) หมอ
เหยาบางรายอาจรักษาด้วยการใช้ฝ่าเท้าอังไฝแล้วไปเหยียบที่ร่างของผู้ป่วย 

สองการเล่น “สะลา” หรือ โส้ทั่งบั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในพิธีกรรมส้าคัญของชาวโส้  ซึ่งค้าว่า “โส้ทั่ง
บั้ง” มาจากค้าว่า “โส้” ค้าว่า “ทั่ง” และค้าว่า “บั้ง” มารวมกันซึ่งค้าว่า “โส้” หมายถึง ชาวไทโส้  ส่วน
ค้าว่า ทั่ง แปลว่า กระทุ้ง หรือกระแทก ค้าว่าบั้ง หมายถึงปล้องหรือกระบอกไม้ไผ่ ซึ่งพิธีกรรมโส้ทั่งบั้ง
การแสดงที่ว่าด้วยการบูชาผีบรรพบุรุษเพ่ือความอยู่เย็นเป็นสุข ตามความเชื่อของชาติพันธุ์โส้ โดยใน
การแสดงโส้ทั่งบั้งในงานโส้ร้าลึกจะเป็นการร่ายร้าประกอบเพลงของนักแสดงหญิงกลางลานการแสดง
ภายหลังจากการแสดงการเหยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  4  การแสดงโส้ทั่งบั้งในงานประเพณโีส้ร าลึก 
ที่มา: http://kusuman.sakonnakhon.doae.go.th/sorum.htm 

 
ซึ่งโดยแต่เดิมการทั่งบั้งจะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมส้าคัญๆ ของชาติพันธุ์โส้ อย่างเช่น พิธี

การเหยา พิธีเจียสะลา พิธีแซงสนามโดยการทั่งบั้งจะเป็นการให้จังหวะเพ่ือประกอบในพิธีกรรมต่างๆ 
โดยในการประกอบพิธีแต่เดิมจะมีผู้ร่วมพิธีอย่างน้อย 8 คน เป็นผู้ร้า และมีชาย 2 คน ถือบั้ง (กระบอก
ไม้ไผ่) ขนาดยาว 3 ปล้อง เดินเวียนซ้ายประกอบในวงร้า โดยฝ่ายชายจะกระทุ้งบั้งลงพ้ืนตามจังหวะ
ดนตรีที่บรรเลง ฝ่ายหญิง 2 คน จะเป็นผู้ถือจานข้าวสารกับไข่ดิบ พร้อมกับขวดเหล้าเดินน้าผู้ร่วมพิธี
คนอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามในการแสดงโส้ทั่งบั้งในงานประเพณีโส้ร้าลึกพบว่า การแสดงโส้ทั่งบั้งดังกล่าว
เป็นการแสดงที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นท่าฟ้อนร้ามาตรฐานโดยนายสุวัฒน์ แสงสุทธิเศรษฐ นายอ้าเภอ
กุสมุาลย์ ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและสนับสนุนให้มีการคิดประดิษฐ์ท่าร้าขึ้น โดยมอบหมายให้ครูและข้าราชการ
กองการศึกษาธิการช่วยกันคิดประดิษฐ์ท่าร้าขึ้น ซึ่งมีท่าร้าด้วยกันทั้งหมด 7 ท่า คือ 1. ท่าเชิญผีฟ้า 2. 
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ท่าส่งผีฟ้า 3. ท่าทั่งบั้ง 4. ท่าถวายแถน 5. ท่าถวายดอกไม้ 6. ท่าเกี่ยวแขนร้า 7. ท่าเลาะตูบ (นัยน์ปพร 
ชุติภาดา, 2552) 

สาม ประเพณีการแต่งงาน หรือ เจี้ยะ สล่า ซึ่งเป็นการจ้าลองประเพณีการแต่งงานในอดีตตาม
ประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ โดยเจี๊ยะสล่าหรือการแต่งงานจะเริ่มขึ้นหลังจากการที่หนุ่มสาวพอใจรัก
ใคร่กัน ชาวโส้จะให้ล่ามหรือหมอสื่อไปสู้ขอกับฝ่ายหญิง เพ่ือหาฤกษ์ในการจัดพิธีกรรมการแต่งงาน เมื่อ
ตกลงได้ฤกษ์ ฝ่ายชายจะท้าพิธีสักเอาตัวเจ้าสาว โดยไปบ้านของหญิงสาวที่ตนรัก ให้ล่าม 2 คนขึ้นไป
บ้านของฝ่ายหญิง แล้วว่างดาบให้ดาบพิงไว้ที่ฝาเรือนปลายดาบปักลงด้านล่าง โดยหันคมไปทางหมอสื่อ 
สันดาบหันไปทางหิ้งวิญญาณและมุมห้องด้านบน พร้อมกับวาง “ลูกต้ม” (สร้อยลูกประค้า และก้าไร
แขน) แสดงว่าเจ้าบ่าวไปสักเอาเจ้าสาวไปบ้านตามประเพณีแล้ว โดยในรุ่งเช้าวันต่อมาล่ามของฝ่ายชาย
จะน้าถ้วย 2 ใบ ไก่ 2 ตัว (ตัวผู้กับตัวเมีย) เทียนและดอกไม้อย่างละ 1 คู่ ไปขอขมาและบอกญาติฝ่าย
เจ้าสาวว่า เจ้าสาวไปอยู่บ้านฝ่ายชายฉันสามีภรรยากันแล้ว พร้อมกับน้าเงิน 3 บาท มาไถ่ดาบคืน 

แต่ในกรณีที่แต่งงานเป็นไปในแบบที่ฝ่ายชายต้องไปอาศัยอยู่บ้านฝ่ายหญิง พิธีกรรมการ
แต่งงานจะท้าโดยวิธีแตกต่างกันไป คือ เมื่อชายหญิงมีความรักต่อกันเป็นที่แน่นอนแล้ว ชายคนรักจะ
ไปอยู่บ้านฝ่ายหญิงโดยไม่กลับบ้านของตน ไม่ว่าฝ่ายหญิงจะท้างานใดๆ ชายจะร่วมท้าทุกอย่างไป แล้ว
หลับนอนที่บ้านฝ่ายหญิงการนอนนี้ไม่ว่าจะนอนกับหญิงฉันสามีภรรยาหรือนอนคนละแห่งภายในบ้าน
นั้นก็ตาม แต่ถ้าทั้งสองเป็นไปในทางรักกันชอบกัน และหากได้รับค้าตอบจากฝ่ายชายว่ามีความรักและ
ชอบกันกับฝ่ายหญิง พ่อแม่ฝ่ายหญิงก็ต้องบอกพ่อแม่ฝ่ายชาย เพ่ือให้เรียกลูกชายกลับคืนฝ่ายชายจะ
ปฏิเสธไม่ยอมกลับ (แต่หากฝ่ายชายกลับบ้านจะถูกฝ่ายหญิงไหมตามต้องการ) จนกว่าจะถึง 3 วัน จึง
จะกลับบ้านได้โดยไม่ถูกปรับ ต่อจากนั้นจึงหาผู้ใหญ่ปละหมอสื่อไปสู่ขอตกลงสินสอดและก้าหนดฤกษ์
วันแต่งงานกันต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่  5  การจัดแสดงพิธีกรรมการเจี๊ยะลาในงานวันโสร้ าลึก 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [101] 

สี่ ประเพณีพิธีซากระมูจ หรือ แซงกะมูลในภาษาโส้ ค้าว่า ซาง หรือ แซง แปลว่า แบบแผน 
ส่วนค้าว่า กระมูจ หรือ กะมูล แปลว่า ผี (ชาวโส้อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เรียกผีว่า “กระมูจ”) 
พิธีซางกระมูจ จึงเป็นพิธีในการจักการเรื่องผีให้เป็นระเบียบแบบแผน ก่อนที่จะน้าไปฝัง หรือเผา
เนื่องจากชาวโส้เชื่อว่าคนตายยังเป็นผีดิบที่มีอันตรายค่อนข้างร้ายแรงต่อญาติ และคนอ่ืนๆ จึงต้องท้า
พิธีซางกระมูจ เพ่ือให้ผีดิบกลายเป็น “ผีสุก”เสียก่อนเพ่ือจะได้เป็นผีเรือนเข้ากับบรรพบุรุษ และมา
ช่วยเหลือลูกหลานให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขได้ ผู้ร่วมพิธีจะเป็นญาติร่วมตระกูลเดียวกัน ประมาณ 
4 - 10 คน เดินรอบโลงศพจ้านวน 3 รอบ เริ่มจากการวนรอบโลงศพ โดยขณะที่เดินจะใช้มีดหรือเหล็ก
แหลมส้าหรับเคาะ ฆ้อง กลองเล็ก และพังฮาด (คือฆ้องเล็ก ไม่มีปุ่มนูนตรงกลาง) ตีสลับกันไปพร้อม
กันส่งเสียงร้องเฮะๆๆๆ และทุกคนจะจับก้านกล้วยไว้ หลังจากวนรอบโลงศพแล้วท้าพิธีตัดต้นกล้วย 
เป็นการตัดขาดจากกันระหว่างผีกับคน จากนั้นจึงน้าศพไปฝังหรือเผาในป่าช้า และผู้ที่ไปร่วมพิธีต้องมี
มีดหรือพร้าติดตัวไป ถ้าใครไม่มี เมื่อกลับมาผีจะเข้าท้าอันตรายได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6  การแสดงพิธีแซงกะมลูในงานวันโสร้ าลึก 

 
ห้า ประเพณีพิธีกรรม “อะเอียงดง” ค้าว่า “อะเอียงดง” หากแปลตามศัพท์ คือ ท้าบ้านเรือน

ให้ปลอดโปร่ง หรือท้าบ้านเรือนให้สว่างไสว หรือประเพณีการเกินข้าวใหม่ของชาวโส้ โดยบรรพบุรุษโส้
สอนลูกและปลูกฝังลุกหลานเรื่องความกตัญญูรู้พระคุณไว้เป็นหลัก แต่เพ่ือให้ลูกหลานมีความย้าเกรง
เชื่อฟังง่ายขึ้น จึงอ้างว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายาย พ่อแม่พ่ีน้องทั้งหลายหลังจากล้มหายตายจากแล้วไม่ได้
ไปไหน ต้องท้าพิธี “อะล็อกกะมูจ” มาไว้ ณ “แจเฮือน” (มุมห้องในบ้าน) จึงท้าให้มองว่าชาวโส้นับถือ
ผีเป็นหลัก ซึ่งความจริงแล้วเป็นการนับถือ “พระคุณ”นั้นเอง 
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พิธีอะเอียงดงนี้เป็นอีกประเพณีหนึ่งที่แสดงออกถึงความยึดมั่นกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ พ่อ แม่ 
เป็นประเพณีที่ท้าในช่วงข้าวก้าลังออกรวงระหว่างเดือน 10 ลูกหลานจะไม่ยอมกินข้าวใหม่ก่อนโดย
เด็ดขาด ต้องท้าพิธีน้าข้าวใหม่มาครอบหรือท้าพิธีเลี้ยงบอกกล่าว คือน้ามาเลี้ยง “คุณพ่อคุณแม่” 
เสียก่อนแล้วลูกหลานจึงจะกินข้าวใหม่กัน โดยเฉพาะผู้ทีรับภาระเป็นผู้ถือคุณ หากสายตระกูลตนเอง
ยังไม่ได้ท้าพิธีนี้ แม้จะรับเชิญไปร่วมเป็นเฒ่าแก่ท้าพิธีที่ในครอบครัวอ่ืนก็ไปร่วมได้ แตะจะกินข้าวใหม่
กับเขาไม่ได้ เพราะถือว่าเป็น “คะล้า” (ข้อห้าม ข้อละเว้น) 

นอกเหนือจากกิจกรรมทางวัฒนธรรมหลักทั้ง 5 อย่าง ประเพณีการเหยา ประเพณีการแสดง
โส้ทั่งบั้ง ประเพณีเจี้ยะสล่า ประเพณีพิธีแซงกะมูล และพิธีอะเอียงดง ภายในงานวันโส้ร้าลึกยัง
ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์โส้ อย่างเช่น การออก
นิทรรศการความรู้เรื่องภาษาโส้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมการทอผ้า การเล่นลายกลอง หรือการจัด
ประกวดธิดาไทโส้ เป็นต้น 

โดยกิจกรรมต่างๆ ในงานจะถูกจัดจ้าแนกความรับผิดชอบการจัดกิจกรรมไปยังองค์การ
บริหารส่วนต้าบลต่างๆ และหน่วยราชการในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ ในฐานะของผู้รับผิดชอบในการ
จัดการแสดงทางวัฒนธรรมนั้นเพ่ือน้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน ซึ่งจากการสอบถามพบว่า การ
กระจายกิจกรรมเช่นนี้เป็นการดึงหน่วยงานในท้องถิ่นให้มีพ้ืนที่ในการแสดงตัวตน และเป็นการ
แสดงผลงานในเชิงวัฒนธรรมของหน่วยงานของตนให้ผู้อ่ืนได้เห็นในเชิงประจักษ์ 

“...การเอานิทรรศการมาร่วมก็เหมือนมาโชว์ว่าเราในฐานะของคนโส้เป็นยังไง มี
ความแตกต่างจากคนอ่ืนๆ ยังไง เป็นความภูมิใจในตัวเรา...ส่วนงานที่เอามาก็เป็นการบอกว่า
ทาง อบต.เราท าอะไรบ้าง คนอ่ืนๆ เค้าจะได้เห็น ว่าเราท างาน...คนอ่ืนจะได้รู้จัก... ” 
(เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุสุมาลย์, (สัมภาษณ์) 12กุมภาพันธ์ 2560) 

“...เราถูกให้รับผิดชอบการจัดขบวน กับออกนิทรรศการในงานเรื่องผีมูล โดยทาง
อ าเภอเค้าจะเรียกประชุมว่าใครรับผิดชอบอะไร แล้วก็ไปท ามาแสดง...มันก็เหมือนแข่งกัน
กลายๆ แต่ละ อบต.ก็ต้องเอามาแสดง...อีกอย่างถ้าเราท าไม่ดีก็อายนายอ าเภอ แล้วไหนจะ
ผู้ว่าอีก มันเป็นการแสดงศักยภาพให้ผู้ใหญ่ดู...” (เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์, 
(สัมภาษณ์) 12 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [103] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  7  การจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรมภายใต้ความรับผดิชอบของหนว่ยงานในพื้นที่อ าเภอกุสมุาลย ์

 
อย่างไรก็ตาม นอกจากภายในงานวันโส้ร้าลึก จะเป็นการจัดแสดงเรื่องราวทางชาติพันธุ์ของ

ชาติพันธุ์โส้ในพื้นที่อ้าเภอกุสุมาลย์ ยังพบว่าภายในงานยังมีการน้าเสนอกิจกรรมต่างๆ ของทาง
หน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนภายในพ้ืนที่การจัดงานวันโส้ร้าลึก อย่างเช่น การออกแสดง
กิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมวังสวนกล้วย การออกนิทรรศการของสหกรณ์การเกษตรกุสุมาลย์ 
นิทรรศการการผสมเทียมของเกษตรอ้าเภอกุสุมาลย์ การออกนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนและ
โรงพยาบาลในพ้ืนที่ เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  8  การออกนิทรรศการและกจิกรรมของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นทีก่ารจัดงานวันโส้ร าลึก 



โส้ร าลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของหน่วยงานรัฐในงานประเพณี 

[104]  ภูริภูมิ  ชมพูนุช / พสุธา  โกมลมาลย์ 

โดยจากการสอบถามพบว่าการที่หน่วยงานหรือห้างร้านต่างๆ ในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์เข้าจัด
กิจกรรมหรือออกนิทรรศการ เป็นเหตุเนื่องมาจากการติดต่อประสานงานจากทางอ้าเภอกุสุมาลย์ซึ่ง
เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานเพ่ือให้กิจกรรมภายในงานวันโส้ร้าลึกมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
ขณะเดียวกันก็เป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรของตนเองกับสาธารณชนให้ได้รับทราบถึงการท้างาน
หรือผลงานที่เกิดขึ้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์มองว่า งานวันโส้ร้าลึกเป็นงานที่มีผูค้น
เข้ามาร่วมงานในจ้านวนที่มาก จึงเหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ผลงานของตน เพ่ือให้เป็นที่รู้จักในวง
กว้างมากขึ้น 

“พ่ีเอานิทรรศการผสมเทียมมาออกบูธ เผื่อคนที่มาเดินเที่ยวดูงานเค้าจะติดต่อ หรือ
เค้าจะได้รู้ว่าเรามีงานแบบนี้ในส านักงาน...คนมันเยอะอย่างปีที่แล้วพ่ีก็ได้สมาชิกใหม่เพ่ิมขึ้น
เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก...ไม่มาก็ไม่ได้นายอ าเภอขอความร่วมมือ แล้วอีกอย่าง
ผู้ว่าก็มา หรือไม่ก็รองผู้ว่ามา มันก็ต้องมา เป็นเหมือนการรายงานผลการด าเนินงานใน
หน่วยงานกับเจ้านายด้วย...” (เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุสุมาลย์, (สัมภาษณ์) 11
กุมภาพันธ์ 2560) 

“...คนเดินเยอะเราก็ต้องมาออกบูธประชาสัมพันธ์เผื่อได้ลูกค้าใหม่ๆ มางานแบบนี้
เราไม่ต้องไปเดินหาลุกค้าเพราะเป้าหมายลุกค้าเราอยู่ในงานอยู่แล้ว อย่างที่มานี้ก็เอาเงินฝาก
ออมทรัพย์ทวีโชคมาโฆษณา ก็ได้หลายคนแล้วนะ งานอย่างนี้มันได้ประโยชน์เรามาช่วยออก
ร้านให้งานมันดูเยอะขึ้น เราก็ได้ประโยชน์ว่าเรามีโอกาสเจอลูกค้าใหม่ๆ เยอะขึ้น” (เจ้าหน้าที่
ธนาคารเพ่ือการเกษตร, (สัมภาษณ์) 13 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
นอกจากภายในงานวันโส้ร้าลึก จะมีการออกนิทรรศการและวิถีชีวิตของชาติพันธุ์โส้ในพ้ืนที่

กุสุมาลย์จากหน่วยงานราชการต่างๆ และการออกนิทรรศการกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของ
ชาติพันธุ์โส้ ที่เป็นเป้าหมายหลักของการด้าเนินการจัดงานแล้วยังพบว่า ภายในงานวันโส้ร้าลึกยังมี
การจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือให้ทางเอกชนเช่าเพ่ือจ้าหน่ายสินค้าอีกเป็นจ้านวนมาก โดยจากการสัมภาษณ์
พบว่าการตัดแบ่งพ้ืนที่ให้เอกชนเช่าเพ่ือจ้าหน่ายสินค้านั้น เป็นไปเพ่ือการหารายได้มาเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดงาน และรายได้ส่วนหนึ่งจะน้าไปใช้ในกิจการของทางอ้าเภอกุสุมาลย์  

“การจัดพ้ืนที่ก็เพ่ือเป็นรายได้ในการจัดงานและน าไปใช้ในงานสาธารณประโยชน์
ต่างๆ ของทางอ าเภอ...ถ้าไม่จัดเราก็ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดงาน อีกอย่างร้านค้าก็
เป็นตัวดึงดูดให้คนอยากเข้ามาร่วมงาน มันสงเสริมกันและกัน...” (เจ้าพนักงานประจ าอ าเภอ
กุสมุาลย์, (สัมภาษณ์) 11กุมภาพันธ์ 2560) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [105] 

“...ไม่มีร้านค้าไม่ไหวหรอก นิทรรศการส่วนใหญ่แสดงครึ่งภาคเช้าก็เสร็จหมดแล้ว 
เหลือแต่ป้ายนิทรรศการมันก็ไม่น่าสนใจ อย่างร้านค้าพวกนี้ก็ช่วยให้งานคึกคักขึ้น แล้วก็เป็น
รายได้ด้วย...” (เจ้าหน้าที่พัฒนการอ าเภอกุสุมาลย์, (สัมภาษณ์) 14 กุมภาพันธ์ 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  9  พื้นที่ท่ีถูกจดัสรรใหเ้ปน็พื้นที่จ าหนา่ยสินคา้ภายในงานวันโสร้ าลกึ 

 
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในงานวันโส้ร้าลึกพบว่า แม้วัตถุประสงค์หลักของการจัดงานจะ

เป็นไปเพ่ือการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และการเผยแพร่วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์โส้ ใน
พ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ แต่ในความเป็นจริงกลับพบว่า ภายในพ้ืนที่การจัดงานกลับแฝงฝังไปด้วย การ
ฉวยใช้ประโยชน์จากการน้าเสนอวัฒนธรรมของชาติพันธุ์โส้จากกลุ่มคนกลุ่มต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
หน่วยงานส่วนการปกครองทั้งในส่วนของท้องที่และท้องถิ่น หน่วยงานราชการอ่ืนๆ ห้างร้านเอกชน 
และกลุ่มพ่อค้า ซึ่งต่างเข้ามาฉวยใช้ประโยชน์จากการน้าเสนอชาติพันธุ์ความเป็นโส้ในพ้ืนที่ โดยอาจ
พิจารณาวิเคราะห์การฉวยใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ชาติพันธุ์ความเป็นโส้ของกลุ่มต่างๆ ได้หลากหลาย
กลุ่ม เช่น กลุ่มหน่วยงานฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่นหน่วยงานที่เข้ามาจัดนิทรรศการ องค์กร
ร้านค้า กระทั้งกลุ่มพ่อค้าที่ออกร้านภายในงาน 

กลุ่มหน่วยงานฝ่ายปกครองท้องที่และท้องถิ่นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกๆ ที่น้าเสนอ
วัฒนธรรมของชาติพันธุ์โส้ในฐานะจุดเด่นของพ้ืนที่ ซึ่งเห็นได้จากการที่นายสุวัฒน์ แสงสุทธิเศรษฐ์ 
นายอ้าเภอกุสุมาลย์ ได้เป็นผู้ริเริ่มน้าเสนอความเป็นชาติพันธุ์โส้ให้โดดเด่นและเป็นภาพแทนในพ้ืนที่ 



โส้ร าลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของหน่วยงานรัฐในงานประเพณี 

[106]  ภูริภูมิ  ชมพูนุช / พสุธา  โกมลมาลย์ 

จากการสร้างพิพิธภัณฑ์ของชาติพันธุ์โส้ขึ้นในพ้ืนที่ พร้อมทั้งเป็นผู้ริเริ่มงานประเพณีโส้ร้าลึกขึ้น ซึ่ง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้การจัดการน้าเสนอของหน่วยงานภาครัฐที่ผลิตซ้้ากันบนพ้ืนที่อาณาเขตที่เขต
การปกครองรับผิดชอบเช่นนี้ ท้าให้ความเป็นโส้ไม่ได้หมายถึงเพียงลักษณะของกลุ่มคนที่เป็นชาติพันธุ์
เท่านั้น เพราะมันได้สร้างความหมายใหม่ให้กับพ้ืนที่ตัวอาณาเขตการปกครองให้ผูกพันกับภาพลักษณ์
ของความเป็นชาติพันธุ์โส้ จนพ้ืนที่และชาติพันธุ์กลายเป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งสะท้อนได้จากค้าพูดติดปาก
ของคนในพ้ืนที่สกลนครและจังหวัดใกล้เคียง ที่ผูกจินตนาการถึงเรื่องพ้ืนที่ตัวอาณาเขตการปกครอง
อย่างอ้าเภอกุสุมาลย์กับความเป็นชาติพันธุ์ที่ว่า “โส้กุสุมาลย์” และหากนึกถึงพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ก็
ต้องนึกถึงความเป็น “โส้”เช่นเดียวกัน 

กระบวนการน้าเสนอความเป็นโส้ของประเพณีโส้ร้าลึกในพื้นที่กุสุมาลย์ จึงไม่ได้ผลิตซ้้า 
อัตลักษณ์เพ่ือบ่งบอกความเป็นโส้ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่เพียงอย่างเดียว เพราะในอีกนัยหนึ่งการเกิดขึ้น
ของประเพณีที่เกิดจ้าเพาะเจาะจงเพียงพ้ืนที่อาณาเขตการปกครองของพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาย์ ก็ไปสร้าง
และผลิตซ้้าอัตลักษณ์ของพ้ืนที่อาณาเขตการปกครองภายใต้การจัดการของท้องที่และท้องถิ่น ให้ความ
เป็นโส้กลายมาเป็นภาพลักษณ์แทนตัวของพ้ืนที่อาณาเขตการปกครองของพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาย์ไป
เช่นกัน ดังเห็นได้จากค้าขวัญของอ้าเภอกุสุมาลย์ที่ว่า “ดินแดนดอกกระเจียว เขียวงามผักหวาน ยอด
อาหารไข่มดแดง แมงแคงจักจั่น ลือลั่นวัฒนธรรมไทโส้” 

การฉวยใช้ความพิเศษของชาติพันธุ์ในลักษณะเช่นนี้ ท้าให้ตัวเขตการปกครองของพ้ืนที่
อ้าเภอกุสุมาย์ มีความโดนเด่นขึ้นมาจากพ้ืนที่อาณาเขตการปกครองอ่ืนๆ และกลายเป็นพ้ืนที่ที่
สามารถดึงดูดงบการท่องเที่ยวพัฒนาได้เป็นจ้านวนมาก ดังสะท้อนได้จากค้าพูดที่ว่า  

“ถ้าอะไรที่เกี่ยวกับโส้พ้ืนที่ของเราจะถูกนึกถึงเป็นอันดับแรก และมันก็ง่ายมากที่
เราจะใช้ความเป็นโส้เป็นตัวดึงดูงบประมาณต่างๆ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมเข้ามาในพ้ืนที่...” 
(เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมอ าเภอกุสุมาลย์, (สัมภาษณ์) 20กุมภาพันธ์ 2560) 

 
ขณะเดียวกัน นอกจากปะเพณีโส้ร้าลึกจะถูกฉวยใช้ให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของพ้ืนที่อ้าเภอ

กุสุมาลย์แล้วนั้น ความเป็นชาติพันธุ์ในโส้ที่ถูกผลิตขึ้นในพ้ืนที่ประเพณีโส้ร้าลึกยังกลายมาเป็นพื้นที่
แห่งทรัพยากร ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนและองค์กรอ่ืนๆ เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากงานประเพณี
ดังกล่าว อย่างเช่นในกลุ่มของ หน่วยงานที่เข้ามาจัดนิทรรศการ ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้ความร่วมมือ
กับทางอ้าเภอแล้วนั้น พื้นที่งานโส้ร้าลึกยังเป็นพ้ืนที่น้าเสนอผลงานการท้างานของตน และเป็นพ้ืนที่
แสวงหาลูกค้าและเครือข่ายท่ามกลางผู้คนผู้เข้ามาร่วมในงานกิจกรรมโส้ร้าลึกซึ่งนัยนี้คงไม่แตกต่าง
จากกลุ่มพ่อค้าที่ต่างก็เข้ามาอาศัยงานประเพณีในฐานะของพ้ืนที่ขายสินค้า และยังไม่นับรวมไปถึงการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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เดินเที่ยวงานเพ่ือซื้อขายสินค้าของคนไทโส้ ที่มุ่งหมายกับการจับจ่ายซื้อของมากกว่าการเฉลิมฉลอง
และภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตน 
 
สรุป 

ความหลากหลายของการใช้ประโยชน์จากกิจกรรมงานโส้ร้าลึกท่ีเกิดขึ้น เป็นผลที่เกิดขึ้น
สืบเนื่องจากกลุ่มผู้คนที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ที่หลากหลายซึ่งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจึงไม่อาจท้าให้เรา
กล่าวได้ว่าประเพณีทางชาติพันธุ์ เป็นเพียงกระบวนการการสร้างและผลิตซ้้าพรมแดนทางชาติพันธุ์
ของผู้คนในชาติพันธุ์ เพราะในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเพณีโส้ร้าลึก ได้สะท้อนให้เห็นการฉวยใช้
ประโยชน์ของงานประเพณีทางชาติพันธุ์ ที่ถูกฉวยใช้ประโยชน์อย่างหลากหลาย ท่ามกลางผู้คนที่เข้า
มามีปฏิสัมพันธ์กับตัวของพ้ืนที่งานทางชาติพันธุ์ดังกล่าว 

บทความนี้เป็นเพียงการพยายามวิเคราะห์ผ่านปรากฏการณ์ เพ่ือเผยมุมมองที่ก้าวออกไปไกล
เกินกว่าการอธิบายในภาพตายตัวของประเพณีพิธีกรรมทางชาติพันธุ์ ที่เป็นเพียงเครื่องมือผลิตซ้้า
ความเป็นชาติพันธุ์ที่ผ่านมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โส้ร าลึก: การฉวยใช้อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของหน่วยงานรัฐในงานประเพณี 

[108]  ภูริภูมิ  ชมพูนุช / พสุธา  โกมลมาลย์ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งน้้าจืดขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ ผ่านการศึกษาวรรณกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยรูปแบบ
ของการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือท้าความเข้าใจข้อมูล
รวมถึงภาพเชิงลึกของปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 

ผลการศึกษาพบว่า ชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนคร ที่ถูกน้าเสนอเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา โดยแบ่งออกเป็น 3 ชุดความรู้หลัก คือ หนึ่ง การวาง
แผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ และ สาม 
การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน ซึ่งความรู้ชุดต่างๆ ต่างถูกผู้คนประพันธ์ขึ้นเพ่ือฉวยใช้
และธ้ารงตนเป็นผู้น้าในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร อย่างไรก็ตาม แม้ว่า
ชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนคร จะมีหลากหลายองค์ความรู้ที่ต่างถูกน้าเสนอ
เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหารแต่ในความเป็นจริงพบว่าในกระบวนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่หนองหาร กลับมีเพียงองค์ความรู้ในชุดที่ว่าด้วย การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ ซึ่ง
เป็นเพียงความรู้ชุดเดียวที่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้อ้างอิง ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเลือกใช้องค์ความรู้ของ
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ความหลากหลายท่ีไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นท่ีหนองหารสกลนคร 

[110] ชาคริต  ชาญชิตปรีชา / จิตติ  กิติเลิศไพศาล /พสุธา  โกมลมาลย์ / ชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล 

สถาบันผู้ใช้อ้านาจในการพัฒนาและแก้ไขพ้ืนที่หนองหาร ดังนั้น ถึงแม้ว่าภาคประชาชนและองค์กร
วิชาการจะพยายามผลิตองค์ความรู้ เพ่ือให้ตนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร
มากมายสักเพียงใด แต่หากภาคประชาชนและภาควิชาการไม่สามารถเข้าถึงอ้านาจในการจัดการพ้ืนที่ที่
อ้างอิงกับอ้านาจรัฐ ที่ถือเป็นความชอบธรรมในการพัฒนาและแก้ไขพ้ืนที่หนองหารองค์ความรู้ว่าด้วย
การพัฒนาและแก้ไขพ้ืนที่หนองหารที่ถูกเสนอขึ้นอย่างหลาย ก็เป็นเพียงเสียงตะโกนที่ไม่มีใครได้ยิน 
 

ค าส าคัญ: หนองหาร, สกลนคร, วาทกรรมการพัฒนา และองค์ความรู้ในการจัดการพ้ืนที่ 
 

Abstract 
This article investigates the knowledge sets of the area development at Nong Han 

Lake, Sakon Nakhon province, where is the biggest lake in northeastern region of Thailand. 
Qualitative research methodology was implemented in the study through the investigation 
on the area development discourse. Data collection was conducted through participatory 
observation, non-participatory observation, and in-depth interview, which were used as 
research instrument to explore an in-depth social phenomenon. 

The results found that the knowledge sets of the area development, presented to 
manage the Nong Han Lake, were divided into 3 sets including 1) the development plan of 
the Nong Han Lake by government sector, 2) the development plan of the Nong Han Lake 
by academic sector, and 3) the development plan of the Nong Han Lake by civil sector. These 
knowledge sets were constructed and taken advantages by those whotried to maintain their 
leaderships in the area development of Nong Han Lake. Althoughthere were many knowledge 
sets that presented the area development at NongHan Lake, in fact, only the development 
plan by government sector was raised and implemented in. It was a direct resultfrom the 
selection of knowledge set by institutional authority in area development. Both civil 
stakeholders and academic stakeholders attempted to construct knowledge sets of the 
development plan in order to participate in the management of the Lake, their attempts were 
useless. They could not access to the authority,which was linked with the state power, 
indeveloping the area. The state power became a legitimacyin development of Nong Han 
Lake. Therefore, it is to say that knowledge sets of the development and modification of Nong 
Han Lake, by both civil sector and academic sector, were just “thehidden voices”. 
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บทน า 

หนองหาร เป็นทะเลสาบน้้าจืดธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มี
พ้ืนที่ผิวน้้าประมาณ 46,000 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร มีความลึกเฉลี่ย 2.00 เมตร จุดที่ลึกที่สุด
ประมาณ 4.50 เมตร มีแหล่งต้นน้้าเป็นล้าห้วยที่ไหลลงสู่พ้ืนที่หนองหารทั้งสิ้น 16 สาย โดยมีห้วยน้้าพุง
เป็นแหล่งต้นน้้าที่ใหญ่ที่สุด โดยลักษณะสัณฐานของพ้ืนที่หนองหารที่เป็นทะเลสาบธรรมชาติ 
สันนิษฐานว่า เกิดขึ้นจากการยุบตัว ของแผ่นเปลือกโลก อันเนื่องมาจากการถูกชะล้าง ของชั้นหินเกลือ
ใต้ดิน จนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิดการพังทลาย ยุบตัวลงเป็นหนองน้้าในเวลาต่อมา (สพสันติ์ เพชร
ค้า และคณะ, 2543; พสุธา โกมลมาลย์, 2555) 

พ้ืนที่หนองน้้าจืดขนาดใหญ่อย่างหนองหาร ถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ส้าคัญในฐานะของแหล่ง
ทรัพยากรของชุมชน จากการศึกษาทางประวัติศาสตร์ในบริเวณรอบพ้ืนที่หนองหาร พบว่ามีร่องรอย
การตั้งถิ่นฐานและการใช้แหล่งน้้านี้ในฐานะแหล่งทรัพยากรมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 
โดยเฉพาะในยุคเหล็กตอนปลายมาจนถึงบ้านเมืองในสมัยขอม ที่พบหลักฐานเป็นการวางผังเมืองเป็น
รูปสี่เหลี่ยมและมีปราสาทส้าคัญๆ หลายแห่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่รอบหนองหาร (ภูริภูมิ ชมพูนุช, 2555) 

จากสภาพโดยทั่วไปของพ้ืนที่หนองหาร ที่เป็นแหล่งทรัพยากรเปิดของชุมชนรอบหนองหาร ที่
มีการปรับเปลี่ยนสภาพของพ้ืนที่ตามธรรมชาติ ที่ส่งผลให้พ้ืนที่หนองหารมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ฤดูกาล ท้าให้ชุมชนในบริเวณโดยรอบพ้ืนที่หนองหารต้องสร้างสรรค์วัฒนธรรมและวิธีในการใช้พ้ืนที่ 
เพ่ือการด้ารงชีวิตให้สอดคล้องกับสภาพของภูมิลักษณะของหนองหารที่เปลี่ยนแปลงไป 

อย่างไรก็ตามการใช้ประโยชน์จากหนองหารในฐานะทรัพยากรเปิด และทรัพยากรพ้ืนฐานที่
คนต้องปรับตัวเข้ากับภูมินิเวศของพ้ืนที่หนองหาร เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่ม
มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับแรกเมื่อปี 2504 จนถึงปัจจุบันมีแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
11 ที่พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน ก็มักจะถูกมองจากบรรดา นักวิชาการ นักพัฒนา 
และนักการเมือง ที่มีบทบาทส้าคัญในการร่างแผน และก้าหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศว่า เป็น
พ้ืนที่แห้งแล้ง ขาดแคลนน้้าในการอุปโภค บริโภค และบริการสาธารณูปโภคพ้ืนฐานต่างๆ เนื่องจาก
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง และสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้้าได้นาน 
ถึงแม้ว่าภาคอีสานจะมี ล้าห้วยต่างๆ แม่น้้าต่างๆ ทั้งสายใหญ่ สายเล็ก อยู่มากกว่า 30 สาย แต่ก็ไม่
เพียงพอกับการด้ารงชีวิต ดังนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จึงให้ความสนใจกับการพัฒนาระบบ
ชลประทานขนาดต่างๆ ในภาคอีสาน ไม่ว่าจะเป็น ฝาย อ่างเก็บน้้า ไปจนถึงเขื่อน เพ่ือใช้เป็นแหล่งน้้า 
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ในการท้าการเกษตร การบริโภค การผลิตกระแสไฟฟ้าและเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตร ตามแนวทางของระบบทุนนิยม การเปลี่ยนรูปแบบจากการผลิต เพ่ือ
ยังชีพมาเป็นการผลิตเพ่ือการค้าจึงเกิดขึ้น แนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการเกษตรจึง
เกิดขึ้น โดยเฉพาะแนวความคิดในเรื่องของการปฏิวัติเขียว (Green Evolution) ได้น้ามาซึ่งการพัฒนา
แหล่งน้้า รวมถึงระบบชลประทาน อันเป็นกลไกส้าคัญ และเป็นตัวแปรหนึ่งในการผลิต 

จากนโยบายและแผนพัฒนาที่อยู่ภายใต้มุมมองใหม่ ที่คนสามารถควบคุมและบงการ
ธรรมชาติผ่านการพัฒนา โดยคนไม่ต้องรอและปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง 
โดยเฉพาะในด้านการผลิตด้านการเกษตรเพ่ือการค้าที่จะน้ามาซึ่งโภคทรัพย์มหาศาล พื้นที่หนองหาร
จึงเป็นพ้ืนที่หนึ่งที่ไม่สามารถหลีกหนีจากการพัฒนาได้ และจะต้องอยู่ในฐานะทรัพยากรธรรมชาติที่
ต้อง “พัฒนา” ที่ถูกคิดและท้าโดยคน 

หนองหารเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เริ่มสร้างประตูกั้นล้าน้้าก่้าในปี พ.ศ.2484 เมื่อมีการ
ส้ารวจเพ่ือการพัฒนาลุ่มน้้า กรมประมงได้ด้าเนินการพัฒนาหนองหาร ท้าให้หนองหารแปรเปลี่ยนจาก
สภาพเดิมให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้้าจืดและให้เป็นแหล่งทรัพยากรประมงที่ส้าคัญที่สุดของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมีการสร้างประตูระบายน้้าระหว่างหนองหารกับล่้าน้้าก่้าที่ไหลลงสู่แม่น้้า
โขง ต่อมาประตูนี้มีประสิทธิภาพในการระบายน้้าไม่เพียงพอในช่วงพายุดีเปรสชั่น ต้องรับน้้า 
มากระบายลงสู่ล้าน้้าก่้าได้น้อย ระดับน้้าในหนองหารจึงเพ่ิมสูงขึ้นจนเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่โดยรอบ 
กรมประมงจึงได้สร้างประตูน้้า สุรัสวดี และสร้างคันกันน้้าและอาคารรับน้้าอีก 5 แห่ง เพ่ือป้องกันน้้า
ท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้าหนองหาร ในปี 2536  

การก่อสร้างประตูน้้าปิดกั้นปากล้าน้้า ในระยะแรกมีเป้าหมายเพ่ือการเกษตรกรรมและการ
อนุรักษ์สัตว์น้้า ในภายหลังจากการพัฒนารวมถึงการขยายตัวของชุมชนเมือง ท้าให้หนองหารเป็น
แหล่งน้้าประปาส้าหรับชุมชนเมือง ท้าให้ต้องท้าการเก็บกักน้้าเอาไว้ ระดับน้้าในหนองหารจึงไม่ได้
ลดลงตามธรรมชาติ ท้าให้ประชาชนริมหนองหาร สูญเสียที่นาตีนน้้า ริมหนองหาร ซึ่งแต่เดิมใช้ในการ
เพาะปลูกยามน้้าลด และสูญเสียแหล่งในการเลี้ยงสัตว์ (วลัยลักษณ์ ทรงศิริ, 2543) ซึ่งสามารถแสดง
เป็นเส้นเวลาได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 ผังประวัตศิาสตร:์ การพัฒนาและผลกระทบที่เกดิขึ้นในพื้นที่หนองหาร จังหวดัสกลนคร 

 
กล่าวโดยสรุป หนองหาร ในปัจจุบัน เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากในอดีตที่เคยเป็นแหล่งน้้าที่

เพ่ิมลดตามธรรมชาติ มาเป็นแหล่งน้้าที่เก็บกักน้้าไว้ใช้ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้้า และเป็นแหล่ง
ประมง แม้จะเป็นความพยายามของภาครัฐในการอนุรักษ์พันธุ์ปลาและเป็นแหล่งประมง เพ่ือเพ่ิม
รายได้และความมั่นคงทางอาหารให้กับชาวบ้าน แต่การพัฒนาดังกล่าว กลับส่งผลกระทบจาก
การศึกษาของ พสุธา โกมลมาลย์ (2555) พบว่า จากการพัฒนาดังกล่าว ส่งผลกระทบในสองด้าน
กล่าวคือ 

หนึ่ง - ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ปัญหาย่อย คือ  
1) ปัญหามลพิษทางน้้าซึ่งเป็นปัญหาสืบเนื่องจากการที่พ้ืนที่หนองหาร เป็นแหล่ง

รองรับน้้าทิ้งจากชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนขนาดใหญ่ 2 ชุมชน คือ ชุมชนเทศบาลเมืองสกลนคร 
และชุมชนเทศบาลต้าบลท่าแร่ ซึ่งท้าให้คุณภาพน้้าจากแหล่งหนองหารเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 
ประกอบกับหนองหารยังเป็นพ้ืนที่รับมลพิษทางน้้าจากการใช้สารเคมี ปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงในการท้า
เกษตรกรรม 38 ชุมชนรอบหนองหาร ท้าให้สารพิษต่างๆ ไหลรวมลงสู่หนองหาร จากสภาพการไหล
รวมของมลพิษดังกล่าว ท้าให้ชายฝั่งหนองหารเสื่อมโทรมลงทุกปี มีสภาพเริ่มเน่าเสีย มีกลิ่นเหม็น และ
ตะกอนสีด้า  

2) ปัญหาการแผ่ขยายของวัชพืช ในพ้ืนที่หนองหารมีการแผ่ขยายของวัชพืชมีทั้งบน
น้้าและใต้น้้า วัชพืชลอยน้้าที่ก่อปัญหาต่อสภาพแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ ได้แก่ ผักตบชวา 
จอกหูหนู ซึ่งมีความหนาแน่นมากทางชายฝั่งทิศตะวันตกบางแห่งมีการขยายตัวกว้างแผ่ออกชายฝั่งถึง 
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1.5 กิโลเมตร ท้าให้ไม่สามารถเดินเรือท้าการประมง และใช้น้้าบริโภคได้ ส่วนบริเวณน้้าลึกจะมีการ
เจริญเติบโตของผักตบชวาเป็นหย่อมๆ ตายทับถมกันเป็นสนุ่นที่ลอยไปตามกระแสลมเข้าสู่ชายน้้ารอบ
หนองหารเคลื่อนย้ายไปตามฤดูกาล 
  3) ปัญหาการเสื่อมสภาพของระบบนิเวศน์ชายฝั่งและเกาะดอน อันเป็นผลสืบเนื่อง
จากสภาพการขายตัวของวัชพืชและการกักเก็บน้้าอยู่ในระดับเดียวตลอดปี ท้าให้น้้าท่วมขัง ชายฝั่งที่
เคยมีระดับน้้าขึ้นลงตามฤดูกาล เกาะดอนจ้านวน 18 เกาะ อยู่พ้นผิวน้้าเพียง 0.5 - 1.5 เมตร ท้าให้
พ้ืนผิวเกาะดอน และชายฝั่งต้องชุ่มน้้าตลอดปี พ้ืนที่เกาะดอนบางแห่งชื้นแฉะ จนไม้ยืนต้นไม่สามารถ
เจริญเติบโตต่อไปได้ มีเพียงไม้พุ่ม ไม้เถาที่เติบโตอยู่ได้ สภาพของเกาะดอนจึงสูญเสียความสมดุลของ
ระบบนิเวศ 
  4) ปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร ซึ่งมีสาเหตุจากลักษณะทางกายภาพของหนอง
หารเป็นแอ่งกระทะแบน มีแอ่งและร่องน้้าลึกระหว่างสันดอน มีความลึกโดยเฉลี่ย 2 เมตร จุดที่ลึก
ที่สุดอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะดอนสวรรค์ มีความลึกประมาณ 4.5 เมตร บริเวณชายฝั่งลึก
ประมาณ 0.5 - 1.0 เมตร แต่การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศน์ท้าให้หนองหารตื้นเขินขึ้นทุกปี จากการ
ชะล้างของผิวดินชายฝั่งลงสู่หนองหาร จากพ้ืนที่ท้าการเกษตรกรรมรอบหนองหาร  
  และ 5) ปัญหาการลดลงของชนิดและปริมาณปลา ซึ่งมีสาเหตุ จากปัจจัย คือ การ
เสียความสมดุลของระบบนิเวศน์ ที่ได้รับอิทธิพลจากการระบายน้้าเสียจากเมือง การจับสัตว์น้้าแบบ
ท้าลายล้าง และการสูญเสียวงจรชีวิตการเจริญพันธุ์ เนื่องจากปลาที่เติบโตในหนองหารมีทั้งปลา
ท้องถิ่น คือเป็นปลาน้้านิ่ง มีถ่ินอาศัยอยู่เดิมในหนองหาร และปลาอพยพมาวางไข่ในหนองหาร ซึ่งเป็น
ปลาน้้าไหล โดยเป็นปลาจากแม่น้้าโขง ว่ายทวนน้้าผ่านล้าน้้าก่้าขึ้นมาวางไข่ในหนองหาร ท้าให้ชุมชน
รอบหนองหารมีปลาชนิดเดียวกันกับที่มีในล้าน้้าโขง แต่ในปัจจุบันวงจรเจริญพันธุ์ดังกล่าวต้องพบกับ
อุปสรรค ปลาหลายชนิดไม่สามารถผ่านล้าน้้าก่้ามาวางไข่ในหนองหารได้ เนื่องจากการปิดประตูน้้าและ
มีบันไดปลาโจนที่ไม่เหมาะสม ระดับน้้าหน้าประตูและท้ายประตูมีความต่างกัน 4 - 5 เมตร ความยาว 
15 เมตร แต่มีความลาดชันสูงประมาณ 45 องศา ปลาหลายชนิดไม่สามารถโจนบันไดขึ้นมาได้  
 

สอง - ผลกระทบด้านสังคม โดยปัญหาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 หลักคือ  
1) ปัญหาที่ดินท ากินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ซึ่งปัญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นปัญหา

สะสมมานานจากการขยายเขตพ้ืนที่หนองหารไปทับที่ท้ากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 
(ปัญหานี้พบได้ในเขต หมู่บ้านจอมแจ้ง บ้านบึงประชาราษฎร์ บ้านท่าวัด บ้านหนองสระ บ้านดอนกก
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [115] 

ยาง บ้านหนองแคน บ้านเหล่าปอแดง บ้านหนองปลาน้อย บ้านกกส้มโฮง บ้านดอนยาง) จนกลาย
ประเด็นปัญหาว่า “หนองหารรุกที่ชุมชน” ท้าให้ชุมชนรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ  

2) ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน กล่าวคือ คนใน
ชุมชนมีความมั่นคงในอาชีพประมงลดน้อยลงจากเดิมที่เคยเป็นอาชีพหลักกลายมาเป็นอาชีพรองและ
อาชีพเสริม รวมไปถึงการสูญเสียวัฒนธรรมทางอาชีพ วิถีชีวิตถูกตัดขาดจากชุมชน ขาดส้านึกและ
ความภูมิใจในท้องถิ่นเนื่องจากละทิ้งวัฒนธรรมประมงหนองหาร นอกจากนั้นยังท้าให้การเลี้ยงปศุสัตว์
ลดน้อยลงเนื่องจากมีพ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ลดลงและสัตว์เลี้ยงเสี่ยงเกิดโรคพยาธิจากการกินน้้าและหญ้า
ริมน้้าหนองหาร ขณะที่ชุมชนรอบหนองหารก็ไม่สามารถใช้น้้าได้เช่นเดิม เนื่องจากคุณภาพน้้าลดลงจน
ไม่สามารถใช้ดื่มและอาบได้ตามปกติ 

จากปัญหาที่กล่าวมาท้าให้หลายภาคส่วนต่างระดมก้าลังกันทุกฝ่าย ทั้งในแง่องค์ความรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และวิถีชุมชน เพ่ือเสนอทางเลือกในการพัฒนาที่ท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่หนองหารให้น้อยลง ซึ่งจะกล่าวต่อไปในส่วนของผลการศึกษา 
 
วิธีด าเนินการศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาชุดความรู้ในการ
พัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครโดยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ ในการเก็บข้อมูลผ่าน
การศึกษาวรรณกรรมการพัฒนาพ้ืนที่ ประกอบกับการเก็บข้อมูลภาคสนาม ด้วยรูปแบบของการสังเกต
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือท้าความเข้าใจประเด็นการวิจัยให้
ชัดเจน เข้าถึงข้อมูลบริบทเบื้องต้นรวมถึงภาพเชิงลึกของปรากฏการณ์ที่ก้าลังศึกษา ส้าหรับเหตุผลที่
ใช้รูปแบบการวิจัยดังกล่าว เนื่องจากในการศึกษาด้วยวิธีเชิงคุณภาพจะท้าให้สามารถเข้าถึงข้อมูล 
เชิงลึกจากปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้นในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ท้าให้เห็นพลวัตของความสัมพันธ์ของผู้คนผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการช่วงชิงการน้าชุดความรู้ของตนในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ในพ้ืนที่
จังหวัดสกลนครให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติการ 

โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธีการคือ หนึ่ง การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ 
เอกสารจากแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้ทราบถึง
องค์ความรู้ และแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ในพ้ืนที่จังหวัด
สกลนคร และสอง การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการรวบรวมข้อมูลจาก
ปรากฏการณ์จริง ทั้งนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 



ความหลากหลายท่ีไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นท่ีหนองหารสกลนคร 

[116] ชาคริต  ชาญชิตปรีชา / จิตติ  กิติเลิศไพศาล /พสุธา  โกมลมาลย์ / ชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล 

ส้าหรับในส่วนของการวิเคราะห์ใช้วิธีการการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย เชิงคุณภาพ
หลายวิธีการร่วมกัน เพ่ือให้ได้มาซึ่งความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่สามารถสะท้อนความเป็นจริง
ของปรากฏการณ์ได้มากที่สุด ประกอบด้วย การจ้าแนกหรือการจัดกลุ่มข้อมูล การเปรียบเทียบ
เหตุการณ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์แบบอุปนัย ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น
เอกสารทุตยิภูม ิ
 
ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ชุดความรู้ในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนคร ที่ถูกน้าเสนอเพ่ือ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่หนองหารที่ผ่านมา สามารถแบ่งออกเป็น 3 ชุดความรู้หลัก คือ หนึ่ง การวาง
แผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ และ สาม  
การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน โดยแต่ละชุดความรู้มีการปะทะประสานกันเพ่ือพยายาม
อ้างความชอบธรรมในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ภายใต้การอ้างความชอบธรรมของชุดความรู้ของตน
ผ่านวิธีคิดและที่มาของอ้านาจที่แตกต่างกัน ซึ่งความรู้ชุดต่างๆ ต่างถูกผู้คนประพันธ์ขึ้นจากความ
หลากหลายของฐานคิด ต่างก็เป็นไปเพ่ือฉวยใช้และธ้ารงตนเป็นผู้น้าในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
หนองหาร จังหวัดสกลนครโดยในแต่ละชุดมีองค์ประกอบในการน้าเสนอแนวทางในการพัฒนาดังนี้ 
 

หนึ่ง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการ 
การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคราชการโดยการจัดท้าแผนแม่บทเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนา

หนองหารจังหวัดสกลนคร โดยภาคราชการถือได้ว่าเป็นกลไกหลักที่ใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่
หนองหาร ซึ่งแผนการพัฒนาของภาคราชการนี้มีการอ้างอิงความชอบธรรมในฐานะที่เป็นแผนการ
พัฒนา ที่อยู่ภายใต้ฐานคิดว่าด้วยการอนุรักษ์ที่เติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม
แบบสุดโต่ง ซึ่งสัมพันธ์กับบริบทและช่วงเวลาที่ทรัพยากรธรรมชาติของสังคมไทยก้าลังถูกคุกคาม และ
รัฐโดยเฉพาะภาคราชการมีหน้าที่ต้องปกป้องผลประโยชน์และทรัพยากรไว้  

แนวคิดดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนที่ต้องพ่ึงพิงพ้ืนที่หนองหารผ่านการใช้ทรัพยากร มักถูก
โจมตีว่าเป็นผู้ท้าลายสิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่หนองหาร โดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากการประกาศเขต
อนุรักษ์เพ่ือบ้ารุงพันธุ์สัตว์น้้าในพ้ืนที่หนองหาร และการประกาศพ้ืนที่เขตหนองหารและการพยายาม
ไล่รื้อชุมชนในเขตพ้ืนที่หนองหาร โดยในช่วงแรกของการจัดการจะเป็นไปในรูปแบบที่รัฐมอบอ้านาจให้
หน่วยราชการเป็นผู้จัดการแบบเด็ดขาด แต่ภายหลังการเกิดขึ้นของรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ที่มีการ
กระจายอ้านาจการบริหารจัดการทรัพยากรลงไปในท้องถิ่น และก้าหนดให้หน่วยงานราชการต้องให้



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [117] 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม การบริหารจัดการของราชการก็ได้เปลี่ยนแปลงไป โดยการพยายามสร้าง
แผนการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นเบื้องต้นจากเวทีสาธารณะ และ
การระดมความคิดจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาต่างๆ จนได้แผนและโครงการเพ่ือการพัฒนา
และฟ้ืนฟูหนองหาร ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น และได้มีการจัดระดับ
ความส้าคัญของแผนงานและโครงการต่างๆออกเป็นสามระยะ คือ 
  1) แผนงาน/โครงการในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้น (0 - 5 ปี) 
  2) แผนงาน/โครงการในระยะกลาง (6 - 10 ปี) 
  3) แผนงาน/โครงการในระยะยาว (11 - 20 ปี) 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ปกรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการแผนแม่บท 

เพื่อการพัฒนาและฟื้นฟหูนองหารจงัหวัดสกลนคร(โครงการระยะสั้น) 

 
 
 
 

โดยแผนงาน/โครงการในระยะสั้น จัดท้าขึ้นมาเพ่ือแก้ไข ป้องกัน ปัญหาที่มีผลกระทบต่อการ
เสื่อมโทรมของหนองหาร มีทั้งหมด 6 แผนงาน/โครงการ ได้แก่ 

1. โครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย เทศบาลเมือง ระยะที่ 3 
2. โครงการส่งเสริมการสร้างส้วมถูกสุขลักษณะทุกครัวเรือน 
3. โครงการขุดลอกตะกอนดิน/แก้ไขปัญหาการตื้นเขินของหนองหาร 
4. โครงการผลิตปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพจากหนองหาร 
5. โครงการก้าหนดเขตสงวนและรักษาพันธุ์สัตว์น้้าหน้าชุมชน 
6. แผนการสร้างจิตส้านึกและสร้างแนวร่วมชุมชนรักษ์หนองหาร 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางการด้าเนินงานพัฒนาตามแผนของภาคราชการ สิ่งหนึ่งที่เป็นที่
น่าสนใจและสังเกตได้คือ การท้างานในฐานคิดของการเป็นผู้ปกป้องทรัพยากรตามหน้าที่ที่ได้รับ



ความหลากหลายท่ีไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นท่ีหนองหารสกลนคร 

[118] ชาคริต  ชาญชิตปรีชา / จิตติ  กิติเลิศไพศาล /พสุธา  โกมลมาลย์ / ชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล 

มอบหมายและภาระรับผิดชอบ และมีจุดประสงค์ใหญ่เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารในฐานะของการ
อนุรักษ์พ้ืนที่ให้คงสภาพเดิม ที่ถูกก้าหนดโดยกฎหมายให้เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสัตว์น้้า 
 

สอง การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ 
การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาควิชาการ พ้ืนที่หนองหารเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ที่มีการศึกษา

โดยสถาบันทางวิชาการ เพ่ือวางแผนพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่ง
การเกิดขึ้นของการวางแผนพัฒนาพ้ืนที่หนองหารโดยภาควิชาการ เป็นแผนงานการพัฒนาที่เกิดขึ้น
ภายใต้ฐานคิดเรื่องการเป็นผู้น้าทางความคิด โดยแผนการพัฒนาหนองหารที่เกิดขึ้นในภาควิชาการ 
ต่างระบุสถานะของแผนพัฒนาหนองหารที่เกิดมาจากการใช้ความรู้ทางวิชาการเพ่ือมุ่งรับใช้ภาคสังคม  

โดยจากการศึกษาพบว่ามีการวางแผนพัฒนาพื้นที่หนองหารโดยภาควิชาการ 2 ฉบับคือ  
1) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดท้า
โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และ 2) ถอดบทเรียน 
หนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 1) โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจัดท้าโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 
 
 
 

ภาพที่ 3 ปกโครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหาร 

เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดท าโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

 
 
 
 
 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน 
เป็นการศึกษาภายใต้ยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด โดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชารัฐ 
ภายใต้คณะท้างานพัฒนาหนองหาร ได้มีการระดมสมอง และจัดประชุมเพ่ือก้าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนองหารโดยมีการวางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ด้าน คือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [119] 

1. ยุทธศาสตร์การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม) 
3. การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพน้้า 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย

ของดิน 
นอกจากแผนพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน จะเสนอแนวทางการพัฒนา

หนองหารและยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ แผนพัฒนาหนองหารเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีและยั่งยืน ยังได้เสนอ
โครงการ/กิจกรรมที่ต้องเริ่มด้าเนินการโดยเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร คือ 

 

กิจกรรม/โครงการ 
ประมานการ 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. การปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบ าบัดน  าเสียก่อนปล่อยลงหนองหาร  
1.1 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสีย และท่อรวบรวมน้้าเสียโรงพยาบาลสกลนคร 35 
1.2 โครงการก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ 123 
1.3 โครงการบ้าบัดน้้าเสียของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเขต 3 6 
1.4 โครงการก่อสร้างระบบรวมน้้าเสียหนองสนม 43 
1.5 โครงการจัดท้าระบบบ้าบัดน้้าเสียขนาดเล็ก (onsite treatment) แบบบึงประดิษฐ์ 
หรือพืชน้้า รอบหนองหาร 

13 

1.6 โครงการจัดท้าระบบบ้าบัดสิ่งปฏิกูลพื้นที่รอบหนองหาร และการมีส่านร่วมของภาค
ประชาชน 

4 

1.7 การสร้างจิตส้านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูหนองหาร 27 
2. การพัฒนาแหล่งน  า และระบบชลประทาน เพ่ือดักดินตะกอน และเพ่ิมพื นที่ท าการ
เกษตรกรรม 

 

2.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้้า บ้านโพนงามโคก ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว 0.7 
2.2 การขุดลอกล้าห้วยต่างๆ (ห้วยหิน ห้วยทราย ห้วยดอนนกยาง ห้วยสองคอน ห้วยพุง
หลง ห้วยสร้างคอน ห้วยวังช้าง ห้วยแก ห้วยเฮ ห้วยขีน ห้วยสมอ ห้วยเดียก และห้วย
แกลบ) 

23.5 

ที่มา: ถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
2) ถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

เป็นการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพ่ือพัฒนาเป็นองค์ความรู้ส้าหรับการขับเคลื่อนองค์



ความหลากหลายท่ีไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นท่ีหนองหารสกลนคร 

[120] ชาคริต  ชาญชิตปรีชา / จิตติ  กิติเลิศไพศาล /พสุธา  โกมลมาลย์ / ชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล 

ความรู้เฉพาะทางในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นการวิจัยที่ส้าคัญและเป็นรากฐานในการพัฒนา
ในพ้ืนที่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้เห็นความส้าคัญ และจัดตั้งหน่วยงานชื่อ “ศูนย์หนองหาร
ศึกษา” เพ่ือด้าเนินงานการศึกษาวิจัยเพ่ือหาความรู้ในเรื่องดังกล่าวโดยเฉพาะ และเพ่ือเป็นแนวทางใน
การขับเคลื่อนการท้างาน ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและศูนย์หนองหารศึกษา จึงได้วาง
ยุทธศาสตร์เพ่ือด้าเนินการการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่หนองหารเป็นแผนยุทธศาสตร์การ
ด้าเนินงาน 4 ปี (2557 - 2560) ซึ่งประกอบไปด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้านการรวบรวม/ส้ารวจสถานภาพองค์ความรู้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้านการเกษตร 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการพัฒนาระบบนิเวศน้้า สัตว์น้้า สมุนไพร และความหลาก -  
หลายทางพันธุกรรม รวมทั้งทรัพยากรหนองหาร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ชุมชน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6: ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนภาคีเครือข่ายเพ่ือการจัดการ
หนองหารอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7: ด้านภาษา วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ วิถีชีวิต เพ่ือส้านึก
ความเป็นท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8: ด้านการศึกษา และการบูรณาการการท้างานของศูนย์หนองหารกบั
การเรียนการสอน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9: ด้านสิทธิมนุษยชน/ด้านกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 10: ด้านการสนับสนุนด้านการวิจัยและการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [121] 

 
 
 

ภาพที่ 4 ปกถอดบทเรียนหนองหาร ซึ่งจัดท าโดย ศูนย์หนองหารศึกษา  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 
 
 
 
สาม การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน 
การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เป็นความรู้อีกชุดที่ถูกผู้คนชุมชนรอบหนองหาร 

ประพันธ์ขึ้นเพ่ือฉวยใช้และธ้ารงตนเป็นผู้น้าในการพัฒนาแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 
โดยการวางแผนการพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เป็นกระแสการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่เริ่ม
เกดิขึ้นอย่างชัดเจน ภายหลังการมีรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ที่เริ่มมีการใช้แนวคิดเรื่อง “การมีส่วนร่วม
ของประชาชน” ที่ถือเป็นหลักการสากลที่ได้รับการยอมรับว่ามีความส้าคัญและจ้าเป็น ที่ในสังคม
ประชาธิปไตย จะต้องตระหนักถึงความส้าคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีกฎหมายหลายฉบับ
ประกันสิทธิของประชาชนด้านการมีส่วนรวม ซึ่งจากการทบทวนแนวทางการพัฒนาหนองหารที่ถูก
เสนอขึ้นโดยภาคประชาชนพบว่ามีการวางแผนการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารทั้งหมด 3 แผนงานคือ 

1) เรื่อง “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 - 
2554)” การวางแผนพัฒนาหนองหารโดยภาคประชาชน เริ่มเห็นอย่างชัดเจนเมื่อปี 2544 ภายใต้การ
เสนอเรื่อง “กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 - 2554)” ซ่ึง
จัดท้าโดย ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้้าหนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
จังหวัดสกลนคร สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร ศูนย์
กิจกรรมร่วมสภา - ประชาสังคมจังหวัดสกลนคร สถาบันพระปกเกล้า 

“กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.2545 - 2554)” เป็น
การสร้างแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร ผ่านการท้างานร่วมกันระหว่างภาคประชาชนส่วนต่างๆ ที่
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร อย่างเช่น ชมรมคนรักหนองหาร เครือข่าย
ชุมชนลุ่มน้้าหนองหาร ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัดสกลนคร 



ความหลากหลายท่ีไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นท่ีหนองหารสกลนคร 

[122] ชาคริต  ชาญชิตปรีชา / จิตติ  กิติเลิศไพศาล /พสุธา  โกมลมาลย์ / ชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล 

 
 

ภาพที่ 5 ปกเอกสารชมรมคนรักหนองหาร เครือข่ายชุมชนลุ่มน้ าหนองหาร  

ชมรมพิทักษ์เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญจังหวัดสกลนคร  

สนับสนุนโดย คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏสกลนคร  

ศูนย์กิจกรรมร่วมสภา - ประชาสังคมจังหวัดสกลนคร สถาบันพระปกเกล้า 

 
 
 
 

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดร่างแผนพัฒนาหนองหารฉบับประชาชนฉบับขึ้น ก็เพ่ือให้เป็น
กรอบและทิศทางการพัฒนาที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนและเพ่ือที่จะขอใช้สิทธิชุมชน ในการ
เข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐในกระบวนการด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจากสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ท้าให้ภาค
ประชาชน เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร 9 ประเด็น ดังนี้คือ 1) การปรับระบบนิเวศน์
หนองหาร 2) การพัฒนาประชารัฐเพ่ือฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหาร 3) การแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ 4) การ
ฟ้ืนฟูชายฝั่ง 5) การฟ้ืนฟูเกาะดอน 6) การอนุรักษ์และขายพันธุ์ปลา 7) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ 
8) การพัฒนาชุมชนน่าอยู่และสร้างส้านึกหนองหาร และ 9) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ - 
วัฒนธรรมซึ่งโดยท้ายที่สุดทุกข้อเสนอจะต้องน้าไปถึงจุดที่ประชาชนในพ้ืนที่ชุมชนรอบหนองหาร 
จะต้องมีส่วนในการจัดการทรัพยากรของตนเองดังปรัชญาน้าทาง ซึ่งเกิดจากการระดมความคิด
ท่ามกลางการเปิดเวทีชาวบ้านรอบพ้ืนที่หนองหาร ที่ว่า 

“มีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูและพัฒนาหนองหารให้มีความสมดุลและยั่งยืน ชุมชนมี
สิทธิในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในหนองหาร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของ
ชุมชนรอบหนองหาร มีกิจกรรมการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม” (กรอบวิสัยทัศน์และทิศทาง แผนพัฒนาหนองหาร ฉบับประชาชน (พ.ศ.
2545 - 2554), 2544) 

 
2) เรื่องหนองหาร: สภาพปัญหา แนวทางการแก้ไขและพัฒนา จัดท้าโดย ชมรมส่งเริมคนดี

เมืองสกลนครได้รวบรวมแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือลดการเปลี่ยนแปลง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [123] 

และการเพ่ิมขึ้นสภาพปัญหาของหนองหาร โดยมีข้อเสนอเพ่ือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหาร
แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ข้อเสนอเชิงนโยบาย และข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 ปกเอกสารรายงานการศึกษาเรื่องหนองหาร: สภาพปัญหา  

แนวทางการแก้ไขและพัฒนา ซึ่งจัดท าโดย ชมรมส่งเริมคนดีเมืองสกลนคร 

 
 
 
 

โดยในส่วนของข้อเสนอเชิงบริหาร (นโยบาย) ประกอบไปด้วยข้อเสนอ 11 ข้อ คือ 1) จัดให้
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหารเป็นวาระส้าคัญของจังหวัดสกลนคร 2) แต่งตั้งคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหาร ให้มีผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย มีองค์ประกอบจาก
ภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมด้วย เป็นผู้พิจารณาบูรณาการการด้าเนินงานและจัดการต่างๆ
เกี่ยวกับหนองหารให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 3) ให้มีการจัดท้าธรรมนูญหนองหารสกลนคร 4) ให้มีการจัดท้า
แผนแม่บทหลักในการพัฒนาหนองหารครบทุกด้าน โดยมีการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและภาค
ประชาชน ให้สอดคล้องกับธรรมนูญหนองหารจังหวัดสกลนครส้าหรับการเปลี่ยนแปลงแผนแม่บทต้องให้
ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเช่นกัน 5) ต้องก้าหนดเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาหนองหารไว้ให้ชัดเจน 6) ก้าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ใช้น้้าจากหนองหารต้องจัดให้มี
กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาหนองหาร (CSR) หรือจ่ายค่าชดเชยเพ่ือการพัฒนาหนองหาร 7) ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องกับหนองหารต้องจัดท้าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับแม่บท 8) จัดให้มี
การติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาและพัฒนาหนองหารอย่างมีระบบ รวมทั้งการติดตามการ
จัดท้าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการ ตามข้อ 7 ด้วย 9) พิจารณาเพ่ือด้าเนินงานให้จังหวัด
สกลนครเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด้าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) 10) ให้มีการศึกษาข้อมูลทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับหนองหาร 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม วัฒนธรรม การมีส่วนร่วมของประชาชน 
และด้านการบริหารจัดการหนองหาร เป็นต้น เพ่ือใช้เป็นสิ่งอ้างอิงที่ถูกต้องร่วมกัน 11) ส่งเสริมและ



ความหลากหลายท่ีไม่หลากหลายของวาทกรรมการพัฒนาพื้นท่ีหนองหารสกลนคร 

[124] ชาคริต  ชาญชิตปรีชา / จิตติ  กิติเลิศไพศาล /พสุธา  โกมลมาลย์ / ชัยมงคล  โชติวัฒนตระกูล 

เสริมสร้างให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาครัฐในการจัดการกับ
หนองหาร 

ขณะที่ข้อเสนอเชิงปฏิบัติการมีทั้งหมด 11 ข้อ คือ 1) จัดให้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพ
น้้า ณ บริเวณปากล้าน้้าที่ไหลลงสู่หนองหารและจุดส้าคัญอ่ืนทุก 3 - 4 เดือน ให้มีการเผยแพร่ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนได้ทราบทุกคราวไป 2) ให้มีการศึกษาระดับ
ความสูง - ต่้าของพ้ืนผิวดินของหนองหารเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาการขุดลอกหนองหาร 3) 
หลีกเลี่ยงการก่อสร้างถนนรอบหนองหาร หากมีความจ้าเป็นต้องก่อสร้างในบางส่วนควรกระท้าตาม
แนวเขต นสล. ต้องมีการระบายน้้าจากชายฝั่งแผ่นดินได้สะดวกไม่เกิดน้้าขัง ไม่ให้ประชาชนรุกล้้าฝั่ง
ชายน้้าสร้างมลพิษสู่หนองหาร 4) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ บนดอนต่างๆ บนพ้ืนฐานเชิงอนุรักษ์ 
ให้เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว 5) การขยายเขตการบ้าบัดน้้าเสียในเขตเทศบาลนคร
สกลนครให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ประชาชนต้องมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งที่
ตัวเองกระท้า 6) ก้าหนดให้มีเขตปลาชุม (วังปลา) ในบริเวณที่เหมาะสม เช่น ดอนสวรรค์ หรือดอนอ่ืน
ที่ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และบริเวณปากน้้าไหลเข้าสู่หนองหาร โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก้าหนดพ้ืนที่ รักษาดูแล ห้ามมิให้มีการจับสัตว์น้้าตลอดปี เป็นเขตอนุรักษ์ท่ีผสมพันธุ์ วางไข่ และเลี้ยง
ตัวอ่อนของปลา 7) ศึกษาถึงวิธีการควบคุมคุณภาพน้้าด้วยวิธีการทางชีวภาพ เช่น การส่งเสริมให้
ประชาชนริมฝั่งน้้าหนองหารรักษาความสะอาดหน้าชุมชนโดยการท้ากระชังผักตบชวาดูดซับของเสีย
เป็นการบ้าบัดน้้าหนองหารด้วยวิธีธรรมชาติ 8) ปลุกและปลูกจิตส้านึกประชาชนให้มีความรู้ ความ
เข้าใจเห็นความส้าคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดความรักและหวงแหนหนองหารพร้อมที่จะเข้าร่วม
อนุรักษ์ เฝ้าระวัง และร่วมด้าเนินงานในการจัดการหนองหาร โดยให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์และพิทักษ์หนองหาร 9) ส่งเสริมให้มีการจัดการน้้าเสียระดับครัวเรือน โดยสมาชกิ
ในครัวเรือนเอง ระดับชุมชนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ท้องถิ่น (วัด และโรงเรียน) และประชาชนในชุมชนนั้นๆ 10) ส่งเสริมให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตลุ่มน้้า
หนองหาร (รวมถึงที่อยู่ในเขตล้าน้้าที่ไหลลงสู่หนองหาร) ท้าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ทดแทน
เกษตรเคมี (หากยังคงท้าแบบเกษตรเคมีต้องมีการควบคุมการใช้เคมีเกษตรอย่างเหมาะสม) และ 11) 
ส่งเสริมให้ประชาชนประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในหนองหารเพ่ือจ้าหน่ายแก่นักท่องเที่ยว 

 
3) เรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบหนองหาร ซึ่งจัดท้าโดย คณะท้างานศึกษาเพ่ือ

การแก้ไขปัญหารัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) ในรายงานเรื่อง ปัญหาสิทธิในการถือครองที่ดินรอบ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [125] 

หนองหาร เป็นรายงานการแก้ไขปัญหาหนองหารเฉพาะเรื่องซึ่งเน้นให้ความส้าคัญในเรื่องปัญหาความ
ขัดแย้งในพ้ืนที่ดินรอบพ้ืนที่หนองหาร 
 
 
 
 

ภาพที ่7 ปกเอกสารคณะท างานศึกษาเพื่อการแก้ไขปัญหา 

รัฐบุกรุกที่ดินของราษฎร (กบฏ.) 

 
 
 
 

โดยในรายงานฉบับนี้ได้เสนอข้อเสนอและทางออกในการแก้ไขปัญหาสิทธิ ในการถือครอง
ที่ดินรอบหนองหาร 9 ข้อ ดังนี้ 1) ทบทวนข้อเสนอของ กรบ. จังหวัดตามแนวทางที่ 3 เพ่ือให้มีมติถอน
สภาพที่ดินหวงห้ามตาม พรฎ.2484 และจัดให้ประชาชนเช่า เป็นการยกเลิกเขตหวงห้ามและพิสูจน์
สิทธิการถือครองที่ดิน 2) ให้หวงห้ามที่ดินท้ากิน 2484 นี้โดยเร็ว ซึ่งสามารถท้าได้ โดยอาศัยอ้านาจ
ตามความในมาตรา 7 ของ พรบ.ว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พ.ศ.2478 3) ในช่วงระยะเวลาที่คอยการด้าเนินการยกเลิก พรฎ.2484 ให้ทางจังหวัดควร
ด้าเนินการพิสูจน์สิทธิและรางวัดที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า
ประชาชนได้ครอบครองมาก่อนแล้ว เพ่ือเตรียมการออกเอกสารสิทธิถือครองที่ดินให้ได้ในทันที เมื่อมี
การประกาศยกเลิก พรฎ. นี้ 4) การด้าเนินการแก้ไขปัญหา ควรให้ภาคประชาชนในส่วนผู้เดือดร้อนได้
เข้ามาเป็นคณะกรรมการร่วมกับทางจังหวัด เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนเอง 5) ต่อกรณีปัญหาการถือครองที่ดินในเขต นสล.2540 ขอให้ทางจังหวัดได้พิจารณา
ด้าเนินการด้าเนินเขต นสล. เสียใหม่ ให้มีความเป็นธรรม สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์และสภาพ
นิเวศน์ชุมชน 6) การแก้ไขปัญหาทั้งกรณีครองที่ดินในเขตหวงห้ามตาม พรฎ.2484 และ นสล.2540 
ขอให้ทางจังหวัดจัดแผนปฏิบัติตามแผนที่ชัดเจน โดยให้มีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหา เข้า
มาร่วมรับผิดชอบเป็นกรรมการในชุดต่างๆ 7) การแก้ปัญหาทั้ง 2 กรณี ควรตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของสิทธิ
ชุมชนและสิทธิมนุษยชนว่าด้วยความมั่นคงของที่อยู่อาศัย 8) จังหวัดสกลนครโดยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ควรน้าเอาประเด็นการแก้ไขปัญหาที่ดินรอบหนองหาร เพ่ือให้ประชาชนได้มีสิทธิในการถือครองที่ดิน
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อย่างสมบูรณ์มาเป็นผลงานของจังหวัดสกลนคร 9) การด้าเนินการแก้ไขปัญหาใดๆ หากมีการติดขัดใน
เชิงกฎหมาย ทางคณะ กบฏ.จะได้ขอพ่ึงกลไกคุ้มครองสิทธิที่เป็นองค์กรอิสระเข้ามาช่วยเหลือเพ่ือ
ผลักดันให้เกิดกระบวนการแก้ไขปัญหาและสร้างความเป็นธรรมให้แก่ประชาชน  

จากการศึกษา พบว่า พ้ืนที่หนองหารเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ ที่มีผู้คนจากหลายภาคส่วน ทั้งวิชาการ 
มวลชน ภาคประชาชน และภาคราชการ ที่ต่างพยายามเสนอแนวทางและองค์ความรู้เพ่ือเข้ามาท้าการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ แต่อย่างไรก็ตาม ความพยายามในการเสนอแนวทางแก้ไข 
ตลอดทั้งการเสนอแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่ผ่านมา กลับต้องเผชิญกับปัญหาในประเด็น
เรื่องทิศทางที่แตกต่างในการสร้างแนวทางการจัดการพ้ืนที่ ทั้งเรื่องของความขัดแย้ง การต่อต้าน และ
การปฏิเสธการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่หนองหาร ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับฐานคิดว่า
ด้วยการพัฒนาที่แตกต่างกันระหว่างทั้งสามภาคส่วน  

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนองหาร ท่ามกลางการพยายามพัฒนาและแก้ไขปัญหาของ
ภาคส่วนต่างๆ ที่เกิดขึ้น เป็นสิ่งที่ท้าให้การท้างานการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ไม่สามารถ
ด้าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลโดยตรงจากประเด็นเรื่องการมีส่วนร่วม
ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่ในปัจจุบันการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารมีลักษณะต่างคนต่างท้าต่างคน
ต่างวางแผน ซึ่งถึงแม้ว่าพ้ืนที่หนองหารจะมีผู้คนเข้ามาเสนอแผนการบริหารจัดการและพัฒนาอย่าง
หลากหลายรอบด้าน แต่อย่างไรก็ตามกลับพบว่า ท่ามกลางความหลากหลายของวิธีคิดว่าด้วยการ
บริหารจัดการและการพัฒนาหนองหารนั้น ในกระบวนการปฏิบัติกลับพบการกีดกันความรู้ว่าด้วย
หนองหารชุดอ่ืนๆ ออกไป และคงเหลือไว้เพียงชุดความรู้ที่เกิดจากการวางแผนพัฒนาหนองหารโดย
ภาคราชการที่อาจเรียกว่าความรู้ชุดนี้ได้กลายเป็น “วาทกรรมกระแสหลัก” ในการจัดการพ้ืนที่หนอง
หาร และเป็นความรู้เพียงชุดเดียวที่ถูกอ้างอิงในการจัดการพ้ืนที่หนองหารสกลนคร 

การกีดกันชุดความรู้ชุดอ่ืนๆ ออกจากปฏิบัติการการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร และการเกิดขึ้น
ของ “วาทกรรมกระแสหลัก” ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร เป็นผลพวงส้าคัญที่เกิดขึ้นจากข้อจ้ากัดใน
เรื่องของอ้านาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ที่ถูกภาครัฐดึงอ้านาจออกไปจากชุมชนโดยรอบ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 การพรากอ้านาจการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารของชุมชนโดยรอบพ้ืนที่ 
เกิดขึ้นจากการออกพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พุทธศักราช 2484 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ได้ก่อให้เกิดการแยกอ้านาจและหน้าที่ใน
การจัดการพ้ืนที่หนองหารออกจากชุมชน และท้าให้การจัดการพ้ืนที่หนองหารกลายเป็นหน้าที่ของรัฐ 
ซึ่งอ้างอิงอ้านาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหารของตนผ่านเครื่องมืออย่าง กฎหมาย และประกาศ
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กฎกระทรวงต่างๆ ที่สร้างความชอบธรรมให้หน่วยงานภาครัฐเข้ามามีหน้าที่ในการจัดการดูแลพ้ืนที่
หนองหาร  

อย่างไรก็ตามอ้านาจการจัดการพื้นที่หนองหารที่เป็นของรัฐ อันเป็นการอ้างอ้านาจการ
จัดการทรัพยากรผ่านพระราชกฤษฎีกาก้าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พุทธศักราช 2484 กลับเริ่มถูกท้าทายโดยชุมชนชนโดยรอบพื้นที่ เพราะท่ามกลางการ
กระจายอ้านาจการปกครอง ภายหลังจากการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
พุทธศักราช 2540 ที่เริ่มประกาศให้การรับรองและสนับสนุนให้ “ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม” มีสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของตนเองประเด็น “สิทธิชุมชน” ก็ได้รับ
การน้าเสนอขึ้นสู่ปัญหาระดับนโยบายของรัฐ ชุมชนรอบหนองหารก็ได้เริ่มอ้างสิทธิของตนเพ่ือเข้ามา
จัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร ในฐานะพ้ืนที่ในสิทธิชุมชนของตนผ่านเรื่องของถิ่นอาศัยและการ
ใช้พ้ืนที่ ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ที่เป็นเครื่องมือในการสร้างความชอบธรรมในการเรียกร้องสิทธิ
ในการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหาร เพ่ือให้ชุมชนโดยรอบพ้ืนที่หนองหารสามารถมีส่วนร่วมและ
เข้าไปจัดการพ้ืนที่หนองหารที่อยู่ในบริเวณชุมชนของตนเอง 

การเกิดขึ้นของสิทธิชุมชนในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2540 ท้าให้
หน่วยงานของภาครัฐไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มเดียวที่มีอ้านาจหน้าที่ในการจัดการพ้ืนที่หนองหาร แต่
กลายเป็นกลุ่มคนสองกลุ่มที่ต่างพยายามเข้ามาจัดการบริหารทรัพยากรในพ้ืนที่หนองหารท่ามกลางการ
อ้างอิงความชอบธรรมบนเนื้อหาของกฎหมายที่แตกต่าง แต่ภายใต้กระบวนการท้างานที่ความชอบธรรม 
เรื่องอ้านาจการจัดการทรัพยากรอยู่บนพ้ืนฐานของความเป็นรัฐ ที่รัฐมีอ้านาจในการจัดการทั้งในส่วน
การจัดการพ้ืนที่และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

กระบวนการสร้างการเป็นเจ้าในฐานะผู้ควบคุมจึงต้องถูกผลิตใหม่ ภายใต้กระบวนการคงไว้
ซึ่งอ้านาจของหน่วยงานรัฐ ซึ่งกระบวนการครอบง้าเช่นนี้มาในรูปแบบความรู้และความจริง ภายใต้
กระบวนการนิยามการมีส่วนร่วมที่รัฐเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นได้จากประกาศ
เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ที่อ้างการมีส่วนร่วมและ
การบูรณาการทุกภาคส่วนตามรัฐธรรมนูญ แต่ผลปรากฏว่าคณะกรรมการทั้งหมดปรากฏรายชื่อภาค
ประชาชนผู้เข้าไปมสีวนร่วมเพียงคนเดียว จากทั้งหมด 57 คน  
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [129] 

สรุป 
ฉะนั้นเห็นได้ว่ารัฐเป็นผู้มีบทบาทน้าในการพัฒนาไม่ใช่ประชาชน องค์ความรู้และข้อเสนอในการ

พัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่หลากหลาย ถูกผลักออกไปภายใต้การใช้อ้านาจของหน่วยงานรัฐในการนิยาม
ความถูกต้อง ผ่านกฎระเบียบว่าด้วยการจัดการพ้ืนที่ ที่เปิดโอกาสให้เพียงหน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดการและ
ดูแลพ้ืนที่ ตลอดทั้งรวมไปถึงการสถาปนาความรู้ความจริงว่าด้วยการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารที่ถูกต้อง 
ภายใต้รูปแบบวิธีคิดของตนเพ่ือครองครอบการปฏิบัติและการบังคับใช้และถึงแม้ว่าองค์ความรู้และ
แนวข้อเสนอว่าด้วยการพัฒนาพ้ืนที่หนองหารจังหวัดสกลนครจะมีมากน้อยเพียงใด ความหลากหลาย
ของทางเลือกนั้นก็จะไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ หากความรู้นั้นไม่สามารถเข้าถึงอ้านาจในการนิยามความ
จริง ที่อยู่ภายใต้สถาบันของหน่วยงานรัฐเท่านั้น  

ในสถานการณ์เช่นนี้การเพ่ิมความหลากหลายของการแก้ไขปัญหา จึงอาจไม่ใช่เรื่องของการ
ขาดแคลนองค์ความรู้และทางเลือกที่หลากหลายในการพัฒนาพ้ืนที่หนองหาร แต่เป็นปัญหาเรื่องการ
เข้าไม่ถึงอ้านาจในการนิยามความรู้ให้กลายเป็นความจริงในเชิงปฏิบัติ ดังนั้นกระบวนการสร้างความ
หลากหลายจึงอาจต้องมิหยุดอยู่เพียงการสร้างความรู้เพ่ือต่อรองกับความรู้หลักเท่านั้น แต่ยังคง
จะต้องพัฒนาอ้านาจในการต่อรองของความรู้ตน เพ่ือสร้างจุดพลิกผันเชิงอ้านาจเพ่ือให้ความรู้ของกลุม่
ตน ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทในการปฏิบัติการจริงเชิงพ้ืนที่ 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเรื่องเล่าพญานาคในฐานะเรื่องเล่าพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่ชุมชน
แถบลุ่มน้้าโขงสู่ลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขา จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ วิเคราะห์เรื่องเล่าพญานาค
ที่สะท้อนให้เห็นในปัจจุบัน รวมถึงการด้ารงอยู่ของเรื่องเล่า การตีความ การสร้างความหมาย การผลิต
ซ้้า และปฏิบัติการณ์ของเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคในชุมชน ผู้เขียนค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ งานวิจัย 
แหล่งข้อมูล ข่าว และการสัมภาษณ์ โดยใช้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า (Narrative) และการเล่าเรื่อง
ในการอธิบาย 
 ผลการศึกษาพบว่า เรื่องเล่าพญานาคเป็นเรื่องราวที่ถูกเล่าส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งมาอย่าง
ยาวนานในรูปแบบมุขปาฐะ เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคแฝงด้วยนัยความหมาย สัญลักษณ์เชิงอ้านาจ 
และการมีต้าแหน่งแห่งที่ของชุมชนแถบลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้ามูล และลุ่มน้้าสาขา เรื่องเล่าพญานาคถูกเล่า
ด้วยเงื่อนไขและปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ผู้เขียนสามารถแบ่งเรื่อง
เล่าเกี่ยวกับพญานาคในชุมชนลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้ามูล และลุ่มน้้าสาขาออกเป็น 6 มิติที่มีความเชื่อมโยงกัน 
ได้แก่ 1) ความหมายของการก้าเนิดแม่น้้าและภูมินิเวศ 2) การสร้างข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่
ทรัพยากรป่าไม้ 3) การผสมผสานความเชื่อทางศาสนากับแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา 4) การท้าให้เป็นสินค้า
และการท่องเที่ยว 5) อารมณ์ ความรู้สึกกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และ 6) ผลกระทบของการ
พัฒนาต่อทรัพยากรน้้า 
 
ค าส าคัญ: พญานาค, เรื่องเล่าพ้ืนถิ่น, ลุ่มน้้าโขง, ลุ่มน้้ามูล, ลุ่มน้้าสาขา 
                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้้าโขงศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. ภายใต้
โครงการวิจัยตามรอยการเปลี่ยนแปลงความรู้ท้องถิ่นและพื้นบ้านเพื่อธรรมาภิบาลลุ่มน้้า (Tracking Chang Local 
and Traditional Knowledge in Watershed Governance) สนับสนุนการศึกษาและวิจัยโดยสภาการวิจัยด้าน
สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์แห่งประเทศแคนาดา 
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Abstract 
The article aimed to: 1) study narratives of Naga as local narratives in Mekong 

watershed along Mun watershed to its sub-watersheds in Ubon Ratchathani and Sisaket 
Provinces, and 2 )  analyze the current interpretation, existence, production and 
reproduction of meanings of the Naga’s narratives. Data collection was done by 
assembling related document, research, information sources, news and interviews. 
Concepts of narrative and storytelling were used to analyze data. 

The study has indicated that the narratives of Naga have been verbally passed 
down from generation to generation. Meanings of the Naga imply symbolic power and 
position of communities located along Mekong watershed, Mun watershed and its sub-
watershed. Diverse stories of the Naga have been told according to different political, 
economic, social and cultural conditions. The narratives of Naga can be divided into six 
related dimensions including: 1) meanings of the birth of river and ecology, 2) consensus 
of forest resource utilization, 3) a combination of religious belief and fish conservation 
area, 4) commodifying as goods and tourism, 5) emotion and feeling in social movement, 
and 6) impact of water resource development. 
 
Keywords: Naga, Local Narratives, Mekong Watershed, Mun Watershed, Sub - Watersheds 
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บทน า 
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่นิยมอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เมื่อมีการรวมตัวและมีปฏิสัมพันธ์ผ่าน

ช่วงเวลาหลายยุคสมัย จึงน้าไปสู่การพัฒนาและสร้างสรรค์อารยธรรมอันเป็นลักษณะเฉพาะตน และ
สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเรื่อยมา เมื่อเหตุการณ์ผ่านไปเรื่องราวของบรรพชนเริ่มลางเลือนจากความทรงจ้า
จึงกลับกลายเป็นเรื่องเล่า นิทาน ต้านาน และวรรณกรรมท้องถิ่น เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์บางอย่างที่
เกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นๆ โดยเฉพาะเรื่องเล่าหรือต้านานปรัมปราที่ถูกถ่ายทอดในรูปแบบ “มุขปาฐะ” 
ต้านานเหล่านี้กลมกลืนและผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คน ทั้งผสมผสานเอาภูมิปัญญาโบราณเข้าไว้กับคติ
ต้านานได้อย่างแยบยล และยังเป็นเสมือนเครื่องมือชั้นดีในการเก็บชุดความคิดความเชื่อของบรรพชน
ในอดีตทีผ่ลิตสร้างและบรรจุไว้จ้านวนมาก2 

พญานาค หรือ นาค (Naga) มาจากภาษาบาลีสันสกฤต หมายถึง “สัตว์ในต้านานจ้าพวกงู
ใหญ่” ความเชื่อเรื่องการมีอยู่ของพญานาคนั้นสามารถพบเห็นได้หลายแห่ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่มี
พรมแดนติดกับแม่น้้าโขงและ/หรือในพ้ืนที่ที่ติดกับแหล่งน้้าธรรมชาติสายอ่ืนที่เชื่อมต่อกับแม่น้้าโขง 
ในปัจจุบันต้านานความเชื่อเรื่องพญานาคยังคงปรากฏให้เห็นในสังคมสมัยใหม่ในประเทศไทย ลาว 
และกัมพูชา (ปฐม หงษ์สุวรรณ อ้างใน ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา, 2556) ภาพลักษณ์ของพญานาค
สามารถจ้าแนกออกเป็นสองแบบ คือ ภาพลักษณ์ในนิทานชาดกพุทธศาสนา และภาพลักษณ์ในนิทาน
พ้ืนบ้าน (Ya - Liang Chang, 2017) ในสายธารประวัติศาสตร์อุดมการณ์พญานาคเป็นพราหมณ์ - 
ฮินดู มีพัฒนาการของตนเอง ด้ารงอยู่ท่ามกลางอุดมการณ์ของพุทธศาสนาและผี บ้างก็มีความขัดแย้ง 
ต่อสู้ และเกื้อกูลกัน (พลธรรม์ จันทร์ค้า, 2551) 

แม้งานศึกษาเกี่ยวกับคติความเชื่อเรื่องพญานาคมีอยู่จ้านวนมาก แต่งานศึกษาเกี่ยวกับ
พญานาคในพ้ืนที่แถบลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขาที่ถูกกล่าวถึงยังมีไม่มากนัก ต่างจากพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่เป็น
ล้าน้้าสาขาของล้าน้้าโขง จึงเป็นความท้าทายส้าหรับผู้เขียนในการค้นหาข้อมูลและปรากฏการณ์ที่จะ
น้าไปสู่การท้าความเข้าใจพญานาคลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขา บทความนี้จึงมุ่งศึกษาเรื่องเล่า ต้านาน 
นิทานที่เกี่ยวข้องกับพญานาคในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้ามูล และลุ่มน้าสาขา บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี
และศรีสะเกษ ซึ่งเป็นพ้ืนที่รับผลกระทบจากนโยบายการพัฒนาและการจัดการแหล่งน้้าได้แก่ เขื่อน
ปากมูล เขื่อนราษีไศล และฝายล้าโดมใหญ่ 
 
 

                                                           
2 อนันต์  ลากุล. (2560). แบบเรื่องและอนุภาคสัตว์สีเผือกในต้านานเมืองล่มภาคอีสาน. วารสารภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม. หน้า 37 - 50. 
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แนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเล่า (Narrative) และการเล่าเรื่อง 
ต้านานเป็นเรื่องราวที่ปรากฏในรูปแบบต่างๆ เช่น มหากาพย์บทกวี และละคร เรื่องราว

เหล่านี้เกี่ยวกับวีรบุรุษ พระเจ้า เทพแห่งต้านาน สัตว์วิเศษและสถานที่ที่ได้รับการบอกเล่าตั้งแต่สมัย
โบราณ (ทัศน์สวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา, 2558) ซึ่ง Giddens นักสังคมวิทยาชาวอังกฤษมีความเห็นวา่ 
“เรื่องเล่า” บรรจุเอาอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ณ เวลาช่วงหนึ่งของผู้เล่าเรื่องเอาไว้ (สมชัย เจริญวรเกียรติ, 2559) อีกทั้ง เรื่องเล่า (narrative) 
เป็นเรื่องราวที่บุคคลกล่าวถึงชีวิตของตัวเองและคนอ่ืน การเล่าเรื่องช่วยให้บุคคลรู้สึกว่าประสบการณ์
ของตนมีความหมาย คนด้าเนินชีวิตไปตามวิถีแห่งเรื่องเล่า ดังนั้น ชีวิตและเรื่องเล่าจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
กันและกัน เพราะคนมีชีวิตอยู่ตามเรื่องเล่าที่แทรกตัวอยู่ในบริบทที่ห้อมล้อมบุคคล ความคิด การรับรู้ 
จินตนาการ และการเลือกที่จะกระท้าหรือไม่กระท้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามโครงสร้างของเรื่องเล่า เรื่องเล่ามิได้
เป็นอิสระไปจากกฎเกณฑ์ สถาบัน และวัฒนธรรม แต่แทรกอยู่ในความสัมพันธ์เชิงอ้านาจปรากฏอยู่ใน
อายุ ชาติพันธุ์ ความสัมพันธ์ระหว่างเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจ ต้าแหน่งทางสังคม เรื่องเล่าจึงมิใช่มีฐานะ
เป็นเพียงค้าบรรยายเกี่ยวกับชีวิตของบุคคลแต่เป็นตัวโครงสร้างของชีวิต (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2550) 

ก่อนที่มนุษย์จะรู้จักคิดค้นตัวอักษรหรือตัวหนังสือขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสาร และเป็นหลักฐานบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มนุษย์ใช้การเล่าเรื่องเป็นช่องทางใน
การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก รวมถึงประสบการณ์ที่พบเจอจากคนผู้
หนึ่งไปสู่อีกผู้หนึ่ง เรื่องเล่าจึงหมายถึงเรื่องราวหรือเนื้อหาสาระซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ์ ความคิด หรือจินตนาการของบุคคล นอกจากนี้ เรื่องเล่าเกิดขึ้นจากการใช้ภาษาของคนใน
สังคม การวิเคราะห์ภาษาในระดับข้อความจึงมักแฝงอุดมการณ์ ความเชื่อบางอย่างอยู่ ซึ่ง Fairclough 
(อ้างใน ชูวงศ์ กลิ่นเลขา และคณะ, 2559) มองว่า การศึกษาในระดับข้อความจะช่วยท้าให้เข้าใจสังคม 
ท้าให้มองเห็นวิธีการในการใช้อ้านาจ การครอบง้า และความไม่เท่าเทียมที่ถูกผลิตซ้้าภายใต้อุดมการณ์
บางอย่าง สอดคล้องกับ วิมลมาศ ปฤชากุล (2551) มองว่าการผลิตซ้้าเรื่องเล่าหรือต้านานเป็น
ปฏิบัติการทางวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่ท้าหน้าที่ค้้ายันอ้านาจของวาทกรรม 

Seymour Chatman (อ้างใน น้้าผึ้ง ปัทมะลางคุล, 2560) มองว่า “เรื่องเล่า” มีองค์ประกอบ 
2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็น “เรื่องราว” (story) หรือเหตุการณ์ที่ร้อยเรียงกัน มีตัวละครและฉาก กับส่วนที่
เป็น “กลวิธี” (discourse) ซึ่งหมายถึง วิธีการในการถ่ายทอดเรื่องราวนั้น ในด้านศาสตร์แห่งการเล่า
เรื่อง “เรื่องเล่า” ไม่ใช่เพียงเรื่องที่ถูกเล่า แต่เรื่องเล่าต้องมีองค์ประกอบ มีโครงสร้าง และมีการ
ประกอบสร้างที่สอดคล้องกับเป้าหมายของการเล่าเรื่อง อีกทั้ง เรื่องราวที่เป็นองค์ประกอบส้าคัญของ
เรื่องเล่าก็ต้องมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากเรื่องทั่วไป เป็นการร้อยเรียงของเหตุการณ์ (events) ที่



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [135] 

เชื่อมโยงสัมพันธ์กัน โดยเหตุการณ์เหล่านั้นอาจเป็นลักษณะของ “การกระท้า” (actions) คือตัวละคร
เป็นผู้กระท้าสิ่งต่างๆ เอง หรือเป็นลักษณะของ “สิ่งที่เกิดขึ้น” (happenings) คือตัวละครเป็นผู้กระท้า
จากสิ่งอ่ืน ในหนังสือ “Stories and Social Media; Identities and Interaction” ของ Ruth E. Page3 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการเล่าเรื่องในสื่อสังคม (Social Media) ตามประสบการณ์ของแต่ละคนซึ่งอาจไม่
เหมือนกันทีเดียว มีความแตกต่างกันทางประเด็นสังคม ท้าให้เกิดลักษณะการเล่าเรื่องที่เป็นอัตลักษณ์ 
เฉพาะทั้งของผู้เล่าเรื่องและผู้รับฟัง ค้าว่า “story” หรือ “เรื่องราว” ใช้ในความหมายเดียวกันกับค้าวา่ 
“Narrative” ซึ่งจ้าแนกวิธีการน้าเสนอ 5 แนวทาง (อุบลวรรณ เปรมศรีรัตน์, 2557) ได้แก่ Tellership 
เป็นเรื่องเล่าของบุคคลเดียวหรือจากกลุ่มคน Tellability เป็นเรื่องราวที่แสดงความสามารถท้าให้เห็น
ถึงคุณค่าในการเล่าเรื่องนั้นๆ Embeddedness เป็นเรื่องเล่าที่สามารถท้าให้เกิดความเข้าใจหรือซึ้งใจ
เป็นลักษณะส้าคัญ Linearity เป็นเรื่องเล่าที่ใช้วิธีการหรือรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับหรือเข้าใจในวิธีการ
นั้นๆ Moral Stance เป็นการเล่าเรื่องที่แสดงความรู้สึกหรือทัศนคติต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไปตามที่
เกิดขึ้นจริงหรือตามความรู้สึก 

อาจกล่าวได้ว่า การถ่ายทอดศิลปวิทยา ผ่านวิธีการมุขปาฐะเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่จะด้ารง
ไว้ซึ่งเรื่องราวและภูมิปัญญาให้คงอยู่ไม่สูญหายไปตามอายุขัยของผู้คน ข้อมูลมุขปาฐะเหล่านี้ได้
ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง จดจ้าและบอกเล่าสืบต่อผ่านปรัมปราคติ นิทานประจ้าถิ่น เพลงพ้ืนบ้าน 
ภาษิตค้าพังเพย ปริศนาค้าทาย การละเล่น ศิลปะพ้ืนบ้าน รวมถึงการเลียนแบบปฏิบัติกันมาจนเป็น
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีประชา ก่อให้เกิดผลผลิตทางวัฒนธรรมของแต่ละสังคมขึ้น ข้อมูล 
มุขปาฐะเหล่านี้ เป็นวรรณกรรมท้องถิ่น (regional literature) ที่ถ่ายทอดความเชื่อ ความคิด  
ความต้องการ และความรู้ผ่านการบอกเล่าปากต่อปาก (ทิวารักษ์ เสรีภาพ, 2557) 
 
พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถิ่นจากลุ่มน้ าโขงสู่ลุ่มน้ ามูลและลุ่มน้ าสาขา 
 ในส่วนนี้ผู้เขียนกล่าวถึงเรื่องเล่าพญานาคในพ้ืนที่ชุมชนแถบลุ่มแม่น้้าโขง ลุ่มแม่น้้ามูล และ
ลุ่มน้้าสาขาที่ถูกเล่าส่งต่อกันมา ซึ่งไม่อาจสืบสาวเรื่องราวกลับไปได้ว่าใครเป็นคนเล่าคนแรก หรือมี
ข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใด แต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคยังคงถูกเล่าแบบมุขปาฐะในชุมชนแถบนี้ 
โดยเฉพาะในกลุ่มชาวประมงและชุมชนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวโยงกับแม่น้้า อาทิ ปรากฏการณ์เหนือ
ธรรมชาติ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ร่างทรงพญานาค หรือบริเวณที่ชาวบ้านเล่าว่าเป็นถ้้าของ
พญานาค เป็นต้น เรื่องเล่าพญานาคถูกเล่าหลากหลายมิติตามบริบทพ้ืนที่และเงื่อนไขของคนเล่า เรื่อง

                                                           
3 ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ Dr. Ruth E. Page. (2012). อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย Leicester, UK. 



พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถ่ินจากลุ่มน้ าโขงสูลุ่่มน้ ามูลและลุ่มน้ าสาขา 

[136]  พงษ์เทพ  บุญกล้า 

เล่าเหล่านั้นยังคงด้ารงอยู่ ถูกตีความ และสร้างความหมายเชื่อมโยงเชิงสัญลักษณ์และความสัมพันธ์
ทางอ้านาจในพ้ืนที่แถบลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้ามูล และลุ่มน้้าสาขา ดังนี้ 
 พญานาคสามพันโบก: ความหมายของการก าเนิดแม่น้ าและภูมินิเวศ 
 พ้ืนที่สามพันโบกมีภูมิทัศน์สวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ เช่น แอ่งน้้า โขดหิน ผาวัดใจ 
ต้นจามจุรียักษ์บนทะเลทรายหาดหงส์ ลานหินสี ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์ ถ้้านางเข็ญฝ้าย และ
ปากบ้องเป็นจุดแคบที่สุดของแม่น้้าโขง เป็นต้น ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บริเวณนี้มีประเพณีและวัฒนธรรม
ที่น่าสนใจ เช่น ประเพณีตักปลา เป็นต้น อีกทั้งสามพันโบกยังสามารถเดินเชื่อมต่อกับประเทศเพ่ือน
บ้าน สปป.ลาว พ้ืนที่สามพันโบกมีชื่อเสียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่รู้จักในระดับ
นานาชาติ (ปิยวิทย์ เอ่ียมพริ้ง, 2557) ในชุมชนแถบนี้มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคที่ถูกเล่าเกี่ยวกับการ
ก้าเนิดแม่น้้าและภูมินิเวศ เป็นเรื่องเล่าพ้ืนถิ่นที่ถูกเล่าส่งต่อกันจากรุ่นสู่รุ่นแบบมุขปาฐะ โดยการหยิบ
ยกเรื่องราวของ “งูซวง” ตัวละครหนึ่งจากนิทานเรื่อง “สินไซ” ซึ่งเมื่อพิจารณาเรื่องเล่าพญานาคสาม
พันโบกกับก้าเนิดแม่น้้าและภูมินิเวศมีความคล้ายกับเรื่องเล่าพญานาคใน “ต้านานอุรังคธาตุ” แต่การ
อธิบายเรื่องเล่าโดยการแทนสัตว์สัญลักษณ์มีความแตกต่างเชิงพ้ืนที่และขนาดของสัตว์ที่ถูกเล่า 
 กล่าวคือ ต้านาน “อุรังคธาตุ” หรือ “ต้านานอุรังคนิทาน” หรือ “ต้านานพระธาตุพนม” เล่า
เกี่ยวกับภูมินิเวศแม่น้้าโขงและแม่น้้าสาขาที่เกิดขึ้นจากการกระท้าของพญานาคสองสหายนามว่า 
“พินทโยนกวต”ิ และ “ธนะมูลนาค” ต้านานเล่าว่าพญานาคทั้งสองตั้งสัตย์ปฏิญาณร่วมกันว่าหากจับได้
สัตว์ใดเป็นอาหารจะแบ่งปันกันอย่างยุติธรรม ครั้งแรกธนะมูลนาคจับได้ช้างสาร จึงแบ่งเนื้อให้ และครั้ง
สองพินทโยนกวติจับได้เม่นจึงน้ามาแบ่งเช่นกัน แต่ธนะมูลนาคกินไม่พออ่ิมจึงเกิดความแคลงใจเมื่อเห็น
ขนเม่นมีขนาดใหญ่ จึงคาดเดาว่าสัตว์ที่มีขนใหญ่ต้องมีขนาดใหญ่แต่กลับได้ส่วนแบ่งน้อย พญานาคทั้ง
สองทะเลาะวิวาทกันในหนองน้้า กระทั่งผลจากการทะเลาะกันท้าให้เกิดแม่น้้าสายต่างๆ อาทิ แม่น้้าอูน 
แม่น้้าพิง แม่น้้างึม แม่น้้าโขง แม่น้้ามูลนที และแม่น้้าชีวายนที เป็นต้น (สพสันติ์ เพชรค้า, 2554) 
 ขณะที่เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคสามพันโบกกลับถูกกล่าวถึงในนามของ “งูซวง” ตามค้าบอก
เล่าของชาวบ้านที่ถูกเล่าเชื่อมโยงกันในท้องเรื่องนิทาน “สินไซ” โดยเล่าว่า “…สังข์ สีโห และสินไซ 
สามพ่ีน้องเกิดจากมะเหษีของเจ้าเมืองถูกเมียน้อยทั้ง 7 ใส่ร้ายป้ายสีเพราะความอิจฉาริษยา โดยเหล่า
เมียน้อยบอกให้โหรหลวงท านายเกี่ยวกับก าเนิดโอรสทั้งสามกับโชคชะตาบ้านเมืองต่อพระราชาว่า 
เนื่องจากร่างกายของทั้งสามแปลกประหลาดเป็นช้างเป็นหอยผิดจากมนุษย์ธรรมดา โอรสทั้งสามที่
ก าเนิดจากมะเหษีเป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจะต้องเนระเทศให้พ้นเมืองโดยเร็ว ซึ่งเจ้าเมืองก็ท าตามที่โหร
ท านาย…” 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [137] 

“...หลังจากนั้นไม่นาน ข่าวจากในเมืองมาว่า น้องสาวของเจ้าเมืองผู้มีโฉมงดงามถูกยักษ์ลักพา
ตัวไป โอรสของเมียน้อยทั้ง 7 อาสาออกไปตามพร้อมกับโอรสสังข์ สีโห และสินไซ เมื่อเดินทางได้ระยะ
หนึ่งทุกคนพบกับงูซวงตัวใหญ่ ลูกเมียน้อยทั้ง 7 ไม่กล้าเข้าต่อสู้กับงูซวง แต่สินไซเข้าต่อสู้และใช้อาวุธ
ฟันงูซวงขาดเป็น 3 ท่อน และไล่ให้ลูกชายทั้ง 7 กลับเมืองเพราะมีแต่ความขลาดเขลา ทั้งสามเดินทาง
ต่อไปกระทั้งถึง “แม่น้ ากัดเงินกัดค า” (แม่น้ ากัดเงินกัดทองค า) สีโหแปลงร่างเป็นเรือให้สังข์และสินไซ
ขึ้นและข้ามน้ าไปช่วยอากลับมาได้อย่างปลอดภัย” (สุทน ไชยโกฐษ์, 2561) 
 จะเห็นว่า ต้านานอุรังคธาตุเป็นเรื่องเล่าที่ฉายให้เห็นภาพความเป็นลุ่มน้้าและพ้ืนที่ในภูมิภาค
อีสานไทย - ลาว แต่เรื่องเล่าพญานาคสามพันโบกเป็นเรื่องเล่าเฉพาะถิ่น แม้โครงเรื่องของทั้งสองเรื่อง
เล่ามีความคล้ายกัน คือ การกล่าวถึงก้าเนิดแม่น้้าและภูมินิเวศท่ีเป็นผลพวงจากการประท้าของ
พญานาค แต่สัตว์ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเล่ามีความแตกต่างตรงที่พญานาคในต้านานอุรังคธาตุเป็น
พญานาคที่มีขนาดใหญ่และให้ก้าเนิดแม่น้้าสาขาของแม่น้้าโขงขนาดใหญ่ ในขณะที่เรื่องเล่าของสาม
พันโบกพญานาคถูกเล่าแทนด้วยภาพของงูซวงที่ให้ก้าเนิดภูมินิเวศบริเวณสามพันโบก 
 พญานาคถ้ าหมากแข้ง: การสร้างข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ทรัพยากรป่าไม้  

มีค้าบอกเล่าเกี่ยวกับพญานาคในชุมชนแถบลุ่มน้้ามูลว่า “…องค์ภูษาคาดค าเคียนไว้  แม่
เกษเกล้าเป็นเหง้าแม่คีง นาคสามสามสีครองฮักกับอุปฮาช มีวงศ์ษาญาติเป็นร่างเทียมบริวาร…” 
ความหมายคือ“พ่อพญานาคนาม “องค์ภูษา” แต่งกายด้วยสายสะพายเครื่องประดับทองค า มี
ภรรยานามว่า “แม่เกษเกล้า” และมีบุตรสาวนามว่า “สามส”ี ซึ่งพญานาคสามสีหลงรักกับมนุษย์
หนุ่มซึ่งเป็นอุปราช ทั้งสองครองรักและมีลูกหลานเหล่าบริวารเป็นร่างทรง” (ผู้เขียน) 
 โดยชาวบ้านเล่าว่า “บริเวณพ้ืนที่วังใหญ่ ปากน้ าใกล้กับดงภูดินมีถ้ าพญานาคชื่อว่า “ถ้ า
หมากแข้ง” เป็นถ้ าลึกที่ทอดยาวไปถึงเมืองหลวงพระบาง เจ้าพ่อและเจ้าแม่พญานาคเดินทางมุดถ้ า
จากหลวงพระบางมาขึ้นที่ถ้ าวังใหญ่ ในถ้ าหมากแข้งแห่งนี้เป็นถ้ าที่เต็มไปด้วยเงินและทองค า โดยมี
พญานาคและทหารบริวารจ านวนมากคอยปกปักษ์อารักษ์ถ้ า หลังจากที่พญานาคเจ้าแม่สามสีเดินทาง
ขึ้นมายังโลกมนุษย์เกิดหลงรักกับมนุษย์หนุ่มผู้เป็นอุปฮาช ทั้งสองครองรักและมีลูกหลานอาศัยที่ดงภู
ดิน” (ส้ารอง ชบา, 2561) 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกันเกี่ยวกับนาคสามสีว่า “นาคสามสามสีจ าแลงกายขึ้นมา
ยังโลกมนุษย์ และตกหลุมรักกับมนุษย์ผู้เป็นอุปราช จากนั้นนาคสามสีตกลงว่าจะพาเดินทางไปบ้าน
เกิดเมืองนอน แต่มีเงื่อนไขว่าระหว่างเดินทางขอจงอย่าลืมตา นาคสามสีจึงใส่มนต์พญานาคและพา
ออกเดินทาง แต่ด้วยความสงสัยอุปราชแอบลืมตาเพราะความอยากรู้ ส่งผลให้มนต์ของพญานาคคลาย
และอุปราชหนุ่มจมน้ าตาย อุปราชกลายเป็นดวงวิญญาณครองรักกับนาคสามสีที่ถ้ าหมากแข้ง 
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[138]  พงษ์เทพ  บุญกล้า 

ภายหลังได้ขึ้นมาสร้างบ้านแปงเมืองบริเวณถ้ าวังใหญ่ดงภูดิน และมีลูกหลานเหล่าบริวารมากมาย ซึ่ง
ชาวบ้านเรียกพ้ืนที่ดงภูดินแห่งนี้ว่า “เมืองหลวงแห่งดวงวิญญาณ” หรือ “เมืองหลวงแห่งเทพเทวา” 
ในปัจจุบัน” (ทองพูน วงษ์พินิจ, 2561) 

ชาวบ้านที่อาศัยบริเวณดงภูดินมีความเชื่อเกี่ยวกับพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ โดยมีร่างทรงจ้านวน
มากประกอบพิธีกรรมสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเรียกว่า “ร่างเทียม” เป็นปฏิบัติการทางสังคม
เพ่ือสร้างความหมายว่าด้วยสิทธิชุมชน เนื่องจากชาวบ้านมีข้อตกลงร่วมกันในการใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ป่าไม้และการใช้ทรัพยากรลุ่มน้้ามูล เช่น มีข้อห้ามไม่ให้ตัดไม้ในป่าดงภูดิน เว้นแต่ได้รับ
ความเห็นร่วมจากชุมชน การจัดประเพณีแข่งเรือยาวที่ดงภูดินก่อนจัดแข่งในพ้ืนที่อ่ืนๆ ในลุ่มน้้ามูล 
เป็นต้น ซึ่ง ปฐม หงส์สุวรรณ (อ้างใน ปุณณฑรีย์ เจียวิริยะบุญญา, 2556) มองว่า ชุมชนได้ใช้เรื่องเล่า
พ้ืนบ้านเพ่ือต่อสู้และต่อรองด้วยการสร้างเครือข่ายและการเคลื่อนไหวทางสงัคม ท้าให้นโยบายทางการ
เมืองว่าด้วยสิทธิชุมชนในผืนป่าอนุรักษ์ทับซ้อนระหว่างชุมชน กับรัฐที่เคยมีการปะทะขัดแย้งกันนั้น
ได้รับการยอมรับและคลี่คลายไปในที่สุด 

วัดถ้ าวังพญานาคราช: การผสมผสานความเชื่อทางศาสนากับแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา  
ชาวบ้านที่อาศัยในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าโขงมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค เนื่องจากพญานาคเป็น

สัญลักษณ์ของชีวิตและความอุดมสมบูรณ์ของแม่น้้า ภายหลังความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เข้ามา
ความเชื่อเรื่องพญานาคเริ่มปรากฏชัดขึ้น และความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาผสมผสานเป็นความเชื่อ
ถึงปัจจุบัน โดยการศึกษาทางวิชาการมองว่า คนพ้ืนเมืองดั้งเดิมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่
อาศัยมาตั้งแต่ยุคดึกด้าบรรพ์ มีระบบความเชื่อเรื่องผี และสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติมีลัทธิที่แพร่หลายใน
ภูมิภาค เช่น การบูชางู เมื่อศาสนาจากอินเดียแพร่หลายเข้ามายังดินแดนแถบนี้ จึงเกิดการผสมผสาน
ระหว่างความเชื่อเก่าที่มีมาตั้งแต่เดิมกับความเชื่อใหม่ที่เข้าพร้อมกับวิทยาการและระบบความเชื่อที่ล้้า
หน้ากว่า โดยเริ่มจากคติความเชื่อแบบพราหมณ์ที่เข้ามาก่อน ต่อมาเมื่อพุทธศาสนาเริ่มแพร่หลายจึง
เกิดการผสมผสานกลายเป็นความเชื่อระหว่างเก่ากับใหม่ ซึ่งในขณะเดียวกันได้ปรับปรุงเอาคติความ
เชื่อเกี่ยวกับงูให้มีบทบาทส้าคัญในศาสนา เรียกว่า “นาค” (สุจิตต์ วงษ์เทศ อ้างใน กิตติสันต์ ศรีรักษา, 
2559) ดังปรากฏในพิธีกรรมการบวชนาคที่แสดงถึงการเปลี่ยนผ่านสภาพจากพุทธศาสนานิกชนเข้าสู่เพศ
บรรพชิต และต้านานพระเจ้าเหยียบโลกที่กล่าวถึงพระพุทธเจ้ามีชัยชนะเหนือพวกนาคที่เป็นชน
พ้ืนเมืองเดิมของลุ่มน้้าโขง รวมถึงเรื่องเล่าท้องถิ่นเกี่ยวกับพญานาคที่ปรากฏในต้านานอุรังคธาตุ ต้านาน
ผาแดงนางไอ่ และต้านานสุวรรณโคมค้า แสดงถึงส้านึกร่วมของคนในสังคมลุ่มน้้าโขง (เอนก รักเงิน, 
2555)  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [139] 

เรื่องเล่าพญานาคที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนายังถูกเล่าในพ้ืนที่อ้าเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี จุดที่แม่น้้ามูลไหลมาบรรจบกับแม่น้้าโขงเรียกว่า “แม่น้้าสองสี” พ้ืนที่บริเวณนี้มีกลุ่ม
ชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยคือ “ชาวบรู” ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์มาถึงปัจจุบัน ชีวิตของชาวบรูอาศัยตามสภาพธรรมชาติซึ่งเป็นป่าเขา แหล่งน้้า มีอาชีพท้านา 
ท้าไร่ หัตถกรรมพ้ืนบ้าน สานเสื่อ ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ และการแลกเปลี่ยน เช่น สัตว์ป่า หอย หน่อไม้ เหด็ 
ผัก และผลไม้ ฯลฯ ผู้ชายชาวบรูจะนิยมออกป่าล่าสัตว์ ลงน้้าหาปลา และผู้หญิงจะอยู่บ้าน ชาวบรูมี
ความเชื่อเรื่องภูตผี วิญญาณ และนับถือพุทธศาสนา (กอบชัย รัฐอุบล, 2560) กลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่
อาศัยบริเวณอ้าเภอโขงเจียมมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในการพ่ึงพิงทรัพยากรธรรมชาติแม่น้้า ความเชื่อของ
ชาวบ้านยังคงถ่ายทอดและธ้ารงรักษาไว้ แต่เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคไม่ได้ถูกเล่าอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่
ชุมชนเหล่านั้นมากนัก ซึ่งภายหลังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคถูกเล่าโดยพระที่เดินทางมาปักหลักอาศัย
อยู่ในพ้ืนที่โขงเจียม  

กระทั่ง ภายหลังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ถ้้าวังพญานาค” เกิดขึ้นในพ้ืนที่อ้าเภอโขงเจียมว่า ถ้้าวัง
พญานาคอยู่ใต้แผ่นหินที่ถูกทับถมมาหลายร้อยปี ในล้าธารเป็นรูทอดไกลย้อนไปยังห้วยอีกฝั่งหนึ่ง 
บริเวณโดยรอบเป็นป่าและล้าธารสวยงามอุดมสมบูรณ์ และมีปลาจากแม่น้้าโขงจ้านวนมากข้ึนมา
ขยายพันธุ์บริเวณนี้ ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าจับปลาบริเวณดังกล่าวเนื่องจากมองว่าเป็นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ ในปัจจุบันมีพระสงฆ์สร้างรูปปั้นพญานาค 7 เศียรไว้ที่วัดถ้้าวังพญานาคแห่งนี้4 

เรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้้าวังพญานาคท้าให้เห็นว่าเป็นเรื่องเล่าที่เชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนา 
เนื่องจากการเล่าเกี่ยวกับพญานาคและปั้นรูปพญานาคเชิงสัญลักษณ์เกิดขึ้นในวัดโดยพระสงฆ์ แม้อดีต
ชาวบ้านกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมมีความเชื่อเกี่ยวกับพลังเหนือธรรมชาติแต่ไม่มีการปั้นรูปพญานาคใน
ชุมชน อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเรื่องเล่าเกี่ยวกับถ้้าวังพญานาคจะเห็นว่า นอกเหนือจากการเป็น
เรื่องเล่าที่ท้าให้เห็นภาพเชื่อมโยงกับความเชื่อทางศาสนาแล้ว ยังเห็นการเล่าเรื่องเชื่อมโยงกับพ้ืนที่
ระบบนิเวศบริเวณถ้้าวังพญานาคที่เหมาะส้าหรับเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์พันธุ์ปลาที่ชาวบ้านให้ความเคารพ 

บั้งไฟพญานาคบ้านตามุย: การท าให้เป็นสินค้าและการท่องเที่ยว  
บ้านตามุย เป็นชุมชนริมฝั่งแม่น้้าโขง จังหวัดอุบลราชธานี ผู้หญิงประกอบอาชีพเกษตรฮิมโขง 

เช่น ข้าว ฝ้าย ถั่ว ข้าวโพด มันแกว เป็นต้น และผู้ชายเป็นพรานปลาลุ่มน้้าโขง ชาวบ้านตามุยมี
ความสัมพันธ์สองฝั่งโขงไทย - สปป.ลาว อย่างแน่นแฟ้น เนื่องจากเหตุการณ์ส้าคัญทางประวัติศาสตร์
ความขัดแย้งภายใน สปป.ลาว ส่งผลให้ชาวบ้านดั้งเดิมบางส่วนอพยพข้ามแม่น้้าโขงมาก่อตั้งรกราก

                                                           
4 ไทยรัฐออนไลน์. ถ้้าวังพญานาค นาคีมีจริงหรือ! หลวงปู่ช้ีให้ดูรูใต้แผ่นหิน ท่ีโขงเจียม.  
จาก https://www.thairath.co.th/content/745286. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. 
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ชุมชนแถบลุ่มน้้าโขงแห่งนี้ ชาวบ้านตามุยมีวิถีชีวิตผูกพันกับแม่น้้า จึงมีเรื่องเล่า ต้านาน และนิทานที่
ถูกเล่าส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในชุมชน โดยเฉพาะการเล่าเกี่ยวกับบั้งไฟพญานาค และภายหลังเรื่องเล่า
เกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคถูกใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนต้าบลห้วยไผ่ให้ความสนใจเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมปรากฏการณ์บังไฟ
พญานาค ณ บริเวณริมแม่น้้าโขง บ้านกุ่ม บ้านตามุย และบ้านท่าล้ง โดยมีเนื้อหาเชิญชวนเกี่ยวกับ
ความเป็นมาของบั้งไฟพญานาคมีมาหลายปีแล้ว มีเรื่องเล่าขานถึงปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคทุกวัน
ออกพรรษา แต่ยังไม่เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย กระทั้ง ปี พ.ศ.2548 - 2549 มีการประชาสัมพันธ์
เรื่องนี้อย่างจริงจังท้าให้ประชาชนจ้านวนมากสนใจไปพิสูจน์ปรากฏการณ์ นอกจากนั้นยังมีการจัด
กิจกรรมด้านวัฒนธรรมและประเพณีในพ้ืนที่ อาทิ การไหลเรือไฟแบบโบราณตามความเชื่อชุมชน พิธี
บวงสรวงบูชาพญานาค พิธีน้ากระทงพญานาคและเครื่องบวงสรวงลอยลงสู่แม่น้้าโขง และการแสดงร้า
บูชาพญานาคจากโรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ ซึ่งสื่อมวลชนที่ร่วมพิสูจน์ต่างยืนยันว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้น
จริง โดยมีผู้พบเห็นลูกไฟสีชมพูผุดขึ้นกลางน้้าโขงกว่า 20 ลูก (พ.ศ.2549) นับแต่นั้นมีนักท่องเที่ยว
เดินทางมาชมปรากฏการณ์เพ่ิมขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวนอนค้างคืนที่
อ้าเภอโขงเจียมชมพระอาทิตย์แรกผ่านทิวเขา สปป.ลาว วิถีชีวิตชาวบ้าน เกษตรฮิมโขง การทอผ้าฝ้าย 
หวังให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เสพบรรยากาศและเดินทางกลับอย่างมีความสุข5 
 “การชมบั้งไฟพญานาคในปีนี้คาดว่าผู้ที่มาชมจะไม่ผิดหวัง เนื่องจากสภาพอากาศเอ้ืออ านวย 
จะท าให้เห็นปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค และในปีนี้มีปรากฏการณ์จันทรุปราคาด้วยจะท าให้
บรรยากาศเหมาะกับการชมบั้งไฟพญานาค หากสภาพแวดล้อมมืดมิดยิ่งท าให้เห็นปรากฏการณ์บั้งไฟ
พญานาคได้อย่างชัดเจน” (เลาค้า ขยันการณ์)6 หลังจากนั้น ในปี พ.ศ.2560 เริ่มมีนโยบายปรับภูมิ
ทัศน์บริเวณริมฝั่งแม่น้้าโขงบ้านตามุย เป็นลานปูนซีเมนต์ส้าหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาชม
ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค 

ตัวอย่างงานศึกษาเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค: การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการส่งเสริม
การท่องเทีย่วเชิงวัฒนธรรม (วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน, 2557) มีมุมมองที่น่าสนใจว่า เป็นการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม 
ประเพณี คติความเชื่อ นอกจากนี้ พญานาคมีฐานะเป็นผู้อ้านวยความมั่งคั่งให้แก่กลุ่มชนอย่างกว้างขวาง 

                                                           
5 ไกด์อุบล. อบต.หว้ยไผ่ เชิญร่วมตามรอยนาคี ชมปรากฏการณบ์ั้งไฟพญานาค.  
จาก http://www.guideubon.com/2.0/go2ubon/nakee. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. 
6 ไกด์อุบล. ชาวบา้นตามยุ อ.โขงเจียม พร้อมรบันักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาคในปีนี้. จาก http://www.guideubon. 
com/2.0/go2ubon/291. http://www.guideubon.com/2.0/go2ubon/nakee. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [141] 

และไม่เพียงมูลค่าที่เกิดขึ้นจากความเป็นสินค้าทางตรง แต่ยังก่อให้เกิดมูลค่าของสินค้าทางอ้อมที่อิง
อาศัยความศักดิ์สิทธิ์จากพญานาคให้แก่กลุ่มของพระและกลุ่มของชาวบ้านที่เป็นผู้น้าทางพิธีกรรมหรือ
ร่างทรงต่างๆ ตลอดจนสินค้าที่ไม่เกี่ยวกับพญานาคแต่อิงประโยชน์ เช่น ธุรกิจร้านค้าต่างๆ และ
ตอบสนองนักท่องเที่ยวชนชั้นกลางผู้เข้ามาบริโภคสินค้าเชิงสัญญะ และดื่มด่้าบรรยากาศความ
ศักดิ์สิทธิ์ตามความหมายที่ก้าหนดไว้ กล่าวตามแนวคิดลัทธิทุนนิยมคือเป็นสิ่งที่ผลิตขึ้นมาแล้วจะ
เกิดผลก้าไรอย่างมหาศาล (พลธรรม์ จันทร์ค้า, 2551) 

แม้กระแสการชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคบ้านตามุย จังหวัดอุบลราชธานี จะมีความ
คึกคักเป็นที่นิยมแตกต่างจากบั้งไฟพญานาคแถบภาคอีสานตอนบน (หนองคาย) หากพิจารณาจะเห็น
ว่า ปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคถูกผลิตซ้้าให้กลายเป็นปรากฏการณ์รองรับนักท่องเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นชนชั้นกลางนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากในเมืองเพ่ือมาดื่มด่้าบรรยากาศ
ธรรมชาติริมฝั่งแม่น้้าโขง น่าสนใจว่าในอนาคตหากกระแสชมบั้งไฟพญานาคอุบลราชธานีถูกท้าให้เป็น
ที่นิยมมากขึ้น ผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาอาจส่งผลต่อวิถีชีวิตของชาวบ้าน  

ถ้ าพญานาคปากมูล: อารมณ์ ความรู้สึกกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม 
บ้านหัวเห่ว เป็นชุมชนลุ่มแม่น้้ามูลที่ชาวบ้านยึดวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมและการประมงเพ่ือการ

ยังชีพ งานศึกษาทางวิชาการระบุว่า ระบบนิเวศวิทยาของแม่น้้ามูลมีลักษณะรูปแบบที่หลากหลาย 
ประกอบด้วยเกาะ แก่ง ร่องน้้า เวิน เวิ้งน้้า ถ้้าใต้น้้า กระแสน้้าวน น้้าขึ้น น้้าลง และป่าบุ่งป่าทาม ที่เป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้้า และมีล้าน้้าสาขาอีกมาย สรรพชีวิตที่พ่ึงพาระบบแม่น้้ามูลมีลักษณะเฉพาะตัวและ
สนับสนุนการด้ารงชีวิตซึ่งกันและกัน ทั้งหมดล้วนพ่ึงพาความหลากหลายในระบบนิเวศเพ่ือที่จะมีชีวิต
รอดและสืบเผ่าพันธุ์ การไหลของแม่น้้ามีผลต่อการสร้างความสมดุลของแม่น้้าและช่วยท้าให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์ของพืชพรรณและเอ้ือต่อการขยายพันธุ์และวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตในลุ่มน้้า (พนา ใจตรง, 
2557) แต่ภายหลังนโยบายการพัฒนาเขื่อนปากมูลเกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้านหัวเห่ว มีการระเบิดเกาะแก่ง
หินเพ่ือก่อสร้างเขื่อน ระบบนิเวศใต้น้้าได้รับผลกระทบจากการพัฒนาดังกล่าว นอกจากนี้ ภายหลังการ
ก่อสร้างเขื่อนปากมูลเสร็จสิ้นประตูเขื่อนส่งผลกระทบต่อการไหลและระดับน้้า แม้รัฐบาลพยายาม
สร้างบันไดปลาโจนให้ปลาเดินทางข้ามประตูเขื่อน แต่ชาวบ้านเชื่อว่าปลาไม่สามารถเดินทางข้ามได้
เนื่องจากบันไดปลาโจนค่อนข้างสูงชัน 

นอกจากนี้ การเก็บข้อมูลตัวอย่างเชิงปริมาณ 900 ครอบครัว ยืนยันว่า การสร้างเขื่อนปาก
มูลส่งผลกระทบทางสังคมที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส้าคัญ ได้แก่ การเปลี่ยนรูปแบบการประกอบ
อาชีพ จากอาชีพประมงและเกษตรกรรมสู่อาชีพการรับจ้างและการขายแรงงานนอกชุมชน ส่งผล
กระทบต่อเนื่องต่อการโยกย้ายและการอพยพเพ่ือการขายแรงงาน (กิ่งกาญจน์ ส้านวนเย็น และคณะ, 
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2556) ปัญหาเขื่อนปากมูลจึงเป็นการตอบโต้เชิงอุดมการณ์ระหว่างภาครัฐซึ่งมีแนวคิดแบบกระแสหลกั
ที่มุ่งพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัยกับชาวบ้านซึ่งมีแนวคิดแบบท้องถิ่นนิยมและปฏิเสธแนวทางการ
พัฒนาแบบก้าวกระโดดของรัฐ ความขัดแย้งดังกล่าวได้น้าไปสู่การสร้างวาทกรรมและปฏิบัติการวาท
กรรมของทั้งสองฝ่าย อาจเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ในแบบฉบับมหากาพย์ความขัดแย้งทางด้านนโยบาย
สาธารณะ (อภิญญา ดิสสะมาน, 2555)  

แม้จะไม่ปรากฏเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่บ้านหัวเห่ว แต่ยังมีเรื่องเล่าส่ง
ต่อกันในปัจจุบันว่า “ใต้น้ าบริเวณจุดก่อสร้างเขื่อนปากมูน เป็นเกาะ แก่ง หิน และถ้ าลึก ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของพญานาค ถ้ าแห่งนี้ลึกลงไปใต้แม่น้ ามูลและไปทะลุกับแม่น้ าโขง สปป.ลาว ชาวบ้านเคย
พยายามใช้เชือกหย่อนวัดความลึกของถ้ าแต่ก็ไม่สามารถวัดได้ ” (บุญหลาย เวียงจันทร์ , 2561) 
นอกจากนี้ การเล่าเรื่องพญานาคปากแม่น้้ามูลบ้านหัวเห่วยังท้าให้เห็นโลกทัศน์ของชาวบ้านเกี่ยวกับ
พญานาคและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม กรณีสัมภาษณ์แม่เฒ่าเจริญ กองสุข ผู้หญิงที่มีบทบาทใน
ขบวนการต่อสู้ของสมาคมคนจนในฐานะแกนน้าการต่อสู้มีความทรงจ้าเกี่ยวกับพญานาคว่า “วันหนึ่ง
พ่ีชายออกเรือไปหาปลาเหมือนปกติ แกเห็นแสงสว่างบนท้องฟ้าจนท าให้แสบตา แกตกใจร้องบอกคน
แถวนั้นว่า อย่าลงมาใกล้น้ านาคก าลังขึ้นมา พ่ีชายเล่าว่าน้ าในแม่น้ าลดลงกะทันหันจนปลาขึ้นค้างบน
โขดหิน แกตกใจเสียขวัญมากญาติพ่ีน้องจึงประกอบพิธีเอ้ินขวัญให้ ในวันนั้นมีหลายคนเห็นเหตุการณ์
เดียวกัน แต่ส าหรับตนมองว่า ปรากฏการณ์ของพญานาคท่ีขึ้นมายังโลกมนุษย์เพ่ือตักเตือนเหล่า
มนุษย์ผู้มีต าแหน่งในการบริหารจัดการเขื่อนปากมูล หากบุคคลเหล่านั้นไม่บริหารจัดการเขื่อนปากมูล
ด้วยหลักธรรมาภิบาลพญานาคจะขึ้นมาดึงขาคนเหล่านั้นลงจากเก้าอ้ี” 

จะเห็นว่า เนื่องจากพ้ืนที่บ้านหัวเห่วแต่เดิมเป็นแหล่งทรัพยากรและพ้ืนที่ความม่ันคงทาง
อาหารของชาวบ้าน ภายหลังการก่อสร้างเขื่อนส่งผลกระทบวงกว้างต่อการด้ารงชีวิตของชาวบ้าน แม้
จะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค แต่เรื่องเล่านั้นถูกเล่าเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาและขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมของชาวบ้าน เนื่องจากผู้เล่าคนแรกเป็นคนรุ่นใหม่ของชุมชนอาจไม่ทราบ
รายละเอียดประวัติศาสตร์มากนักท้าให้เรื่องเล่าอยู่ในระดับของความเชื่อปกติทั่วไปเฉกเช่นพญานาค
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงอ่ืนๆ แต่ในกรณีหลังการเล่าเรื่องของคนที่เคยมีประสบการณ์ในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมอย่างยาวนานถูกเล่าผ่านอารมณ์ ความรู้สึก และภาวะที่ถูกกดทับ การเล่าเกี่ยวกับพญานาค
เชื่อมโยงกับอ้านาจรัฐเสมือนเป็นการระบายอารมณ์ ความรู้สึก และสภาวการณถ์ูกกดทับนั้น 

พญานาคล าโดมใหญ่: มุมมองเชื่อมโยงผลกระทบแหล่งน้ า 
 ดังที่กล่าวข้างต้นว่า เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนแถบลุ่มน้้าโขงและ
ลุ่มน้้าสาขาของแม่น้้าโขง ซึ่งในบทความผู้เขียนกล่าวถึงลุ่มแม่น้้ามูล การศึกษาพบว่านอกเหนือจากลุ่ม



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [143] 

น้้าสาขาของแม่น้้าโขงแล้ว ลุ่มน้้าสาขาย่อยที่เชื่อมต่อกันยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคอยู่ด้วย และใน
ส่วนนี้กล่าวถึงลุ่มน้้าล้าโดมใหญ่ มีจุดก้าเนิดบริเวณอ้าเภอน้้ายืนชายแดนไทย - กัมพูชา ไหลเชื่อมต่อ
กับแม่น้้ามูลบริเวณเขื่อนปากมูล การศึกษาเกี่ยวกับบริบทพ้ืนที่ล้าโดมใหญ่พบว่า ล้าโดมใหญ่เป็นลุ่ม
แม่น้้าสาขาของลุ่มน้้ามูลและมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นบริเวณกว้างเหมาะแก่การท้านา ท้าไร่ และประมง 
ที่สามารถหล่อเลี้ยงชุมชนเรื่อยมาตั้งแต่ก่อตั้งหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน ในอดีตชุมชนได้ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้าล้าโดมใหญ่ในลักษณะพ่ึงพิงอาศัยกันเช่นสังคมชนบทในยุคก่อน (กมล หอมกลิ่น, 2556) 
 ภายหลังนโยบายการพัฒนาฝายล้าโดมใหญ่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2540 การไหลของน้้าเริ่ม
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงล้าโดมใหญ่เป็นล้าน้้าสาขาของแม่น้้ามูลที่ได้รับผลจากการเปิด-ปิดประตูเขื่อน
ปากมูล อีกทั้งในพ้ืนที่ต้าบลไร่ใต้ อ้าเภอพิบูลมังสาหารมีการก่อตั้งโรงงานอุสาหกรรมขนาดใหญ่ใกล้
แหล่งน้้า และในปี พ.ศ.2558 เกิดเหตุการณ์บ่อบ้าบัดน้้าเสียจากโรงงานพังทะลักไหลลงแม่น้้าล้าโดม
ใหญ่ เกิดปัญหาปลาตายและสาหร่ายบลูมในล้าน้้า อีกทั้งจากข้อมูลพบว่า การสร้างเขื่อนล้าโดมใหญ่ท้า
ให้เกิดผลกระทบกับชาวบ้าน 27 หมู่บ้าน 6 ต้าบล ท้าให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์
สองฝั่งล้าโดมใหญ่ แหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร แหล่งพลังงานของชาวบ้าน รวมทั้งป่าประเพณี เช่น 
ป่าดอนปู่ตา ป่าช้า ศูนย์รวมใจของชาวบ้าน ชาวบ้านไม่ได้รับรู้ข้อมูลและไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ท้าให้เกิดความกังวลว่าจะได้รับผลกระทบ ความตึงเครียดจึงเกิดขึ้นในชุมชน ประกอบกับข้าราชการใน
พ้ืนที่กล่าวหาโจมตีผู้เรียกร้องท้าให้ชุมชนที่เคยเป็นหนึ่งเดียวกันต้องแตกแยก7 
 นอกจากนี้ บริเวณพ้ืนที่ล้าโดมใหญ่ (ปากโดม) มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคล้าโดมใหญ่ว่า 
"พญาทะนะมูลนาคราช" เป็นพญานาคผู้เปี่ยมบารมี และตบะญาณแก่กล้าผู้ปกครองวังบาดาลแถบลุ่ม
แม่น้้ามูลทางภาคอีสานตอนล่าง เชื่อกันว่า มีวังบาดาลอยู่บริเวณวัดป่าปากโดม จอมนาคาผู้ยิ่งใหญ่
แห่งลุ่มแม่น้้ามูลเป็นที่รู้จักของเหล่ามนุษย์และมีผู้คนมากมายมาเคารพสักการะขอพร มีความอัศจรรย์
เกิดขึ้นมากมายแก่ผู้ศรัทธาจนเป็นที่เลื่องลือของผู้คนขนานนามว่า "พญานาคพ่นทรัพย์" เพราะ
ประทานทรัพย์โชคลาภให้แก่ผู้มาขออย่างมากมาย8 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่ากล่าวถึงพญานาคสาวสอง
ตนว่า พ.ศ.2532 พระรูปหนึ่งนิมิตรเห็นงูใหญ่ตัวสีด้าหลายตัวมาหา งูตัวหนึ่งได้เลื้อยมาพันรอบตัก
ขณะนั่งอยู่ หลังจากนั้นพอรุ่งเช้า มีหญิงสาวสองนางพายเรือมาจากอีกฝั่งของแม่น้้ามูลเพ่ือมาตักบาตร 
ซึ่งพระรูปนั้นก็ไม่ได้สงสัย แต่ภายหลังหญิงสาวสองนางได้มาตักบาตรบ่อยขึ้น กระทั่งพระองค์นั้นได้

                                                           
7 สมัชชาคนจน. เขื่อนล้าโดมใหญ่ “ศึกษาก่อนสร้าง ถามชาวบ้านก่อนท้า”. สมาคมแม่น้้าเพื่อชีวิต.  
จาก http://www.livingriversiam.org/3river-thai/other-dams/ldy.htm. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. 
8 มติชนออนไลน์. ประชาชนขอเลขเด็ดพญาทะนะมูลนาคราชวัดป่าปากโดม อุบลฯ เผยเลขเด็ดมาแรง. 
จากhttps://www.matichon.co.th/region/news_603206. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. 



พญานาค: เรื่องเล่าพื้นถ่ินจากลุ่มน้ าโขงสูลุ่่มน้ ามูลและลุ่มน้ าสาขา 

[144]  พงษ์เทพ  บุญกล้า 

ถามไถ่ถึงที่อยู่ของหญิงสาว และหญิงสาวทั้งสองได้เย้ายวนให้พระลาสิกขาออกไปอยู่ด้วย เมื่อถูกพระ
ปฏิเสธหญิงสาวสองนางจึงยิ้มและกราบลาพายเรือเลือนหายไปกลางล้าน้้ามูล9 

ผลกระทบล้าโดมใหญ่จากการก่อสร้างฝายล้าโดมใหญ่ และเขื่อนปากมูล และการเข้ามาของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่เป็นผลกระทบต่อคุณภาพแหล่งน้้าส่งผลกระทบต่อพันธุ์ปลาและระบบนิเวศ อีก
ทั้งผลกระทบดังกล่าวยังถูกเล่าเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค กล่าวคือ ชาวบ้านที่อาศัยใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าโดมใหญ่เล่าว่า ชาวบ้านที่อาศัยแถบนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคคล้ายกับพ้ืนที่อ่ืนๆ 
ในภาคอีสาน “ในอดีตพญานาคจะเดินทางมาตามล าน้ าเพ่ือมาเข้าร่างทรง แต่ภายหลังพญานาค
เดินทางมาตามล าน้ าโดมใหญ่ไม่ได้เนื่องจากน้ าเน่าเสีย พญานาคจึงเหาะเหินเดินอากาศมาเข้าร่างทรง” 
(เงิน นามสมมติ, 2561) 
 จะเห็นว่า เรื่องเล่าพญานาคแห่งลุ่มน้้าล้าโดมใหญ่มีความเกี่ยวโยงกับพญานาคแห่งลุ่มน้้ามูล 
เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคถูกเล่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าล้าโดม รวมถึงมีร่างทรงและความเชื่อเกี่ยวกับการเคารพ
บูชาเพ่ือความมั่งคั่งเงินทอง แต่ภายหลังมุมมองเกี่ยวกับพญานาคถูกอธิบายเชื่อมโยงกับผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศแม่น้้า จากนโยบายการพัฒนาฝายล้าโดมใหญ่ เขื่อนปาก
มูล และผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรม 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 พญานาค: เรื่องเล่าพ้ืนถิ่นจากลุ่มน้้าโขงสู่ลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขา ศึกษาเรื่องเล่าพญานาคใน
พ้ืนที่ชุมชนแถบลุ่มน้้าโขงสู่ลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขา จังหวัดอุบลราชธานี และวิเคราะห์เรื่องเล่า
พญานาคที่สะท้อนให้เห็นในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์การด้ารงอยู่ของเรื่องเล่า การตีความ การสร้าง
ความหมาย การผลิตซ้้า และปฏิบัติการณ์ของเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคในฐานะเรื่องเล่าพ้ืนถิ่นในพ้ืนที่
ชุมชนแถบลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้ามูล และลุ่มน้้าสาขา ท้าให้เห็นว่ามีประเด็นที่น่าสนใจที่จะน้ามาอภิปราย 
ดังนี้ 

ก าเนิดเรื่องเล่าพญานาค เกิดขึ้นจากการเล่าแบบมุขปาฐะส่งต่อกันจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่งใน
ชุมชนที่อาศัยแถบลุ่มน้้าโขง ลุ่มน้้ามูล และลุ่มน้้าสาขา ซึ่งเรื่องเล่าพญานาคถูกเล่าแตกต่างกันไปตาม
เงื่อนไขและบริบทของพ้ืนถิ่น 

การเล่าเกี่ยวกับพญานาค บรรจุเอาอัตลักษณ์หรือความเป็นตัวตนและสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ที่กล่าวถึงชีวิตของคนในชุมชน หน่วยงานรัฐ นโยบายการพัฒนา และ

                                                           
9 พระอาจารย์วิเชียร (โก) จันทรกสาโร. พญาทะนะมูลนาคราช พญานาคแห่งลุ่มแม่น้้ามูล วัดป่าปากโดม จังหวัด
อุบลราชธานี. จาก https://www.youtube.com/watch?v=190r9NSx6SI&t=274s. สืบค้นเมื่อ 20 มิถุนายน 2561. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [145] 

การก่อเกิดโรงงานอุตสาหกรรม และเป็นการใช้ภาษาของคนในสังคม การวิเคราะห์ภาษาในระดับ
ข้อความที่แฝงอุดมการณ์ ความเชื่อบางอย่าง สู่การจัดการพ้ืนที่ทรัพยากรแหล่งน้้า ป่าไม้ และการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน 

ปฏิบัติการของเรื่องเล่าพญานาค การเล่าเรื่องพญานาคถูกเล่าผ่านอารมณ์ ความรู้สึก 
ความคิด จินตนาการ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ส่งผลให้การนิยาม การสร้างความหมาย การ
ตีความ การผลิตซ้้า และการปฏิบัติการวาทกรรมรูปแบบหนึ่งที่ท้าหน้าที่ค้้ายันอ้านาจของวาทกรรมมี
ความแตกต่างตามเงื่อนไขและบริบทพ้ืนถิ่นอย่างมีเป้าหมาย 

นอกจากนี้ การเล่าเรื่องพญานาคประกอบด้วยตัวละครและฉาก และกลวิธีในการถ่ายทอด
เพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่าง ซึ่งร้อยเรียงให้เห็นเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับลักษะการกระท้าหรือสิ่งที่
เกิดขึ้น ซึ่งผู้เขียนจ้าแนกเรื่องเล่าพญานาคจากลุ่มน้้าโขงสู่ลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขา ออกเป็น 5 
แนวทาง ได้แก่ 1) พญานาคสามพันโบก คือ เรื่องเล่าสู่การอธิบายความหมายของการก้าเนิดแม่น้้าและ
ภูมินิเวศ เป็นเรื่องเล่าที่สามารถท้าให้เกิดความเข้าใจหรือซึ้งใจเป็นลักษณะส้าคัญ 2) พญานาคถ้้า
หมากแข้ง คือ เรื่องเล่าสู่การสร้างข้อตกลงในการใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ทรัพยากรป่าไม้ เป็นเรื่องราวที่
แสดงความสามารถท้าให้เห็นถึงคุณค่าในการเล่าเรื่องนั้น 3) ถ้้าวังพญานาคราช คือ เรื่องเล่าสู่การ
ผสมผสานความเชื่อทางศาสนากับแหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา เป็นเรื่องเล่าของบุคคลเดียวหรือจากกลุ่มคน 
4) บั้งไฟพญานาคบ้านตามุย คือ เรื่องเล่าสู่การท้าให้เป็นสินค้าและการท่องเที่ยว เป็นเรื่องเล่าที่ใช้
วิธีการหรือรูปแบบที่เป็นที่ยอมรับหรือเข้าในในวิธีการนั้นๆ 5) ถ้้าพญานาคปากแม่น้้ามูล คือ เรื่องเล่า
สู่อารมณ์ ความรู้สึกกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม และพญานาคล้าโดมใหญ่ คือ เรื่องเล่าสู่มุมมอง
เชื่อมโยงผลกระทบแหล่งน้้า เป็นการเล่าเรื่องที่แสดงความรู้สึกหรือทัศนคติต่อเหตุการณ์ต่างๆ ไป
ตามที่เกิดขึน้จริงหรือตามความรู้สึก (Moral Stance) 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. มีงานศึกษาทางวิชาการ งานวิจัย จ้านวนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับพญานาค แต่ในพ้ืนที่
ลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขายังถูกกล่าวถึงค่อนข้างน้อย ส่งผลให้การหยิบยกงานวิชาการ งานวิจัยขึ้นมา
อภิปรายเปรียบเทียบค่อนข้างน้อย การศึกษาเกี่ยวกับพญานาคในลุ่มน้้ามูลและลุ่มน้้าสาขาต้องใช้
ข้อมูลจากบริบทพ้ืนถิ่นอ่ืนแถบลุ่มน้้าโขง และแหล่งข้อมูลประกอบการท้าความเข้าใจและการ
วิเคราะห์ 

2. เรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคมีความแตกต่างหลากหลายตามอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด 
จินตนาการ และประสบการณ์ที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว การท้าความเข้าใจเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคจึงมี
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ความหลากหลาย สิ่งส้าคัญขึ้นอยู่กับการนิยาม ตีความ การให้ความหมาย การผลิตซ้้า และปฏิบัติการ
ของเรื่องเล่าผ่านผู้เล่า และอาศัยการตีความโดยผู้ศึกษาประกอบด้วย 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
แบบมีส่วนรวม มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการแบบมีส่วนร่วม 2. เพ่ือศึกษาเงื่อนไขปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรม
ในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมอย่างมี
คุณภาพ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบมีส่วนรวมโดยมีโรงเรียนคู่พัฒนาจ านวน 7 โรงเรียน ใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ภายใต้ตัวแปร 4 ตัวแปร 
ได้แก่ U = Unit หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ในที่นี้หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ครู นักเรียน ชุมชน พ่ีเลี้ยง (มหาวิทยาลัย) S = System 
หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว ระบบการจัดเก็บ K = Knowledge หมายถึง ความรู้และวิธีการเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งความรู้ N = Network หมายถึง เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 KU คือ กระบวนการอบรมครูแกนน านักเรียน ขั้นที่ 2 US 
คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ขั้นที่ 3 SK คือ กระบวนการวิเคราะห์และเขียนประวัติศาสตร์และ
นวัตกรรม ขั้นที่ 4 KN คือ กระบวนการน าความรู้คืนสู่ชุมชน 
 ผลการวิจัยพบว่า แต่ละโรงเรียนมีกระบวนการ การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน โดย
พบว่าขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ทุกโรงเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 มี
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ โดยแต่ละโรงเรียนยุติการพัฒนาในระดับขั้น
นี้ รูปแบบที่ 1 สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงประวัติศาสตร์ได้ในกลุ่มนักเรียนตามประเด็นที่ก าหนด 
                                                           
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประจ าภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 3 โรงเรียน รูปแบบที่ 2 เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้าใจกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ จนน าไปสู่กิจกรรมใหม่และการ
เพ่ิมกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ จ านวน 1 โรงเรียน รูปแบบที่ 3 พัฒนา
กระบวนการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภัณฑ์ทาง
โรงเรียน จนน าไปสู่ความภาคภูมิใจ จ านวน 1 โรงเรียน ขั้นที่ 4 โรงเรียนสามารถพัฒนาต่อไปสู่การ
สร้างเครือข่ายความรู้สู่ชุมชนจ านวน 2 โรงเรียน เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างรายได้ 
ตลอดจนก่อเกิดจิตส านึกในท้องถิ่นของตน ปัจจัยและเงื่อนไขของความส าเร็จแต่ละขั้นตอนที่มีความ
แตกต่างกัน ได้แก่ 1.บทบาทของครูพ่ีเลี้ยงต้องมีความสนใจและเห็นความส าคัญของชุมชน 2.
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปรายวิชาจะน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอ 
3.บทบาทของผู้บริหารในการ 
 
ค าส าคัญ: การเขียนแบบมีส่วนร่วม, ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ 
 
Abstract 
 This research aimed to: 1) develop innovation to collaboratively compose histories 
of local ethnics in northern Thai’s lower part, and 2) investigate conditions and factors to 
succeed development of innovation in collaborative composition regarding histories of local 
ethnics in northern Thai’s lower part qualitatively. Collaborative research methods were 
used for data collection. Samples of this research were seven partner schools in northern 
Thai’s lower part, who collaborated for development of teaching in history classes. This 
teaching was done under four variables: 1) U standing for Unit referring to collaborative 
samples from seven partner schools who were teachers, students, community and mentors 
(university) to perform activities, 2) S standing for System referring to information, stories and 
storing systems, 3)  K standing for Knowledge referring to knowledge and processes of 
knowledge acquisition, and 4) N standing for Network referring to network of collaborative 
samples to perform activities via four steps, i.e. training teachers who were mainstays of 
students as the first step (KU), storing data as the second step (US), 3)  analyzing and 
composting histories and innovation as the third step (SK), and 4 )  bringing back the 
community through knowledge processes (KN). 
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [151] 

 The findings were revealed focusing on the fourth variable – network of 
collaborative samples to perform activities via four steps. It was found that each partner 
school had learning processes in different levels. Every partner school succeeded in 
performing the first two steps, i.e. KU and US. However, the third step (SK) making each 
partner school different in learning processes in three aspects was given up by all of the 
partner schools. These aspects were: 1)  students’ capability to analyze and compose 
histories according to stated topics without learning exchange network was resulted in three 
partner schools, 2) arising of learning exchange processes and comprehending historical 
research methodology leading to new activities and increasing of historical research 
methodology to other study fields was resulted in only one partner school, and 3 ) 
development of data storing processes through portfolios and a school museum leading to 
proudness was resulted in only one school. Results of the fourth step (KN) indicated that 
two partner schools were capable to continue and develop constructing networks of 
knowledge expanding to the community in which the community were capable to apply 
these knowledge for making income and bringing about conscious mind to their community. 
 
Keywords: Collaborative Composition, Local Ethnic Histories 
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ความส าคัญและที่มา 
ประเทศไทยเผชิญสถานการณ์ที่เกี่ยวกับปัญหาของการพัฒนาประเทศในช่วงเวลาหลาย

ทศวรรษที่ผ่านมา แม้ว่าในวงวิชาการและบรรดานักคิด รวมทั้งวงการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน
นโยบายต่างก็ไม่ได้หยุดนิ่ง ต่างได้มีความพยายามในการคิดค้น และพัฒนาหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา ในลักษณะต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ “กระบวนการสร้างส านึกเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนบนพ้ืนฐานของทรัพยากร อย่างเน้นมโนทัศน์ความเป็นไทย เสรีภาพของการตัดสินใจที่เหมาะสม
ต่อบริบทของท้องถิ่นและประเทศ” 

สังคมไทยจะมีความพยายามในการผลักดันให้ส่วนต่างๆ ของสังคมเข้ามารับผิดชอบให้มาก
ขึ้นเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทั้งในเขตเมืองและท้องถิ่น เช่น แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น 
แต่การพัฒนาในระดับสาธารณะทั้งระดับเมืองและท้องถิ่น พบว่าปัจจัยซับซ้อนมากมาย ท าให้ความ
พยายามในการผลักดันให้ส่วนต่างๆ ของสังคมประสบกับปัญหา และอุปสรรคต่อการพัฒนาของ
สังคมไทย คือ การที่คนไทยมองโลกในแง่ร้าย เชื่อในเรื่องอัศวินม้าขาว ไม่กล้ารับผิดชอบ ท าให้คนไทย
มองการเมืองเป็นเรื่องของละคร ลักษณะนี้ ธีรยุทธ บุญมี (2538) เรียกว่า “ประวัติศาสตร์แบบซ้ าซาก” 
ความเข้าใจดังกล่าวก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นผลผลิตของการสอนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมคนไทย
ที่เน้นทักษะเป็นเป้าหมาย ดังกล่าวของ อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (2544) ดังความว่า 

“... ประวัติศาสตร์ ก็เช่นเดียวกัน ถูกสอนให้ท่องจ า ถูกสอนให้ไม่เป็นประวัติศาสตร์
มาเนิ่นนาน ถูกสอนให้มองไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย ผลักภาระความเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดให้กับผู้น าทั้งนั้น ซึ่งคือการคิดที่ไม่เป็นประวัติศาสตร์อย่างแท้จริง ความรู้อ่ืน ๆ ก็
เช่นเดียวกัน เราถูกท าให้เหลือเพียงแค่ศึกษาถึงสิ่งที่ผมเรียกว่าเป็นเพียงผลลัพธ์หรือ
ข้อเท็จจริงบางส่วนของความรู้เท่านั้น ไม่ศึกษาถึงกระบวนการ ต่างๆ เราไม่ศึกษาถึง
กระบวนการที่จะน ามาสู่การเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ...” 

 
การน าเสนอเรื่องราวในอดีตของสังคมที่ผ่านมาทั้งในระดับสถานศึกษาและสาธารณะ พบว่า

อยู่ภายใต้บริบท พลานุภาพของผู้น า การบริหารรัฐชาติ หรือส านึกย้อนไปสู่การอพยพหลายร้อยปี ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างรัฐชาติ (Nation state) ไม่ใช่การมุ่งไปสู่การสร้างสังคม ท าให้
ประวัติศาสตร์ไม่ผูกพันกับการด ารงอยู่ของวิถีชีวิตปัจจุบัน แนวทางที่จะหลุดพ้นจากสภาพของการอยู่
ในสังคมที่มีลักษณะของประวัติศาสตร์ช้ าซากนั้น คือการที่ประชาชนต้องเชื่อมั่นในอ านาจและ
ศักยภาพของตนเองในระดับต่างๆ ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลฐานะหนึ่งและระดับโครงสร้างหรือเป็นสว่น
หนึ่งของสังคมอีกฐานะหนึ่ง เป็นความสมานสามัคคีกัน โดยตนเองรู้สึกถึงสถานะความเป็นมนุษย์ที่มี
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ศักยภาพที่เท่าเทียมกันที่เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อกูลกัน ไม่ใช่การอยู่ในลักษณะของการ
อุปถัมภ์ โดยมีรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ คือการมีส านึกของผู้พ่ึงตนเองได้ที่มีความต้องการ
พัฒนาท้องถิ่นด้วยส านึกร่วมกัน 

ปัญหาส าคัญคือการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาพัฒนาเพียงระดับของการพัฒนาใน
ฐานะของศาสตร์ และเทคนิควิธีการหาความเข้าใจเท่านั้น ไม่อาจก้าวข้ามหลุดพ้นจากความทรงจ า
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ซ้ าซากของสังคม ไปสู่การพัฒนาส านึกทางประวัติศาสตร์ที่มีคุณลักษณะพิเศษ 
ที่สามารถเกี่ยวเนื่องกับชีวิตปัจจุบันขณะ ของผู้เกี่ยวข้องได้ อันน าไปสู่วิถีแห่งพฤติกรรมและการ
ปฏิบัติซึ่งเป็นที่ยอมรับระหว่างกัน  

ดังนั้น กระบวนการพัฒนารูปแบบวิธีการรับรู้ประวัติศาสตร์ของสังคมไทย จะก้าวสู่การสร้าง
ส านึกสาธารณะ ที่หลุดพ้นประวัติศาสตร์ซ้ าซากได้ ต้องสร้างอ านาจในการอธิบายจากความทรงจ าที่สร้าง 
และเสนอจากส านึกของความเสมอภาค ไม่ว่าสมาชิกของสังคมจะอยู่บนยอดเขา บางส่วนอยู่ที่โล่ง หรือ
บางส่วนอยู่ริมแม่น้ า บนพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่แบนราบเท่าเทียมกัน แต่คนย่อมมีศักยภาพ
ในการเรียนรู้และเข้าถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ และความสามารถของตนเองต่อพ้ืนที่นั้นๆ ความ
จ าเป็นที่ส าคัญก็คือการเปิดพ้ืนที่ส านึกสาธารณะทางประวัติศาสตร์ที่ปิดตายของชุมชนไทย ให้เปิดออก 
เป็นสิ่งจ าเป็นเร่งด่วน น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างอ่ืนๆ ต่อไป ดังที่เบ๊นท์ ฟรีเบียร์ กล่าวถึง
ส านึกในประวัติศาสตร์ ที่มีพลังต่อการสร้างองค์ความรู้ ตามแนวปัญญาแห่งการปฏิบัติการชีวิตเพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาทั้งความรู้ด้านสังคมศาสตร์ และการใช้ในการด ารงชีวิตระดับบุคคลและ
สังคม ความว่า 

“… นี่คือเหตุผลที่ว่าท าไมนิชเช่และฟูโก้จึงมองว่า “ประวัติศาสตร์” เป็นพ้ืนฐาน
ของสังคมศาสตร์และปรัชญา และฟูโก้ยังวิพากษ์วิจารณ์นักสังคมศาสตร์และนักปรัชญาที่
ขาด ‘ส านึกในประวัติศาสตร์’ (historical sense) ด้วย และ ณ จุดนี้อีกเช่นกันที่ว่าท าไม
ประวัติศาสตร์จึงเป็นแกนกลางของการวิจัยตามแนวปัญญาแห่งการปฏิบัติอันลุ่มลึก  ในสอง
นัยหรือสองความหมายด้วยกัน ซึ่งนัยแรก ก็คือ เนื่องจาก ‘ประวัติศาสตร์’ เป็นการบอกเล่า
ซึ่งเต็มไปด้วยผู้กระท าและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง (specific actors and 
events) ซึ่งเป็นสิ่งที่ คลิฟฟอร์ด เกียส (Clifford Geertz) เรียกว่า “เรื่องราวที่มีเค้าโครงเรื่อง
แบบศาสตร์” (a story with a scientific plot) ส าหรับนัยหรือความหมายประการที่สอง ก็
คือ ประวัติศาสตร์ เป็น “การบันทึกพัฒนาการทางประวัติศาสตร์” พบว่า “ศาสตร์แห่งการ
บอกเล่า” (Narratology) ซึ่งมักจะเป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นศาสตร์ที่ให้ความส าคัญกับค าถาม
ที่ว่า… “ท าอย่างไรหรือวิธีการอะไรที่ดีที่สุดที่จะท าให้เราได้รับรู้หรือสามารถเข้าถึงเรื่องราวที่
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ซื่อสัตย์เรื่องหนึ่งด้วยวิธีการบอกเล่าที่สัตย์ซื่อ” (how best to get an honest story to be 
honestly told) ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญมากกว่า “ทฤษฎีที่ว่าด้วยความเป็นมาของ
ความรู้และภววิทยา” (epistemology and ontology)” 

 
จากค ากล่าวข้างต้น ท าให้เห็นได้ว่า ปฏิบัติการชีวิตมีความส าคัญต่อการเรียนรู้ การด ารงอยู่

ของเรื่องราวในอดีตที่ผู้เกี่ยวข้องนั้นได้สร้างขึ้นเอง ในรูปแบบของการบอกเล่า ซึ่งเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคุณค่า ค่านิยมของผู้เล่า กับความจริงที่เขารับรู้ การเปิดโอกาสให้ท่วงท านองของบทสนทนา
และเสียงอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับสภาพสังคมของเขา เป็นจุดส าคัญใน
การศึกษา เพราะข้อส าคัญของประวัติศาสตร์คือเรื่องราวของผู้คน เมื่อปรับระดับจากชาติ สู่ท้องถิ่น 
มาสู่ระดับเรื่องราวที่บุคคลรับรู้และทรงจ าได้ ผ่านประสบการณ์ตรงหรือให้คุณค่า อย่างมีส่วนร่วม คือ
การเข้าสู่บทสนทนาระหว่างปัจเจกบุคคลกับสังคม เพ่ือช่วยสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า ค่านิยมในเชิง
คุณธรรม (Moral debate) กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสาธารณะ สิ่งนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
(Social Change) ระดับอ านาจการอธิบายความด้วยบุคคล เพ่ือการรับมือและปรับความสัมพันธ์กับสิ่ง
ต่างๆ หรือบุคคลระดับต่างๆ จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที เข้าสู่ความสามารถในการ
สร้างสรรค ์เพ่ือการเปลี่ยนแปลงอย่างด าเนินการในชีวิตที่ปฏิบัติได้จริง  
ในปัจจุบันแนวความคิดดังกล่าวได้รับการตระหนักถึงอย่างมาก ดังนั้นโครงการพัฒนารูปแบบการเขยีน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม จึงมีเป้าหมายพัฒนา
กระบวนการเพ่ือยกระดับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ให้นักเรียนเกิดการสร้างความรู้จาก
ประสบการณ์ ลงมือปฏิบัติและสามารถคิดสร้างสรรค์ได้ อันจะน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนจริง
ผ่านโรงเรียนคู่พัฒนาในเขตจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร์ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม  
 2. เพ่ือศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [155] 

แนวคิด เนื้อหาสาระ และรูปแบบการด าเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วม 
โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ได้ด าเนินการภายใต้กรอบแนวคิดหลักของโครงการพัฒนารูปแบบ

การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม แต่
ด าเนินการค้นหาประเด็นความต้องการในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเกิดจากเด็กและเยาวชน
ร่วมกับโรงเรียน ครู พ่ีเลี้ยงและชุมชนพร้อมกับพิจารณาบริบทของพ้ืนที่และชุมชนแล้วจัดท า
รายละเอียดของวัตถุประสงค์เป้าหมายสาระแนวทางและกิจกรรมการด าเนินงาน ซึ่งจะกล่าวถึงสาระ
และแนวทางการด าเนินงาน การพัฒนารูปแบบของผู้เรียนแต่ละโครงการของโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดหลักของการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชาติ
พันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม 

แนวคิดหลักของการด าเนินงานในครั้งนี้ ด าเนินการภายใต้แนวคิด Culdutainment Model 
คือรูปแบบการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแบบใหม่ที่เน้นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานผ่านกระบวนการวิธีวิทยา
และเทคนิคการสอนในระดับมัธยมศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู้ โดยเป็นกระบวนการเชื่อมโยงใน
ทุกองค์ประกอบหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเป็นไปในลักษณะของการเกื้อกูลแบ่งปันสมดุลเพ่ือน าไปสู่ระบบ
สังคมที่ยั่งยืน โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่
ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ฯ ที่เหมาะสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 รูปแบบการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วม Culdutainment Model 
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จากภาพ Culdutainment Model สามารถอธิบายความหมายของแต่ละส่วน ดังนี้ 
  U = Unit หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ในที่นี้หมายถึง ผู้มีส่วน
ร่วมในการด าเนินกิจกรรม 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ครู นักเรียน ชุมชน พ่ีเลี้ยง (มหาวิทยาลัย) ได้แก่ 
โรงเรียนใน โครงการวิจัย 7 โรงเรียน โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) และ โรงเรียนบึงสามพัน
วิทยาคม โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนสามเงาวิทยาคม  
  S = System หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว ระบบการจัดเก็บ 
  K = Knowledge หมายถึง ความรู้และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ 
  N = Network หมายถึง เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม  
 เมื่อส่วนต่างๆ เชื่อมโยงเข้าด้วยกันโดยผ่านกระบวนการวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนในระดับ
มัธยมศึกษา จะท าให้เกิดประโยชน์หลายประการทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน 
การเสริมคุณภาพของครู องค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการด าเนินงาน 
 

2. สาระและเนื้อหาการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ 
พันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม 

จากการค้นหาประเด็นความต้องการในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่
ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม ของโรงเรียนคู่พัฒนาประกอบกับศักยภาพและสมรรถนะของ
พ่ีเลี้ยง (มหาวิทยาลัย) ขอบเขตและจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนของแต่ละพ้ืนที่
จึงแตกต่างกันออกไปดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  ด้านสาระและเนื้อหา การก าหนดโครงร่างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่สามารถเชื่อมโยง
กับประวัติศาสตร์ชาติ เพ่ือสร้างกระบวนการการท าความเข้าใจบทเรียนทางประวัติศาสตร์ มีเป้าหมาย
ในการมีส่วนร่วม ลงมือปฏิบัติ สร้างประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน ดังนี้เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของชุมชนตามแต่ละท้องที่โรงเรียนที่สนใจ
ประเด็นที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของชุมชนในท้องถิ่นมีจ านวน 5 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ 
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวกับ
วัฒนธรรม ประเพณี มีโรงเรียนคู่พัฒนาที่สนใจ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนสาม
เงาวิทยาคม  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [157] 

  การพัฒนาทักษะและคุณลักษณะต่างๆ ของนักเรียน นอกจากประเด็นเนื้อหา
สาระในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมแล้วพ่ี
เลี้ยง (มหาวิทยาลัย) ยังได้ค านึงถึงการพัฒนาทักษะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ได้แก่ 
ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดริเริ่ม ทักษะทางสังคม เช่นการร่วมท างานหรือการเพ่ิมทักษะชีวิตและ
การท างาน เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างคน กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรม นิเวศน์และวิถีชีวิตในชุมชน 
ผ่านกระบวนการวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนในระดับมัธยมศึกษาที่เหมือนกันในทุกโรงเรียนคู่พัฒนา 
โดยการอบรมเพ่ือพัฒนากระบวนการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง “ทีม” ในการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชาติพันธุ์ฯ โดยใช้เครื่องมือ แนวทาง วิธีวิทยาเทคนิคการสอน เพ่ือให้นักเรียนสามารถเก็บ
ข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลได้  
  ด้านบริบทของพื้นที่ ประเด็นเนื้อหาสาระในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ
พันธุ์ในท้องถิ่นภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนคู่พัฒนาทุกโรงเรียนมีการเชื่อมโยงกับ
บริบทของพ้ืนที่ ท้องถิ่นอาศัยของนักเรียน ซึ่งถูกคัดเลือกตามความพึงพอใจของนักเรียนและครูพี่เลี้ยง 
โดยค านึงถึงคุณค่าของการเรียนรู้ชุมชนและรักท้องถิ่น ซึ่งเป็นท้องถิ่นที่นักเรียนมีความสัมพันธ์
ระหว่างคน กลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรม นิเวศน์และวิถีชีวิตในชุมชน ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม 

[158]  วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

ตาราง 1 สรุปสาระส าคัญประเภทเนื้อหาวิถีชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น 
 

โรงเรียน พ้ืนที่โครงการ ชื่อโครงการ สาระส าคัญ 
ชาติตระการ
วิทยา 

อ.ชาติตระการ  
จ.พิษณุโลก 

การศึกษาลายผ้าทอมือ 
กลุ่มทอผ้าบ้านนาเมือง  

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่ม 
ทอผ้ามือชาติตระการ บ้านนาเมือง 
2. กระบวนการผลิตและการบรหิาร
จัดการกลุ่ม 
3. ข้อมูลช่างทอผ้าและลวดลายผา้ทอ 

ราชประชา -  
นุเคราะห์ 23 

อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 

การศึกษาลายปักผ้าชนเผ่าม้ง
ของโรงเรียนราชประชานุ -
เคราะห์ 23 

1. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนม้งในเขต
นครไทย - ชาติตระการ 
2. การเปลี่ยนแปลงวิถีลายผ้าปักมง้ 
ในเขตนครไทย - ชาติตระการ 
3. ลายผ้าปักม้ง 

บ้านเมืองเก่า - 
ศรีอินทราทิตย ์

อ.เมือง 
จ.สุโขทัย 

วิถีชีวิตช่างปั้นเครื่องสังคโลก 
อ.เมืองเก่า จ.สโุขทัย 
 

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตช่างปั้นเครื่อง
สังคโลก อ.เมืองเก่า จ.สโุขทัย 
2. ประวัติช่างปั้นเครื่องสังคโลก 
3. ลวดลายของเครื่องสังคโลก 

อนุบาลท่าปลา  
(ชุมชนร่วมจิต) 

อ.ท่าปลา 
จ.อุตรดติถ ์

ศึกษาเม็ดมะม่วงหิมพานต์  
กับการเปลีย่นแปลงของชุมชน
ใน อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ์  
หลังการสร้างเขื่อนสริิกิติ ์

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนท าเม็ด
มะม่วงหิมพานต์ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์
2. ธุรกิจวิสาหกิจชุมชนแปรรูป 
เม็ดมะม่วงหิมพานต ์

บึงสามพัน
วิทยาคม 

อ.บึงสามพัน 
จ.เพชรบูรณ ์

วิถีชีวิตคนจับปลารอบ 
ล าน้ าบึงสามพัน 
บริเวณวดับึงล่าง 

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนจับปลา
รอบล าน้ าบึงสามพันบรเิวณวัดบึงล่าง 
2. การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์
ครอบครัว 
3. เครื่องมือจับปลา 

นครไทย อ.นครไทย 
จ.พิษณุโลก 

การศึกษาการแทงหยวก
ประดับแลแห่นาคของ  
อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

1. การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของช่าง 
แทงหยวกกล้วยแลแห่นาค อ.นครไทย 
2. ประวัติช่างแทงหยวกกล้วยในเขต  
อ.นครไทย 
3. เครื่องมือและลวดลาย 

สามเงา
วิทยาคม 

อ.สามเงา 
จ.พิษณุโลก 

พระเจ้าทันใจสามพี่น้อง
ชุมชนบ้านนาในน้ าเหนือ
เขื่อนภูมิพลสู่หมู่บ้านจัดสรร 

1. การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านนาใน
น้ าเหนือเขื่อนภูมิพลสู่หมู่บ้านจัดสรร 
2. ประเพณี 12 เดือนในชุมชนบ้านนา
ในน้ าท่ีเกี่ยวข้องกับพระเจ้าทันใจ 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [159] 

ตาราง 2 บริบทแต่ละด้านตาม Culdutainment Model 
 

โรงเรียน ชื่อโครงการ 
บริบทแต่ละด้านตาม Culdutainment Model 

U = Unit S = System K=Knowledge N = Network 
ชาติ
ตระการ
วิทยา 

การศึกษาลายผ้า
ทอมือกลุ่มทอผ้า 
บ้านนาเมือง 

นักเรียนระดับ  
ชั้น ม.3 ที่อาศัย
อยู่ที่บ้านนาเมือง  
ซ่ึงคุ้นเคยกับ
สมาชิกกลุ่มทอผา้
บ้านนาเมือง  

ลายผ้าทอที่สมาชิก
กลุ่มทอผ้าบ้านนา
เมืองสามารถทอได้ 

อบรมปฏิบัติการแก่
ครูพี่เล้ียง และ
นักเรียน ในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ผ่าน
กระบวนการวธิีวิทยา
และเทคนิคการสอน 

กลุ่มสมาชิกผ้าทอมือ
บ้านนาเมือง 

ราช
ประชานุ
เคราะห์ 
23 

การศึกษาลายปกั
ผ้าชนเผ่าม้งของ
โรงเรียนราชประชา
นุ-เคราะห์ 23 

นักเรียนกลุ่มชาติ
พันธุ์ม้งที่มีการ 
ปักผ้าในชีวิต 
ประจ าวันและอยู่
ในพื้นที่เก็บข้อมูล
ทั้งหมด 

ลายผ้าปกัม้ง 
บ้านน้ าจวง  
บ้านน้ าคับ  
บ้านห้วยน้ าไซ  
บ้านภูขัด  
บ้านห้วยทรายเหนือ
บ้านร่องกล้า 

อบรมปฏิบัติการแก่
ครูพี่เล้ียง และ
นักเรียน ในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ผ่าน
กระบวนการวธิีวิทยา
และเทคนิคการสอน 

สมาชิกครอบครัวของ
นักเรียนในพื้นที่  
บ้านน้ าจวง  
บ้านน้ าคับ  
บ้านห้วยน้ าไซ  
บ้านภูขัด  
บ้านห้วยทรายเหนือ
บ้านร่องกล้า 

อนุบาล 
ท่าปลา  
(ชุมชน
ร่วมจิต) 

กรณีศึกษาเม็ด
มะม่วงหิมพานต ์
กับการ
เปลี่ยนแปลงของ
ชุมชนใน  
อ.ท่าปลา 
จ.อุตรดิตถ์  
หลังการสร้างเขื่อน
สิริกิติ์ 

นักเรียนระดับชั้น 
ม.1- ม.3 ที่อาศัย
อยู่ในท้องที่และ 
มีสมาชิก
ครอบครัวมีอาชีพ
เกี่ยวกบัเม็ด
มะม่วงหิมพานต ์

การเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจวิสาหกจิชุมชน
แปรรูปเม็ดมะม่วง 
หิมพานต ์

อบรมปฏิบัติการแก่
ครูพี่เล้ียง และ
นักเรียน ในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ผ่านกระบวน 
การวธิีวิทยาและ
เทคนิคการสอน 

กลุ่มธุรกิจวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปเม็ด
มะม่วงหิมพานต ์ 
อ.ท่าปลา  
จ.อุตรดิตถ์ 

บึงสามพัน
วิทยาคม 

วิถีชีวิตคนจับปลา
รอบล าน้ าบึงสาม
พันบริเวณวัดบึง
ล่าง 

นักเรียนระดับ 
ชั้น ม.5 ที่อาศัย
อยู่ใน อ.บึงสาม
พัน 

วิถีชีวิตคนจับปลา
และเครื่องมือจับปลา
ของชาวบา้น 
ที่อาศัยบริเวณรอบ
ล าน้ าบึงสามพัน 
บริเวณวัดบึงล่าง 

อบรมปฏิบัติการแก่
ครูพี่เล้ียง และ
นักเรียน ในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ผ่านกระบวน 
การวธิีวิทยาและ
เทคนิคการสอน 

ชาวบ้านทีอ่าศัย
บริเวณรอบล าน้ า 
บึงสามพันบริเวณ 
วัดบึงล่าง  

นครไทย การศึกษาการแทง
หยวกประดับแล
แห่นาคของ 
อ.นครไทย  
จ.พิษณุโลก 

นักเรียนระดับชั้น 
ม.4 - ม.5ที่อาศัย
อยู่ใน อ.นครไทย  

วิถีชีวิตของช่างแทง
หยวกกล้วยเครื่องมือ
และลวดลาย 

อบรมปฏิบัติการแก่
ครูพี่เล้ียง และ
นักเรียน ในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ผ่านกระบวน 
การวธิีวิทยาและ
เทคนิคการสอน 

ช่างแทงหยวกกล้วยที่
อาศัยอยู่ใน 5 ต าบล
ได้แก่ ต.บ้านพร้าว  
ต.นาบัว  
ต.นครไทย  
ต.หนองกระท้าว  
ต.เนินเพิ่ม 



การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม 

[160]  วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

ตาราง 2 บริบทแต่ละด้านตาม Culdutainment Model (ต่อ) 
 

โรงเรียน ชื่อโครงการ 
บริบทแต่ละด้านตาม Culdutainment Model 

U = Unit S = System K=Knowledge N = Network 
สามเงา
วิทยาคม 

พระเจ้าทันใจสาม
พี่น้องชุมชนบ้าน
นาในน้ าเหนือเขื่อน
ภูมิพลสู่หมู่บ้าน
จัดสรร 

นักเรียนระดับ ชั้น 
ม. 4 ที่อาศัยอยู่
ในชุมชนหมู่บ้าน
จัดสรร 

ประวัติความเป็นมา
และการอพยพของ
ชาวบ้านบ้านนาในน้ า
เหนือเขื่อนภูมิ-พลสู่
หมู่บ้านจัดสรรและ
ประเพณี 12 เดือนใน
ชุมชนบ้านนาในน้ าที่
เกี่ยวขอ้งกับ พระเจ้า
ทันใจสามพี่น้อง วัด
ชลประทานรังสรรค์ 
บ้านจัดสรร 

อบรมปฏิบัติการแก่
ครูพี่เล้ียง และ
นักเรียน ในการ
เข้าถึงแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ ผ่านกระบวน 
การวธิีวิทยาและ
เทคนิคการสอน 

ผู้เฒ่า ผู้แก่ในชุมชน
หมู่บ้านจัดสรรที่
อพยพมาจากบ้านนา
ในน้ าเหนือเขื่อนภูมิ
พล และหนว่ยงาน
องค์กรท้องถิ่น 
 

 
3. ขั้นตอนในการด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์พื้นที่
ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม 
 การด าเนินงานการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชน
ภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม มีเป้าหมายให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ เกิดทักษะการคิด
วิเคราะห์ สร้างประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติงานในรูป
กิจกรรมชิ้นงาน เช่น การจัดท าหนังสือท ามือ การวาดรูป การปักผ้า เป็นต้น 

ในขณะเดียวกันครูก็เข้าร่วมในขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกับนักเรียน 
เป็นโอกาสให้ครูมีการปรับกระบวนทัศน์เพ่ือจัดรูปแบบการเรียนรู้แบบใหม่ คือ ครูเป็นผู้จัดการหรือ
ผู้อ านวยการเรียนการสอน สอนให้น้อยลงและให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้มากขึ้น ไม่
เน้นการสอนที่บอกให้จ าจากหนังสือหรือต ารา แต่เน้นการปฏิบัติจริง อีกทั้งยังสามารถพัฒนาด้าน
เทคนิคและทักษะที่จ าเป็นต่อการเรียนรู้แบบใหม่เพ่ือให้ครูสามารถน าไปจัดการเรียนรู้ส าหรับนักเรียน
ทั้งในและนอกห้องเรียนได้จริง เป็นการฝึกให้ครูแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เกิดขึ้น เช่น 
เครือข่ายระหว่างครูกับครู เครือข่ายระหว่างครูกับชุมชน นอกจากนี้ครูยังสามารถพัฒนาด้านเนื้อหา
สาระในวิชา โดยน าวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนไปประยุกต์ในรายวิชาที่สอน และมีโอกาสสร้าง
นวัตกรรมด้วยตนเอง เช่น การสร้างสื่อหรือสิ่งประดิษฐ์ประกอบการเรียนการสอน  โดยมีรูปแบบการ
ด าเนินงานตามแนวคิด Culdutainment Model เมื่อน าแต่ละปัจจัยมาเชื่อมโยงกันจะเกิดเป็น



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [161] 

กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานในการพัฒนารูปแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ
พันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ 
  KU คือ กระบวนการอบรมครู/แกนน า/นักเรียน  
  US คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล  
  SK คือ กระบวนการวิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการเขียนงานประวัติศาสตร์และนวัตกรรม  
  KN คือ กระบวนการน าข้อมูลความรู้คืนสู่ชุมชน 
 
ผลการวิจัย 

1. การสังเคราะห์และน าเสนอรูปแบบ (Model) การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ 
พันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม 

ผลการวิจัยพบว่าแต่ละโรงเรียนมีกระบวนการ การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกันในแต่
ละขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นที่ 1 KU กระบวนการอบรมครู/แกนน า/นักเรียน 
 กระบวนการอบรมโรงเรียนต้นแบบหรือโรงเรียนคู่พัฒนา 7 โรงเรียนในเขตจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างโดยทีมพ่ีเลี้ยงจากมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนากระบวนการแบบมีส่วนร่วมสร้างทีมในการเขียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติที่พันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม โดยการแนะน าการ
ใช้เครื่องมือ แนวทาง วิธีวิทยาและเทคนิคการสอน เพ่ือยกระดับคุณภาพในการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม เพ่ือให้นักเรียนแกนน าและครู
สามารถเก็บข้อมูลและสังเคราะห์ข้อมูลได้ พบว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนประสบความส าเร็จใน
กระบวนการนี้ทุกโรงเรียน 

ขั้นที่ 2 US คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล 
 กระบวนการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลชุมชน เพ่ือดูบริบทสภาพแวดล้อมของชุมชนของโรงเรียนคู่
พัฒนา 7 โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ และสอบถามเชิงลึกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน คนในชุมชน พบว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนประสบความส าเร็จใน ขั้นตอน
นี้ แต่มี 4 โรงเรียนที่เกิดกระบวนการนี้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ โรงเรียนนครไทย โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 23 โรงเรียนสามเงาวิทยาคมและโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) ส่วนอีก 3 โรงเรียนยงั
ไม่เกิดกระบวนการนี้อย่างสมบูรณ์ในครั้งแรกต้องท าการลงพ้ืนที่ศึกษาข้อมูลซ้ า ได้แก่ โรงเรียนชาติ
ตระการวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม ดังนั้นทีมพ่ีเลี้ยง
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร จึงท าการวิเคราะห์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการและน าการเสริมแรง



การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม 

[162]  วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

เข้าไปในจุดที่ขาด โดยได้รับการสนับสนุนจากพ่ีเลี้ยงให้ความช่วยเหลือในการด าเนินการให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

ขั้นที่ 3 SK คือ กระบวนการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดการเขียนงานประวัติศาสตร์และนวัตกรรม 
หลังจากกระบวนการเก็บข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ขั้นต่อไปในการด าเนินการคือ กระบวนการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้เกิดการเขียนงานประวัติศาสตร์และต่อยอดเป็นนวัตกรรม พบว่าโรงเรียนที่เกิด
กระบวนการ SK อย่างสมบูรณ์มี 4 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนนครไทย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
โรงเรียนสามเงาวิทยาคมและโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) เพราะมี N (เครือข่ายชุมชน) 
เกิดขึ้นในระบบการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ เกิดกระบวนการ SK อย่างไม่สมบูรณ์ 3 โรงเรียนได้แก่ 
โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
ดังนั้นพ่ีเลี้ยง (มหาวิทยาลัยนเรศวร) และนักวิชาการ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์กรมหาชน) จึงต้อง
เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมขึ้น โดยการกระตุ้นผ่านค าถามและ
ปรับเปลี่ยนเครื่องมือให้เหมาะสมกับปัญหาของแต่ละโรงเรียนที่เกิดขึ้น ได้แก ่
 โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ ปรับเปลี่ยนเครื่องมือ Timeline การเปลี่ยนแปลงชมุชน 
ปรับเปลี่ยนเป็น Timeline เปลี่ยนแปลงของครอบครัว ท าให้ขนาดการวิเคราะห์ข้อมูลเล็กลง แล้วจึง
น าข้อมูลมารวมกันเป็น Timeline เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของชุมชน 

โรงเรียนชาติตระการวิทยาคม มีการพานักเรียนลงพ้ืนที่ให้เห็นสภาพชุมชนและกลับมาเขียน
แผนที่ชุมชนใหม่ เนื่องจากนักเรียนยังมีความสับสนในการเขียนแผนที่ชุมชน เพราะนักเรียนไม่ได้สนใจ
บริบทสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน ประกอบกับโรงเรียนอยู่ในช่วงมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร จึงท าให้
ขาดการส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเรียนในห้องเรียนสู่
รูปแบบชมรม ซึ่งต้องใช้เวลานอกเวลาเรียน ส่งผลให้ขาดที่ปรึกษา ดังนั้นพ่ีเลี้ยงจึงเข้าไปเป็นที่ปรึกษา
อย่างเต็มรูปแบบ 

โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เนื่องจากเป็นพื้นที่บึงขนาดใหญ่และนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้
อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่ศึกษา ส่งผลให้มองไม่เห็นสภาพโดยรวมของพ้ืนที่ จึงต้องน าแอพพลิเคชั่น google 
map เข้ามาช่วยในการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาที่ศึกษาเป็นเรื่องการศึกษาเชิงนิเวศและ
วิทยาศาสตร์ชีววิทยาจึงต้องเพ่ิมเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลคือท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างชนิดปลาและเครื่องมือจับปลาผ่านการวาดรูปและท าการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับเครื่องมือ
จับปลาว่าเครื่องมือใดจับปลาได้มากได้น้อยเพราะเหตุใด 

ภายหลังจากการน าเครื่องมือที่ปรับเปลี่ยนมาใช้แล้ว ส่งผลให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ 2 
รูปแบบได้แก ่



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [163] 

  รูปแบบที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้ SKU คือ เกิดการคิดวิเคราะห์ ได้ข้อมูลความรู้จน
สามารถสร้างนวัตกรรม มี 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชาติตระการวิทยา โรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรี
อินทราทิตย์ และโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม เนื่องจากนักเรียน และครู (U) ทั้ง 3 โรงเรียน ได้
ท าการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในเรื่องที่ตนเองสนใจได้ส าเร็จ จนได้ข้อมูลความรู้ที่ผ่านการ
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (S) และสามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมของตนเองได้ (K) แต่ยังไม่เกิดเครือข่าย
ในการแลกเปลี่ยน เผยแพร่ข้อมูลกลับคืนสู่ชุมชนทั้งคนภายในและภายนอกชุมชน แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2 รูปแบบการเรยีนรู ้SKU 

 
  รูปแบบที่ 2 รูปแบบการเรียนรู้ SKN คือ เกิดการคิดวิเคราะห์ ได้ข้อมูลความรู้จน
สามารถสร้างนวัตกรรมและเกิดเครือข่ายความร่วมมือ เพราะ "U (นักเรียน)" จะมีพลังก็ต่อเมื่อมี "N 
(เครือข่ายชุมชนและพ่ีเลี้ยง)" ด้วย คือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจ าเป็นมากในการเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล หากขาดส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่สามารถด าเนินการส าเร็จได้ อธิบายดังนี้ ครูต้องกระตุ้น 
ชี้แนะ แนะน า ชักน าเพ่ือสร้างประสบการณ์ให้เกิด นักเรียนต้องกระตุ้นจนเกิดความสนใจ ชุมชนต้อง
เข้าใจว่าจะท าอะไร ครูและนักเรียนมาศึกษาอดีตท าไม พ่ีเลี้ยงต้องกระตุ้นอย่างมากกับครูและนักเรียน 
จนน าไปสู่การเกิดความรู้ในโรงเรียน ทั้งวิธีการเรียนแบบใหม่และเนื้อหาที่ได้ในแง่ประวัติศาสตร์ชุมชน 
และประวัติศาสตร์ธุรกิจครอบครัวในการพัฒนาต่อ โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ 
  SKN แบบที่ 1 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือใน
การเรียนการสอนและพัฒนาวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ไปสู่กิจกรรมใหม่ และกลุ่มสาระอ่ืนๆ ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) เพราะนักเรียน และครู (U) เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชมุชน 
(N) และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการเรียนการสอน (S) และพัฒนาวิธีวิทยาทาง
ประวัติศาสตร์ไปสู่กิจกรรมใหม่ (K) และกลุ่มสาระอ่ืนๆ สามารถศึกษาจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการเรียนการสอน พัฒนาวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ไปสู่
กิจกรรมใหม่ และน าไปใช้ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่3 รูปแบบการเรยีนรู ้SKN แบบที่ 1 

 
  SKN แบบที่ 2 เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากระบวนการและเครื่องมือ
จนไปสู่การจัดเก็บในรูปของแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภัณฑ์ของโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 23 เพราะนอกจากจะเกิด SKN แบบที่ 1 แล้ว ยังเกิดเครือข่ายชุมชนโรงเรียน (N) ที่ครูสามารถ
เผยแพร่และก่อเกิดการจัดเก็บภูปัญญาในชุมชนในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ หรือน าผลงานการคิดสร้างสรรค์
ใหม่ของนักเรียนเข้าสู่การจัดเก็บในรูปผลงานหรือแฟ้มสะสมงานของนักเรียน แต่ยังไม่กลับคืนสู่ทุก
หน่วย (U) ในระดับต่างๆ อย่างสมบูรณ์ เป็นเพียงการเกิดองค์ความรู้บางกลุ่มและบางประเด็น ที่ยังไม่
เกิดการน าข้อมูลความรู้กลับคืนสู่ชุมชน และน าไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ เกิด
จิตส านึกและความภูมิใจ แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่4 รูปแบบการเรยีนรู ้SKN แบบที่ 2 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [165] 

ขั้นที่ 4 KN คือ กระบวนการน าข้อมูลความรู้คืนสู่ชุมชน 
เมื่อเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลความรู้จนสามารถสร้างนวัตกรรมและเกิด

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภายในชุมชนและภายนอกชุมชนแล้ว จะต้องมีการถ่ายทอด
ความรู้กลับคืนสู่ชุมชนไม่ว่าจะเป็นภายในชุมชนซึ่งได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ภายในโรงเรียนระหว่าง
นักเรียนด้วยกันเอง หรือครูกับนักเรียน และภายนอกชุมชนซึ่งได้แก่ การถ่ายทอดความรู้จากโรงเรยีนสู่
ชุมชนภายนอก อันจะน าไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ และเป็นบทเรียนต่อไปจนเกิด
เป็นภูมิปัญญาใหม่ในชุมชน เกิดจิตส านึกและความภูมิใจ จึงเกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เป็น
รูปแบบที่ 3 SKNU  
  รูปแบบที่ 3 รูปแบบการเรียนรู้ SKNU เกิดการคิดวิเคราะห์ ได้ข้อมูลความรู้จน
สามารถสร้างนวัตกรรม เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างภายในชุมชนและ
ภายนอกชุมชน และมีการน าข้อมูลความรู้กลับคืนสู่ชุมชน น าไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดรายได้ เกิดจิตส านึกและความภูมิใจ มี 2 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนนครไทย และโรงเรียนสาม
เงาวิทยาคม โดยมีปัจจัยส าเร็จที่คืนข้อมูลสู่ชุมชนอยู่ที่เป้าหมาย และบทบาทครูและโรงเรียนในชุมชน 
ที่มองเห็นว่าโรงเรียนเป็นฐานชุมชนมีส่วนร่วมในชุมชน ถ้าเครือข่ายความร่วมมือในชุมชนดี การคืน
ข้อมูลก็ง่าย นักเรียน (U) เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ (S) ได้ข้อมูลความรู้จนสามารถสร้าง
นวัตกรรม (K) เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลระหว่างภายในชุมชนและภายนอกชุมชน (N) 
และมีการน าข้อมูลความรู้กลับคืนสู่ชุมชน (U) น าไปสู่การประยุกต์นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ เกิด
จิตส านึกและความภูมิใจ ดังนี้ 
  โรงเรียนนครไทยมีผลการด าเนินโครงการฯ ในการพัฒนาต่อไปจนถึงส่งคืนกลับไป
ให้ชุมชนโดยน าเอานวัตกรรมที่สร้าง คือ คู่มือแนวทางการพัฒนาเพ่ือด ารงองค์ความรู้การแทงหยวก
กล้วยแลแห่นาค มาเผยแพร่ให้ความรู้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนและได้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน หรือช่าง
แทงหยวกมาให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนและชาวบ้านภายในชุมชน ซึ่งเป็นแนวทางในการสร้าง
อาชีพเสริมแก่นักเรียนและชาวบ้านที่สนใจ ก่อให้เกิดรายได้ นักเรียนยังเห็นความส าคัญและเกิด
ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกด้วย 
  โรงเรียนสามเงาวิทยาคมมีผลการด าเนินโครงการฯ ในการพัฒนาต่อไปจนถึงส่งคืน
กลับไปให้ชุมชนโดยน าข้อมูลที่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ คือ ชิ้นงานที่เป็นวัตถุสิ่งของ รูปภาพ 
แผนผัง ปฏิทินชุมชน ต้นไม้ชุมชน และเอกสารที่บันทึกถึงเรื่องราวความส าคัญและความเป็นมาของ
พระเจ้าทันใจสามพ่ีน้อง และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดแสดงนิทรรศการในห้องนิทรรศการบ้านนาใน
น้ าเหนือเขื่อนภูมิพล วัดชลประทานรังสรรค์ และได้มีการแสดงละครเรื่อง เสียงร่ าไห้จากขุนเขา ซึ่งมี
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เนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของชุมชน ในงานเทศกาลขึ้นพระธาตุลอยประจ าปีของชุมชน ซึ่ง
ท าให้นักเรียน ครู ประชนทุกคนที่ได้ชมนิทรรศการและการแสดงละครเห็นความส าคัญและเกิด
ภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง แสดงดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่5 รูปแบบการเรยีนรู ้SKNU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [167] 

2. ศึกษาเงื่อนไข ปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพื้นที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม 

การด าเนินได้น ามาวิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน - จุดแข็ง และศักยภาพของโรงเรียนในการ 
พัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม เพ่ือ 
หาเงื่อนไขปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติ 
พันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วม อาจสรุปเป็นตารางได้ดังนี้  
 

ตาราง 3 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน - จุดแข็งของโรงเรียนชาติตระการวิทยา 
 

Unit 
ศักยภาพของโรงเรียนในการด าเนินโครงการฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
นักเรียน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ และ

มีความรู้พื้นฐานเดิมในเรื่องที่ศึกษาอยู่
ก่อนแล้ว เพราะมีสมาชิกในครอบครัว
ประกอบอาชีพเกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา 
และนักเรียนแกนน ามีความรับผิดชอบ
ในการด าเนินโครงการเนื่องจากการ
ด าเนินโครงการเป็นลักษณะชมรม จึง
ไม่มีเกณฑ์การให้คะแนนมาบังคับ 
 

นักเรียนมีกิจกรรมในโรงเรียนค่อนข้างมากท า
ให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถจัดสรรเวลาใน
การด าเนินโครงการได้ จึงมีนักเรียนบางคนถอน
ตัวจากการเข้าร่วมโครงการ 

ครู/โรงเรียน ครูมีความตั้งใจและมีความต้องการที่
จะศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นฯ มี
ความตั้งใจที่จะเรียนรู้ประสบการณ์
ใหม่ๆ  จากการเข้าร่วมโครงการ 

ครูได้รับมอบหมายภาระงานในโรงเรียนหลาย
หน้าท่ี จึงไม่สามารถจัดสรรเวลาในการเป็นครพูี่
เลี้ยงโครงการได้อย่างเต็มที่ และครูไม่มีประสบ
การในการด าเนินกิจกรรมในลักษณะนี้ท าให้ครู
ไม่มีการประสานงานระหว่างครูภายในโรงเรียน 
ท าให้ไม่มีเครือข่ายที่จะให้ความช่วยเหลือใน
การด าเนินกิจกรรม ประกอบกับโรงเรียนอยู่
ในช่วงที่มี การเปลี่ยนแปลงผู้บริหารท าให้ไม่มี
การสนับสนุนการด าเนินโครงการเท่าท่ีควร 
 

ชุมชน/
ปราชญ์ 

ชุมชนยินดีที่จะให้ข้อมูลและยินดีที่จะ
ร่วมมือกับครูและนักเรียนในการ
พัฒนาภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆ 

คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร
ท าให้ไม่มีเวลาว่างในช่วงกลางวันเมื่อลงพื้นที่
เก็บข้อมูล และเมื่อไปพบเวลาเย็นก็เหน็ด
เหนื่อยจากการท างานจึงไม่ค่อยอยากให้
สัมภาษณ์ สอบถามข้อมูล 
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ตาราง 4 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 
 

Unit 
ศักยภาพของโรงเรียนในการด าเนินโครงการฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
นักเรียน นักเรียนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้งที่มีความมุ่งมัน

และตัวใจศึกษาหาความรู้ และนักเรียนมี
ความรู้พื้นฐานเดิมในเรื่องที่ศึกษาอยู่ก่อนแล้ว 
เพราะเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนเอง 

นักเรียนมีความเขินอายไม่กล้าสื่อสาร
ภาษาไทยกับทีมพี่ เลี้ ยง เพราะกลัว
สื่อสารผิด 
 

ครู/โรงเรียน ครู มี ความตั้ ง ใจและ ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาการเรียนการสอนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในรูปแบบใหม่ ซึ่งครูมีการสอนใน
ลักษณะโครงงานอยู่แล้วแต่ยังขาดเครื่องมือ
จึงท าให้สนใจโครงการเพื่อจะน าความรู้มา
ปรับใช้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน
ต่อไป และครูในโรงเรียนยังมีการช่วยเหลือ
กันด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ มีการแบ่ง
หน้าที่กันท างาน เช่น ประสานงานระหว่าง
นักเรียนและพี่เลี้ยง หน้าที่พาเด็กลงพื้นท่ีเก็บ
ข้อมูล หน้าที่สรุปข้อมูลและท ารายงาน ที่
ส าคัญคือผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญและ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ 
 

ครูไม่สามารถสื่อสารกับชุมชนบางส่วน
ได้โดยตรง ต้องสื่อสารผ่านนักเรียน 
เพราะชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง ส่วน
ใหญ่ไม่ เข้าใจภาษาไทย และไม่กล้า
สื่อสารกับคนแปลกหน้าที่มาจากต่างถ่ิน 

ชุมชน/
ปราชญ์ 

ชุมชนยินดีที่จะให้ข้อมูลและยินดีที่จะร่วมมือ
กับครูและนักเรียนในการพัฒนาภูมิปัญญาใน
รูปแบบต่างๆ 

แต่ละชุมชนอยู่คนละพื้นที่ และมีการ
เดินทางที่ยากล าบาก 

 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [169] 

ตาราง 5 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน - จุดแข็งของโรงเรียนนครไทย 
 

Unit 
ศักยภาพของโรงเรียนในการด าเนินโครงการฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
นักเรียน นักเรียนแกนน าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่ม

สภานักเรียนที่มีความสามารถในการเป็นผู้น า
ในทีม โดยท าหน้าที่แกนน าให้กับนักเรียนคน
อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และมีประสบการณ์
จากการอบรมมาก่อนแล้ว 

นัก เ รี ยนบางขาดการวางแผนการ
ด าเนินงาน ท าให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่าง
ไม่มีจุดหมาย และนักเรียนมีกิจกรรม
และการบ้านที่ต้องท ามาก จึงไม่ค่อยมี
เวลาให้กับการศึกษาเรื่องน้ีอย่างเต็มที่ 
 

ครู/โรงเรียน ครู มี ความตั้ ง ใจและ ให้ความส าคัญกับ
การศึกษาประวัติศาสตร์ ชุมชนและครูมี
เครือข่ายกับชุมชน จึงง่ายต่อการศึกษา 
นอกจากน้ีครูในโรงเรียนยังมีการช่วยเหลือกัน
ด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ มีการแบ่งหน้าท่ี
กันเช่น ประสานงานระหว่างนักเรียนและพี่
เลี้ยง หน้าที่พาเด็กลงพื้นที่เก็บข้อมูล หน้าที่
สรุปข้อมูลและท ารายงานท่ีส าคัญคือผู้บริหาร
โรงเรียนให้ความส าคัญและรว่มมืออย่างเตม็ที ่
 

เนื่องจากครูก าหนดพื้นที่ในการศึกษา
กว้างจึงต้องลงพื้นที่หลายแห่งและครูไม่
สามารถลงพื้นที่ไปพร้อมเด็กได้ทุกแห่ง 
ท าให้เด็กบางกลุ่มที่ครูไม่ได้ไปด้วยได้
ข้อมูลมาไม่สมบูรณ์ 

ชุมชน/
ปราชญ์ 

ชุมชนมีแนวคิดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ตนอยู่แล้วประกอบกับครูโรงเรียนนครไทย
เป็นเครือข่ายกับชุมชน จึงยินดีอย่างยิ่งที่จะ
ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา แก่ครู
และนักเรียน 
 

ผู้ให้สัมภาษณ์บางท่านมีอายุมากท าให้
จ ารายละเอียดข้อมูลไม่ค่อยได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม 

[170]  วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

ตาราง 6 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งของโรงเรียนสามเงาวิทยาคม 
 

Unit 
ศักยภาพของโรงเรียนในการด าเนินโครงการฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
นักเรียน นักเรียนเป็นคนในพื้นที่ชุมชนที่ท าการศึกษา 

จึงมีความสนใจ กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ซึ่ง
นักเรียนแกนน าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่ม
สภานักเรียนที่มีความสามารถในการเป็นผู้น า
ในทีม โดยท าหน้าที่แกนน าให้กับนักเรียนคน
อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ และมีประสบการณ์
จากการอบรมมาก่อนแล้ว 
 

นักเรียนมีเวลาว่างที่ไม่ตรงกัน และมี
ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างเพราะอยู่
กันคนละห้อง ต้องนัดวันหยุดหรือหลัง
เลิกเรียน 

ครู/โรงเรียน ครูมีความรู้ความสามารถในการสอนวิชา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นอย่างดี นอกจากนี้
ครูยังเป็นคนในพื้นที่จึงมีความรู้ในเรื่องที่
ศึกษาอย่างลึกซึ้ ง  และมีการท ากิจกรรม
ร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความ
ไว้วางใจจากชุมชน ตลอดจนการมีเครือข่าย
ความร่วมมือภายในโรงเรียน ที่ส าคัญคือ
ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญและร่วมมือ
อย่างเต็มที่ 
 

เนื่องจากครูก าหนดให้นักเรียนแบ่งกลุ่ม
ออกเป็นหลายกลุ่ม ซึ่งครูไม่สามารถลง
พื้นที่ไปพร้อมเด็กได้ทุกกลุ่ม ท าให้เด็ก
บางกลุ่มที่ครูไม่ได้ไปด้วยได้ข้อมูลมาไม่
สมบูรณ์ 

ชุมชน/
ปราชญ์ 

ชุมชนยินดีที่จะให้ข้อมูลและยินดีที่จะร่วมมือ
กับครูและนักเรียนในการสืบสานความเช่ือ 
วัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนเป็นอย่างดี อีก
ทั้งองค์กรท้องถิ่นยังยินดีให้ความช่วยเหลือ
และสนับสนุนอย่างเต็มที่ 
 

ผู้ให้ข้อมูลในชุมชนบางท่านอายุมาก
แล้วท าให้ความจ าไม่ค่อยดี จ าเรื่องราว
ในอดีตไม่ได้  

 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [171] 

ตาราง 7 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งของโรงเรียนบ้านเมืองเก่าศรีอินทราทิตย์ 
 

Unit 
ศักยภาพของโรงเรียนในการด าเนินโครงการฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
นักเรียน นักเรียนเป็นคนในพื้นที่ชุมชนที่ท าการศึกษา 

ท าให้บางคนมือความรู้พื้นฐานเดิมอยู่แล้ว 
และมีความสนใจ กระตือรือร้นกับการเรียนรู้
แบบใหม่นอกห้องเรียน และได้ท ากิจกรรม
ใหม่ๆ  ที่ไม่เคยท ามาก่อน 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีหลายระดับ
ตั้งแต่ ม.1 - ม.3 ท าให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่
ในช่วงช้ัน ม.1 - ม.2 ไม่ค่อยมีสมาธิใน
การเรียนรู้และไม่เข้าใจเนื้อหาจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอน 
 

ครู/โรงเรียน ครูมีความตั้งใจในการศึกษาประวัติศาสตร์
ชุมชน ต้องการหาประสบการณ์จากการ
ท างานใหม่ๆ และครูมีเครือข่ายกับชุมชน จึง
ง่ายต่อการศึกษา นอกจากนี้ครูในโรงเรียนยัง
มีการช่วยเหลือกันด าเนินกิจกรรมในด้าน  
ต่างๆ มีการแบ่งหน้าที่ท างานที่ส าคัญคือ
ผู้บริหารโรงเรียนให้ความส าคัญและร่วมมือ
อย่างเต็มที่ 
 

ครูที่เข้าร่วมโครงการไม่ใช่ครูในสาระ
สังคมจึงไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนการเรียนรู้
ทางประวัติศาสตร์ในช่วงแรก และยังไม่
เ คยมี ประสบการณ์ ในการด า เนิน
กิจกรรมในลักษณะนี้มาก่อน 

ชุมชน/
ปราชญ์ 

ชุมชนมีแนวคิดในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของ
ตนอยู่แล้ว และเป็นชุมชนที่ค่อนข้างเข้มแข็ง
และเป็นเครือข่ายระหว่างกัน จึงยินดีอย่างยิ่ง
ที่จะท าหน้าที่เป็นผู้ให้ข้อมูลในการศึกษา แก่
ครูและนักเรียน 
 

ชุมชนยังขาดแคลนผู้สืบทอดแนวคิดใน
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 



การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม 

[172]  วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

ตาราง 8 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งของโรงเรียนอนุบาลท่าปลา (ชุมชนร่วมจิต) 
 

Unit 
ศักยภาพของโรงเรียนในการด าเนินโครงการฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
นักเรียน นักเรียนเป็นคนในพื้นที่ชุมชนที่ท าการศึกษา 

และมีครอบครัวประกอบอาชีพในเรื่องที่
ศึกษาท าให้บางคนมือความรู้พื้นฐานเดิมอยู่
แล้ว จึงท าให้มีความสนใจมากขึ้น มีความ
กระตือรือร้นกับการเรียนรู้แบบใหม่นอก
ห้องเรียน และได้ท ากิจกรรมใหม่ๆ ท่ีไม่เคย
ท ามาก่อน 
 

นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีหลายระดับ
ตั้งแต่ ม.1 - ม.3 ท าให้เด็กนักเรียนท่ีอยู่
ในช่วงช้ัน ม.1 - ม.2 ไม่ค่อยมีสมาธิใน
การเรียนรู้และไม่เข้าใจเนื้อหาจึงต้องมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการ
สอน 

ครู/โรงเรียน ครูมีความตั้งใจ และมีความรู้ในการเรียนการ
สอนวิชาประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี และให้
ความส าคัญกับการศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน  

เนื่องจากครูก าหนดพื้นที่ในการศึกษา
กว้างจึงต้องลงพื้นท่ีหลายแห่งและครูไม่
สามารถลงพื้นที่ไปพร้อมเด็กได้ทุกแห่ง 
ท าให้เด็กบางกลุ่มที่ครูไม่ได้ไปด้วยได้
ข้ อมู ลมา ไม่ สมบู รณ์  ประกอบกับ
นโยบายของผู้อ านวยการโรงเรียนที่ไม่
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนออกนอกพื้นที่ 
เพราะกลัวว่าจะเกิดการมั่วสุมนอก
โรงเรียน จึงท าให้มีเฉพาะเด็กนักเรียน
บางกลุ่มที่สามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูลได้ 
แต่ต้องด าเนินการในวันหยุดหรือเวลา
หลังเลิกเรียนเท่านั้น 
 

ชุมชน/
ปราชญ์ 

ชุมชนยินดีที่จะให้ข้อมูลและยินดีที่จะร่วมมือ
กับครูและนักเรียนในการพัฒนาภูมิปัญญาใน
รูปแบบต่างๆ 

เนื่องจากชุมชนที่ศึกษาเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน บางครั้งจึงไม่มีเวลาให้สัมภาษณ์
นักเรียนเพราะยุ่งกับการท างาน  
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [173] 

ตาราง 9 วิเคราะห์/ประเมินจุดอ่อน-จุดแข็งของโรงเรียนโรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม 
 

Unit 
ศักยภาพของโรงเรียนในการด าเนินโครงการฯ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
นักเรียน นักเรียนแกนน าส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกลุ่ม

การเรียนดีและเป็นนักเรียนกลุ่มกิจกรรมของ
โรงเรียนท าให้มีมีทักษะในการเรียนรู้และมี
ความสามารถในการเป็นผู้น าในทีม โดยท า
หน้าที่แกนน าให้กับนักเรียนคนอื่นๆ ที่เข้า
ร่วมโครงการ และมีประสบการณ์จากการ
อบรมมาก่อนแล้ว 
 

นักเรียนมีกิจกรรมของโรงเรียนมากจึง
ท า ให้ ไม่ค่อยมี เวลาให้ความสนใจ
กิจกรรมในโครงการได้อย่างเต็มที่ 

ครู/โรงเรียน ครูมีความรับผิดชอบในการด าเนินโครงการ 
และ ครูในโรงเรียนยังมีการช่วยเหลือกัน
ด าเนินกิจกรรมในด้านต่างๆ โดยมีการแบ่ง
หน้าท่ีกันท างาน ที่ส าคัญคือผู้บริหารโรงเรียน
ให้ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการด าเนินกิจกรรม 

ครูไม่ใช่คนในพื้นที่ท าให้ไม่รู้จักสภาพ
ท้องถิ่น ไม่มีเครือข่ายในชุมชน และไม่มี
ประสบการณ์ในการด าเนินโครงการใน
ลักษณะนี้ จึงขาดการประสานงานกับ
ชุมชนท้องถิ่นท าชุมชนไม่เข้าใจและ
ทราบความต้ องการที่ แท้ จริ งของ
การศึกษา การเก็บข้อมูลจึงไม่สมบูรณ์ 
 

ชุมชน/
ปราชญ์ 

ชุมชนส่วนใหญ่ยินดีที่จะให้ข้อมูล และยินดีที่
จะร่วมมือกับครูและนักเรียน ในการศึกษาภูมิ
ปัญญาและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  

คนในชุมชนส่วนใหญ่อพยพมาจากพ้ืนท่ี
อื่ นท า ให้ ไ ม่ ทร าบข้ อ เท็ จจริ งทา ง
ประวัติศาสตร์มากนัก และบางส่วนไม่
ต้ องการ ให้มี คนแปลกหน้ า เข้ า ไป
สอบถามในบริเวณบ้าน เนื่องจากกลัว
คนแปลกหน้าท าอันตรายสมาชิกใน
ครอบครัวซึ่งเป็นเด็กเล็กและคนชรา 
และต้องท างานจึ งไม่อยากที่ จะ ให้
สัมภาษณ์  
 

 
จากตารางข้างต้นเห็นได้ว่า สรุปปัจจัยที่จ าเป็นที่ส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จ

ดังนี้ 
1) บทบาทครูในหน้าที่ครูพ่ีเลี้ยงในการด าเนินงานวิจัยแบบมีส่วนร่วม พบว่า ครูที่ประสบ

ความส าเร็จในโครงการฯ เป็นคนในพ้ืนที่ และท ากิจกรรมร่วมกับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องจนได้รับความ



การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถ่ินชาติพันธุ์ ในพื้นท่ีชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนรวม 

[174]  วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

ไว้วางใจจากชุมชน ครูต้องเห็นความส าคัญของการศึกษาพัฒนาการเขียนประวัติศาสตร์ฯ ผ่านการ
เรียนการสอนโดยวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนแบบใหม่ และสามารถบริหารจัดการงานในหน้าที่ของ
ตนเองได้ดี ตลอดจนการมีเครือข่ายความร่วมมือภายในโรงเรียนที่สามารถช่วยเหลือในการด าเนิน
โครงการเมื่อประสบปัญหาได้ 

2) การจัดการเรียนการสอนควรอยู่ในรูปแบบรายวิชา เพราะจะน าไปสู่การสร้างแรงจูงใจ การ
กระตุ้น และทบทวน ตลอดจนแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบและสม่ าเสมอ 

3) ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการฯ คือ การที่ผู้บริหารของโรงเรียนเห็น
ความส าคัญของการเรียนการสอนโดยวิธีวิทยาและเทคนิคการสอนแบบใหม่ และมีนโยบายที่
เอ้ืออ านวยและสนับสนุนต่อการท างานของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 

4) การวางกลุ่มนักเรียนต้องเลือกกลุ่มนักเรียนแกนน าที่มีความสนใจและมีทักษะการเป็นผู้น า 
เพ่ือที่สามารถจะเป็นผู้น าทีมและประคับประคองเพ่ือนร่วมกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ให้ด าเนินการตาม
กระบวนการจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

5) ต้องมีการประชาสัมพันธ์ชุมชนเพ่ือสื่อสารแนวคิดวิธีวิทยาในการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิ
ปัญญาและนวัตกรรมท้องถิ่น ผ่านสื่อต่างๆ ในชุมชน หรือผ่านผู้น าชุมชน เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างกัน 

6) ต้องมีการอบรมและทดสอบผู้ที่จะมาเป็นพ่ีเลี้ยงของโครงการ ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อ
สามารถถ่ายทอดแนวทางวิธีการความรู้ที่ถูกต้อง 
 
สรุป 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่าง
แบบมีส่วนรวมมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ 1. เพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชาติพันธุ์ ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการแบบมีส่วนร่วม 2. 
เพ่ือศึกษาเงื่อนไขปัจจัยของความส าเร็จในการพัฒนารูปแบบนวัตกรรมในการเขียนประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นชาติพันธุ์ในพ้ืนที่ชุมชนภาคเหนือตอนล่างแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ คือ การวิจัยแบบมีส่วนรวมโดยมีโรงเรียนคู่พัฒนาจ านวน 7 โรงเรียน ใน
เขตภาคเหนือตอนล่าง เพ่ือรวมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ภายใต้ตัวแปร 4 ตัวแปร 
ได้แก่ U = Unit หมายถึง กลุ่มผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม ในที่นี้หมายถึง ผู้มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรม 7 โรงเรียน โดยแบ่งเป็น ครู นักเรียน ชุมชน พ่ีเลี้ยง (มหาวิทยาลัย) S = System 
หมายถึง ข้อมูล เรื่องราว ระบบการจัดเก็บ K = Knowledge หมายถึง ความรู้และวิธีการเพ่ือให้ได้มา
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [175] 

ซึ่งความรู้ N = Network หมายถึง เครือข่ายผู้มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินงาน 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 KU คือ กระบวนการอบรมครูแกนน านักเรียน ขั้นที่ 2 US 
คือ กระบวนการจัดเก็บข้อมูล ขั้นที่ 3 SK คือ กระบวนการวิเคราะห์และเขียนประวัติศาสตร์และ
นวัตกรรม ขั้นที่ 4 KN คือ กระบวนการน าความรู้คืนสู่ชุมชน 
 ผลการวิจัยพบว่า แต่ละโรงเรียนมีกระบวนการ การเรียนรู้ในแต่ละระดับที่แตกต่างกัน โดย
พบว่าขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ทุกโรงเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ขั้นตอนที่ 3 มี
กระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ โดยแต่ละโรงเรียนยุติการพัฒนาในระดับขั้น
นี้ รูปแบบที่ 1 สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงประวัติศาสตร์ได้ในกลุ่มนักเรียนตามประเด็นที่ก าหนด 
แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 3 โรงเรียน รูปแบบที่ 2 เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้าในในกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ จนน าไปสู่กิจกรรมใหม่และการ
เพ่ิมกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ จ านวน 1 โรงเรียน รูปแบบที่ 3 พัฒนา
กระบวนการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภัณฑ์ทาง
โรงเรียน จนน าไปสู่ความภาคภูมิใจ จ านวน 1 โรงเรียน ขั้นที่ 4 โรงเรียนสามรถพัฒนาต่อไปสู่การสร้าง
เครือข่ายความรู้สู่ชุมชนจ านวน 2 โรงเรียน เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างรายได้ ตลอดจนก่อ
เกิดจิตส านึกในท้องถิ่นของตน  

ปัจจัยและเงื่อนไขของความส าเร็จแต่ละขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ 1. บทบาทของครู
พ่ีเลี้ยงต้องมีความสนใจและเห็นความส าคัญของชุมชน 2. กระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูป
รายวิชาจะน าไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นระบบ และสม่ าเสมอ 3. บทบาทของผู้บริหารในการ
เอ้ืออ านวยและสนับสนุนต่อการท างานของครูและนักเรียน 4. กลุ่มนักเรียนแกนน าและกลุ่มนักเรียนพ่ี
เลี้ยงมีส่วนส าคัญในการขยายองค์ครามรู้ไปสู่เพ่ือนในกลุ่ม 5. การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ต่อ
ชุมชน ระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดยผ่านคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนผลักดันการด าเนินงาน 

โดยพบว่าขั้นตอนที่ 1 และข้ันตอนที่ 2 ทุกโรงเรียนประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 3 มีกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะที่แตกต่างกันใน 3 รูปแบบ โดยแต่ละโรงเรียนยุติการ
พัฒนาในระดับขั้นนี้ รูปแบบที่ 1 สามารถวิเคราะห์และเรียบเรียงประวัติศาสตร์ได้ในกลุ่มนักเรียนตาม
ประเด็นที่ก าหนด แต่ยังไม่เกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จ านวน 3 โงเรียน รูปแบบที่ 2 เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้าในในกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ จนน าไปสู่กิจกรรม
ใหม่และการเพ่ิมกระบวนการวิจัยทางประวัติศาสตร์ในกลุ่มสาระอ่ืนๆ จ านวน 1 โรงเรียน รูปแบบที่ 3 
พัฒนากระบวนการและเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลของตนเองในรูปแฟ้มสะสมงาน และพิพิธภัณฑ์
ทางโรงเรียน จนน าไปสู่ความภาคภูมิใจ จ านวน 1 โรงเรียน ขั้นที่ 4 โรงเรียนสามารถพัฒนาต่อไปสู่การ
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[176]  วศิน  ปัญญาวุธตระกูล 

สร้างเครือข่ายความรู้สู่ชุมชนจ านวน 2 โรงเรียน เพ่ือน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างรายได้ 
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Importance of Chong Khao - San in Lan Xang History 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคัญของช่องข้าวสารซึ่งเป็นช่องเขาในเส้นทาง
รอยต่อระหว่างอ าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี กับอ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู ในบริบท
ทางประวัติศาสตร์ จากการศึกษาพบว่าช่องข้าวสารเป็นช่องเขาส าคัญที่ตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณ
ระหว่างเมืองเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวล าภูและบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ าชีตอนต้น จากชื่อของช่องเขา
สะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญในฐานะเส้นทางเศรษฐกิจ และช่องข้าวสารน่าจะมีความส าคัญหลังการ
ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างจากเมืองหลวงพระบางมายังเมืองเวียงจันทน์ในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 22 ภายหลังราชส านักเวียงจันทน์จึงใช้ช่องข้าวสารเป็นที่ตั้งด่านทหารส าคัญภายใน
อาณาจักร เนื่องจากช่องข้าวสารเป็นปราการธรรมชาติที่อยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ไม่มาก ดังปรากฏ
ความส าคัญของช่องข้าวสารอย่างมากในช่วงสงครามสยาม - ลาว พ.ศ.2369 - 2371  
 
ค ำส ำคัญ: ช่องข้าวสาร, เมืองเวียงจันทน์, เมืองหนองบัวล าภู, เส้นทางโบราณ, ด่าน 
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ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง 

[180]  ธีระวัฒน์ แสนค า 

Abstract 
This article aimed to explore importance of Chong Khao-sarn or Khao-sarn defile 

which was a linking route between Ban Phue District of Udon Thani Province and 
Suwannakhuha District of Nongbua Lamphu Province through historical context 
perspectives. The study found that Chong Khao-sarn was an important defile situated on 
ancient route between Vientiane, Mueang Nongbua Lamphu community and other 
communities in the upper area of Chi river basin. The defile’s name reflected its 
importance as an economic route. Chong Khao-sarn probably became important after 
switching a capital city of former Lan Xang Kingdom of Laos from Luang Prabang to 
Vientiane in the beginning of 22nd B.E. At a later time, the Vientiane Court used Chong 
Khao-sarn as an important military outpost due to its natural turret and distance close by 
Vientiane. Importance of Chong Khao-sarn was frequently mentioned during the period 
of Siamese - Lao war in 1826 - 1828. 
 
Keywords: Chong Khao - Sarn, Vientiane, Mueang Nongbua Lamphu, Ancient Route,  

Outposts 
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ควำมน ำ 
ด้วยสภาพภูมิประเทศที่ราบลุ่มสองฝากฝั่งแม่น้ าโขงซึ่งเคยเป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งในอาณาจักร

ล้านช้างมาก่อน ที่ราบลุ่มส่วนใหญ่เต็มไปด้วยที่ราบสลับกับหุบเขา ท าให้เส้นทางคมนาคมต้องอาศัยที่
ราบลุ่มน้ า หุบเขาหรือไม่ก็ต้องอาศัยช่องเขาเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองหรือชุมชนต่างๆ ท าให้
พบว่ามีช่องเขามากมายที่อยู่บนเส้นทางคมนาคมโบราณปรากฏในหลักฐานประวัติศาสตร์ และช่องเขา
ส าคัญหลายแห่งก็ได้รับพัฒนาเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญในปัจจุบัน 

ช่องข้าวสารเป็นช่องเขาส าคัญอีกช่องเขาหนึ่งในเขตที่ราบทางฝั่งขวาตามทิศทางการไหลของ
แม่น้ าโขง ซึ่งอยู่ในเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองเวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวล าภูและบ้านเมืองน้อย
ใหญ่ทางทิศใต้ของอาณาจักรล้านช้าง รวมไปถึงศูนย์กลางของอาณาจักรสยามในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา 
ซึ่งปรากฏข้อมูลทั้งในหลักฐานประวัติศาสตร์และแผนที่โบราณ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าคัญของ
ช่องข้าวสารในบริบททางด้านประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านช้าง 

ในบทความนี้ผู้เขียนจึงน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับความส าคัญของช่องข้าวสารที่มีความเกี่ยวข้อง
กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านช้างในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 24 ผ่านการศึกษา
ด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ โดยอาศัยข้อมูลจากพงศาวดาร แผนที่โบราณ ลักษณะทางภูมิศาสตร์
และบริบททางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแสดงให้เห็นความส าคัญ
ของช่องข้าวสารและบริบททางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 
 
ลักษณะทำงกำยภำพของช่องข้ำวสำร 
 ช่องข้าวสารเป็นช่องเขาส าคัญที่เกิดจากแนวรอยต่อของภูเขาที่อยู่ในแนวเทือกเขาภูพานค า
ซึ่งทอดยาวเป็นเขตแดนแบ่งพ้ืนที่การปกครองของจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองบัวล าภู ปัจจุบัน
ช่องข้าวสารอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดอุดรธานีกับหนองบัวล าภูในเขตต าบลข้าวสาร อ าเภอบ้าน
ผือ จังหวัดอุดรธานี กับต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู  
 ต าแหน่งที่ตั้งของช่องข้าวสารอยู่บนเส้นทางคมนาคมจากเมืองเวียงจันทน์ซึ่งเป็นเมืองหลวง
ของอาณาจักรล้านช้าง ไปยังเมืองหนองบัวล าภูซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านส าคัญของอาณาจักรล้านช้าง  
(ธีระวัฒน์ แสนค า, 2558: 24 - 76) รวมทั้งบ้านเมืองใหญ่น้อยในลุ่มน้ าพองและลุ่มน้ าชีตอนบน 
เส้นทางคมนาคมที่ต้องผ่านช่องข้าวสาร ได้มีจุดเริ่มต้นจากปากน้ าโมงในเขตอ าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย แล้วอาศัยที่ราบลุ่มล าน้ าโมงในเขตอ าเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย และอ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี เมื่อมาถึงแนวเทือกเขาภูพานค าก็จะข้ามแนวเทือกเขาที่บริเวณช่องข้าวสารมาทางทิศ



ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง 

[182]  ธีระวัฒน์ แสนค า 

ใต้ แล้วอาศัยที่ราบเป็นเส้นทางคมนาคมจากช่องข้าวสารมายังเมืองหนองบัวล าภู เส้นทางนี้จึงเป็น
เส้นทางคมนาคมภายในอาณาจักรล้านช้างที่มีความส าคัญอีกเส้นหนึ่งทางฝั่งขวาแม่น้ าโขง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  1  แผนทีแ่สดงสภาพภูมปิระเทศและเสน้ทางโบราณที่ผา่นบริเวณช่องข้าวสาร. 

(ปรับปรุงจาก: Google Earth) 

 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [183] 

 นอกจากนี้ เส้นทางดังกล่าวยังเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างเมืองเวียงจันทน์กับกรุงศรีอยุธยา
และกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาที่ส าคัญอีกเส้นหนึ่งด้วย เนื่องจากว่า
เส้นทางที่ผ่านช่องข้าวสารถือเป็นเส้นทางที่สามารถเดินทางมุ่งไปยังเมืองเวียงจันทน์ได้ใกล้และสะดวก
ที่สุด 
 ชื่อ “ช่องข้าวสาร” ถือเป็นหลักฐานส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของช่องข้าวสารใน
อดีต เพราะค าว่า “ข้าวสาร” ได้สะท้อนให้เห็นการขนย้ายข้าวสารซึ่งเป็นวตัถุดิบส าคัญในการประกอบ
อาหาร อาจรวมทั้งข้าวเปลือก เสบียงอาหารและทรัพยากรทางธรรมชาติซึ่งมีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ
ผ่านช่องเขาแห่งนี้ได้เป็นอย่างดี มีความเป็นไปได้ว่าที่มาของชื่อช่องข้าวสารก็น่าจะมาจากการขนส่ง
สินค้าที่เกิดขึ้นระหว่างบริเวณบ้านเมืองทางด้านใต้เทือกเขาภูพานค ากับเมืองเวียงจันทน์และบ้านเมือง
อ่ืนๆ ใกล้เคียง 
 ในอดีตช่องข้าวสารถือเป็นช่องเขาที่ค่อนข้างแคบและสูงชัน การเดินทางไปมาข้ามช่อง
ข้าวสารจึงต้องอาศัยความช านาญพอสมควร เอกสารจดหมายเหตุราชการทัพเมืองเวียงจันทน์ พ.ศ.
2370 ได้บันทึกสภาพของช่องข้าวสารไว้ว่า “...มีเขาสองข้างช่องแคบ ปากช่องกว้างประมาร 4 วา...” 
(จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 เล่ม 3, 2530: 82) การที่ปากช่องเขากว้างแค่ประมาณ 4 วา (หรือ 8 เมตร) 
นั้น สะท้อนให้เห็นว่าภายในช่องเขาจะต้องมีความแคบลงไปอีก ความยากล าบากและความเป็นช่องเขา
ส าคัญดังกล่าวจึงท าให้ช่องข้าวสารเป็นที่รับรู้ของผู้คนที่สัญจรไปมาและบ้านเมืองใกล้เคียง สอดคล้อง
กับสภาพช่องข้าวสารในนิรำศทัพเวียงจันท์ของหม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ซึ่งเสด็จร่วมทัพ
มาปราบปรามกบฏเจ้าอนุวงศ์เมื่อปี พ.ศ.2370 พระองค์ได้ทรงนิพนธ์เกี่ยวกับสภาพช่องข้าวสารไว้ว่า 
 
   “...ครั้นเสร็จศึกแล้วเสด็จจรลี ขึ้นข้ามด่านคิรีสูงระหง 
 ล้วนหินเลื่อมเหลืองพรายเป็นลายรงค์ เงื้อมชะโงกโตรกตรงเป็นตรอกทาง 
 จ าเพาะขึ้นจรดลได้คนเดียว   จะเลี่ยงเลี้ยวหลีกลัดก็ขัดขวาง 
 พอช้างก้าวเท้าตรงให้ลงราง   ค่อยย้ายย่างคุกเท้าด้วยเข่าคลาน 
 เอางวงคว้าผากอดแล้วสอดท้าว  ค่อยโน้มน้าวหน่วงกิ่งพฤกษาศาล 
 จนสุดยอดยากแค้นแสนกันดาร  อันมีชื่อช่องเข้าสารเป็นเขื่อนเวียง...” 
     (หม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2553: 195) 
 
 จากเนื้อความในบทนิราศ ท าให้เห็นว่าช่องข้าวสารนั้นเป็นช่องเขาขนาดเล็ก ไม่ได้กว้างใหญ่
และเดินทางได้สะดวกแต่อย่างใด แต่ด้วยเป็นช่องเขาที่มีขนาดเล็กท่ีสุดจึงได้กลายเป็นช่องเขาบน



ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง 

[184]  ธีระวัฒน์ แสนค า 

เส้นทางคมนาคมส าคัญ การเดินทางผ่านช่องข้าวสารนั้น ขบวนเกวียน ขบวนช้าง ม้าต่าง และวัวต่าง
น่าจะเดินผ่านได้ แต่ก็คงล าบากพอสมควร ช่องเขาแต่เดินก่อนหน้าสงครามนั้นน่าจะมีสภาพดีกว่าที่บท
พระนิพนธ์และเทือกเขาช่วงนี้ก็ไม่ได้สูงมากนัก สันเขาสูงจากพ้ืนราบประมาณ 40 - 50 เมตรเท่านั้น 
 
ควำมส ำคัญของช่องข้ำวสำรกับกำรสร้ำงวัดถ  ำสุวรรณคูหำในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 - 23 
 ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ทางอาณาจักรล้านช้างได้มีความพยายามขยายอ านาจจากเมือง
หลวงพระบาง เมืองหลวงของอาณาจักรในขณะนั้นลงมาตามลุ่มน้ าโขง เริ่มมีความเด่นชัดในรัชสมัย
พระเจ้าโพธิสาลราช (ครองราชย์ พ.ศ.2063 - 2090) ครั้นถึงรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
(ครองราชย์ พ.ศ.2091 - 2114) พระราชโอรสของพระเจ้าโพธิสาลราชได้ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมือง
หลวงพระบางลงมายังเมืองเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2103 ด้วยการเมืองภายนอกที่พม่าก าลังรุกราน
อาณาจักรล้านนาซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับเมืองหลวงพระบาง และอาจรุกรานเมืองหลวงพระบางด้วย การย้าย
มาที่เมืองเวียงจันทน์จึงอยู่ใกล้กับกรุงศรีอยุธยาซึ่งต่อมาพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชได้ทรงท าสัญญาเป็น
ไมตรีกับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ อีกทั้งบริเวณเมืองเวียงจันทน์มีประชากรอยู่จ านวนมาก เพราะมี
ท าเลเหมาะสมแก่การท าเกษตรกรรมมากกว่า เนื่องจากมีที่ราบกว้างขวาง อุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร
สามารถเลี้ยงดูไพร่พลจ านวนมากได้ (สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 88) และเกิดการขยายตัวทางการค้า
ภายในภาคพ้ืนทวีปในช่วงเวลาดังกล่าว เมืองเวียงจันทน์มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางการค้าที่
ส าคัญมากกว่าเมืองหลวงพระบาง (โยซิยูกิ มาซูฮารา. (2546: 91 - 98) 
 การที่ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ ท าให้มีบ้านเมืองเกิดขึ้นในลุ่มน้ าโขงตอนกลาง
ของอาณาจักรจ านวนมาก และได้มีการขยายประชากรลงมาทางด้านทิศใต้ของลุ่มน้ าโขง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและตอนกลางของประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของ
อาณาจักรล้านช้าง ประชากรจ านวนหนึ่งได้ข้ามเทือกเขาภูพานค าที่ทอดยาวขวางกั้นตั้งแต่ริมฝั่งแม่น้ า
โขงเหนือเมืองเวียงจันทน์ยาวโค้งไปจดแม่น้ าโขงอีกครั้งที่ทางใต้เมืองนครพนมมาตั้งถิ่นฐานในลุ่มน้ า
พองและลุ่มน้ าชีตอนบน ปรากฏเป็นบ้านเมืองส าคัญ เช่น เมืองหนองบัวล าภู ชุมชนโบราณบริเวณพระ
ธาตุกุดจอกและพระธาตุหนองสามหมื่น (เขตจังหวัดชัยภูมิ) เป็นต้น 
 การเดินทางข้ามทิวเทือกเขาภูพานค านั้น ได้อาศัยช่องเขาแห่งหนึ่งที่เรียกกันต่อมาว่า “ช่อง
ข้ำวสำร” เป็นเส้นทางคมนาคมหลักและกลายเป็นเส้นทางคมนาคมส าคัญในสมัยต่อมา ช่องเขาแห่งนี้
คงเป็นเส้นทางคมนาคมมาอย่างช้านานก่อนหน้าการย้ายเมืองหลวงมายังเมืองเวียงจันทน์แล้ว ในแผน
ที่โบราณที่เขียนขึ้นสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้ปรากฏเส้นทางคมนาคมจากกรุงเทพมหานครมายัง
เมืองเวียงจันทน์ โดยผ่านบริเวณช่องข้าวสารซึ่งในแผนที่เขียนว่า “ด่ำนขำวสำร” อยู่ระหว่างบ้าน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [185] 

ส้มป่อยกับเมืองเวียงคุก (Santanee Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) และมีความเป็นไปได้ว่า
ช่องเขาแห่งนี้น่าจะมีพัฒนาการความเป็นช่องเขาในเส้นทางคมนาคมมาช้านานแล้ว ดังที่มีการตั้งเมือง
หนองบัวล าภูเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรล้านช้างมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 20 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า
จะต้องมีเส้นทางคมนาคมจากเมืองหนองบัวล าภูมายังเมืองหลวงพระบางและบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ าโขง
ที่ต้องผ่านช่องข้าวสาร เพียงแต่ในปัจจุบันยังไม่พบหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรบันทึกไว้ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่  2  แผนทีโ่บราณที่เขียนขึ้นสมัยรตันโกสินทรต์อนตน้ได้แสดงปรากฏเสน้ทางคมนาคมจากจากกรุงเทพฯ มายัง

เมืองเวียงจันทน์ โดยผ่านบรเิวณช่องข้าวสารซึ่งในแผนที่เขยีนวา่ “ดา่นขาวสาร”. 
(ที่มา Santanee Phasuk and Philip Stott, 2004: 131) 

 
 ความส าคัญของเส้นทางที่ผ่านช่องข้าวสารนี้คงเกิดขึ้นหลังจากที่มีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่
เมืองเวียงจันทน์ และการสร้างวัดถ้ าสุวรรณคูหาเพ่ือเป็นที่จ าพรรษาของพระมหาเถระฝ่ายอรัญญวาสี
ผู้ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของพระมหากษัตริย์และขุนนางในราชส านักล้านช้างในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 
22 ในแนวทิวเทือกเขาภูพานค าทางด้านทิศใต้เหนือช่องข้าวสารขึ้นมาราว 10 กิโลเมตร ได้มีการ
สร้างศาสนสถานแห่งหนึ่งอยู่ภายในถ้ าติดกับเชิงเขา นั่นก็คือ “วัดถ  ำสุวรรณคูหำ” ซึ่งเป็นถ้ าโบราณ
และมีความส าคัญถ้ าหนึ่งในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของอาณาจักรล้านช้าง เนื่องจากว่าเป็นที่



ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง 

[186]  ธีระวัฒน์ แสนค า 

อยู่ของพระมหาเถระองค์ส าคัญและมีพระมหากษัตริย์ล้านช้างหลายพระองค์เสด็จมาบ าเพ็ญพระราช
กุศลที่ถ้ าแห่งนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่  3 โบราณสถานวดัถ้ าสวุรรณคูหา 

 

ถ้ าสุวรรณคูหาเป็นถ้ าหินปูนขนาดเล็กติดกับพ้ืนราบ เหนือปากถ้ าเป็นหน้าผา ปากถ้ ามีขนาด
กว้างลักษณะคล้ายห้องโถง ภายในถ้ ามีการดัดแปลงเป็นคูหาวิหาร ตรงกลางถ้ าเป็นที่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปปูนปั้นปางนาคปรก ศิลปะล้านช้าง เรียกพระนามพระพุทธรูปกันในภายหลังว่า “หลวง
พ่อพระไชยเชษฐำ” (กองบรรณาธิการข่าวสด, 2553: 122) ด้านหลังพระประธานเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือ
ปูนทรงบัวเหลี่ยมขนาดเล็กอีก 2 องค์ องค์หนึ่งพบร่องรอยการลงรักตามผิวเจดีย์ ตามผนังถ้ ายังมี
พระพุทธรูปปูนปั้นอยู่อีกหลายองค์ อยู่ในซุ้มที่มีลวดลายปูนปั้นสันนิษฐานว่าเป็นลวดลายและ
ประติมากรรมปูนปั้นศิลปะลาวระหว่างรัชกาลพระเจ้าโพธิสาลราชและสมเด็จพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช 
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 21 (สุรศักดิ์ ศรีส าอาง, 2545: 99) ด้านหน้าถ้ าเดิมนั้นคงเป็นวิหารไม้ต่อจาก
ปากถ้ า ปัจจุบันได้มีการสร้างศาลาคอนกรีตต่อจากปากถ้ าแทน ในบริเวณใกล้เคียงกับถ้ าสุวรรณคูหา
ได้มีเพิงผาเล็กๆ และถ้ าอีกหลายถ้ า มีเจดีย์ศิลปะล้านช้างทรงบัวเหลี่ยมในกลุ่มยอดธาตุ 8 เหลี่ยม
ขนาดเล็กหลายองค์ (วิโรฒ ศรีสุโร, 2539: 68)  
 ที่ส าคัญมีการพบศิลาจารึกที่วัดถ้ าสุวรรณคูหานี้จ านวน 2 หลักด้วยกัน หลักแรกมี 2 ด้าน 
ด้านที่ 1 สร้างในปี พ.ศ.2115 กล่าวถึงการกัลปนาผู้คนและนาจังหันของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชถวายวัด
สุวรรณคูหา โดยมีพระมหาอินทรีย์สังวรเจ้าเป็นประธานสงฆ์และมีราชาเนตรราชปุโรหิตเป็นผู้อุปัฏฐาก



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [187] 

ดูแล ด้านที่ 2 สร้างในปี พ.ศ.2125 กล่าวถึงการกัลปนาผู้คนและนาจังหันของพระยาสุมังคละโพธิสัตว์
ถวายวัดสุวรรณคูหา โดยมีพระมหาสังฆราชาสุมังคลโพธิวิริยเจ้าเป็นประธานสงฆ์และมีพระยาพลเสิก
ขวา พระยาหลวงราชวัติและพระยาธรรมมาพินนมนตรีเป็นผู้อุปัฏฐากดูแล (กรมศิลปากร, 2529: 301 - 
307) ส่วนหลักที่สอง  สร้างในปี พ.ศ.2169 กล่าวถึงพระยาสุรเทพอุทิศข้อย (ข้าวัด) ถวายพระมหาธาตุ 5 
ครัว และถวายพระศรีมหาโพธิเจ้า 2 ครัวให้แก่วัดสุพรรณคูหา (กรมศิลปากร, 2529: 239 - 242) 
 จากเนื้อหาในจารึกทั้งสองหลักแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของวัดถ้ าสุวรรณคูหาใน
ประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาของอาณาจักรล้านช้างได้เป็นอย่างดี และที่ผู้เขียนกล่าวมาเสียยืดยาวนี้
ก็เพ่ือจะแสดงให้เห็นว่าทางทิศใต้ของเทือกเขาภูพานค ามีศาสนสถานที่ส าคัญแห่งหนึ่งในอาณาจักร
ล้านช้างที่มีพระมหากษัตริย์ล้านช้างหลายพระองค์เสด็จมาบ าเพ็ญพระราชกุศลที่ถ้ าแห่งนี้ และการ
เสด็จมานั้นก็มีความจ าเป็นที่จะต้องเสด็จผ่านช่องข้าวสาร เพราะเป็นเส้นทางโบราณทางเดียวที่จะ
เสด็จจากเมืองเวียงจันทน์มายังวัดถ้ าสุวรรณคูหาได้ ดังนั้นบริเวณช่องข้าวสารจึงน่าจะมีกลุ่มทหารเฝ้า
รักษาความเรียบร้อยอยู่เป็นประจ า ทั้งเพ่ือรักษาความปลอดภัยของพระมหากษัตริย์และคุ้มครอง
พ่อค้าและผู้เดินทางทั้งหลายจากการถูกดักปล้นสะดมจากโจรผู้ร้าย ดังปรากฏชื่อชุมชนที่อยู่ทางทิศใต้
ของช่องข้าวสารในปัจจุบันว่า “บ้ำนนำด่ำน” 

ชาวบ้านนาด่านเล่าสืบต่อกันมาว่าชุมชนบ้านนาด่านเคยเป็นที่ตั้งของด่านโบราณ ถึงแม้ว่าเรา
ไม่อาจจะสืบค้นได้ว่าชาวบ้านในปัจจุบันสืบเชื้อสายมาจากชาวด่านในอดีตหรือไม่ก็ตาม แต่ลักษณะ
ภูมินามดังกล่าวก็น่าจะเป็นความคุ้นเคยของชาวบ้านในละแวกนี้กับความทรงจ าในอดีต และที่หมู่บ้าน
นี้ยังมีร่องรอยวัดโบราณอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน บริเวณวัดป่าโนนค าวิเวกซึ่งมีการพบร่องรอย
ฐานวิหาร ข้าวของเครื่องใช้ที่ท าจากดินเผาและโลหะ รวมทั้งมีการพบจารึกอักษรธรรมล้านช้างอายรุาว
พุทธศตวรรษที่ 22 - 24 ที่วัดนี้ด้วย ซึ่งผู้เขียนสันนิษฐานเป็นเบื้องต้นว่า บริเวณชุมชนแห่งนี้น่าจะเป็น
ที่ตั้งของชุมชนชาวด่านที่รักษาช่องข้าวสารมาก่อน เหตุที่มีการตั้งด่านอยู่ทางทิศใต้ของช่องข้าวสารก็
เนื่องจากว่า เป็นด้านที่ติดต่อกับอาณาจักรสยาม (กรุงศรีอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์) 



ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง 

[188]  ธีระวัฒน์ แสนค า 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ภาพที่  4  แผนทีแ่สดงต าแหน่งที่ตั้งบ้านนาด่านและบ้านสม้ป่อยซึ่งอยู่ทางทิศใตข้องช่องข้าวสาร. 

(ปรับปรุงจาก: Google Earth) 
 

ช่องข้ำวสำรกับพัฒนำกำรทำงประวัติศำสตร์ของล้ำนช้ำงในพุทธศตวรรษที่ 24 
 ในเสภาเรื่องขุนช้ำงขุนแผนซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรัชกาลสมเด็จพระ
รามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา (กรมศิลปากร, 2508: (10)) แต่น่าจะมีการแต่งช าระเพ่ิมเติมต้นฉบับ
ให้สมบูรณ์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
เนื้อหาในบทเสภาตอนเจ้าล้านช้างให้ทูตมากรุงศรีอยุธยา ซึ่งกล่าวถึงพระเจ้าล้านช้างประสงค์ที่จะ
ถวายพระธิดาชื่อนางสร้อยทองแก่สมเด็จพระพันวษา จึงส่งทูตออกเดินทางพร้อมกับเครื่องราช
บรรณาการลงไปถวายยังกรุงศรีอยุธยา คณะทูตได้เดินทางออกจากเวียงจันทน์ล่องเรือตามแม่น้ าโขงลง
มาถึงปากน้ าโมงก็ขึ้นบกเดินทางต่อ ผ่านบริเวณช่องข้าวสารก่อนที่จะมุ่งหน้าไปยังเมืองนครราชสีมา  
ดังปรากฏในบทเสภาว่า 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [189] 

   “...อ ามาตย์รับค าสั่งบังคมลา คลานถอยออกมาหาช้าไม่ 
  ลงเรือข้ามส่งล่องลงไป   ถึงท่าใหญ่ปากโมงทันท ี
  ขึ้นมาแล้วก็พากันรีบไป   ดั้นดัดลัดไพรพนาศรี 
  ข้ามป่าฝ่าทุ่งมุ่งจรลี   ถึงคิรเีขาศาลล่วงด่านไป...” 
       (กรมศิลปากร, 2508: 550-551) 
 
 ข้อความในบทเสภาได้สะท้อนให้เห็นว่าในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 24 เป็นอย่างน้อย ชาวสยาม 
(ทั้งชาวกรุงศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร) น่าจะได้ยินชื่อหรือมีความรับรู้ว่าช่องข้าวสารตั้งอยู่ใน
เส้นทางคมนาคมจากเมืองเวียงจัทน์ลงมายังลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา ไม่เช่นนั้นคงไม่อาจน าเสนอข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในบทเสภาได้  
 เหตุการณ์ส าคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับช่องข้าวสารในประวัติศาสตร์อาณาจักรล้านช้างก็คือ  
เหตุการณ์ช่วงศึกเจ้ำอนุวงศ์ พ.ศ.2370 (สงครามระหว่างกรุงเทพมหานครกับล้านช้างเวียงจันทน์ในรชั
สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว) ช่องข้าวสารและสมรภูมิทุ่งส้มป่อยซึ่งอยู่ห่างจากช่อง
ข้าวสารมาทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตรถือว่าเป็นจุดตัดสินความม่ันคงของราชส านักกรุงเวียง
จันทน์เลยก็ว่าได้ ในสงครามดังกล่าวเจ้าอนุวงศ์ได้มอบหมายให้เจ้าสุริยะ ผู้เป็นพระนัดดาน าก าลังพล 
26,000 นาย สร้างค่ายและหอรบตั้งรับกองทัพจากกรุงเทพมหานครที่เชิงเขาทางทิศใต้บริเวณช่อง
ข้าวสาร ดังปรากฏค าให้การของพระยานรินทร์ แม่ทัพคนส าคัญของกองทัพเมืองเวียงจันทน์ที่ถูกจับ
ได้ที่เมืองหนองบัวล าภูในนิรำศทัพเวียงจันท์ของหม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ว่า 
   “...ว่าอนุให้สุริยหลาน    มาตั้งด่านเข้าสารเป็นที่มั่น 
 พลรบสองหมื่นหกพัน   ท าเขื่อนค่ายยับยันกับคิรี 
 ตั้งบิลันกันทางไว้หว่างเขา   ให้ขนเอาศิลาขึ้นหน้าที่ 
 คอยจะทุ่มทิ้งทับให้ยับยี   กันวิถีไว้ที่หว่างหนทางจร...” 
     (หม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2553: 188) 
 
 ในขณะเดียวกัน ช่องข้าวสารได้ถูกปรับให้เป็นเสมือนคูค่ายในการรบของฝ่ายเวียงจัทน์ ใน
นิรำศทัพเวียงจันทไ์ด้เกี่ยวกับสภาพช่องข้าวสารในช่วงสงครามไว้ว่า 
  “...บนยอดเขาตั้งค่ายแล้วรายขวาก ต้องเดินบากเบี่ยงเท้าค่อยก้าวเฉียง 
 ล้วนหินกองรอบค่ายอยู่รายเรียง  ค่อยลัดเลี่ยงเลี้ยวเลียบคิรีจร...” 
     (หม่อมเจ้าทับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์, 2553: 195) 



ความส าคัญของช่องข้าวสารในประวัติศาสตรล์้านช้าง 

[190]  ธีระวัฒน์ แสนค า 

 เมื่อทางกองทัพกรุงเทพมหานครปะทะกับกองทัพกรุงเวียงจันทน์ที่ทุ่งส้มป่อยติดกับช่อง
ข้าวสารทางทิศใต้ ได้เกิดสงครามอย่างหนักหน่วงถึงขั้นตะลุมบอน ปรากฏว่าทางฝ่ายกรุงเวียงจันทน์
เพลี่ยงพล้ า ล้มตายเป็นจ านวนมากต้องถอยทัพกลับไปกรุงเวียงจันทน์อย่างเร่งด่วน ฝ่ายเจ้าอนุวงศ์ซึ่ง
อยู่ในเมืองเวียงจันทน์ เมื่อทราบว่าค่ายช่องข้าวสารแตกแล้วก็พาพระมเหสี พระโอรสและพระธิดา 
รวมทั้งพระราชวงศ์และข้าราชบริพารลงเรือล่องน้ าโขงเดินทางไปพักอยู่ที่เมืองเว้อาน เขตประเทศ
เวียดนาม (คะนะพาสาวันนะคะดีและมะนุดสาด มะหาวิทะยาไลแห่งชาด, 2002: 50) ซึ่งถือว่าช่อง
ข้าวสารเป็นปราการส าคัญของเมืองเวียงจันทน์ หากผ่านช่องข้าวสารไปได้ก็สามารถเดินทางไปยัง
เวียงจันทน์ได้โดยสะดวก จึงพบว่า หลังจากที่ทราบข่าวว่าค่ายด่านข้าวสารแตก เจ้าอนุวงศ์จ าเป็นต้อง
หลบหนีออกจากเมืองเวียงจันทน์ทันที เพราะพระองค์คงทราบดีว่าไม่มีปราการด่านใดที่จะขวางกั้น
กองทัพกรุงเทพมหานครได้อีกแล้ว 
 หลังจากการปราบปรามกบฏเจ้าอนุวงศ์ได้อย่างเบ็ดเสร็จในปี พ.ศ.2371 กรุงเทพมหานครก็
ขยายอ านาจขึ้นมาปกครองบรรดาเมืองต่างๆ ในเขตอาณาจักรล้านช้างเดิมมากขึ้น มีการจัดระเบียบ
ใหม่ เช่น ยุบเมืองเก่าตั้งเมืองใหม่หรือยกบ้านให้เป็นเมือง (เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, 2504: 179) เป็นตน้ 
ในปี พ.ศ.2432 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัว ได้มีการปกครองกลุ่มบ้านเมืองล้านช้าง
เดิมเป็นหัวเมืองจ านวน 4 หัวเมือง แล้วส่งข้าหลวงมาปกครอง หลังจากที่กรุงเทพมหานครเสียดินแดน
ในอาณาจักรล้านช้างเดิมทางฝั่งซ้ายแม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2436 ก็มีการจัดการปกครอง
บ้านเมืองในบริเวณเขตภาคอีสานใหม่เป็นมณฑล จ านวน 3 มณฑล (เตช  บุนนาค, 2532: 634 - 638; 
สุจิตต์ วงษ์เทศ, 2543: 99 - 103) จากนั้นจึงถือได้ว่าพ้ืนที่บริเวณช่องข้าวสารและบ้านเมืองใกล้เคียง
ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านช้างก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่มีศูนย์กลางอ านาจ
อยู่ที่กรุงเทพมหานครอย่างสมบูรณ์ บทบาทความส าคัญของช่องข้าวสารกับพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์ล้านช้างจึงค่อยๆ เลือนหายไปตามบริบททางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจและสังคม
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
บทส่งท้ำย 
 จากการศึกษาพบว่าช่องข้าวสารเป็นช่องเขาส าคัญที่ตั้งอยู่บนเส้นทางโบราณระหว่างเมือง
เวียงจันทน์กับเมืองหนองบัวล าภูและบ้านเมืองในลุ่มแม่น้ าชีตอนต้น จากชื่อของช่องเขาสะท้อนให้
เห็นถึงความส าคัญในฐานะเส้นทางเศรษฐกิจ และช่องข้าวสารน่าจะมีความส าคัญหลังการย้ายเมือง
หลวงของอาณาจักรล้านช้างจากเมืองหลวงพระบางมายังเมืองเวียงจันทน์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 
ภายหลังราชส านักเวียงจันทน์จึงใช้ช่องข้าวสารเป็นที่ตั้งด่านทหารส าคัญภายในอาณาจักร เนื่องจาก
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ช่องข้าวสารเป็นปราการธรรมชาติที่อยู่ห่างจากเมืองเวียงจันทน์ไม่มาก ดังปรากฏความส าคัญของช่อง
ข้าวสารอย่างมากในช่วงสงครามสยาม - ลาว พ.ศ.2369 - 2371  
 ความเป็นเส้นทางคมนาคมของเส้นทางนี้ไม่ได้สิ้นสุดไปพร้อมกับการล่มสลายของอาณาจักร
ล้านช้าง หากแต่ยังเป็นเส้นทางติดต่อคมนาคมของผู้คนในบ้านเมืองริมฝั่งแม่น้ าโขงทางด้านทิศเหนือ
ของเทือกเขาภูพานค ากับผู้คนในบ้านเมืองทางด้านทิศใต้มาโดยตลอด และได้มีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงครามจนถึงรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ได้มีการสร้างถนน
ให้สัญจรไปมาได้สะดวกขึ้นทั่วประเทศ ในช่วงดังกล่าวช่องข้าวสารได้ถูกระเบิดเปิดพ้ืนที่ขยายช่องทาง
สัญจร ท าให้การเดินทางผ่านช่องข้าวสารสะดวกยิ่งขึ้น ต่อมาได้มีการพัฒนาจากถนนลูกรังเป็น
ถนนลาดยาง ถนนเส้นที่ผ่านช่องข้าวสารในปัจจุบันนี้ก็คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2097 (นาค าไฮ 
- บ้านข้าวสาร) ถือเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากจังหวัดหนองบัวล าภูมายังเขตอ าเภอบ้านผือ 
จังหวัดอุดรธานี 
 แม้ว่าบริเวณช่องข้าวสารจะได้รับการพัฒนาให้เป็นเส้นทางสัญจรที่สะดวกสบายกว่าในอดีต 
แต่ความส าคัญของช่องข้าวสารในทางประวัติศาสตร์และความทรงจ าของท้องถิ่นกลับไม่ได้เป็นไปใน
ลักษณะที่สอดคล้องกัน หากกลายเป็นว่าความส าคัญของช่องข้าวสารในทางประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่ถูก
ลืมไม่มีการนึกถึงเลยในการศึกษาประวัติศาสตร์ ทั้งในประวัติศาสตร์ลาวและประวัติศาสตร์
ความสัมพันธ์ไทย - ลาว ทั้งที่ช่องเขาแห่งนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์
ของเมืองเวียงจันทน์ และเป็นช่องเขาที่เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนไทย - ลาวสองฝั่งโขงมาอย่างช้า
นาน ในอนาคตจึงควรเผยแพร่ข้อมูลช่องข้าวสารให้เป็นรับรู้ในวงวิชาการ และส่งเสริมการศึกษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในบริเวณใกล้เคียงกับช่องข้าวสารให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
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บทคัดย่อ 

เอกสารบันทึก “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราช
ด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” เป็นเอกสารบันทึกการเสด็จพระ
ราชด าเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสของพระบาทสสีุวัตถิ์ บันทึกโดยออกญาวังวระเวียงชยัฯ (จวน) เอกสาร
บันทึกดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์ของผู้แต่งและบุคคลอ่ืนๆ ที่ผู้แต่งบันทึกถึงในด้านต่างๆ 
โดยบทความนี้มุ่งศึกษาถึงโลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมรก่อนได้รับ
อิทธิพลจากภายนอก และพบโลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมรได้แก่ ความ
เชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ, ความเชื่อเรื่องวิญญาณบุคคลส าคัญ, เนียะซัจจังบังบ็อต (អ្នកសច្ចំបំងបត់), 
บ็องบ็อต (បង់បត់) และเนียะตา (អ្នកតា) สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อเกิดปัญหา ความทุกข์ท่ีไม่สามารถแก้ไขได้ 
หรือมีความต้องการที่เหนือความสามารถของมนุษย์ การท าให้สิ่งเหล่านั้นพึงพอใจ จะช่วยให้ความ
ทุกข์ท่ีตนมีหายไป หรือช่วยให้ตนสมความปรารถนา 
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พระราชด าเนินไปกรุงฝร่ังเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906”  
The Worldview of Ancient Supernatural Belief by Khmer People in  

“The Journey of S.M.Sisowath, King of Cambodia, to France in 1906” 

 



โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
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[196]  กัณฐาภรณ์  ทองขาว 

Abstract 
 The chronicle of “The Journey of S.M.Sisowath, King of Cambodia, to France in 
1906” depicting S.M.Sisowath’s journey to France is a documentary record inscribed by 
Okna Veang Thioun (Juan). This chronical reflects worldviews of the author to 
S.M.Sisowath and other individuals in different aspects. However, worldview of Khmer 
people’s ancient supernatural belief before influenced by the outside world was focused 
in this article. Findings showed that worldview of ancient supernatural belief of Khmer 
people was found in five aspects, i.e. belief of their ancestors’ spirit, belief of important 
persons’ spirit, Neak Sachang Bang Bat (អ្នកសច្ចំបំងបត់), Bong Bot (បង់បត់) and Neak Ta (អ្នកតា). 
These beliefs reflected that when Khmer people encountered problems, endured 
unsolvable sufferings, or requested something extraordinary that humans were unable to 
do, to satisfy these spirits vanished their sufferings and assisted them to fulfill their 
aspirations. 
 
Keywords: Worldview, Supernatural Belief, Khmer People 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [197] 

บทน า 
ประเทศกัมพูชาเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน นับตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

สมัยก่อนเมืองพระนคร สมัยเมืองพระนคร สมัยหลังเมืองพระนคร และสมัยใหม่2 ส าหรับช่วง
ประวัติศาสตร์สมัยใหม่นั้น เริ่มตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทนักองค์ด้วง หรือพระหริรักษรามา (ค.ศ.1840 
- 1859)3 จนถึงปัจจุบัน ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะเป็นช่วงเวลาที่
ชาติตะวันตกคือ ฝรั่งเศส ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในกัมพูชา และเข้ามาปกครองกัมพูชาเป็นเวลานาน 
กัมพูชาได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสเป็นระยะเวลาร่วม 90 ปี ทั้งในฐานะรัฐอารักขา (ค.ศ.
1863 - 1884) และอาณานิคม (ค.ศ.1884 - 1953)4  

การศึกษาประวัติศาสตร์ในช่วงประวัติศาสตร์สมัยใหม่ โดยเฉพาะรัชสมัยของพระบาทสีสุ
วัตถิ์5 (ค.ศ.1904 - 1927) ยังไม่ค่อยแพร่หลายมากนัก ทั้งที่ทรงเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียง และมีบทบาท
ส าคัญในประวัติศาสตร์กัมพูชาสมัยใหม่ จากเหตุการณ์ส าคัญๆ ในรัชสมัยของพระองค์ เช่น การเลิก
ทาส6 และการได้ดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมา เช่น พระตะบอง เสียมราฐ และศรีโสภณ7 เป็นต้น 
นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์กัมพูชาพระองค์แรกที่เสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ.1906 
อีกด้วย การเสด็จพระราชด าเนินดังกล่าว ได้มีการบันทึกเหตุการณ์และรายละเอียดต่างๆ ไว้โดย
ออกญาวังผู้ตามเสด็จ ข้อมูลที่ปรากฏในบันทึกดังกล่าวได้รับการเปิดเผยสู่สาธารณชนครั้งแรกในปีค.ศ.
2006 โดยหอสมุดแห่งชาติกัมพูชาซึ่งร่วมมือกับสถาบันภาษาและอารยธรรมชาติแห่งบูรพาทิศ กรุง
ปารีส (Institut français) และผู้เชี่ยวชาญของส านักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพาทิศ (EFEO)8 รวบรวม
ตีพิมพ์เผยแพร่ เอกสารบันทึกเรื่อง “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี 

                                                           
2 มยุรี วีระประเสริฐ. เอกสารประกอบการเข้าชมสถานท่ีส าคัญทางประวัติศาสตร์ในพระราชอาณาจักรกัมพูชา 
(ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2543, น.3 - 26. 
3 ត្រឹង ងា, ត្រវរត ិសាស្ត ត្ ខ្មែ រ ភាគ ១-២ ្ ំរារ់មធ្យម្ិក្សា និង ឧរតម្ិក្សា (ភ្ន ំពេញ : ពរាងេុមភអរ់រំ. 2003, น.247. 
4 นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. โลกทัศน์ของชาวเขมร ในเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน: กัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2557, น.36. 
5 ส าหรับพระนามกษัตริย์พระองค์นี้ ในเอกสารไทยบางฉบับ เขียนเป็น ศรีสวัสดิ์ แต่ในวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเขียนเป็น 
สีสุวัตถิ์ โดยทับศัพท์จากค าว่า ្ី្ុវរថ ិ พระองค์ทรงเป็นพระราชบุตรในพระบาทนักองค์ด้วง หรือพระหริรักษรามา 
และพระปีโยบรมอัจฉรอับศร หรือ พระแม่นางเภา ทรงขึ้นครองราชย์เมื่อพระชนมพรรษา 64 พรรษาในปีค.ศ.1904 
ต่อจากพระเชษฐา คือ พระบาทนโรดมที่ครองราชย์ใน ค.ศ.1859 - 1904 
6 นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. โลกทัศน์ของชาวเขมร ในเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน: กัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2557, น.38. 
7 เรื่องเดียวกัน, น.40. 
8 แปลจาก វវ ទ្យាស្ថសាថ នតរិៃនភាសានិងរ្រយធ្មនៃនរព៌ាន ត្រពា  ្ត្ក្សងុប៉ា រ ី្   และ សាលាបរាងំខ្្្ៃនចុងរព៌ាន ត្រពា្ 
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พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 19069” (ព្រះករុណាព្រះបទសម្ដេច្ព្រះសី
សុវតថិ ព្រះម្ៅព្កុង កដពុជាធិបតី ព្រះរាជដំម្ ើរម្ៅព្កុងបរាំងសសស ឆ្ន ំដដីអ្ដឋស័ក ព្តូវនឹងឆ្ន ំបរាំង ១៩០៦។) เก็บรักษาอยู่ที่
หอสมุดแห่งชาติกัมพูชาในรูปแบบหนังสือเป็นครั้งแรก เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปีของการเสด็จพระ
ราชด าเนินเยือนฝรั่งเศสของพระบาทสีสุวตัถิ์ โดยคัดลอกเนื้อหาจากต้นฉบับน ามาพิมพ์ใหม่ คงรูปแบบ
ของเนื้อหาและค าที่ใช้ในการบันทึกทั้งหมด รวมทั้งมีการแปลเป็นฉบับภาษาฝรั่งเศสในปีเดียวกันด้วย 

ต้นฉบับของหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ10 แต่ง
โดยนักออกญาวังวระเวียงชัยอธิบดีพิภักดิ์ศฤงคารอุดมกรมพาหุ (จวน)11 (អ្នកឧកញ៉ា វំងវរៈម្វៀងជ័យអ្ធិបតីរិភ័កត
ព្សឹង្គា រឧតតដព្កុដពាហុ ជួន) บันทึกลายมือด้วยหมึกสีด าม่วงเป็นภาษาเขมร มีรูปแบบค าประพันธ์เป็นร้อยแก้ว 
กล่าวถึงเหตุการณ์นับตั้งแต่การจัดเตรียมการเสด็จพระราชด าเนิน จนกระทั่งการเสด็จออกจากกรุง
พนมเปญในวันที่ 7 พฤษภาคม ค.ศ.1906 เดินทางโดยเรือกลไฟ แวะพักเพ่ือเปลี่ยนเรือที่เมืองไพรนคร
หรือไซง่อน ประเทศเวียดนาม (9 พฤษภาคม ค.ศ.1906) เดินทางต่อไปโดยจอดเรือพักท่ีประเทศ
สิงคโปร์ (13 - 14 พฤษภาคม ค.ศ.1906) เดินทางไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วที่ประเทศศรีลังกา (21 - 22 
พฤษภาคม ค.ศ.1906) เดินทางผ่านหมู่เกาะมัลดีฟส์ แหลม gadafuy (Cape Gwardafuy) ประเทศ
โซมาเลีย อ่าวเอเดน (ตั้งอยู่ระหว่างประเทศโซมาเลียและประเทศเยเมน) ทะเลแดงฯ (22 พฤษภาคม - 
2 มิถุนายน ค.ศ.1906) และจอดพักเรือที่คลองสุเอซ และพอร์ทซาอิด (Port Said) ประเทศอียิปต์  
(3 - 5 มิถุนายน ค.ศ.1906) หลังจากนั้นเดินทางต่อผ่านทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ชายหาดเกาะซิซิลี เกาะลิ
ปารี (ประเทศอิตาลี) (5 - 10 มิถุนายน ค.ศ.1906) จนกระทั่งเดินทางมาถึงและพักอยู่ที่เมืองมาร์แซย์ 
(Marseille) ประเทศฝรั่งเศส (10 - 19 มิถุนายน ค.ศ.1906) หลังจากนั้นจึงเดินทางโดยรถไฟไปกรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส (19 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม ค.ศ.1906) และจบเพียงแค่การเดินทางมาถึงเมืองน็องซี 
(Nancy) ประเทศฝรั่งเศส ในวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ.1906 ซึ่งเป็นระยะเวลาราวสองอาทิตย์ก่อนที่จะ
เสด็จออกจากประเทศฝรั่งเศสในวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1906  
                                                           
9 ค าว่า กรุง ในค าว่ากรุงกัมพูชาธิบดี และกรุงฝรั่งเศสในที่นี้ เขียนตามช่ือภาษาเขมรในบันทึก โดยหมายถึง ประเทศ 
ซึ่งแตกต่างกับค าว่า กรุงปารีส ที่จะพบในเนื้อหาของบันทึก จะกล่าวถึงเอกสารบันทึกในช่ือ หนังสือบันทึก
พระบาทสมเด็จพระสีสุวตัถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ ในการกล่าวถึงครั้งต่อไป 
10 สมุดบันทึกมีลักษณะเหมือนหนังสือเขียนตามแบบยุโรป ใช้กระดาษฝรั่ง มีความกว้าง 22 เซนติเมตรและยาว 34 
เซนติเมตร มีบันทึกจ านวน 192 หน้าโดยไม่มีการระบุเลขหน้า และปกสมุดของบันทึกท ามาจากผ้าดิบสีเทาที่ไม่มีการ
ระบุช่ือ 
11 เป็นลูกครึ่งเขมรจีน เกิดช่วงประมาณต้นทศวรรษ 1860 มีความสามารถพูดได้ทั้งภาษาเขมร ภาษาไทย และภาษา
ฝรั่งเศส เป็นเสนาบดีกระทรวงพระบรมราชวัง - พระคลังมหาสมบัติ และวิจิตรศิลปะ (ត្ក្ស្ួងត្េះររមរាជវង័ ត្េះឃងំ 

និងក្សាច់រចនា) นับตั้งแต่ช่วงปลายรัชสมัยของพระบาทนโรดม และด ารงต าแหน่งต่อมาในรชัสมัยของพระบาทสสีวุตัถิ์ 
จนถึงต้นรัชสมัยของพระบาทสีสุวัตถิ์ มุนีวงศ์ (ค.ศ.1927 - 1941) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [199] 

จากข้อมูลข้างต้นจึงนับได้ว่าหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุง
ฝรั่งเศสฯ เป็นงานวรรณกรรม12 ที่ให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ส าคัญ เพราะท าให้
ทราบถึงเหตุการณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสของพระบาทสีสุวัตถิ์
โดยละเอียด นอกจากจะท าให้ทราบถึงเหตุการณ์การเสด็จพระราชด าเนินในครั้งนั้นโดยละเอียดแล้ว 
เนื้อหาของบันทึกยังสะท้อนให้เห็นถึงโลกทัศน์13 ในด้านต่างๆ ทั้งของผู้แต่ง บุคคลหรือกลุ่มสังคม
ต่างๆ ที่ผู้แต่งบันทึกถึงอีกด้วย โลกทัศน์ในที่นี้คือ ความคิด ความอ่าน ความเชื่อ ทัศนคติ ที่ผู้แต่ง 
บุคคลหรือกลุ่มสังคมต่างๆ ที่ผู้แต่งบันทึกถึงมีต่อสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผู้แต่ง บุคคลหรือกลุ่ม
สังคมต่างๆ ที่ผู้แต่งบันทึกถึงมีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์
ด้วยกัน มนุษย์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ โดยมี
พ้ืนฐานมาจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมและประสบการณ์ที่ผู้แต่ง บุคคลหรือกลุ่มสังคมต่างๆ ที่ผู้
แต่งบันทึกถึงได้รับตั้งแต่เกิดขึ้นจนเติบโตนั่นเอง 

ในบทความนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาวิเคราะห์ถึงโลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของ
ชาวเขมร ที่ปรากฏในหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ เพ่ือให้
ได้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมที่มีอยู่ในวิถีชีวิตของชาวเขมรในช่วงเวลานั้น และ
น ามาสู่ความเข้าใจถึงแนวความคิด ความเชื่อ ของคนในอดีตที่เชื่อมโยงถึงปัจจุบัน 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ถึงโลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมรที่ปรากฏ
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปี
มะเมียอัฐศก ตรงกับปี คริสตศักราช 1906” 
 
                                                           
12 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมาย วรรณกรรม หมายถึง น. งานหนังสือ, งานประพันธ,์ บทประพันธ์
ทุกชนิดทั้งที่เป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง, เช่น วรรณกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ วรรณกรรมของเสฐียรโกเศศ วรรณกรรม
ฝรั่งเศส วรรณกรรมประเภทสื่อสารมวลชน.สดับปกรณ์ (ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
5 ธันวาคม 2554, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2556, น.1100). 
13 ผู้เขียนให้ความหมายของโลกทัศน์ คือ ความคิด ความอ่าน ความเช่ือ ทัศนคติ ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม
หนึ่งๆ มีต่อสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคมหนึ่งๆ มีความสัมพันธ์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน มนุษย์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ หนึ่ง โดยมีพื้นฐานมาจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมและประสบการณ์ที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้น
ได้รับตั้งแต่เกิดขึ้นจนเติบโต อันได้แก่ ทัศนะ ความคิด ความเช่ือ และค่านิยม ทั้งของบุคคลและของสังคมนั้นๆ 



โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

[200]  กัณฐาภรณ์  ทองขาว 

วิธีด าเนินการศึกษา 
1. ส ารวจและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์ 

พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศส ปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1906” 
โลกทัศน์ และความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขมร 

2. แปลหนังสือ “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราช
ด าเนินไปกรุงฝรั่งเศส ปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสต์ศักราช 1906” ฉบับภาษาเขมรเป็นภาษาไทย  

3. เก็บข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
ที่ปรากฏในหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ โดยใช้กรอบ
แนวคิดวรรณกรรมกับสังคม และกรอบแนวคิดโลกทัศน์14 

4. เรียบเรียงข้อมูล 
5. สรุปผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษา 

ประเทศกัมพูชาปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีว่ามีมนุษย์อาศัยอยู่อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จากการขุดค้นทางโบราณคดีของนักวิชาการชาวฝรั่งเศส พบว่าหลักฐานทาง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศกัมพูชาเป็นหลักฐานทางโบราณคดีสมัยหินเก่าเป็นต้น

                                                           
14 (1) กรอบแนวคิดวรรณกรรมกับสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเช่ือว่า 
นักเขียนเปรียบเสมือนบุคคลสามคนที่รวมอยู่ในคนเดียวกัน คือเป็นนักประพันธ์เป็นหน่วยหนึ่งของคนรุ่นนั้น และเป็น
พลเมืองของสังคม ในฐานะที่นักประพันธ์เป็นหน่วยหนึ่งของคนรุ่นนั้น ย่อมได้รับอิทธิพลจากสังคมสมัยนั้น ทั้งทางด้าน
วัฒนธรรม ขนบ - ประเพณี ศาสนา ปรัชญา หรือการเมืองไม่มากก็น้อย สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนก าหนดโลกทัศน์ของเขา 
(วิทย์ ศิวะศริยานนท.์ วรรณคดีและวรรณคดีวิจารณ์. (พิมพ์ครั้งที่ 6). กรุงเทพฯ: ธรรมชาติ, 2544, น.196 - 197.) 
(2) กรอบแนวคิดโลกทัศน์ โลกทัศน์ (worldview) หมายถึง ทัศนะในการมองโลกและสังคมของบุคคล เป็นภาพของ
โลกหรือสังคมที่บุคคลรับรู้โดยผ่านกระบวนการและระบบวิธีคิดในการประเมินคุณค่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยมีพื้นฐานอัน
หล่อหลอมมาจากวัฒนธรรมแวดล้อมในสังคมที่บุคคลนั้นเติบโตมาอันได้แก่ ทัศนะ ความคิด ความเช่ือ และค่านิยมทัง้
ของบุคคลและของสังคมนั้นๆ โลกทัศน์จึงเป็นตัวก าหนดทิศทางชีวิตของแต่ละคน อีกทั้งเป็นตัวก าหนดทิศทางสังคม
ของมนุษย์ด้วย การศึกษาโลกทัศน์จึงเป็นการศึกษาทัศคติ ความรู้สึกนึกคิดของคนที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันหล่อหลอม
จากความรู้และประสบการณ์โดยส่วนตัว และสิ่งแวดล้อมจากวัฒนธรรมที่สั่งสมสืบทอดจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่ง 
กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการศึกษาโลกทัศน์ เป็นการพยายามท าความเข้าใจว่าคนที่เราก าลงัศึกษาอยูน่ั้น มองสังคมและโลก
รอบๆ ตัวเขาอย่างไร (สุภาพร คงศิริรัตน์. “การศึกษาพระโลกทัศน์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่
ปรากฏในพระราชหัตถเลขา” วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 
2552, น.13.) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [201] 

มา15 ประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเริ่มต้นขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 6 - 7 ในสมัยอาณาจักรฝูหนาน หรือ
ฟูนัน ค าว่า ฝูหนาน ที่ถูกบันทึกไว้ในจดหมายจีนนี้ ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์สันนิษฐานว่าน่าจะตรง
กับค าว่า พนม (ភនំ) ในภาษาเขมรที่แปลว่า ภูเขา สันนิษฐานว่าที่ตั้งของอาณาจักรแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณ
ลุ่มแม่น้ าโขงตอนใต้ หรือที่ราบปากแม่น้ าโขง16 ในบันทึกของจีนได้บันทึกว่าผู้น าของอาณาจักรฝู
หนานเป็นสตรีชื่อ หลิวเหย่17 การมีผู้น าเป็นสตรีท าให้สันนิษฐานได้ว่าสังคมในสมัยนั้น มีการนับถือ
ผู้หญิงเป็นผู้น า เป็นผู้ดูและครอบครัว ทรัพย์สมบัติ และมีการนับถือญาติทางฝ่ายแม่ ฯลฯ18 และ
สังคมเขมรในช่วงยุคนี้ยังมีความเชื่อเหนือธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่า ในธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น ป่า เขา 
แม่น้ า ต้นไม้หรือก้อนหินที่มีขนาดใหญ่ล้วนมีอ านาจหรือพลังเร้นลับแฝงอยู่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีพลังหรือ
อ านาจที่สามารถดลบันดาลให้คนมีโชคลาภหรือประสบเคราะห์กรรมต่างๆ ได้ คนจึงต้องพยายามเอา
ใจ โดยท าให้สิ่งต่างๆ ดังกล่าวพอใจ19 หลังจากนั้นอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียได้เข้ามาสู่ดินแดนนี้ 
โดยสะท้อนจากต านานว่าด้วยบรรพบุรุษของชาวเขมรที่เล่าว่า ฮุนเตียน20 ได้ฝันเห็นเทวดาประจ าตัว
มอบธนูวิเศษให้ และบัญชาให้ขึ้นเรือส าเภาล าใหญ่ล าหนึ่ง ตื่นจากฝันเขาได้ไปที่ปราสาทซึ่งเป็นที่สถิต
ของเทวดา แล้วได้เห็นธนูเหมือนในความฝัน หลังจากนั้นจึงได้ออกเดินทางล่องเรือจากอินเดียไปใน
มหาสมุทรจนไปถึงอาณาจักรฟูนัน เมื่อนางหลิวเหย่เห็นเรือส าเภาจากต่างถิ่นก็ได้ยกกองทัพมาขับไล่ 
แต่ฮุนเตียนได้ยิงธนูวิเศษไปที่เรือของนางหลิวเหย่จนทะลุ นางหลิวเหย่หวาดกลัวและยอมแพ้ต่อฮุน
เตียน หลังจากนั้นฮุนเตียนจึงได้ปกครองอาณาจักรฟูนันและยกนางหลิวเหย่ขึ้นเป็นมเหสี มีรัชทายาท
สืบทอดปกครองอาณาจักรฟูนันสืบต่อมา21 จากต านานดังกล่าวสะท้อนว่านางหลิวเหย่ ผู้น าอาณาจักร
ฟูนันเดิมนั้น เปรียบเสมือนวัฒนธรรมพ้ืนเมือง เมื่อแต่งงานกับฮุนเตียนซึ่งเดินทางมากจากอินเดียนั้น 
ก็เปรียบเสมือนการรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอกคือ อิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดีย คือความ

                                                           
15 รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง และศานติ ภักดีค า. ศิลปะเขมร. กรุงเทพฯ: มติชน, 2557, น.3. 
16 เรื่องเดียวกัน, น.5. 
17 มีช่ือเรียกว่า นางนาค ตามช่ือในภาษาเขมร (ทองดี ธนรัชต์, พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์, ราชพงษาวดารกัมพูชา. 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: ส านักพิมพ์ศรีปัญญา, 2550, น.2 - 16) 
18 นรเศรษฐ์ พิสิฐพันพร. โลกทัศน์ของชาวเขมร ในเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้าน: กัมพูชาในมิติทางสังคมวัฒนธรรม. 
กรุงเทพฯ: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2557, น.18. 
19 อุบล เทศทอง. “ภาษิตเขมร: วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร”. วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเขมร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2548, น.352. 
20 มีช่ือเรียกว่า พระทอง ตามช่ือในภาษาเขมร (ทองดี ธนรัชต์, พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์, ราชพงษาวดารกัมพูชา. 
(พิมพ์ครั้งที่ 2). นนทบุรี: ส านักพิมพ์ศรีปัญญา, 2550, น.2 - 16) 
21 ត្រឹង ងា, ត្រវរត ិសាស្ត ត្ ខ្មែ រ ភាគ ១-២ ្ ំរារ់មធ្យម្ិក្សា និង ឧរតម្ិក្សា (ភ្ន ំពេញ : ពរាងេុមភអរ់រំ, 2003, p.49. 



โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

[202]  กัณฐาภรณ์  ทองขาว 

เชื่อในเรื่องศาสนาทั้งศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนาเข้ามาผนวกกับวัฒนธรรมพ้ืนเมือง หรือความ
ความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั่นเอง 

จากข้างต้นจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตชาวเขมรมีความเชื่อว่าด้วยเรื่องเหนือธรรมชาติทั้งที่เป็นความ
เชื่อดั้งเดิมและความเชื่อที่รับอิทธิพลมาจากภายนอก ทั้งนี้ในงานวิจัยนี้มุ่งศึกษาโลกทัศน์เหนือ
ธรรมชาติที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขมรที่ปรากฏในหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์
พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ โดยปรากฏโลกทัศน์ที่ว่าด้วยความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขมร ซึ่งไม่
เกี่ยวข้องกับความเชื่อเหนือธรรมชาติที่รับอิทธิพลจากภายนอก ได้แก่ ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพ
บุรุษ22 ความเชื่อเรื่องวิญญาณบุคคลส าคัญ23 เนียะซัจจังบังบ็อต (អ្នកសច្ចំបំងបត់)24 บ็องบ็อต(បង់បត់)25 
และเนียะตา (អ្នកតា)26 ดังนี้ 
 

ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษของชาวเขมร  
คนเขมรเชื่อว่าบรรพบุรุษของตนตั้งแต่ ปู่ ย่า ตา ยายหรือบิดามารดา เมื่อตายไปแล้วก็ตายไป

เฉพาะร่างกายเท่านั้น ส่วนดวงวิญญาณอันเป็นสิ่งส าคัญของชีวิตไม่ได้สูญหายไปด้วย แต่ยังคงมีความ
อาลัยอาวรณ์ผูกพันกับพวกเขาตลอดไป คอยติดต่อสัมพันธ์กับลูกหลาน และสิงสถิตอยู่บริเวณที่
ลูกหลานอาศัยอยู่ โดยคนเขมรจะตั้งเป็นหิ้งให้วิญญาณบรรพบุรุษที่เรียกว่า เมบา (ម្ដប) สิงสถิต เมบา
ประกอบด้วยวิญญาณบรรพบุรุษผู้หญิง เรียกว่า เม (ម្ដ) มีความหมายว่า แม่ และวิญญาณบรรพบุรุษ
ผู้ชาย เรียกว่า บา (ប) มีความหมายว่า พ่อ หน้าที่ของเมบาคือดูแลเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในครอบครัว และรับเครื่องเซ่นสังเวยที่ครอบครัวบวงสรวงให้ โดยเฉพาะในวันขึ้นปีใหม่และบุญ
ประชุมบิณฑ์ ซึ่งเป็นวันไหว้ผีบรรพบุรษ จัดขึ้นในวันสารทกลางเดือนสิบ และเมื่อมีเหตุการณ์ที่ส าคัญ
ในครอบครัว เมบาจะเตือนและจะดูแลพฤติกรรม ความประพฤติของบุคคลในครอบครัว27 นอกจากนี้
เมบายังหมายถึง บิดามารดาที่ยังมีชีวิตอยู่ของเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าว ได้แก่ เมบาฝ่ายหญิง และเมบาฝ่าย
ชาย และยังหมายถึงผู้อาวุโสที่เป็นที่เคารพในพิธีแต่งงาน เช่น สตรีผู้เป็นพ่ีเลี้ยงของเจ้าสาว ท าหน้าที่

                                                           
22 หมายถึง ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว 
23 หมายถึง ดวงวิญญาณของบุคคลที่เมื่อมีชีวิตอยู่ ได้ประกอบคุณงามความดี ประพฤติปฏิบัติตนดี เป็นต้น 
24 หมายถึง นักบวช ผู้ทรงศีล หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่อาจมองเห็นได้ 
25 หมายถึง เทพารักษ์ หรือผีสาง นางไม้ ที่มีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และสิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในธรรมชาติ 
26 หมายถึง เทพารักษ์ ผีสาง นางไม้ วิญญาณบรรพบุรุษที่เป็นผู้ชาย หรือเจ้าพ่อท่ีชาวเขมรนับถือว่ามีอิทธิฤทธิ์
ศักดิ์สิทธิ์ โดยสิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ผืนดิน ผืนน้ า ก้อนหินขนาดใหญ่ กระท่อม ศาลเจ้า หรืออาจจะไม่มีที่
สิงสถิตก็ได้ และอาจจะมีรูปเคารพหรือไม่มีก็ได้ 
27 ภาษิตเขมร: วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร, น.353. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [203] 

เป็นตัวแทนฝ่ายหญิงในการเจรจากับฝ่ายชาย และบุรุษที่เป็นพ่ีเลี้ยงของฝ่ายชาย ท าหน้าที่ช่วยฝ่าย
ชายตอบค าถามฝ่ายหญิงด้วย28 

ทั้งนี้ตัวอย่างที่พบในหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศฯ 
เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษนั้น ปรากฏในลักษณะที่กล่าวถึงปฐมกษัตริย์ ซึ่งนับว่าเป็น
วิญญาณบรรพบุรุษของพระบาทสีสุวัตถิ์ พระมหากษัตริย์ของกัมพูชาในขณะนั้น โดยปรากฏความเชื่อ
ดังกล่าวในพระราชประกาศว่าด้วยการจัดเตรียมการพระราชด าเนิน (ព្រះរាជព្បកាសសេីរីការម្រៀបចំព្រះរាជ
ដំម្ ើរ) เป็นข้อความที่พระบาทสีสุวัตถิ์ขอพระราชทานพระบารมีของพระปฐมกษัตริย์ (សម្ដេច្ព្រះម្ៅសែន
ដីបឋដវងស) ให้มาช่วยปกป้องคุ้มครองพระองค์ และเหล่าข้าราชบริพารที่ตามเสด็จ ให้เดินทางไปยัง
ประเทศฝรั่งเศสด้วยความสวัสดิภาพ และประสบผลส าเร็จในการปฏิบัติพระราชกรณีกิจดังข้อความว่า  

“...ទូលព្រះបងាន់ជាខ្ុំសូដព្រះរាជទានព្រះម្តជះព្រះបរដីសម្ដេច្ព្រះម្ៅសែនដីបឋដវងសព្រប់អ្ងា និងរូកម្ទវ
និករ¬ឥនទព្រហមទំាងអ្ស់ សូដឲ្យព្ទង់ជួយទំនុកបព្ដងុរកាទូលព្រះបងាន់ជាខំុ្ និងព្រះរាជវងានុវងស ម្សនាបតី ខំុ្រាជការព្បសុ
ព្សីសដលតាដសហឲ្យបនម្សច្កេីសុខព្រប់ព្បការទាំងម្ៅទាំងដក កុំបីមានទុកខភ័យខយល់រយុះរលក និងម្ព្រះម្ហតុម្ភទអ្វីៗ 
ម្ ើយ ឲ្យឈ្នះអ្ស់បចច ដិព្តអ្រិរាជសព្តូវព្រប់ទិសព្រប់តំបន់ ឲ្យរាជការកនុងព្កងុបរាំងសសស ទទួលរាប់ាននជាកិតិតយស និង
រិតការអ្ី ក៏ឲ្យបនសម្ព្ដច្ម្ោយព្សួលដូច្ម្សច្កេីព្បថ្នន ព្រប់ជំរួក”  

“ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระเดชะพระบารมีสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินปฐม
วงศ์ทุกพระองค์ และพวกเทวนิกรอมรอินทร์พรหมทั้งหมด ขอให้ทรงช่วยท านุบ ารุงรักษา
ข้าพระพุทธเจ้า และพระราชวงศานุวงศ์ เสนาบดี ข้าราชการชายหญิงที่ตามเสด็จ ให้ได้
ความสุขทุกประการทั้งไปกลับ อย่ามีทุกข์ภัยคลื่นลมพายุ และเคราะห์เหตุเภทภัยใดๆ เลย 
ให้ชนะปัจจามิตรอริราชศัตรูทั้งหมดทุกทิศทุกแห่ง ให้ราชการในกรุงฝรั่งเศส ได้รับความนับ
ถือเป็นเกียรติยศ และคิดการสิ่งใด ก็ให้ได้ส าเร็จโดยง่ายดังความปรารถนาทุกอย่าง” (น.22) 

 
อีกท้ังยังทรงขอให้ช่วยปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนา พระราชวงศานุวงศ์ และขุนนาง

ข้าราชการ ที่พระนครซึ่งไม่ได้ตามเสด็จพระองค์ในครั้งนั้นอีกด้วย ดังข้อความว่า 
“កនុងព្កងុកដពុជា ទូលព្រះបងាន់ជាខំុ្សូដម្ែ្ើព្រះរុទធសាសនា និងព្រះរាជវងានុវងសព្រះសនំព្កដការ និងអ្ងាដហា

ម្សនា ម្សនាបតី នាដុ៉ឺនសរវដុខដន្តនតី ខំុ្រាជការព្រប់ព្កុដ សដលម្ៅម្ធវើរាជការរកាព្រះនររ និងព្រះបរដរាជវំង និងានណា
ព្បជារាព្សដទាសការ សូដឲ្យសម្ដេច្ព្រះដហាព្កស័ព្តបឋដវងសព្រប់ព្រះអ្ងា ជួយទំនុកបព្ដងុឲ្យបនម្សច្កេីសុខព្រប់ព្បការត
ម្រៀងម្ៅម្ហាង” 

                                                           
28 โลกทัศน์ของชาวเขมร ในเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม, น.18. 



โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

[204]  กัณฐาภรณ์  ทองขาว 

“ในกรุงกัมพูชา ข้าพระพุทธเจ้าขอฝากพระพุทธศาสนา และพระราชวงศานุวงศ์พระ
สนมกรมการ และอัครเสนาบดี นาหมื่นสรรพมุขมนตรี ข้าราชการทุกกรม ที่อยู่ท าราชการ
รักษาพระนคร และพระบรมราชวัง และอาณาประชาราษฎร์ ขอให้สมเด็จพระมหากษัตริย์
ปฐมราชวงศ์ทุกพระองค์ ช่วยท านุบ ารุงให้ได้ความสุขทุกประการตลอดไปเทอญ” (น.22) 

 
จากข้างต้นแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษของชาวเขมรที่

ปรากฏในหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ จากข้อความใน
พระราชประกาศว่าด้วยการจัดเตรียมการพระราชด าเนินว่าคือ พระปฐมกษัตริย์ ด้วยเพราะพระบาทสี
สุวัตถิ์ทรงด ารงฐานันดรเป็นพระมหากษัตริย์ วิญญาณบรรพบุรุษของพระองค์จึงไม่ได้อยู่ในรูปของเม
บาเหมือนประชาชนทั่วๆ แต่เป็นวิญญาณของอดีตกษัตริย์แห่งกัมพูชาที่ทรงสืบสายพระโลหิตมา
นั่นเอง  
 

ความเชื่อเรื่องวิญญาณบุคคลส าคัญ 
ชาวเขมรมีความเชื่อว่าบุคคลที่ประกอบคุณงามความดี ปฏิบัติตนดี เมื่อตายไปแล้วจะเป็น

วิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์ สามารถช่วยเหลือ ปกป้องคุ้มครอง และดลบันดาลให้สมความปรารถนาตามที่
ขอได้ กล่าวคือถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านให้ความเคารพบูชาอย่างหนึ่งนั่นเอง ตัวอย่างเช่น ยาย
เพ็ญ หรือยายปึญ (យាយម្រញ) เมื่อยังมีชีวิตอยู่คนธรรมดา มีบ้านอยู่บนเนินทางด้านตะวันตกของภูเขา
ลูกเล็กริมฝั่งแม่น้ าจตุมุข วันหนึ่งบริเวณนั้นมีฝนตกหนักมากท าให้น้ าในแม่น้ าเอ่อล้น ยายเพ็ญลงไปที่
ท่าน้ าเห็นต้นตะเคียนลอยน้ าอยู่ริมฝั่ง จึงบอกเพ่ือนบ้านให้มาช่วยกันดึงต้นตะเคียนขึ้นฝั่ง เมื่อน าต้น
ตะเคียนขึ้นฝั่งได้ยายเพ็ญจึงน าไปท าความสะอาด และพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์องค์เล็กๆ 4 องค์ และ
เทวรูปท าด้วยหินอีกหนึ่งองค์ ยายเพ็ญจึงสร้างกระท่อมเล็กๆ เป็นที่ประดิษฐานชั่วคราว หลังจากนั้น
ยายเพ็ญจึงบอกเพ่ือนบ้านให้ช่วยถมดินบริเวณภูเขาทางด้านตะวันตกของบ้านให้สูงขึ้นจนมีสภาพเป็น
ภูเขาใหญ่ ในปี ค.ศ.1372 ยายเพ็ญและชาวบ้านต่างพร้อมใจกันสร้างวิหารหลังหนึ่งมุงด้วยหญ้าคาบน
ภูเขา และอัญเชิญพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์ไปประดิษฐาน ส่วนเทวรูปนั้นอัญเชิญไปประดิษฐานไว้บน
แท่นทางเชิงเขาด้านตะวันออก หลังจากนั้นจึงได้นิมนต์พระสงฆ์มาอยู่ที่เชิงเขาทางด้านตะวันตก และ
เกิดเป็นวัดชื่อว่า วัดพนมโดนปึญ (វតតភនំដូនម្រញ) มีความหมายว่า วัดเขายายเพ็ญ ปัจจุบันเรียกว่า วัด
พนม และเรียกบริเวณนั้นว่า พนมโดนปึญ และเป็นพนมเปญในเวลาต่อมา29 ทั้งนี้ยายเพ็ญเมื่อตายไป

                                                           
29 ประยูร ทรงศิลป์ (แปล). ประชุมเรื่องต านานและนิทานพื้นบ้านเขมร ภาคที่ 1 - 9. ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏธนบุรี, 2540, น.491 - 492. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [205] 

แล้ว ชาวบ้านได้ตั้งศาลยายเพ็ญขึ้น โดยเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตวิญญาณของยายเพ็ญ และถือว่ายายเพ็ญ
เป็นเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อเกิดปัญหา หรือต้องการขอพรใดๆ ก็มักจะมาบนบานสานกล่าวแก่ยาย
เพ็ญที่ศาลยายเพ็ญ ที่เป็นเช่นนี้ด้วยเพราะเมื่อยายเพ็ญมีชีวิตอยู่นั้นได้ประกอบคุณงามความดี คือการ
พบพระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถือว่าศักดิ์สิทธิ์ และยังได้สร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปด้วย 
ปัจจุบันศาลยายเพ็ญตั้งอยู่บริเวณข้างๆ วิหารวัดพนมบนภูเขาพนมโดนปึญนั่นเอง 
 

เนียะซัจจังก็อมบังบ็อต (អ្នកសច្ចំកំបំងបត់)  
พจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตให้ความหมายของค าว่า สัจจัง (សច្ចំ) ว่าเที่ยง จริง แท้ 

เช่น មានសច្ចំ (เมียนซัจจัง) มีความสัตย์จริง កាន់សច្ចំ (กันซัจจัง) ถือความจริง ពាកយសច្ចំ (เปียะซัจจัง) ค า
สัตย์ ដនុសសសច្ចំ (มนุฮ์ซัจจัง) คนซื่อสัตย์ អ្នកសច្ចំ (เนียะซัจจัง) ผู้มีความสัตย์30 ค าว่าก็อมบัง (កំបំង) ว่า
หมายถึง ที่บังไว้มองไม่เห็น31 และค าว่าบัต (បត់) ว่าหมายถึง หมด ไม่มีอยู่ เสียหาย วินาศ32 ในความ
เข้าใจของชาวเขมรปัจจุบัน เนียะซัจจัง (អ្នកសច្ចំ) หมายถึง นักบวช หรือผู้ทรงศีล ทั้งนี้อาจสรุปได้ว่า 
เนียะซัจจังก็อมบังบ็อต หมายถึง นักบวช ผู้ทรงศีล หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่อาจ
มองเห็นไดน้ั่นเอง  

 
บ็องบ็อต (បង់បត់)  
พจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตให้ความหมายของค าว่า บ็องบ็อด (បង់បត់) ว่าคือ 

เทพารักษ์ หรือผีสาง นางไม้ อยู่ตามป่าใหญ่ ต้นไม้ใหญ่ อยู่ตามเขา โคก หรือเกาะ ที่คนนับถือว่ามี
อิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ ค านี้อาจกลายมาจากค าว่า บังบัต (បំងបត់) เพราะตามต านานกล่าวว่า ในบางครั้ง
เทพารักษ์เหล่านี้จะบังทรัพย์ของผู้ที่กระท าผิดไม่ให้มองเห็น จนกว่าจะบนบานสานกล่าว จึงจะ
สามารถมองเห็นทรัพย์เหล่านั้น33 อาจสรุปได้ว่า บ็องบ็อต คือ เทพารักษ์ หรือผีสาง นางไม้ ที่มี
อิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ และสิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในธรรมชาติ  

 
 
 

                                                           
30 េុាធសា្នរណ្ឌ ិរយ, វចនានុត្ក្សមខ្មែ រ, ពបះេុមពត្ាាី5, ភ្ន ំពេញ : េុាធសា្នារណ្ឌ ិរយ, 1967, p.1247. 
31 េុាធសា្នរណ្ឌ ិរយ, វចនានុត្ក្សមខ្មែ រ, ពបះេុមពត្ាាី5, ភ្ន ំពេញ : េុាធសា្នារណ្ឌ ិរយ, 1967, p.57. 
32 េុាធសា្នរណ្ឌ ិរយ, វចនានុត្ក្សមខ្មែ រ,  ពបះេុមពត្ាាី5, ភ្ន ំពេញ : េុាធសា្នារណ្ឌ ិរយ, 1967, p.562. 
33 េុាធសា្នរណ្ឌ ិរយ, វចនានុត្ក្សមខ្មែ រ,  ពបះេុមពត្ាាី5, ភ្ន ំពេញ : េុាធសា្នារណ្ឌ ិរយ, 1967, p.525. 



โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

[206]  กัณฐาภรณ์  ทองขาว 

เนียะตา (អ្នកតា) 
พจนานุกรมเขมรฉบับพุทธศาสนบัณฑิตให้ความหมายของ ค าว่าเนียะตา ว่าหมายถึงปู่ ตา 

หรือเป็นค าส าหรับเรียกผีสาง, เทพารักษ์ที่เป็นผู้ชาย หรือเจ้าพ่อที่มีกระท่อม หรือศาลสิงสถิต34 ใน
งานของตรึง เงีย (ព្តឹង ង្គ) ได้อธิบายถึงว่า ชาวเขมรมีความนับถือเคารพบูชาเนียะตาก่อนที่อิทธิพล
วัฒนธรรมจากอินเดียจะเข้ามาถึง เนียะตาเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษที่ตายไปแล้วแต่ยังอยู่ดูแลรักษา
ทุกข์สุขของลูกหลานต่อไปอีก ถ้าเป็นผู้ชายเรียกว่า เนียะตา เป็นผู้หญิงเรียกว่า เนียะโดน (អ្នកដូន) และ
ตามหมู่บ้านมักจะมีกระท่อมเนียะตา หรือศาลเนียะตาอยู่เต็มไปหมด อีกทั้งยังมีการจัดเซ่นไหว้เนียะ
ตาเป็นประจ าทุกปีอีกด้วย35 ทั้งนี้ชาวเขมรยังเชื่อว่าเนียะตาเป็นวิญญาณบรรพบุรุษที่อยู่ในหมู่บ้าน
เป็นคนแรก และเป็นเจ้าของที่ดินคนแรก ดังที่เดวิด แชนด์เลอร์ กล่าวว่า 

“ในเมื่อกัมพูชาไม่มีการบันทึกสายพันธุ์บรรพบุรุษ เว้นแต่ในหมู่ชนชั้นผู้น า อฺนก
ตา36 หรือบรรพบุรุษ จึงไม่มีนามสกุล เมื่อพวกเขาตายไปบนผืนดินที่เข้ามาจับจองอาศัย เขา
ก็กลายเป็นสัญลักษณ์บรรพบุรุษของผู้คนในถิ่นนั้นๆ อฺนกตาในหมู่บ้านเชื่องกว่าอฺนกตาในป่า
หรือที่รกร้าง มนุษย์สามารถสื่อสารพูดคุยกับอฺนกตาเหล่านี้ได้ เชื่อกันว่า อฺนกตาในป่ามักชั่ว
ร้ายและมีอ านาจมาก”37 

 
ดังนั้นชาวบ้านจึงสร้างศาลเล็กๆ ให้เนียะตาสิงสถิตเรียกว่า กระท่อมเนียะตา (ខទដអ្នកតា) หรือ

เป็นศาลเนียะตา และเนียะตาอาจเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือสร้างเป็นรูปปั้นก็ได้ 
นอกจากนี้นุด ณาราง (នុត ណារា៉ា ង) ได้กล่าวถึงเนียะตาว่า อาจจะมีศาลเจ้าเป็นที่สิงสถิตหรือไม่มีก็ได้ 
และอาจจะมีรูปเคารพหรือไม่มีก็ได้38 นอกจากจะเป็นวิญญาณของปู่ ย่า ตายาย หรือคนเฒ่าคนแก่ที่
เสียชีวิตไปนานแล้ว และกลายมาเป็นเจ้าของผืนดินผืนน้ าที่คนรุ่นหลังๆ ได้อยู่อาศัยสืบทอดกันต่อๆ 
กันมา39 ที่ตั้งของศาลเนียะตามักจะอยู่ติดกับบริเวณวัด พระวิหาร และการประกอบพิธีต่างๆ ที่ได้ถือ
ปฏิบัติอยู่ในวัดนั้นเพ่ือเป็นการบูชาถึงเนียะตา40 ทั้งนี้เมื่อมีการอพยพโยกย้ายถิ่นไปอยู่ที่ใดก็ตาม ถ้า

                                                           
34 េុាធសា្នរណ្ឌ ិរយ, វចនានុត្ក្សមខ្មែ រ,  ពបះេុមពត្ាាី5, ភ្ន ំពេញ : េុាធសា្នារណ្ឌ ិរយ, 1967, p.1855. 
35 ត្រវរត ិសាស្ត ត្ ខ្មែ រ ភាគ ១-២ ្ ំរារ់មធ្យម្ិក្សា និង ឧរតម្ិក្សា, p.30. 
36 อฺนกตา ปริวรรตมาจากค าว่า អនក្សតា อ่านออกเสียงว่า เนียะตา 
37 เดวิด แชนด์เลอร์. ประวัติศาสตร์กัมพูชา. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการต าราสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, 2546, น.30. 
38 ภาษติเขมร: วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร, น.354. 
39 นุด ณาราง. อองโกร์ นครน้ าแหล่งก าเนดิอารยธรรมขแมร์. บุรีรมัย:์ มหาวิทยาลัยราชภฏับุรรีัมย,์ 2548, น.29. 
40 นครน้ าแหล่งก าเนิดอารยธรรมขแมร์, น.281. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [207] 

สถานที่นั้นไม่มีคนอยู่อาศัยมาก่อน ผู้คนที่อพยพเข้าไปอยู่ใหม่ก็จะสร้างศาลเนียะตาขึ้น และอันเชิญ
วิญญาณของเนียะตาที่อาศัยอยู่ที่นั่นมาพ านัก วิญญาณเนียะตาดังกล่าวจะท าหน้าที่คอยคุ้มครอง
สมาชิกทุกคนในหมู่บ้านรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วย ถ้าสมาชิกในหมู่บ้านคนใดไม่แสดงความเคารพนับถือ 
ไม่เซ่นบวงสรวงบูชาก็อาจเจ็บป่วย แต่เมื่อขอขมาอนุญาตแล้วก็มักจะหายจากโรคดังกล่าว หรือเมื่อ
ชาวบ้านมีเรื่องทุกข์ร้อน เช่น ฝนไม่ตก ของหายหรือคนในบ้านเจ็บป่วย ก็มักจะน าอาหารหรือผลไม้ไป
บนกับเนียะตาเพ่ือให้ได้ตามที่ตนขอ41  

จากข้างต้นอาจสรุปได้ว่า เนียะตา คือเทพารักษ์ ผีสาง นางไม้ วิญญาณบรรพบุรุษที่เป็นผูช้าย 
หรือเจ้าพ่อที่ชาวเขมรนับถือว่ามีอิทธิฤทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ โดยสิงสถิตอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เช่น ผืนดิน ผืน
น้ า ก้อนหินขนาดใหญ่ กระท่อม ศาลเจ้า หรืออาจจะไม่มีที่สิงสถิตก็ได้ และอาจจะมีรูปเคารพหรือไม่มี
ก็ได้ มีหน้าที่คอยคุ้มครองสมาชิกทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ เป็นที่พ่ึงให้แก่ชาวบ้าน 
เมื่อชาวบ้านมีปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ที่ไม่สามารถหาทางออกได้ ชาวบ้านมักจะมาบนบานสานกล่าว
เพ่ือขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว เป็นต้น และนอกจากจะให้คุณแล้วยังอาจให้โทษแก่ผู้ที่ไม่แสดง
ความเคารพนับถือ หรือไม่เซ่นบวงสรวงบูชาได้ โดยอาจท าให้มีอาการเจ็บป่วย แต่เมื่อมาขอขมาแล้วก็
อาจะหายจากอาการเจ็บป่วยได้ 

ในหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ ปรากฏโลกทัศน์
ที่มีต่อความเชื่อเรื่องวิญญาณบุคคลส าคัญ เนียะซัจจังบังบัต (អ្នកសច្ចំបំងបត់) บ็องบ็อต (បង់បត់) และ
เนียะตา (បង់បត់អ្នកតា) ในประกาศพระราชด ารัสความเกี่ยวกับพระราชพิธีที่พระกรุณา42 ทรงปฏิบัติก่อน
เสด็จพระราชด าเนินไปประเทศฝรั่งเศส โดยเป็นเป็นพระราชด ารัสของพระบาทสีสุวัตถิ์ที่ทรงกล่าวถึง
การที่พระองค์ได้น าเครื่องสักการะบูชาต่างๆ มาขอพรกับสิ่งศักดิ์ที่พระองค์ทรงเคารพนับถือ ได้แก่ 
พระพุทธเจ้า43 วิญญาณพระครูที่สถิตอยู่ที่พระวิหารพนมฎึล (ភនំដិល)44 ที่จัดเป็นความเชื่อเรื่องวิญญาณ
บุคคลส าคัญ เพราะเป็นวิญญาณของอดีตเจ้าอาวาสของวัดวัดศักดิ์สิทธิ์ราชาราม ซึ่งเป็นวัดที่พระบาทสี
สุวัตถิ์ได้ท านุมาก่อนที่จะทรงขึ้นครองราชย์ และเทวดาซึ่งเป็นเนียะซัจจังก็อมบังบ็อต บ็องบ็อต เนียะ

                                                           
41 ภาษติเขมร: วิถีชีวิตและโลกทัศน์ของชาวเขมร, น.354. 
42 พระกรณุาในที่น้ีหมายถึง พระบาทสีสุวตัถิ ์
43 ทั้งนี้พระพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระราชด ารัสข้างต้นนั้น เป็นความเช่ือของชาวเขมรที่ได้รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา
ส่วนเทวดาซึ่งเป็นเนียะซัจจังบังบ็อต บ็องบ็อต เนียะตาที่อยู่รักษาพนมฎึล เป็นความเช่ือดั้งเดิมของชาวเขมรก่อนจะ
รับอิทธิพลจากพุทธศาสนา 
44 ในหนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ ระบุว่าคือ วัดศักดิ์สิทธิ์ราชาราม (វរត
្័ក្សត ិ្ិាធ ិរាតរា៉ា ម) จังหวัดเจิงปรึย (ពមរតពជើងៃត្េ) แต่ปัจจุบันคือวัดสีสุวัตถาราม (វរត ្ីុ្ុវតាថ រាម) (เรียก พนมฎึล) 
หมู่บ้านพนมฎึล ต าบลตังกรัง อ าเภอบาเธีย จังหวัดก าปงจาม ประเทศกัมพูชา 



โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

[208]  กัณฐาภรณ์  ทองขาว 

ตาที่อยู่รักษาพนมฎึล โดยได้กล่าวถึงสิ่งที่พระบาทสีสุวัติถ์ทรงขอคือ ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย และทรงขอให้ศัตรูทั้งหมดทั้ง 8 ทิศดังนี้ 

“ខ្ុំសូដព្រះរាជទានព្កាបបងាំទូលដកព្រះរុទធអ្ងាជាមាច ស់ និងម្ោកព្រូព្រះសរសដលសថិតរង់ម្ៅព្រះវហិារភនំដិល 
និងម្ទវតានូវអ្នកសច្ចំកំបំងបត់ បង់បត់អ្កនតាម្ៅរកាភនំដិល លីោច្រច សដលមានឫទធីម្តជះសិទីជ័យ និងទសបរដី សដល
ធ្លា ប់រកាខ្ុំបនម្សច្កេីសុខសបាយព្រះអ្ងា ខ្ុំឲ្យនាំម្ព្រឿងសកាា របូជានិងម្ទៀន ជុំព្រះសិរ ច្ំានដព្រះហសត សាា ធដ៌ដូង ដក
ព្កាបទូលសូដព្រះម្តជះ ព្រះររ និងទឹកព្រះដនតម្ព្សាច្ព្សង់ព្រះអ្ងាខ្ុំឲ្យជាអ្ស់ម្រាររយធិ៍ ឲ្យមានម្តជះម្ៅតដដឈ្នះអ្ស់
សព្តូវទាំង ៨ ទិស ៕” 

“ข้าขอพระราชทานกราบบังคมทูลถึงพระพุทธเจ้า และวิญญาณพระครูที่สถิตอยู่ท่ี
พระวิหารพนมฎึล และเทวดาซึ่งเป็นเนียะซัจจังบังบ็อต บ็องบ็อต เนียะตาที่อยู่รักษา
พนมฎึล ลีลาเจรจาที่มีฤทธีเดชะสิทธีชัย และทศบารมี ที่เคยรักษาข้าพเจ้าให้ได้ความสุข
สบายพระองค์ ข้าพเจ้าให้น าเครื่องสักการะบูชามาตั้งโดยรอบ และเทียนยาวหนึ่งคืบ หมาก
ธรรม มากราบทูลขอพระเดชะ ขอพร และน้ ามนต์สรงข้าพเจ้าให้หมดโรคพยาธิ ให้มีเดชะอยู่
ต่อสู้ชนะศัตรูทั้งหมดทั้ง 8 ทิศฯ” 

 
นอกจากพระบาทสีสุวัติถ์จะทรงขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัย 

และทรงขอให้ศัตรูทั้งหมดทั้ง 8 ทิศดังข้อความข้างต้นแล้ว ในพระราชด ารัสดังกล่าว ยังปรากฏพรที่
พระองค์ท่ีทรงขอพระราชทานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดังกล่าว 3 ประการดังนี้ 

“ព្បការ ១ - ខ្ុំម្រៀបរាជាភិម្សកព្រះអ្ងាខ្ុំម្នាះ ម្ ើងព្រះទីនាំងព្រះដហាដនទីរម្ៅដងៃច្នទ ១ ម្កើត សខរិសាខ ឆ្ន ំ
ដដីអ្ដឋស័កម្នះ ច្ូលបុ យសូព្តដនតម្ៅដងៃអ្ង្គា រ ២ ម្កើត សខរិសាខ ម្រៀងម្ៅដល់ដងៃសុព្ក ៥ ម្កើត សខរិសាខ ព្សង់ទឹកព្រះ
រុទធដនេម្ៅដងៃម្ៅ ៦ ម្កើត សខរិសាខ សហព្បទកសិ ព្រះនររ សូដម្ដតាត ម្ព្បសានរាធនានិដនតព្រះរុទធអ្ងាជាអ្មាច ស់ និង
ម្ោកព្រូព្រះសរ និងសច្ចំកបំំងបត់ បង់បតអ់្កនតា សដលមានបរដីឫទធិដងាលម្តជះនូវតដដម្ៅជាានធិបតីឲ្យររស័រទសាធុការ 
ឲ្យខ្ុំមានសិរីសួសេីដងាលម្តជះ ម្ៅតដដច្ម្ព្ដើនព្រះជនាខ្ុំបន ១០០ ឆ្ន ំ ព្រះកាយរលខ្ុំក៏ម្ទវបរិបូ ៌ដូច្ម្កមងានយុ ២០ ឆ្ន ំ 
និងបនរកាព្រះសាសនា សែនដី នូវបណាេ រាព្សដ តព្រះរាជវងសព្រះដហាព្កស័ព្តម្រៀងម្ៅ ៕ 

ព្បការ ២ - ដល់ដងៃ ១ ម្រាច្ សខរិសាខ ឆ្ន ំដដីអ្ដឋស័ក ខំុ្សូដព្កាបថ្នវ យបងាំោម្ៅព្កងុបរាំងសសស ខំុ្សូដាន
ធនានិដនតទសបរដីព្រះរុទធអ្ងាជាមាច ស់ និង ព្រះសរម្ោកព្រូនវូអ្នកសច្ចកំបំំងបត ់បង់បតអ់្កនតាម្ៅរកាភនដំលិ លីោច្រច 
ទំាងអ្ស់  ម្ៅជួយរកាព្រះអ្ងាខំុ្ និងបុព្តាបុព្តី នូវម្ៅ ិក រួកម្ោខ ន ខំុ្រាជការព្បុស ព្សី ទំាងអ្ស់សដលតាដសហខំុ្ម្ៅ 
និងសដលម្ៅរកាព្រះនររ និង ព្រះបរដរាជវងំ ឲ្យបនម្សច្កេីសុខព្រប់ព្បការ ៕ 

ព្បការ ៣ - សដលនងឹម្ៅកនុងដហាសដុព្ទសាររ សូដឲ្យមានរយុះខយល់ជាខ្ា ំង កុំឲ្យមានម្សច្កេីភិតភ័យដរាបម្រៀង
ម្ៅដល់ព្សកុបរីស ព្តាសតព្ត ប់វលិថ្នា នព្កងុកដពុជាវញិ សូដឲ្យមានឫទធិម្តជះឈ្នះសព្តូវព្រប់ជំរួក ៕ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [209] 

ម្ហើយសូដព្ទង់បនព្ត ប់វលិដករកាសាសនាសែនដីនិងបណាេ រាព្សដកនុងកដពុជា ៕” 
“ประการที่1 ข้าพเจ้าจัดราชาภิเษกข้าพเจ้านั้น ขึ้นที่พระที่นั่งพระมหามณเฑียรใน

วันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ า เดือนวิสาขะ ปีมะเมียอัฐศกนี้ เข้าสวดมนต์ในวันอังคารขึ้น 2 ค่ า เดือน
วิสาขะ เรียงไปถึงวันขึ้น 5 ค่ า เดือนวิสาขะ สรงน้ าพระพุทธมนต์ในวันเสาร์ขึ้น 6 ค่ า เดือน
วิสาขะ แห่ประทักษิณพระนคร ขอเมตตาโปรดอาราธนานิมนต์พระพุทธเจ้า และวิญญาณ
พระครู และซัจจังบังบ็อต บ็องบ็อต เนียะตา ที่มีบารมีฤทธิมงคลเดชะ เป็นอธิบดีให้พร
สรรพสาธุการ ให้ข้าพเจ้ามีสิริสวัสดิมงคลเดชะ อยู่ต่อสู้เจริญพระชันษาข้าพเจ้าต่อให้ได้ 100 
ปี พระกายพละข้าพเจ้า (นต.23) ก็ทวีบริบูรณ์ดังเด็กหนุ่มอายุ 20 ปี และได้รักษาพระศาสนา 
แผ่นดิน ซึ่งบรรดาราษฎร สืบทอดต่อไป 

ประการที่ 2 ถึงวันแรม 1 ค่ า เดือนวิสาขะ ปีมะเมียอัฐศก ข้าพเจ้าขอกราบถวาย
บังคมลาไปกรุงฝรั่งเศส ข้าพเจ้าขออารธนานิมนต์ทศบารมีพระพุทธเจ้า และวิญญาณพระครู 
เนียะซัจจังบังบ็อต บ็องบ็อต เนียะตาที่อยู่รักษา พนมฎึล ลีลาเจรจาทั้งหมด ไปช่วยรักษา
ข้าพเจ้า และบุตรบุตรี นางข้าหลวง พวกละคร ข้าราชการชายหญิง ทั้งหมดที่ตามเสด็จ
ข้าพเจ้าไป และที่อยู่รักษาพระนคร และพระบรมราชวัง ให้ได้ความสุขทุกประการฯ 

ประการที่ 3 ที่จะไปในมหาสมุทร ขออย่าให้มีลมพายุหนัก อย่าให้มีความเภทภัย
กระทั่งไปถึงเมืองปารีส จน กลับมาถึงกรุงกัมพูชา ขอให้มีฤทธิเดชะชนะศัตรูทุกจ าพวก ฯ 

แล้วขอได้กลับมารักษาศาสนาแผ่นดินและบรรดาราษฎร์ในกัมพูชาฯ” (น.23) 
 

จากประกาศพระราชด ารัสความเกี่ยวกับพระราชพิธีที่พระกรุณาทรงปฏิบัติก่อนเสด็จพระ
ราชด าเนินไปประเทศฝรั่งเศสข้างต้นจะเห็นว่าพรที่พระบาทสีสุวัตถิ์ทรงขอมีดังนี้คือ ประการแรกทรง
ขอให้พระองค์ทรงมีสิริสวัสดิมงคลเดชะ ให้ทรงเจริญพระชนมพรรษาต่อได้อีก 100 ปี และให้ทรงมี
พระพละก าลังแข็งแรงบริบูรณ์เหมือนเด็กหนุ่มวัย 20 ปี ประการที่สองทรงขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่
ทรงกล่าวถึงได้แก่ พระพุทธเจ้า วิญญาณพระครูที่วัดศักดิ์สิทธิ์ราชาราม (พนมเฎิล) และเทวดาซึ่งเป็น
เนียะซัจจังก็อมบังบ็อต บ็องบ็อต เนียะตาที่อยู่รักษาพนมฎึล จังหวัดเจิงปรึย ไปช่วยปกป้องรักษา
พระองค์ พระราชโอรส พระราชธิดา กลุ่มละคร และข้าราชการชายหญิงที่ตามเสด็จพระองค์ไปประเทศ
ฝรั่งเศส และรวมถึงให้ช่วยปกป้องรักษาพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการชายหญิงที่อยู่รักษาพระนคร
เมื่อพระองค์เสด็จพระราชด าเนินไปฝรั่งเศสด้วย ประการที่สาม ทรงขอให้การเสด็จพระราชด าเนินไป
ประเทศฝรั่งเศสของพระองค์ ที่ต้องเดินทางในมหาสมุทรนั้น ทรงขอเดินทางด้วยความราบรื่นจนกระทัง่
ถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส อย่าให้มีคลื่นลมพายุ หรืออุบัติเหตุเภทภัยใดๆ เพ่ือให้ทรงเสด็จพระราช



โลกทัศน์ว่าด้วยความเช่ือเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมร 
ใน “พระกรุณาพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถ์ิพระเจ้ากรุงกัมพูชาธิบดี พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสปีมะเมียอัฐศก ตรงกับปีคริสตศักราช 1906” 

[210]  กัณฐาภรณ์  ทองขาว 

ด าเนินกลับมากรุงกัมพูชา ขอให้มีฤทธิเดชะชนะศัตรูทุกจ าพวก และเพ่ือให้พระองค์ทรงได้เสด็จ
กลับมารักษาศาสนา แผ่นดิน และราษฎรในกัมพูชา 

นอกจากนี้ในท้ายพระราชด ารัสยังได้กล่าวว่า พระบาทสีสุวัตถิ์ทรงเสด็จไปถวายบังคมลา
พระพุทธรูปในพระวิหารวัดพนมเปญ และได้จัดบวงสรวงเทวดาและเนียะตา รวมถึงได้นิมนต์พระสงฆ์
สวดสดับปกรณ์45 ถวายแก่อดีตพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระเจดีย์วัดพนมเปญ และทรงขอให้
ช่วยปกป้องท านุดูแลพระองค์ดังนี้ 

“១ ម្ទៀតបនម្សេច្យាងម្ៅថ្នវ យបងាំោព្រះរុទធរូបកនុងព្រះវហិារវតតភនំម្រញ បនម្រៀបបួងសួងម្ទវតានិងអ្នកតាវតត
ម្នះ ម្ហើយនិដនតព្រះសងឃសតតបបករ ៍ថ្នវ យព្រះដហាកសព្តព្រប់អ្ងាកនុងព្រះម្ច្តិយវតតភនំម្រញ សូដម្តជះជួយទំនុកបព្ដងុព្រះ
អ្ងា ៕” 

“อนึ่งได้เสด็จไปถวายบังคมลาพระพุทธรูปในพระวิหารวัดพนมเปญ ได้จัดบวงสรวง
เทวดาและเนียะตาวัดนี้ แล้วนิมนต์พระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ใน
พระเจดีย์วัดพนมเปญ ขอเดชะช่วยท านุบ ารุงพระองค์ ฯ” (น.23) 

 
จากข้อความในประกาศพระราชด ารัสความเกี่ยวกับพระราชพิธีที่พระกรุณาทรงปฏิบัติก่อน

เสด็จพระราชด าเนินไปประเทศฝรั่งเศส ปรากฏโลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาว
เขมรอันได้แก่ ความเชื่อเกี่ยวกับเนียะซัจจังบังบ็อต (អ្នកសច្ចំបំងបត់) บ็องบ็อต(បង់បត់) เนียะตา (អ្នកតា) 
วิญญาณพระครูที่สถิตสถิตอยู่ที่พระวิหารพนมฎึล (ความเชื่อเรื่องวิญญาณบุคคลส าคัญ) และอดีต
พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระเจดีย์วัดพนมเปญ ที่จัดอยู่ในกลุ่มความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบรุษุ 
โดยข้อความที่พระบาทสีสุวัติถ์ทรงขอพรในพระราชด ารัสข้างต้นนั้น สะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสีสุวัตถิ์
ทรงมีโลกทัศน์เกี่ยวกับความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาวเขมรดังกล่าวว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มี
อิทธิฤทธิ์ สามารถให้การปกป้องคุ้มครองพระองค์ ขจัดปัญหาอุปสรรคต่างๆ และดลบันดาลให้ได้
ตามท่ีทรงขอ และเพ่ือให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นพึงพอใจ พระองค์จึงน าจัดเซ่นสรวง และน าเครื่อง
สักการะต่างๆ เช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วๆ ไปที่มักจะน าเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ ไปถวายหรือบนบานกับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เพ่ือให้ได้ตามที่ขอนั่นเอง 
 

                                                           
45 สดับปกรณ์ หมายถึงการสวดพระธรรม 7 คัมภีร์ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับโดยอาศัยเหตุการณ์ตามพุทธ
ประวัติเป็นการบ าเพ็ญกุศล แต่มีความนิยมในการเรียกพิธีทั้งการทอดผ้าและการสวดพระอภิธรรมของเจ้านายว่า 
สดับปกรณ์ (สโมสรศิลปวัฒนธรรม, ที่มาของสดับปกรณ์, ที่มา: https://www.silpa-mag.com/club/art-and-
culture/article_3386, เผยแพร่เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ.2559) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [211] 

อภิปรายผลผลการศึกษา 
โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขมรที่ปรากฏใน

หนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ ในพระราชประกาศว่าด้วย
การจัดเตรียมการพระราชด าเนิน และประกาศพระราชด ารัสความเกี่ยวกับพระราชพิธีที่พระกรุณาทรง
ปฏิบัติก่อนเสด็จพระราชด าเนินไปประเทศฝรั่งเศส ได้แก ่ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อ
เรื่องวิญญาณบุคคลส าคัญ เนียะซัจจังบังบ็อต (អ្នកសច្ចំបំងបត់) บ็องบ็อต (បង់បត់) และเนียะตา (អ្នកតា) 
นั้น สะท้อนให้เห็นว่าพระบาทสีสุวัตถิ์ทรงมีโลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติดั้งเดิมของชาว
เขมรดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาความกังวลของพระองค์ในด้านต่างๆ อันได้แก่ ความกังวล
เกี่ยวกับการเสด็จพระราชด าเนิน ความกังวลเกี่ยวกับบ้านเมือง และความกังวลเกี่ยวกับพระราชกรณีย
กิจ กล่าวคือเพ่ือบรรเทาความกังวลในการเดินทาง เพราะการเดินทางเสด็จพระราชด าเนินของพระบาท
สีสุวัตถิ์ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารที่ตามเสด็จเป็นการเดินทางไปยังประเทศฝรั่งเศสที่อยู่
ห่างไกลจากประเทศกัมพูชาเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเดินทางไปประเทศฝรั่งเศสในครั้งนั้นต้องเดินทาง
ด้วยเรือกลไฟล่องอยู่กลางมหาสมุทร และใช้ระยะเวลานาน ท าให้พระองค์เกิดความกังวลต่อภัยต่างๆ 
ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ เช่น คลื่นลม พายุ ฯลฯ ที่อาจเกิดขึ้นในขณะเสด็จพระราชด าเนิน  

นอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีความกังวลที่มีต่อพระพุทธศาสนา พระบรมวางศานุวงศ์ ข้าราช
บริพาร ราษฎร และบ้านเมืองในกัมพูชาขณะที่พระองค์ไม่ได้ประทับอยู่ในกัมพูชา ดังนั้นเพ่ือเป็นการ
บรรเทาความกังวลดังกล่าว พระองค์จึงได้เซ่นสรวงขอพรจากทั้งวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่อง
วิญญาณบุคคลส าคัญ เนียะซัจจังบังบ็อต (អ្នកសច្ចំបំងបត់) บ็องบ็อต (បង់បត់) และเนียะตา (អ្នកតា) เพ่ือให้
ช่วยปกป้องคุ้มครองพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารต่างๆ ที่ตามเสด็จพระองค์ เดินทางไป
ถึงประเทศฝรั่งเศสด้วยความสวัสดิภาพ รวมถึงปกป้องรักษาพระพุทธศาสนา บรมวงศานุวงศ์ ข้าราช
บริพาร ราษฎร และบ้านเมืองของพระองค์ให้สงบร่มเย็นขณะที่พระองค์ไม่อยู่อีกด้วย และเพ่ือให้พระ
ราชกรณียกิจในการเสด็จเยือนประเทศฝรั่งเศสของพระองค์ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ยังสะท้อน
ถึงพระราชประสงค์ว่าด้วยพระพลานามัยของพระองค์ เช่น การขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดัง
ชายหนุ่มวัย 20 ปี และขอให้ทรงเจริญพระชนมายุไปอีก 100 ปี เป็นต้น 
 
สรุปผลการศึกษา 

โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อเหนือธรรมชาติที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขมรที่ปรากฏใน
หนังสือบันทึกพระบาทสมเด็จพระสีสุวัตถิ์พระราชด าเนินไปกรุงฝรั่งเศสฯ สะท้อนให้เห็นว่าในรัชสมัย
พระบาทสีสุวัตถิ์ โลกทัศน์ว่าด้วยสิ่งเหนือธรรมชาติที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขมรที่สืบทอดมา
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ตั้งแต่สมัยอาณาจักรฝูหนานนั้นยังคงอยู่ แม้จะผ่านมานับพันปีแล้วก็ตาม โดยปรากฏโลกทัศน์ว่าด้วย
ความเชื่อเหนือธรรมชาติที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมของชาวเขมรในพระราชประกาศว่าด้วยการจัด
เตรียมการพระราชด าเนิน และประกาศพระราชด ารัสความเกี่ยวกับพระราชพิธีที่พระกรุณาทรงปฏิบัติ
ก่อนเสด็จพระราชด าเนินไปประเทศฝรั่งเศส ความเชื่อเรื่องวิญญาณบรรพบุรุษ ความเชื่อเรื่องวิญญาณ
บุคคลส าคัญ เนียะซัจจังบังบ็อต (អ្នកសច្ចំបំងបត់) บ็องบ็อต (បង់បត់) และเนียะตา (អ្នកតា) โดยโลกทัศน์ที่มี
ต่อความเชื่อดั้งเดิมดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่าเมื่อมนุษย์เกิดปัญหา ความทุกข์ที่ไม่สามารถแก้ไข หรือ
หาทางออกได้ หรือมีความต้องการที่เหนือความสามารถของมนุษย์ การบนบานสานกล่าว เซ่นสรวงสิ่ง
เหล่านั้น ท าให้สิ่งเหล่านั้นพึงพอใจ และจะช่วยให้ความกังวล ความทุกข ์ที่ตนมีหายไป หรือช่วยให้ตน
สมความปรารถนา 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยศึกษาพัฒนาการของอักษร ผู้จารหนังสือ รูปแบบการถวายหนังสือ และ
การน าเข้าหนังสือจากแหล่งอ่ืน โดยศึกษาจากเอกสารใบลานเฉพาะตู้ใบลานตู้ที่ 1  

ผลการศึกษาพบว่า อักษรที่ใช้เขียนมี 4 ประเภท คือ อักษรธรรม ไทยน้อย ไทยปัจจุบัน และ
อักษรขอม พบเอกสารตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 - 24 แต่มีจ านวนน้อย เอกสารที่พบมากที่สุดเป็นช่วง
พุทธศตวรรษที่ 25 ซึ่งผู้จารมีพระสงฆ์ ในพุทธศตวรรษที่ 25 พบว่ามีฆราวาสเริ่มจารเอกสารใบลานเอง 
ส่วนเจ้าศรัทธาหรือผู้สร้างใบลาน เดิมทีเป็นพระสงฆ์ และฆราวาสที่เป็นคนในท้องถิ่น ต่อมาในพุทธ
ศตวรรษที่ 25 เริ่มมีคนคนไทยเชื้อสายจีน ท าบุญสร้างใบลาน ส่วนเอกสารใบลานจากแหล่งอ่ืน พบว่า
ในช่วงแรกเป็นการสืบทอดเอกสารที่ตกทอดจากอาณาจักรล้านช้าง และพัฒนาขึ้นในพ้ืนที่ของตนเอง 
ต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 25 จึงมีการน าเข้าเอกสารจากสยาม ซึ่งรูปแบบการน าเข้ามามีการคัดลอกด้วย
ตัวอักษรธรรม และอักษรขอม ต่อมามีการน าเข้าที่เป็นอักษรไทย (อักษรตัวพิมพ์)  
 
ค ำส ำคัญ: เอกสารใบลาน, วัดกลางมิ่งเมือง 
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Palm - Leaf Manuscripts in Wat Klang Ming Mueang of Mueang Roi Ed District, 
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Abstract 
This study aimed to pursue development of palm-leaf manuscripts in Wat 

Klang Ming Mueang (a temple), Mueang Roi Ed Province in terms of alphabetic 
development, persons who inscribed the palm-leaf manuscripts, offering palm-
leaf manuscripts and importing palm-leaf manuscripts from other sources. Palm-
leaf manuscripts found in the temple’s first palm-leaf cabinet were examined for 
data acquisition.  
 The findings indicated that four alphabetic types inscribed in the palm-leaf 
manuscripts were of Dhamma, Thai Noi, current Thai and Khmer alphabets. The 
palm-leaf manuscripts of the 22nd - 24th B.E. were slightly found while of the 25th 
B.E. were found the most. Besides, monks were the majority of persons to inscribe 
the palm-leaf manuscripts. In the 25th B.E.; however, the palm-leaf manuscripts 
were also firstly inscribed by laymen, and the palm-leaf manuscript producers who 
formerly were monks or the local were replaced by Thais of Chinese origin who 
produced the palm-leaf manuscripts through merit making ceremony. Regarding 
imports of palm-leaf manuscripts from other sources, it showed that the previous 
palm-leaf manuscripts were inherited from Lan Xang Kingdom of Laos which then 
were also developed in this area. Later in the 25th B.E., palm-leaf manuscripts of 
Siam Kingdom firstly inscribed into Dhamma and Khmer alphabets and later in 
printed Thai alphabets were imported into this area.  
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [217] 

บทน ำ 
 สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงความเก่าแก ่และทรงคุณค่าของวัด คือ เอกสารใบลาน โดยเฉพาะเอกสาร
ที่ปรากฏในวัดที่มีความเก่าแก่ และมีพัฒนาการต่อเนื่องโดยไม่ถูกทิ้งร้าง ย่อมมีเอกสารใบลานที่สะสม
หลายยุคหลายสมัย เอกสารเหล่านี้นอกจากจะมีเนื้อหาที่ทรงคุณค่าแล้ว ยังมีข้อความที่ปรากฏบนใบ
หลบหน้า (ปกหน้า) ใบหลบหลัง (ปกหลัง) และบทอวสานพจน์ (colophon) สิ่งเหล่านี้ได้บันทึก
ข้อความต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ชื่อเรื่อง ศักราช ผู้สร้าง ผู้จาร ค าปรารถนา ปรากฏอยู่เสมอ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นเสมือนการบันทึก หรือจดหมายเหตุของผู้จารที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสามารถท่ีจะศึกษาความเป็นมา 
และพัฒนาการของวัด และของเอกสารใบลานอันจะเชื่อมไปถึงประวัติศาสตร์วัด และชุมชนได้  
 วัดกลางมิ่งเมือง เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ในอดีตเป็นวัดที่มีความส าคัญของเมืองร้อยเอ็ด จาก
สัณฐานภูมิประเทศของวัดตั้งอยู่บนเนิน จึงสันนิษฐานว่าเดิม น่าจะเป็นศาสนสถานของขอม ต่อมามี
กลุ่มไท - ลาว เข้ามาอยู่อาศัยในบริเวณเมืองร้อยเอ็ด จึงใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นวัด ซึ่งจากการ
บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถพบก้อนอิฐ มีข้อความเขียนว่า “ซาสิมปั้นดินจี่สร้างสิมวัดกลาง ปี 2090” 
(กระทรวงวัฒนธรรม, 2553: 6) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเก่าของศาสนสถาน ต่อมาเมื่อท้าวทนตั้ง
บ้านเมืองบริเวณบึงกุ่ม และยกขึ้นเป็นเมืองร้อยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมืองยังคงเป็นวัดที่มีความส าคัญ 
เนื่องจากเป็นวัดที่ใช้ประกอบพิธีดื่มน้ าพิพัฒน์สัตยา และเป็นวัดที่มีมหาราชครูพ านักอยู่ ดังที่ปรากฏ
มีหลักฐานจารึกฐานพุทธรูป พ.ศ.2367 ระบุถึงการสร้างพระสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมืองมงคลโดยมีเจ้า
เมืองและมหาราชครูทั้งสองรูปเป็นประธาน ต่อมาวัดกลางมิ่งเมืองน่าจะเป็นศูนย์กลางการปกครองมา
โดยตลอด ดังปรากฏชื่อพระครูหลักค าสุทธวงสากับศิษย์โยมทั้งมวลให้พระครูหงหล่อพระพุทธรูปในปี 
พ.ศ.2415 (กระทรวงวัฒนธรรม, 2553: 15) ดังนั้น วัดกลางมิ่งเมืองจึงเป็นวัดที่มีพัฒนาการต่อเนื่อง
และเป็นศูนย์กลางการปกครองสงฆ์ของเมืองร้อยเอ็ดมาโดยล าดับ 
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ภาพที่ 1 พระพุทธมิ่งเมืองมงคล สร้างปี พ.ศ.2367 ที่มา: สถาพร จปุะมะต ั 
จาก https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10204343500704987&set= pb.1753757835.-

2207520000.1527349335.&type=3&theater (ค้นเมื่อ 5 กรกฎาคม 2561) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 พระพุทธรูปสร้างโดย พระครหูลักค าสุทธวงสา สร้างปี พ.ศ.2415 
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นอกจากวัดกลางมิ่งเมืองจะมีที่ตั้ง และศาสนสถานที่เก่าแก่แล้ว วัดกลางมิ่งเมืองยังได้เก็บ
รักษาศาสนธรรมที่อยู่ในรูปของเอกสารใบลานไว้จ านวนหนึ่ง ซึ่งจากผู้ศึกษาได้ลงพ้ืนที่ส ารวจ และ
จัดระบบเอกสารเมื่อวันที่ 15 - 20 พฤษภาคม 2561 พบตู้คัมภีร์จ านวน 2 หลัง จึงมีการส ารวจ และ
จัดระบบตู้ที่ 1 พบว่ามีเอกสารจ านวนมากที่จารด้วยอักษรธรรม อักษรไทยน้อย และอักษรไทย และมี
ศักราชที่เก่า ถึงพุทธศตวรรษที่ 24 และบางฉบับมีลักษณะของเส้นจารที่อาจจะเก่าถึงพุทธศตวรรษที่ 
22 นอกจากนี้ยังพบเอกสารใบลานในแต่ละผูกมีค าบันทึกของผู้จารจ านวนมาก ซึ่งถ้าศึกษาวิเคราะห์
จะสามารถบอกถึงพัฒนาการเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารใบลานด้านต่างๆ รวมถึงเป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ชุมชนได้เป็นอย่างดี 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3 เอกสารใบลานตู้ที่ 1 ภาพกอ่นการจดั 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 เอกสารใบลานตู้ที่ 1 ภาพหลังการจดั 

 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงจะศึกษาเอกสารใบลานวัดกลางเมืองเก่า โดยจะศึกษาจากข้อความซึ่งปรากฏ

บนใบหลบหน้า ใบหลบหลัง บทอวสานพจน์ เพ่ือศึกษาให้ทราบถึงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารใบลาน
ด้านอักษร ผู้จารใบลาน ผู้ที่มีศรัทธาสร้างใบลาน (ผู้ท าบุญ) และเอกสารใบลานจากต่างท้องถิ่นในวัด
กลาง เพ่ือให้ทราบถึงข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารด้านต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว อันจะเป็นข้อมูลเบื้องต้น
และส่งทอดความรู้ต่อท้องถิ่นและประเทศชาติในโอกาสต่อไป 
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อักษรที่ปรำกฏในเอกสำรใบลำนวัดกลำง  
อักษรที่ใช้จารเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง พบจ านวน 4 ประเภท คือ อักษรธรรม อักษร

ขอมไทย อักษรไทยปัจจุบัน และอักษรไทยน้อย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
1. อักษรธรรม 
อักษรธรรม เป็นอักษรที่พัฒนาจากอักษรมอญและพัฒนาเป็นอักษรธรรมล้านนา และส่ง

ต่อมาเป็นอักษรธรรมล้านช้าง และใช้ในกลุ่มคนลาวที่ตั้งบ้านเมืองในอาณาจักรล้านช้าง และภาคอีสาน
ของไทย ซึ่งในภาคอีสานของไทยพบว่ามีเอกสารใบลานอักษรธรรมเก่าที่สุดที่พบในปัจจุบัน คือ สุโพธา
ลังการ ฉบับวัดมณีวนาราม อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี จารเมื่อ พ.ศ.2112 

จากการส ารวจ และจัดระบบเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง พบเอกสารใบลานเรื่องมูลสัททา 
ซึ่งไม่ปรากฏศักราชที่จาร แต่เมื่อเปรียบเทียบสัณฐานกับเอกสารใบลานเรื่องสุโพธาลังการ ฉบับวัดมณี
วนารามแล้ว พบว่ามีสัณฐานของอักษรหลายตัวที่คล้ายคลงึกัน ดังการเปรียบเทียบตารางอักษรต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสัณฐานของอักษรธรรมจากเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง 
 

อักษร 
สุโพธำลังกำร 

(2112) 
มูลสัททำ 

(ไม่ปรำกฏศักรำช) 
ศัพท์บำลีจุลวรรค 

(2393) 
ก    

ช เต็ม    
ช เชิง    

ท    
ถ    
อ    

สระเอลอย    
 

จากตารางเปรียบเทียบใบลานเรื่องมูลสัททา ฉบับวัดกลางมิ่งเมือง กับสุโพธาลังการ ฉบับวัด
มณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี จารเมื่อ พ.ศ.2112 และเปรียบเทียบกับเอกสารใบลานศัพท์บาลีจุล
วรรค ฉบับวัดกลางมิ่งเมืองร้อยเอ็ด ซึ่งปรากฏศักราชที่จาร คือ พ.ศ.2393 ปรากฏว่าสัณฐานของอักษร
จากใบลานเรื่องมูลสัททา มีความใกล้เคียงกับสุโพธาลังการมากที่สุด ซึ่งเป็นสัณฐานอักษรที่ยังไม่มี
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พัฒนาการถึง พ.ศ.2393 ซึ่งอักษรธรรมศักราชดังกล่าวมีสัณฐานที่พัฒนาไปมาแกล้ว ดังนั้น เอกสาร
เรื่องมูลสัททา จึงมีอายุเก่ากว่า พ.ศ.2393 ซึ่งอยู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 - 24 (พ.ศ.2100 - 2399) 

 
2. อักษรไทยน้อย  
จากการส ารวจ และจัดระบบเอกสารใบลาน พบเอกสารใบลานที่เนื้อหาจารด้วยอักษรไทย

น้อย 1 ผูก คือ เรื่องสินไช หรือสังข์ศิลป์ชัย แต่ไม่ได้เป็นเอกสารที่เกิดจากการจาร หรือคัดลอกที่
เกิดขึ้นในวัดกลางมิ่งเมือง แต่เป็นเอกสารที่มีเจ้าภาพน ามาถวายทีหลัง ในตอนท้ายมีบทอวสานพจน์
กล่าวว่า “ริจนาแล้ววันอังคาร แรม 6 ค่ า เดือน 4 ปีวอก จัตวาศก เวลาบ่ายสามโมง จุลศักราช 1294 
พระพุทธศักราช 2474” (สินไช, 2474) ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 เอกสารใบลานอักษรไทยน้อยเรื่อง สินไช หรือ สังข์ศิลป์ชยั 
คุณดวงจันทร์ ศริิกิจ ถวายให้เป็นสมบัติของวัดกลางเมื่อ พ.ศ.2513 

 
อักษรไทยน้อยที่พบอีกส่วนหนึ่ง เป็นอักษรไทยน้อยที่ปรากฏในบทอวสานพจน์ (colophon) 

ของเอกสารใบลาน โดยเนื้อหาหลักของเอกสารใบลานจารด้วยอักษรธรรม แต่พอถึงบทอวสานพจน์
เขียนด้วยตัวอักษรไทยน้อย เช่น เรื่องอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์ (2450) ดังภาพต่อไปนี้ 

 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 6 อภิธรรมเจด็คมัภรี์ เนื้อหาจารด้วยอักษรธรรม บทอวสานพจนจ์ารด้วยอักษรไทยน้อย 



เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

[222]  บุญชู  ภูศรี 

3. อักษรขอมไทย 
 อักษรขอมไทย เป็นอักษรที่ใช้บันทึกเรื่องราวทางศาสนา นิยมใช้ในอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา
และรัตนโกสินทร์ ต่อมาอักษรขอมไทยได้แพร่เข้าสู่ภาคอีสาน ซึ่งพบเอกสารใบลานอักษรขอมที่วัด
กลางมิ่งเมือง ปรากฏศักราชเก่าที่สุด คือ เอกสารใบลานเรื่องวิวาหมังคลเผด็จ จารเมื่อ พ.ศ.2447 ซึ่งมี
การเขียนชื่อเอกสารที่ปก หรือใบหลบหน้าเอกสารด้วยอักษรขอมไทย และเขียนระบุศักราชด้วย
อักษรไทย ดังรูปอักษรต่อไปนี้ 

ภาพที่ 7 พระวิวาหมังคลเผด็จ พ.ศ.2447 

 
นอกจากเอกสารเรื่องวิวาหมังคลเผด็จแล้ว พบว่ามีเอกสารใบลานอักษรขอมที่ระบุชัดว่า 

เขียนขึ้นที่วัดกลางมิ่งเมือง ซึ่งมีเส้นอักษรจารที่สวยงามบรรจง เช่น โอวาทปาฏิโมกข์คาถา จ านวน 3 
ผูก จารเมื่อ พ.ศ.2461 มีข้อความที่ใบหลบหน้า (ปกหน้า) ว่า “เขียนที่วัดมิ่งเมืองร้อยเอ็ด” บางฉบับ
เขียนระบุเป็นตัวอักษรย่อ คือ “เขียนที่วัดมิ่ง ม.ท.ร.อ.” ซึ่งอาจจะหมายถึง เขียนที่วัดมิ่งเมืองที่
ร้อยเอ็ด และ “เขียนที่วัดมิ่ง ร.อ.” น่าจะหมายถึง เขียนที่วัดมิ่ง ร้อยเอ็ด ดังภาพอักษรต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 ปกหรือใบหลบหนา้เอกสารเรื่องโอวาทปาตโิมกข ์

ค ำปริวรรต: กัณฑ์ที่ 1 เขียนที่วัดมิ่ง ม.ท.ร.อ. เมื่อพุทธศักราช 2461 จ.ม.ข. (บ.2) เขียนที่วัดมิ่ง ร.อ. เมื่อ พ.ศ.2461  

(บ.3) เขียนที่วัดมิ่งเมืองร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ.2461 
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4. อักษรไทย  
อักษรไทย คือ อักษรที่พัฒนาจากอักษรสกุลพ่อขุนรามค าแหง โดยมีการใช้ และมีพัฒนาการ

ในอาณาจักรสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ก่อนที่จะเป็นอักษรไทยที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งพบว่า
มีการใช้อักษรไทยเขียนเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง โดยสามารถจัดแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
  4.1 อักษรไทยเส้นจำร คือ อักษรไทยที่เขียนโดยการใช้เหล็กแหลมจารลงบนผิวใบ
ลาน แล้วลงเขม่าควันผสมน้ ามันยางเพ่ือให้ซึมเข้าไปในเส้นที่จาร หรือเรียกว่า ลึบหนังสือ การจารใบ
ลานด้วยอักษรไทยเส้นจารในวัดกลางมิ่งเมือง พบเอกสารใบลานตั้งแต่ พ.ศ.2459 โดยพบ 2 ลักษณะ 
คือ 1) การใช้วิธีการจารที่ใบหลบหน้าด้วยอักษรไทย แต่เนื้อหาจารด้วยอักษรขอม ซึ่งพบการจาร
ลักษณะนี้เป็นจ านวนมาก และ 2) การจารด้วยอักษรไทยตลอดทั้งเรื่อง ซึ่งบุคคลที่นิยมจารลักษณะ
เช่นนี้ คือ นายเสือ ธนสีลังกูร ดังตัวอย่างเอกสารใบลานเรื่อง พระวิภังค์ ผูก 2 ดังต่อไปนี้ 
 

 

 
ภาพที่ 9 - 10 เอกสารในลานเรื่องพระวิภังค์ ผูก 2 จารด้วยอกัษรไทยเสน้จาร 

 
4.2 อักษรไทยตัวพิมพ์ คือ การพิมพ์ด้วยวิทยาการสมัยลงบนใบลาน การพิมพ์

อักษรไทยบนใบลาน ในอดีตมีหลายหน่วยงานที่พิมพ์ โดยจัดพิมพ์ในหลายโรงพิมพ์ คือ โรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช โรงพิมพ์ฮ้งหลี โรงพิมพ์ซินทงเซ็ง อักษรเจริญทัศน์ โรงพิมพ์เทิดไทย โรงพิมพ์ทองสุวรรณ 
ซึ่งพิมพ์ในปีพุทธศักราช 2475, 2476, 2478, 2480, 2484, 2487, 2496 และพบว่าในปี พ.ศ.2500 
และ 2515 มีการพิมพ์ลงกระดาษพับมีรูปคล้ายกับสมุดไทยแต่มีขนาดกว้าง และยาวเท่ากับเอกสาร
ใบลาน 
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   แม้ว่าเอกสารตัวพิมพ์จะปรากฏศักราชอย่างชัดเจน แต่ไม่สามารถระบุได้ชัดว่า
เอกสารตัวพิมพ์ดังกล่าวถูกน าเข้ามาใช้ในวัดกลางมิ่งเมืองตามศักราชที่พิมพ์เอกสารนั้นๆ เพราะมีบาง
ฉบับเขียนว่าได้มีการน ามาท าบุญภายหลังจากพิมพ์แล้วหลายปี 
  4.3 อักษรไทยตัวเขียน คือ อักษรไทยที่เขียนด้วยปากกา ดินสอ หมึก บนเอกสาร
ใบลาน ซึ่งพบว่ามีการเขียนในเอกสารใบลานตัวพิมพ์ไทย โดยเมื่อมีการซื้อเอกสารใบลานตัวพิมพ์ไทย
มาแล้ว จะใช้ปากกาเขียนบนใบลานด้วยอักษรไทย โดยเขียนระบุชื่อ - สกุล วันเดือนปีที่ท าบุญ โดยพบ
เอกสารลักษณะดังกล่าว ดังนี้  
  ก) ล ามหาชาติสากล ไม่ระบุศักราช แต่เขียนระบุว่าท าบุญ ในปี พ.ศ.2503 
  ข) สรภังคฤาษี 4 ธรรมมาศน์ พิมพ์ พ.ศ.2484 แต่เขียนระบุว่าท าบุญใน ปี พ.ศ.2490  
  ค) พระพิมพานิพพานเทศนา พิมพ์ พ.ศ.2476 แต่เขียนระบุว่าท าบุญ ปี พ.ศ.2490 
  ง) สิงคาลมาณพ 4 ธรรมมาศน์ พิมพ์ พ.ศ.2491 แต่เขียนระบุว่าท าบุญ ปี พ.ศ.2498  
  จ) วิมานวัตถุเทศนา พิมพ์ พ.ศ.2480 แต่เขียนระบุว่าท าบุญ ปี พ.ศ.2498 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 11 - 12 ใบลานพมิพไ์ทย พิมพ์ปี พ.ศ.2476 แตร่ะบุวา่ท าบญุปี พ.ศ.2490 

 
อักษรที่ใช้ในวัดกลางมิ่งเมือง พบเอกสารใบลานที่มีศักราชที่เก่าที่สุด จารด้วยอักษรธรรม 

พ.ศ.2390 การใช้อักษรธรรมมีมาถึงพุทธศตวรรษที่ 25 แต่ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา 
พบว่ามีการจารด้วยอักษรขอม และอักษรไทยตัวจาร ส่วนอักษรไทยน้อยมีจ านวนน้อยมาก และพบ
เอกสารใบลานอักษรไทยตัวพิมพ์ซึ่งมีศักราชที่เก่าที่สุด คือ พ.ศ.2476 ซึ่งพบว่ามีการน ามาท าบุญตั้งแต่ 
พ.ศ.2490 เป็นต้นมา ซึ่งการใช้ใบลานตัวพิมพ์นี้เป็นสาเหตุหนึ่งของการหยุดสร้างเอกสารใบลาน
ประเภทตัวจาร แต่แปรรูปเป็นการใช้เอกสารใบลานตัวพิมพ์แทน 
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ผู้จำรหรือผู้เขียน 
ผู้จารหรือผู้เขียนเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 ถึงกลางพุทธ

ศตวรรษที่ 25 พบว่าพระสงฆ์เป็นผู้จาร ส่วนปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา พบว่าบุคคลทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการจาร ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 
1. พระสงฆ ์

 การจารเอกสารใบลานกับพระสงฆ์ในอดีตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งนี้เพราะเมื่อบวชเข้า
มาแล้วก็ต้องศึกษาเล่าเรียน ดังค าว่า “บวชเรียนเขียนอ่าน” ดังนั้น เมื่อบวชเป็นภิกษุสามเณรแล้ว
จะต้องมีการอ่าน เขียน เมื่ออ่านได้ก็จะทดลองจาร เมื่อฝีมือดีก็จะได้รับการจ้างวานให้เขียนต่อไป 
พระสงฆ์ที่จารใบลานวัดกลางมิ่งเมืองมีเป็นจ านวนมาก ผู้ศึกษาได้เลือกพระสงฆ์ที่มีชื่อเป็นผู้จาร
เอกสารใบลานจ านวน 3 รูป มาน าเสนอ ดังต่อไปนี้ 

1.1. สมเด็จสีลปัญญำ 
  สมเด็จสีลปัญญา เป็นชื่อพระสงฆ์ที่จารเอกสารใบลานที่ปรากฏศักราชเก่าที่สุด คือ 
พ.ศ.2393 ดังรูปอักษรและข้อความในบทอวสานพจน์ต่อไปนี้ 

ภาพที่ 13 บทอวสานพจนก์ล่าวถึงเอกสารใบลานสร้างป ีพ.ศ.2993  
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ค ำปริวรรต: จุลสังกาศราชาได้พัน 2 ร้อย ปลาย 12 ตัว ปีจอ โทศก เดือน 8 ทุติย (บ.2) ศาสตร์ แรม 11 ค่ า วันอาทติย์ 

อาตมาภาพข้าพเจ้าโสดสมเด็จ (บ.3) สีลาปัญญาสามีโสมนัสศรัทธาได้ลิขิตาปโมทยา (บ.4) ภิรมย์อุดมปราโมทนาน้อม

ศรัทธาพร้อมมโนจิตไดล้ิขิตาศัพท์บา (บ.5) ลีจุลวรรคผกู 4 มัดปลาย ถวายบังคม (บ.6) แก่เจ้าพระครูสุทธวงสาหลกัค า 

(บ.7) วัดคุ้มก้ าเมืองร้อยเอ็ด ผู้สมเด็จ(ส าเร็จ)ราชการมีพิริย์จารอันตรงอยู่ (บ.8) ในวินัยธร อัครสอบรสุทธิ์ด้วยญาณ

สัมปยุตกุศละ 

 
การพบชื่อสมเด็จสีลปัญญา ซึ่งมีต าแหน่งสมเด็จ หรือส าเร็จ เป็นต าแหน่งที่ได้ผ่าน

พิธีเถราภิเษกมาแล้ว 1 ครั้ง แต่เอกสารที่สมเด็จสีลปัญญาจารมีความพิเศษตรงที่เขียนถวายพระครู
สุทธวงสา หลักค าเมืองร้อยเอ็ด เอกสารใบลานระบุว่าอยู่วัดคุ้ม ซึ่งน่าจะเป็นรูปเดียวกับ พระครูหลัก
ค าสุทธวงสา ที่ปรากฏในฐานพระพุทธรูปวัดกลางมิ่งเมือง พ.ศ.2415 (ดูภาพที่ 2 ประกอบ) ซึ่งอาจจะ
เป็นไปได้ว่า พระครูสุทธวงสาอยู่วัดคุ้มมาก่อน ภายหลังได้มาพ านักอยู่วัดกลางมิ่งเมือง และด ารง
ต าแหน่งหลักค าเมืองร้อยเอ็ดอย่างน้อยจากปี พ.ศ.2393 - 2415 รวมเวลาอย่างน้อย 22 ปี 

 
1.2 พระครูบุญมี  

  พระสงฆ์ที่มีชื่อว่า บุญมี ปรากฏอยู่ 3 ที่ด้วยกันในเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง 
บุคคลแรก คือ พระครูบุญมีบ้านแคน (เนื่องจากบ้านแคนมีชื่อพ้องกันหลายที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้
ศึกษาจึงยังไม่ได้ลงพ้ืนที่สืบค้น) เขียนเอกสารใบลานเรื่องพระอภิธรรม โดยระบุว่าเขียนให้จีนหอดเมอืง
ร้อยเอ็ด ดังนี้ 
 

ภาพที่ 14 เอกสารใบลานพระครูบุญมีเขียน ปี พ.ศ.2450 

ค ำปริวรรต: จุลสังกาศราชาได้ 1269 ตัวปีมะแม นพศก ตกอยู่ใน (บ.2) วสันตฤดูเดือน 10 ขึ้น 8 ค่ า พร่ าว่าได้วัน 7 

ท่านพระครูบุญมีบ้าน (บ.3) แคนได้เขียนหนังสือให้จีนหอดเมืองร้อยเอ็ด ขอให้ได้ดังค ามักค าปรารถนา (บ.4) นิพฺ

พานปจฺจโย โหตุฯ 
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ชื่อบุญมี ล าดับที่ 2 มีการใช้ค าน าหน้าพระว่า “คุณบุญมี” ซึ่งในพ้ืนถิ่นจังหวัด
ร้อยเอ็ด ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 26 ถึงปัจจุบัน พระสงฆ์นิยมเรียกขานค าน าหน้าชื่อว่า “คุณ” แต่
เป็นค าเรียกส าหรับผู้ใหญ่เรียกผู้น้อย และผู้มีพรรษาเสมอกันใช้เรียกขานกัน พระมหาคุณบุญมีเขียน
เอกสารอักษรธรรม 2 เรื่อง แต่ในบทอวสานพจน์เขียนด้วยตัวอักษรขอมไทยแบบบรรจงสวยงาม ดัง
ภาพต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 15 บทอวสานพจน์ของเอกสารใบลานเรื่อง เทวทตูสูตร จารปี พ.ศ.2462 

ค ำปริวรรต: ริจนาแล้วยามไถนาแลงแดดอ่อน ๆ  แลเจ้าเอย (บ.2) จุลสังกาศล่วงได้ 2462 พรรษา (บ.3) แลท่านเอย 

เดือน 8 ขึ้น 2 ค่ า วันพหัสฯ แล้วแล (บ.4) คุณบุญมีเป็นผู้เขียนแล ขอให้ได้บุญมากแด่เทอญฯ (เทวทูตสูตร, 2462) 

 

ภาพที่ 16 บทอวสานพจน์ของเอกสารใบลานเรื่อง อาการวัตตาสตูร จารปี พ.ศ.2464 

ค ำปริวรรต: (บ.1) คุณบุญมเีป็นผู้เขยีน คุณนวนเป็นผูศ้รัทธา (บ.2) ความใดบ่มีให้หาใส่ ความใดบ่ใหญ่ให้หาแถมแด่เทอญ 

 
1.3 พระหล้ำใบฎีกำสองหลำบหลักค ำ 

  พระสงฆ์ที่เขียนเอกสารซึ่งพบมากที่สุดเท่าที่ส ารวจพบในปัจจุบัน คือ พระหล้า ซึ่ง
พบเอกสารที่จารจ านวน 5 เรื่อง โดยเรียกชื่อพระหล้าแตกต่างกันออกไป ดังนี้ 
  1) คุณชาจารสองหลาบใบฎีกาหล้า (โควินทสูตร, 2446) 
  2) พระหล้าใบฎีกาสองหลาบหลักค า (มหามูลนิพพาน, 2468) 
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  3) พระจารใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้า (ทานขันธ์, 2470)  
  4) พระจารใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้าหมูม้น (มหาพน, 2470)  
  5) พระจารใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้า (สลาการวิชาสูตร, 2471)  
  6) พระจารใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้าหมูม้น (อาการวัตตาสูตร, 2471)  
  ในปี พ.ศ.2446 พบการใช้ค าว่าน าหน้าว่า คุณชาจาร ซึ่งค าว่า คุณ ได้อธิบายไปแล้ว 
ส่วนค าว่า ชาจารสองหลาบ เป็นการเรียกพระสงฆ์ที่ผ่านพิธีเถราภิเษก (ฮดสรง) 2 ครั้ง โดยเถราภิเษก
ครั้งที่ 1 มีต าแหน่งสมเด็จ หรือส าเร็จ จะได้รับแผ่นสุพรรณบัฏ (ภาษาถิ่นเรียกว่า หลาบ) จารึกชื่อ มี
ความยาววัดจากคางถึงตาของผู้ได้รับเถราภิเกษ เรียกว่า ส าเร็จเพียงตา เถราภิเษกครั้งที่ 2 มีต าแหน่ง
เป็น ชา จะได้รับแผ่นสุพรรณบัฏจารึกชื่อ มีความยาววัดจากหูซ้ายมาถึงหูขวาของผู้ได้รับการเถราภิเษก 
หรือ ซาเพียงหู (พิทูร มลิวัลย์, 2535: 29) 
  ในปีพ.ศ.2446 ผู้จารเรียกตัวเองว่า “คุณจารชาสองหลาบ” แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า 
ผ่านไป 22 ปี (2468) ก็ยังคงด ารงต าแหน่งเป็นชาสองหลาบเหมือนเดิม แต่มีต าแหน่งที่เพ่ิมเข้า คือ 
ต าแหน่งหลักค า ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกเนื่องจากเถราภิเษกมี 3 ระดับๆ ที่สูงที่สุด คือ ครู จะได้รับแผ่น
สุพรรณบัฏ โดยมีความยาววัดจากท้ายทอยด้านซ้ายถึงท้ายทอยด้านขวา เรียก คูฮอบง่อน (พิทูร มลิ
วัลย์, 2535: 30) จากนั้นจึงจะไล่ล าดับการปกครองจากครูด้าน ครูฝ่าย ขึ้นมาจนถึง หลักค า ซึ่ง
เทียบเท่าเจ้าคณะจังหวัดในปัจจุบัน โดยเมืองหนึ่งมีเพียงรูปเดียว (พิทูร มลิวัลย์, 2535: 21)  
  ในการจารใบลาน ปี พ.ศ.2471 พระหล้าได้เติมสร้อยนามเข้ามาอีกเป็น “พระจาร
ใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้าหมูม้น” ซึ่งค าว่า “หมูม้น” อาจจะเป็นมาตุภูมิของพระหลักค าหล้า หรือ
อาจจะเป็นท านองการเทศน์ ซึ่งพระหล้าอาจจะเทศน์ท านองนี้เก่งจนกระทั่งใส่ฉายาในการเทศน์
ตามหลัง 
  ในเวลาต่อมาวัดกลางมิ่งเมืองมีพระสงฆ์ชื่อหล้า ด ารงต าแหน่งเป็นเจ้าอาวาส และ
เป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด จึงมีข้อสงสัยว่าเป็นรูปเดียวกันหรือไม่ ซึ่งจากการเปรียบเทียบล าดับ
เหตุการณ์แล้วจะพบว่าทั้ง 2 รูปไม่ใช่รูปเดียวกัน ดังตารางเปรียบเทียบล าดับเหตุการณ์ต่อไปนี้  
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบล าดับเหตุการณ์ (Timeline) ของพระหล้าใบฎีกาสองหลาบหลักค า และพระ
สุนทรธรรมประพุทธ (หล้า สีลว โส) 
 

พระหล้ำใบฎีกำสองหลำบหลักค ำ พระสนุทรธรรมประพุทธ (หลำ้ สลีว โส) 
2446  คุณชาจารสองหลาบใบฎีกาหล้า 
2468  พระหล้าใบฎีกาสองหลาบหลักค า 
2470  พระจารใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้า 
2471  (1) พระจารใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้าหมูม้น 

(2) พระจารใบฎีกาสองหลาบหลักค าหล้า 

2446  อายุได้ 6 ขวบ 
2468  จ าพรรษาที่วัดราชนัดดา กรุงเทพฯ 
2470  สอบไล่ได้เปรียญธรรม 3 ประโยค 
2471  เรียนประโยค ป.ธ. 4 
2488  เป็นเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด 

 
ในระหว่าง พ.ศ.2468 - 2471 เป็นช่วงที่พระหล้า เขียนระบุต าแหน่ง “หลักค า” ท้ายชื่อของ

ตน ซึ่งเป็นช่วงท้ายที่พระครูเอกุตรสตาธิคุณ (โมง) เป็นหลักค าเมืองร้อยเอ็ดพอดี และมรณภาพใน 
พ.ศ.2469 ซึ่งมีเวลาทับซ้อนกัน 1 ปี และจากปี พ.ศ.2469 - 2488 ยังไม่ทราบว่าใครเป็นเจ้าคณะ
จังหวัดร้อยเอ็ด แต่ในปี 2488 - 2528 พระสุนทรธรรมประพุทธ (หล้ สีลว โส) ด ารงต าแหน่งเจ้าคณะ
จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ภาพที่ 17 (ภาพบน) พระครูเอกุตตรสตาธิคณุ (โมง) หลักค าเมืองร้อยเอด็ วัดสระทอง อดตีเจ้าคณะเมืองร้อยเอ็ด 

มรณภาพ เมื่อปี พ.ศ.2469 (ภาพลา่งรูปขวา) พระสนุทรธรรมประพุทธ (หลา้ สลีว โส ชุปวา ป.ธ.5) 

อดีตเจา้คณะจังหวดัรอ้ยเอ็ด วัดกลางมิ่งเมอืง พระอารามหลวง ที่มา: ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา 
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2. บุคคลทั่วไป  
  2.1. นำยเสือ ธนสีลังกูร 
  บุคคลทั่วไปที่จารเอกสารใบลานในวดักลางมิ่งเมือง คือ นายเสือ ธนสีลังกูร ซึ่งพบว่า
มีการจารเอกสารจากปี พ.ศ.2472 - 2479 โดยจารด้วยอักษรธรรม และอักษรไทย ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 เอกสารสารใบลานที่จารโดยนายเสือ ธนสีลังกูร 
 

ที ่ ชื่อเรื่อง ฉบับ ศักรำช 
1 ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ล่องชาด 2472 
2 พระธรรมสังคิณี ล่องรัก 2477 
3 พระปุคคลบัญญัติ ล่องรัก 2477 
4 ปกรณา  ร่องรัก 2477 
5 พระวิภังค ์ ล่องชาด 2478 
6 ธาตุกถา ร่องชาด 2478 
7 พระบุคคลบัญญัติ ร่องชาด 2478 
8 กถาวัตถุ ร่องชาด 2478 
9 พระยมกปกรณา - 2478 
10 สัตตปกรณ์ ร่องชาด 2478 
11 ยอดกระกัณฑ์ไตรปิฎก ลานทอง 2479 

 
3. อำจำรย์ธน 
อาจารย์ธน เป็นชื่อที่ปรากฏบนใบหลบหน้าเอกสารใบลาน โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นอาจารย์ที่

โรงเรียนใด หรือสอนวิชาอะไร แต่ได้เขียนระบุชื่อด้วยตัวอักษรไทย คือ “ธน” ส่วนตัวอักษรธรรม และ
อักษรขอมเขียนเป็น “ทน” เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่จารเอกสารใบลานที่วัดกลางมิ่งเมือง ซึ่งจากเอกสารใบ
ลาน และรูปแบบการเขียนของอาจารย์ธน น่าจะเป็นผู้ที่รับจ้างจารเอกสารใบลานอย่างเป็นระบบ 
เพราะจารทนได้เขียนหน้าปกที่ไม่เหมือนใคร อาจารย์ธน เขียนเอกสารไว้หลายผูกด้วยกัน ในปัจจุบัน
พบ 8 ผูก ดังนี้  
  1) มหาสุทัสสนสูตร จารปี พ.ศ.2473 
  2) นางมัทรีศรีสมร จารปี พ.ศ.2471 
  3) กรุงสญชัยราช จารปี พ.ศ.2471  
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  4) นางผุสดี จารปี พ.ศ.2471 
  5) พระเวสสันดาร ผูก 5 จารปี พ.ศ.2471 
  6) กุมารกุมารี ผูก 2 จารปี พ.ศ.2471 
  7) อิทธิบาท 4 ฉบับอักษรขอมไทยและอักษรธรรม จารปี พ.ศ.2473 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 เอกสารใบลานที่อาจารย์ธนเขียน จะเว้นช่องว่างไวเ้พื่อเขยีนช่ือเจ้าภาพ 
 
 
 
 

ภาพที่ 19 เอกสารใบลานที่อาจารย์ธนรับจา้งเขยีน โดยเขยีนช่ือเจ้าภาพผูส้รา้งไว ้
 
 
 
 

ภาพที่ 20 พระใบ มศีรัทธาสรา้งใบลาน จะสังเกตวา่เส้นจารแตกต่างกนั 

 
อาจารย์ธนได้เขียนเอกสารโดยเขียนความปรารถนาในการท าบุญในปกหน้า (ใบหลบหน้า) 

โดยบรรทัดแรกได้ร่นเข้าไปด้านใน ทั้งนี้เพราะจารใบลานไว้ก่อนเพื่อรอให้เจ้าภาพมาซื้อใบลานไป
ท าบุญ ถ้าใครต้องการที่จะซื้อมาท าบุญก็สามารถจารชื่อใส่ด้านหน้าเหมือนกับภาพที่ 20 (ล่าง) เมื่อ
พระใบซื้อเอกสารใบลานที่จารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถใส่ชื่อตนเองได้ จะสังเกตว่า ลายมือจาร
แตกต่างกัน และมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ อาจารย์ธนใช้ค าว่า “มีศรัทธาจ้างธนเขียน” โดยใช้ค าว่า 
“จ้าง” อย่างชัดเจน  
 
เจ้ำภำพหรือเจ้ำศรัทธำ 
 เจ้าภาพหรือเจ้าศรัทธา คือ บุคคลที่สละทรัพย์ซื้อใบลาน และจ้างบุคคลอ่ืนเขียนใบลานแล้ว
น ามาถวายวัด เจ้าศรัทธาเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีบุคคล 2 กลุ่ม คือ พระสงฆ์
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และบุคคลทั่วไปที่เป็นฆราวาส ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถแบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนในท้องถิ่น และกลุ่ม
คนไทยเชื้อสายจีน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 พระสงฆ ์
 เอกสารใบลานในวัดส่วนหนึ่งเกิดจากพระสงฆ์เข้ามาบวช และเรียนอ่านเขียนเอกสาร 
พระสงฆ์สามเณรรูปใดมีความเพียร และศรัทธาก็สามารถคัดลอกเอกสารต่างๆ ทั้งคัดลอกจากต้นฉบับ
ที่อยู่ในวัด หรือต้นฉบับเรื่องที่ตนเองศรัทธาหรือชื่นชอบ เมื่อคัดลอกเสร็จก็น ามาถวายไว้ที่วัดนั้นๆ ได้ 
 คนท้องถิ่นเมืองร้อยเอ็ด 
 เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง ปรากฏว่ามีชื่อผู้ท าบุญสร้างใบลาน แต่ทั้งนี้ยังไม่มีการศึกษา
เพ่ือสืบค้น และระบุต าแหน่งฐานะของบุคคลที่ท าบุญได้ทุกคน แต่ในเบื้องต้นสามารถระบุบุคคลที่
ท าบุญสร้างใบลานได้ เช่น แม่เปีย วานิชสาร ซึ่งปัจจุบันพบผ้าห่อคัมภีร์ที่ระบุว่าแม่เปีย วานิชสาร 
สร้าง 2 ผืน ระบุศักราช 1 ผืน คือ พ.ศ.2490 นอกจากนี้พบเอกสารใบลานตัวพิมพ์ไทย ระบุชื่อแม่เปีย 
วานิชสาร เป็นผู้สร้าง จ านวน 2 เรื่อง คือ สร้างพระพิมพานิพพานเทศนา (2490) (ดูภาพที่ 11 - 12) 
และวิมานวัตถุเทศนา (2496) 

ภาพที่ 21 ผา้ห่อคมัภรี์ สรา้งโดยแมเ่ปีย วานิชสาร เมือ่ พ.ศ.2490 
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ภาพที่ 22 ภาพแม่เปยี วานิชสาร (คนนั่งกลาง) ภาพถ่ายที่ร้านหโินเด จังหวัดร้อยเอด็ ทีม่า: สถาพร จปุะมะตงั 
 
คนไทยเชื้อสำยจีน 
นอกจากคนไทยท้องถิ่นเมืองร้อยเอ็ด หรืออุบาสกอุบาสิกาคุ้มวัดกลางมิ่งเมืองจะท าบุญสร้าง

เอกสารใบลานแล้ว ยังพบว่ามีการสร้างเอกสารใบลานโดยคนไทยเชื้อสายจีนจ านวนหนึ่ง ซึ่งคนไทยเชื้อ
สายจีนเข้ามาค้าขายในเมืองร้อยเอ็ด อย่างน้อยตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24 ดังปรากฏเหตุการณ์กล่าวว่า 
ปี พ.ศ.2389 พระยาขัติยวงศา (สีลัง) ถึงแก่กรรม พระพิไชยสุริยวงศ์ เจ้าเมืองโพนพิสัยได้เดินทางมา
จัดการศพบิดา และรักษาราชการเมืองร้อยเอ็ด หลังจากเผาศพบิดาแล้วเสร็จ วันหนึ่งเวลาดึกมีคนลอบ
แทงพระพิไชยสุริยวงศ์ถึงแก่กรรม สืบความได้ว่าจีนจั้นเป็นคนแทง (เติม วิภาคพจนกิจ, 2542: 161) 
แสดงว่าคนจีนเริ่มเข้ามาค้าขายในเมืองร้อยเอ็ด อย่างน้อยปี พ.ศ.2389  
 จากบันทึกของเอเจียน แอมอนิเย (MISSION ETIENNE AYMONIER) ซึ่งได้เดินทางผ่านเมือง
ร้อยเอ็ด และเมืองสุวรรณภูมิ ในปี พ.ศ.2440 ซึ่งไม่ได้กล่าวถึงคนจีนในเมืองร้อยเอ็ด แต่ได้กล่าวถึงคน
จีนในเมืองสุวรรณภูมิ ความว่า “จะสังเกตได้ว่าพวกเขาพบคนจีน คนสยาม และคนเขมรในอ าเภอ
ดังกล่าว” (ทองสมุทร โดเร และสมหมาย เปรมจิตต,์ 2541: 67) 
 ชาวจีนที่มาค้าขายในเมืองร้อยเอ็ด น่าจะเดินทางจากภาคกลาง ผ่านดงพญาเย็น นครราชสมีา 
สุรินทร์ สุวรรณภูมิ เข้ามาตั้งรกรากที่จังหวัดร้อยเอ็ดตามล าดับ ส่วนมากเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว เมื่อตั้ง
รกรากในเมืองร้อยเอ็ด มักจะแต่งงานกับคนท้องถิ่น กลายเป็นไทยเชื้อสายจีน เป็นต้นตระกูลที่ส าคัญ
ในเมืองร้อยเอ็ด เช่น เกษมทรัพย์ อิฐรัตน์ อิฐอัชฏ์ วุฒิจ านง นุกูลการ จุฑางกูร ศัตรวาหาวรามิตร 
ตระกูลการ เป็นต้น (ส านักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม, 2548: 72) 
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 จากการส ารวจเอกสารใบลานวัดกลาง พบว่าจีนหอดเมืองร้อยเอ็ดท าบุญสร้างเอกสารใบลาน
เรื่องอภิธรรม ใน พ.ศ.2449 (ดูภาพที่ 14) และจีนเสี่ยง พร้อมภรรยา และบุตรสร้างเอกสารใบลานเรื่อง
พระธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์ใน พ.ศ.2459 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 23 - 24 ใบหลบหน้าพระธรรมวิจยัสัมโพชฌงค์ (พ.ศ.2459) จารด้วยอักษร ไทยและอักษรขอม 

 
นอกจากนี้ พบเอกสารใบลานไม่ระบุศักราช จารข้อความในใบหลบหน้าว่า “หนังสือจีนยีน 

แม่สองเมือง พร้อมบุตรสร้างไว้ในพระศาสนา นิพฺพานปจฺจโยโหตุฯ” ดังภาพต่อไปนี้ 
 

ภาพที่ 25 เอกสารใบลานพระธาตุกถาปกรณา ผกู 3สรา้งโดยจีนยนี 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [235] 

จะสังเกตว่า เมื่อคนไทยเชื้อสายจีนท าบุญ และออกชื่อ จะมีการใช้ค าว่า “จีน” น าหน้าชื่อ
เสมอ เช่น จีนหอด จีนเสี่ยง และจีนยีน เป็นต้น นอกจากเอกสารใบลานแล้ว ยังพบว่าคนไทยเชื้อสาย
จีน ได้ถวายผ้าห่อคัมภีร์ด้วย โดยผ้าห่อคัมภีร์ได้ปักชื่อเป็นภาษาจีน และภาษาไทย พร้อมกับปัก
ลวดลาย โดยช่างฝีมือเยี่ยมในท้องถิ่นเมืองร้อยเอ็ด (สถาพร จุปะมะตัง, สัมภาษณ์: 2561) และจะ
สังเกตว่า ในปี พ.ศ.2476 คนไทยเชื้อสายจีนในเมืองร้อยเอ็ด ใช้ค าน าหน้าว่า “นาย” แล้ว เช่น นายกิม
จิ๋ว เกษมทรัพย์  

ภาพที่ 26 - 27 ผ้าหอ่คัมภีรผ์้าขดิไหม สลับดิ้นเงิน มีการปักด้วยอักษรจีนและอกัษรไทย 

สรา้งโดยแมฝ่อย เมื่อ พ.ศ.2463 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด: การส ารวจและศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

[236]  บุญชู  ภูศรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 28 - 29 ผ้าห่อคัมภีร์ ผ้าไหมพื้น ปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทอง 

สร้างโดยนายกิมจิ๋ว-นางฝอย เกษมทรัพย์ เมื่อ พ.ศ.2476 

 
เอกสำรใบลำนที่สร้ำงจำกที่อ่ืน 

เอกสารใบลานที่สร้างจากที่อ่ืน คือ เอกสารที่สร้างขึ้นที่อ่ืนซึ่งอาจจะเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียง หรือ
จากต่างภูมิภาคแล้วน าเข้าสู่วัดกลางมิ่งเมือง จากการส ารวจและจัดระบบ พบเอกสารที่ไม่ได้สร้างขึ้น
ในวัดกลางมิ่งเมือง เช่น เอกสารใบลานที่พระครูบุญมีบ้านแคนเขียนให้จีนหอด (ดูภาพที่ 14) เอกสาร
อักษรขอมไทยของวัดหลักร้อย ปี 125 (   ) ซึ่งเอกสารเหล่านี้จากหลักฐานที่
เขียนบนใบหลบหน้า และบทอวสานพจน์น่าจะเป็นการน าใบลานจากที่อ่ืนเข้ามาสู่วัดกลางมิ่งเมือง 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 30 พระอานิสังสสลากภตัตทานา ระบุว่า วัดหลักร้อย ปี 125 
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นอกจากการน าเข้าในลักษณะน าเอกสารจากที่อ่ืนมาที่วัดกลางมิ่งเมืองโดยระบุวัด และบ้าน
ของผู้จารอย่างชัดแล้ว ยังพบว่าเอกสารจ านวนหนึ่งมีรูปแบบการเขียน และส านวนไม่ใช่ส านวนท้องถิน่ 
และดูเหมือนว่าเป็นส านวนเทศน์ในภาคกลาง รวมถึงขนบในการแต่งไม่ว่าจะเป็นปณามคาถา และนิคม
คาถา เช่น ขึ้นต้นด้วย ณ บัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนา และลงท้ายด้วย เอว  ก็มีด้วยประการฉะนี้ ซึ่ง
เป็นส านวนในการเทศน์ที่ไม่ใช่ท้องถิ่น เช่น เอกสารใบลานเรื่องอิทธิบาท 4 จ านวน 2 ฉบับ เขียนด้วย
อักษรธรรม และอักษรขอมไทย จารโดยอาจารย์ธนทั้ง 2 ฉบับ ดังตารางเปรียบเทียบอักษรและค า
ปริวรรต ดังต่อไปนี้  
 
ตารางที่ 4 เปรียบเทียบอักษรจารเรื่องอิทธิบาท 4 ฉบับอักษรขอมไทยและอักษรธรรมอีสาน 
 

อักษรขอมไทย อักษรธรรมอีสำน 
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ตารางที่ 5 เปรียบเทียบค าปริวรรตอิทธิบาท 4 อักษรขอมไทยและอักษรธรรมอีสาน 
 

อักษรขอมไทย อักษรธรรมอีสำน 
[1] ณ บัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาใน 
[2] อิทธิบาทโพธิปักขิยธรรม หมวด  
[3] 4 ที่ 3 ฯ ด าเนินเนื้อความว่า  
[4] เตน ภควตา สมเด็จพระผู้ทรง 
[5] พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
[6] เจ้านั้นจึงเจริญกระท าให้มากใน 
[7] อิทธิบาททั้ง 4 จึงได้ 
[8] เอว  ก็มีด้วยประการฉะนี้ฯ  
[9] ทนเขียนให้ พ.ศ.2473 
 

[1] บัดนี้จะได้รับประทานวิสัชนาใน 
[2] อิทธิบาท 4 โพธิปักขิยธรรม หมวด  
[3] 4 ที่ 3 ฯ ด าเนินเนื้อความว่า 
[4] เตน ภควตา สมเด็จพระผู้ทรง 
[5] พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธ 
[6] เจ้านั้นจึงเจริญกระท าให้มากใน 
[7] อิทธิบาททั้ง 4 จึงได ้
[8] เอว  ก็มีด้วยประการฉะนี้ฯ  
[9] อาจารย์ทนเขียนให้สร้างไว้ในพระ 
[10] พุทธศาสนาแต่ปีมะเมีย โทศก  
[11] พระพุทธศักราช 2473 เดือน  
[12] 5 ขึ้น 12 ค่ า 

 
จากตารางเปรียบเทียบ จะพบว่ามีการน าเข้าเอกสารใบลาน โดยการเขียนคัดลอกเป็นอักษร

ขอมไทยก่อน แสดงให้เห็นว่า ท้องถิ่นวัดกลางมิ่งเมืองในสมัยนั้นพระสงฆ์สามเณรสามารถอ่าน เขียน 
อักษรขอมได้อย่างแตกฉาน เมื่อคัดลอกเป็นอักษรขอมแล้ว จึงคัดลอกเป็นอักษรธรรมอีกรอบหนึ่ง 
บางครั้งการคัดลอกลักษณะนี้ผู้คัดลอกอาจจะเผลอ หรืออาจจะมีความตั้งใจน าอักขรวิธีอักษรขอมเข้า
มาปะปนในอักขรวิธีอักษรธรรมได้ เช่น พบการใช้สระเอลอยของอักษรขอมเขียนปะปนในค าว่า 

-เอว  ก็มีด้วยประการดังนี้ (พระมาลัย, ม.ป.ป.) 
ในการน าเอกสารจากต่างถิ่นเข้ามาวัดกลางมิ่งเมือง นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบการ

เขียนดังที่กล่าวแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อรูปแบบการเขียนของท้องถิ่นด้วย เช่น การเขียนค าบันทึกของ
ผู้จาร ซึ่งเดิมทีค าบันทึกของผู้จารนิยมเขียนไว้ท้ายผูก หลังจากจารเนื้อหาจบแล้ว โดยจะเขียนต่อจาก
ข้อความที่ระบุว่า วรรณกรรมเรื่องนั้นๆ จบแล้ว เช่น นิฏฺฐิต  ก็จบแล้วท่อนี้แล เป็นต้น จากนั้นผู้จารจะ
บันทึกข้อความที่เป็นค าบันทึกของตนต่อไป ซึ่งเรียกว่า บทอวสานพจน์ (Colophon) แต่เอกสารอักษร
ขอมในปลายพุทธศตวรรษที่ 25 นิยมน าค าบันทึกของผู้จารมาไว้ปกหน้า หรือใบหลบหน้าของเอกสาร
ใบลาน โดยเขียนรายละเอียดไว้มุมซ้าย หรือมุมขวาของเอกสารใบลาน ดังภาพต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 31 ค าบันทึกผู้จาร เรื่องกุมารกุมารี ผูก 2 เขียนบนปกหน้าด้านซ้ายของเอกสาร 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 ค าบันทึกของผู้จาร เรื่องปฐมสังคายนา ผูก 1 เขียนบนปกหน้าด้านขวาของเอกสาร 

 
เอกสารที่น าเข้ามาสู่วัดกลางมิ่งเมืองได้ส่งผลกระทบต่อระบบคิดและเอกสารของท้องถิ่น

จ านวนหนึ่ง ทั้งนี้เพราะเอกสารที่น ามาส่วนมากเป็นเอกสารที่เป็นพุทธศาสนาแบบฉบับ (Document 
Buddhism) เมื่อมีการน าเข้ามาในท้องถิ่น จึงส่งผลกระทบต่อระบบความคิด เช่น พบว่ามีการเขียน
ด้วยปากกาบนเอกสารใบลานเรื่องวิสุทธิยา ว่า “หนังสือนี้พูดโลดโผนเกินไปไม่น่าเชื่อ” ดังภาพต่อไปนี้  
 

ภาพที่ 33 ใบลานเรื่องวสิุทธิยา มีข้อความว่า “หนังสือนี้พูดโลดโผนเกินไปไม่น่าเช่ือ” 

 
การที่บุคคลอ่านเอกสารท้องถิ่นแล้วสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ แสดงว่าบุคคลนั้นได้ก้าว

ข้ามศรัทธาเข้าสู่การใช้ปัญญาในการพิจารณาการอ่าน และการสร้างเอกสารได้ แต่ก็ไม่ท าลาย
เอกสารนั้น เพียงให้ข้อสังเกตในฐานะคนอ่านเท่านั้น 
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สรุป 
 เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง พบว่ามีอักษรที่ใช้จาร 4 ชนิด คือ อักษรธรรม อักษรขอม 
อักษรไทย และอักษรไทยน้อย อักษรธรรมพบว่ามีเอกสารที่มีอายุประมาณระหว่างพุทธศตวรรษที่ 22 
- 24 พบเอกสารอักษรธรรมในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ซึ่งสัณฐานของอักษรได้พัฒนามามากแล้ว ส่วน
ในพุทธศตวรรษที่ 25 อักษรธรรมมีพัฒนาการมากขึ้น มีการใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต วรรณยุกต์และ
การใช้อักขรวิธีอักษรขอมปะปน ซึ่งในพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นช่วงที่เอกสารใบลานอักษรขอม เอกสาร
ใบลานทั้งฉบับจาร และฉบับพิมพ์ได้เข้ามาเผยแพร่ที่วัดกลางมิ่งเมือง  
 ผู้จาร พบว่ามีทั้งพระสงฆ์ และบุคคลทั่วไป โดยในปลายพุทธศตวรรษที่ 24 พบผู้จารที่เป็น
พระสงฆ์ ส่วนในพุทธศตวรรษที่ 25 พบว่ามีผู้จารมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส และพบข้อความในเอกสาร
ว่าผู้จารที่เป็นฆราวาสรับจ้างจารหนังสือใบลานด้วย 

เจ้าภาพหรือเจ้าศรัทธา ในช่วงแรกเป็นคนในท้องถิ่นทั้งพระสงฆ์ และฆราวาส ต่อมาในกลาง
พุทธศตวรรษที่ 25 (2447) เป็นต้นมา พบคนไทยเชื้อสายจีน และคหบดีสร้างเอกสารใบลานมาโดย
ล าดับ จนกระทั่งมีเอกสารใบลานพิมพ์ไทยยังพบว่ามีผู้ทานเอกสารใบลานอยู่ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2503 

เอกสารใบลานที่สร้างจากที่อ่ืน ในช่วงแรกอาจจะเป็นการน าเอกสารใบลานติดตัวมาจากการ
ย้ายถิ่นฐาน ดังที่พบเอกสารใบลานเรื่องมูลสัททาที่มีสัณฐานอักษรเก่า ต่อมามีการสืบทอดเอกสารใบ
ลานในท้องถิ่น มีการจ้างพระสงฆ์นอกวัดกลางมิ่งเมืองจาร ต่อมามีการเคลื่อนย้ายใบลานเข้ามาในวัด
กลาง รวมถึงมีการคัดลอกเนื้อหาใบลานจากอักษรขอมส านวนไทยเป็นอักษรธรรม และอักษรไทยเข้า
มาสู่วัดกลาง มิ่งเมือง และสุดท้ายมีการน าเข้าเอกสารใบลานตัวพิมพ์ 
 
กิตติกรรมประกำศ 

ผู้เขียนขอขอบคุณ  
คุณสถาพร จุปะมะตัง ผู้ติดต่อ ส ารวจ และท าความสะอาดเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมืองใน

เบื้องต้น 
พระมหาปุ่น สิริโสภโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบูรพาภิราม (พระอารามหลวง) จังหวัดร้อยเอ็ด ที่

เมตตาประสานงานเพ่ือให้ผู้ศึกษาเข้าส ารวจและจัดระบบเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง จังหวัด
ร้อยเอ็ด 

พระครูสุตมัชฌิมาภรณ์ (พระมหาละมัย อธิปุญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกลางมิ่งเมือง (พระ
อารามหลวง)พระอาจารย์ผู้ดูแลตู้คัมภีร์และเอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง ที่เมตตาอ านวยความ
สะดวกระหว่างส ารวจและจัดระบบเอกสารใบลาน 
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Brahmanism, Buddhism and Religion Change in Khmer Inscription 

 

 
 
 

ทรงธรรม  ปานสกณุ1 / Songtham  Pansakun 
 
 
 
บทคัดย่อ 
 การนับถือศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณพบว่ามีทั้งที่เป็นศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ 
จากร่องรอยหลักฐานที่ค้นพบตามศาสนสถานต่างๆ เช่น ประติมากรรมรูปเคารพ ภาพสลัก หรือศิลา
จารึก ก็แสดงให้เห็นถึงการนับถือในศาสนาของศาสนสถานเหล่านั้น ได้มีการค้นพบศิลาจารึกหลักหนึ่ง
คือจารึกโอเสม็ด Ka.18 ข้อมูลในจารึกได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาโดยมีค าสั่งจาก
กษัตริย์ให้แทนที่ประติมากรรมรูปเคารพที่มีอยู่เดิมซึ่งเป็นพระพุทธปฏิมา ด้วยรูปเคารพศิวลึงค์ ท าให้
สันนิษฐานได้ว่า ศาสนสถานบางแห่งในอาณาจักรเขมรโบราณนั้นคงจะมีการสับเปลี่ยนศาสนาในศาสน
สถานจากศาสนาพุทธให้กลายไปเป็นศาสนาพราหมณ์  
 
ค าส าคัญ: ศิลาจารึกเขมรโบราณ, ศาสนาพราหมณ,์ ศาสนาพุทธ 
 
Abstract 
 Religious admiration in ancient Angkor was found comprising of Brahmanism and 
Buddhism evidenced by vestiges in many religious places. Religious sculptures, engravings 
and inscriptions found in different religious places also showed religious admiration in 
these places. Besides, there was discovery of an inscription called O Smet Ka.18 indicating 
religious change towards the king’s command to replace lingam religious sculptures 
instead of Buddha image sculptures. This could be assumed that some religious places in 
ancient Angkor had switched Buddhism to Brahmanism. 
 
Keywords: Khmer Inscription, Brahmanism, Buddhism 
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ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธและการเปลี่ยนศาสนาท่ีปรากฏในจารึกเขมรโบราณ 

[246]  ทรงธรรม  ปานสกุณ 

บทน า การเข้ามาของศาสนาจากอินเดีย 
จากร่องรอยหลักฐานทางโบราณคดี เช่น ประติมากรรมรูปเคารพ เครื่องประดับ เป็นต้น 

พบว่าดินแดนเอเชียอาคเนย์ มีการติดต่อกันกับอินเดียมานานมากแล้ว คือตั้งแต่ในสมัยก่อน
ประวัติศาสตร์ของเอเชียอาคเนย์กับอินเดียในสมัยก่อนอารยัน โดยในช่วงระหว่างพุทธศตวรรษที่ 7 - 8 
คงจะมกีารติดต่อระหว่างกันมากขึ้นโดยผู้ที่มีความรู้จนท าให้เกิดหลักฐานต่างๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นชัดใน
เวลาต่อมา2 
 อาณาจักรเขมรโบราณ3 ก็เป็นอาณาจักรหนึ่งที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียมาโดยล าดับ การรับ
วัฒนธรรมจากอินเดียในอาณาจักรเขมรโบราณนั้นเป็นการรับแบบค่อยเป็นค่อยไปและเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง4 จนในที่สุดเมื่อรับไว้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้มีการคลี่คลายสร้างวัฒนธรรมของตนเองขึ้นมา  
อารยธรรมอย่างหนึ่งที่มาพร้อมกับชาวอินเดียนั้นก็คือศาสนา ชาวอินเดียน าเอาศาสนาเข้ามาเผยแพร่
ยังเอเชียอาคเนย์ 2 ศาสนาด้วยกันคือ ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดู และศาสนาพุทธ 

ศาสนาพราหมณ์นั้นเป็นศาสนาที่เคารพบูชาเทพเจ้าหลายองค์โดยมีเทพเจ้าที่ส าคัญที่สุด 3 
องค์ คือ พระศิวะหรือพระอิศวร พระวิษณุหรือพระนารายณ์ และพระพรหม และต่อมาเกิดเป็นนิกาย
ส าคัญในศาสนาพราหมณ์ 2 นิกาย คือ ไศวนิกาย และไวษณพนิกาย โดยไศวนิกายนั้นเป็นการนับถือ
พระศิวะหรือพระอิศวรว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุด5 ส่วนไวษณพนิกายนั้นเป็นการนับถือพระวิษณุหรือพระ
นารายณ์ว่าเป็นเทพเจ้าสูงสุด6 

ส าหรับศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา ภายหลังที่
พระองค์ตรัสรู้แล้วทรงพบว่า การเกิด ความแก่ ความตายนั้นเป็นทุกข์ ดังนั้น เพ่ือที่จะดับทุกข์ และให้
ถึงซึ่งความหลุดพ้นจึงเน้นให้ทุกคนท าแต่ความดี ละเว้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง และฝึกฝนจิตใจให้หลุด
พ้นจากกิเลส พุทธศาสนาแบ่งออกอย่างกว้างๆ ได้เป็น 2 นิกาย คือ หีนยานหรือเถรวาท และ มหายาน 
หีนยานนั้นให้ความส าคัญกับพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดโดยส่วนใหญ่ใช้ภาษาบาลีเป็นภาษาในการเขียน

                                                           
2 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ.2000. กรุงเทพฯ: ส านักนายกรัฐมนตรี, 2522, น.5. 
3 ค าว่า อาณาจักรเขมรโบราณในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ หมายถึง ดินแดนประเทศกัมพูชาในปัจจุบัน และบริเวณที่
เป็นดินแดนใกล้เคียงที่เคยอยู่ใต้อิทธิพลทางวัฒนธรรมและการเมืองของอาณาจักรเขมรโบราณ ได้แก่ เวียดนามตอน
ใต้บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ าโขง ประเทศลาวทางตอนใต้แถบเมืองจ าปาศักดิ์ ที่ตั้งศาสนสถานวัดภู บริเวณ
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจังหวัดลพบุรีของประเทศไทย. 
4 Madelaine Giteau, Histoire du Cambodge. Paris: Librairie Marcel Didier, 1957, p 15. 
5 หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย. (พิมพ์ครั้งที่ 8). กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ,์ 2528, น.66. 
6 เรื่องเดียวกัน, น.58. 
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คัมภีร์7 ส่วนมหายานนั้นนอกจากจะมีพระพุทธเจ้าแล้ว ยังมีพระโพธิสัตว์อีกเป็นจ านวนมาก โดยพระ
โพธิสัตว์นี้ถือว่าเป็นผู้ที่ยังไม่ยอมเข้าสู่นิพพานแต่ต้องการจะโปรดเหล่าสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ 
ข้ามวัฏสังสารให้ได้ทั้งหมดเสียก่อน8 ในส่วนของคัมภีร์ก็จะเขียนเป็นภาษาสันสกฤต9 ส าหรับนิกาย
มหายานนั้นก็ยังมีการแบ่งเป็นนิกายย่อยๆ อีกหลายนิกายเช่น นิกายศูนยวาท นิกายวิชญานวาท 
นิกายพุทธตันตระ เป็นต้น10 
 
ร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 

ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนาที่นับถือกันในอาณาจักรเขมรโบราณ ได้มาจากหลักฐานส าคัญหลาย
ประเภท คือ ศิลาจารึก ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุจีน (จดหมายเหตุ
และบันทึกการเดินทางของชาวจีน)11 

จากศิลาจารึกในอาณาจักรเขมรโบราณจ านวนหนึ่งพันกว่าหลักซึ่งได้มีการตีพิมพ์ อ่านและ
แปล เผยแพร่ออกมาแล้วพบว่ามีการเล่าเรื่องราวต่างๆ โดยมักจะเป็นการกล่าวถึงชื่อบุคคล ทั้งที่เป็น
กษัตริย์ ขุนนางในระดับต่างๆ ข้ารับใช้ตามศาสนสถาน และพระนามของเทพต่างๆ ทั้งในศาสนา
พราหมณ์และศาสนาพุทธ12 รวมไปถึงชื่อของพืชพันธุ์ สัตว์ แร่ธาตุ หน่วยการวัด ผลผลิตต่างๆ อีก
ด้วย13 

ส าหรับศาสนาพราหมณ์ที่ปรากฏในจารึกเขมรโบราณนั้น พบข้อมูลมาตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร 
ทั้งที่เป็นไศวนิกายและไวษณพนิกาย เช่น จารึกของพระนางกุลประภาวดี จารึกของเจ้าชายคุณวรมัน 
จารึกท่ีเมืองสมโบร์ไพรกุก เป็นต้น ต่อมาในสมัยพระนคร ศิลาจารึกโดยส่วนใหญ่แสดงให้เห็นถึง
ศาสนาพราหมณ์แบบไศวนิกายอย่างชัดเจน และพบที่เป็นศาสนาพราหมณ์แบบไวษณพนิกายด้วยแต่

                                                           
7 ที่ใช้คัมภีร์เป็นภาษาสันสกฤตก็มีบ้าง เช่น หีนยาน นิกายสรวาสติวาทิน 
8 Madelaine Giteau, Histoire du Cambodge, pp 20 - 21. 
9 ศาสนาพราหมณ์ก็ใช้ภาษาสันสกฤตในการเขียนคัมภีร์เช่นกัน 
10 อภิชัย โพธิ์ประสิทธิ์ศาสต์. พระพุทธศาสนามหายาน. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ: สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลยั
, 2534, น.155 - 180. 
11 Bhattacharya Kamaleswar, “The Religions of Ancient Cambodia,” in Sculpture of Angkor and Ancient 
Cambodia: Millennium of Glory, ed. Helen Ibbitson Jessup and Thierry Zephir (Washington: National 
Gallery of Art, 1997), p 34. 
12 Long Seam, Dictionnaire du Khmer Ancien: D’après les inscriptions du Cambodge du VIe. - VIIIe. siècles 
(Phnom Penh: Fondation TOYOTA du Japon, 2000), p 4A. 
13  Judith Jacob, “The Ecology of Angkor Evidence from the Khmer Inscriptions,” in Cambodian 
Linguistics, Literature and History, ed. David A. Smyth (London: University of London, 1993), p 280. 
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ไม่มากเท่ากับไศวนิกาย แสดงให้เห็นว่าศาสนาหลักหรือศาสนาที่กษัตริย์ในอาณาจักรเขมรโบราณทรง
นับถือ สันนิษฐานว่าเป็นศาสนาพราหมณ์แบบไศวนิกายมากกว่าไวษณพนิกาย แม้ว่าในบางรัชสมัย
ศาสนาพราหมณ์แบบไวษณพนิกายจะขึ้นมามีบทบาทส าคัญกลายเป็นศาสนาที่กษัตริย์ทรงนับถือ เช่น 
ในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด (Angkor vat) แต่เมื่อหมดรัชสมัยของ
พระองค์กษัตริย์องค์ต่อมาก็หันไปนับถือศาสนาพราหมณ์แบบไศวนิกายแบบเดิม หรือในบางรัชสมัยก็
หันไปนับถือศาสนาพุทธ เช่นในรัชกาลของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เป็นต้น 

นอกจากศาสนาพราหมณ์แล้ว ศาสนาพุทธเป็นอีกศาสนาหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในอาณาจักร
เขมรโบราณ จากหลักฐานทางด้านศิลาจารึกพบร่องรอยของศาสนาพุทธมาตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร 
เช่น จารึกเยธัมมา (K.820) ที่พบด้านหลังพระพุทธรูปยืนแสดงปางวิตรรกะพบที่จังหวัดก าปงสปือ โดย
พระพุทธรูปดังกล่าวมีรูปลักษณะในศิลปะแบบก่อนพระนคร แม้จารึกเยธัมมา ที่เขียนเป็นภาษาบาลี
จะแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาแบบเถรวาท แต่ในศิลาจารึกดังกล่าวกลับพบค าในภาษา
สันสกฤตปะปนอยู่ด้วย จารึกท่ีอัมปึลโรลุม กล่าวถึงพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระ
โพธิสัตว์ไมเตรยะ จารึกปราสาทตาเกียม (K.244) กล่าวถึงการสร้างรูปพระโพธิสัตว์โลเกศวร นอกจากนี้
ยังพบร่องรอยศาสนาพุทธอีกจาก จารึกวัดบาตี (K.40) จารึกเขารัง (K.505) เป็นต้น  

ต่อมาในสมัยพระนคร ศิลาจารึกในอาณาจักรเขมรโบราณก็ให้ข้อมูลที่แสดงให้เห็นการนับถือ
พระพุทธศาสนา ได้แก่ จารึก โอม มณิปัทเม หูม (Om Manipadme Hum K.1154) จารึกวัดกเด็ยจาร์ 
(K.157) จารึกปราสาทบึงเวียน (K.872) จารึกโกกส าโรง (K.239) จารึกบัตชุม14 ( K.266, K.267, K.268) 
จารึกแปรรูป (K.806) เป็นต้น โดยจารึกท่ีได้กล่าวมาเป็นจารึกท่ีกล่าวถึงศาสนาพุทธแบบมหายาน 
จนกระทั่งมาถึงในรัชสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ศิลาจารึกในรัชสมัยของพระองค์แสดงให้เห็นว่า
พระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายานอย่างชัดเจน  

ส่วนประติมากรรมรูปเคารพที่ค้นพบในอาณาจักรเขมรโบราณนั้น ทั้งที่เป็น ประติมากรรม
ลอยตัว และประติมากรรมนูนต่ าที่สลักประดับอยู่ตามศาสนสถานนั้น มีรูปแบบศิลปะ และลักษณะ
ทางประติมานวิทยาที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ
ที่แพร่หลายมาจากอินเดียมาตั้งแต่สมัยก่อนพระนคร15 และมีการพัฒนาปรับปรุงจนกลายเป็น

                                                           
14 George Cœdès, “Les inscriptions de Bat Cum (Cambodge)” Journal asiatique 10, 12 (1908): pp 213 - 252. 
15 ดูรายละเอียดที่ Pierre Dupont, La Statuaire Préangkorienne (Ascona : Artibus Asiae, 1955). 
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ลักษณะเฉพาะตน โดยมีรูปแบบรายละเอียดที่แตกต่างกันไปจนสามารถแบ่งออกได้เป็นยุคสมัยต่างๆ 
สืบต่อมา16  

เอกสารจดหมายเหตุจีน สะท้อนให้เห็นว่า คงจะมีชาวจีนเดินทางเข้ามาในอาณาจักรเขมร
โบราณตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ยุคแรก คือ สมัยฟูนันเป็นต้นมา แม้เนื้อหาในเอกสารจีนเหล่านี้ จะมี
รายละเอียดพิสดารมาก แต่ก็สามารถน ามาใช้เป็นหลักฐานเสริมข้อมูลหลักที่ได้จาก ศิลาจารึก และ
ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนา โดยแสดงให้เห็นว่ามีการนับถือศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ 
ตั้งแต่สมัยก่อนพระนครเป็นต้นมา 
 ข้อมูลที่ได้จากหลักฐาน ทั้งที่เป็นศิลาจารึก ประติมากรรมรูปเคารพ จดหมายเหตุจีน แสดงให้
เห็นอย่างเด่นชัดว่า ศาสนาพราหมณ์ได้เข้ามาเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรเขมรโบราณอย่างมาก จน
กลายเป็นศาสนาหลักของบ้านเมือง ในขณะเดียวกันก็มีการนับถือศาสนาพุทธด้วย ถึงแม้จะไม่รุ่งเรือง
มากนัก แต่ก็ได้รับการเคารพควบคู่กันไป แม้บางช่วงอาจมีปัญหาต่อกันบ้าง17 แต่ศาสนาพุทธก็ยังคงมี
การนับถืออยู่ในอาณาจักรเขมรโบราณตลอดมาจนมาถึงปัจจุบัน 
 
ศิลาจารึกโอเสม็ด Stèle de O Smach 

จารึกโอเสม็ด Ka.18 หรือ K.1198 เป็นจารึกท่ีมีขนาดใหญ่ กว้าง 87 เซนติเมตร สูง 154 
เซนติเมตร (ภาพที่ 1) จารึกด้วยภาษาเขมรโบราณและภาษาสันสกฤต ข้อมูลบางแห่งกล่าวว่าพบที่ 
ถมอพวกหรือ โอเสม็ด ในกัมพูชา18 แต่บางข้อมูลกล่าวว่าจารึกหลักนี้ไม่ทราบที่มาเพราะถูกโจรกรรม
มาพร้อมกับทับหลังและทวารบาล จารึกมี 2 ด้าน มีการระบุปีมหาศักราชในตอนต้นของจารึก คือ มหา

                                                           
16 ส าหรับในเรื่องของศิลปะ ดูรายละเอียดที่ Henri Parmentier, L'art Khmer primitif, 2 vols. (Paris: Librairie 
Nationale d'Art et d'Histoire, 1927); Gilbert de Coral Rémusat, L’art Khmer, les grandes étapes de son 
évolution (Paris: Études d’art et d’ethnologie asiatiques, 1951); Jean Boisselier, Le Cambodge (Paris: 
Manuel d’ Archeologie de l’Asie du Sud - Est, 1966); Jean Boisselier, La statuaire khmere et son évolution, 
2 vols. (Saigon: EFEO, 1955); Jean Boisselier, Tendances de l'art Khmer (Paris: Presses Universitaires de 
France,1956); หม่อมเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล, ทรงเรียบเรียง, ศิลปะขอม. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2547. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้พิมพ์พระราชทานในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม. ณ เมรุ
หลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พุทธศักราช 2547. 
17 George Coedes, The Indianized State of Southest Asia Translated from the French by Susan Brown 
Cowing; edited by Walter F. (Vella. Honolulu: The University Press of Hawaii, 1968), pp 67 - 68, p 212. 
18 Saveros Pou, Nouvelles inscriptions du Cambodge II&III (Paris: École française d’ Extrême - Orient, 
2001), p 240. 
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ศักราช 936 ตรงกับ พ.ศ.1557 ในรัชกาลของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ.1545 - 1593) เนื้อความเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการซื้อ ขายที่ดิน โดยผู้ที่จารึกเป็นถึงมหามนตรีในรัชสมัยของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 นาม
ว่า ศรีลักษมีปติวรมัน19 จารึกหลักนี้เป็นจารึกทางศาสนาพราหมณ์เพราะกล่าวถึงการสถาปนา หรือ
การสร้างศิวลึงค์ ประกอบกับด้านบนของจารึกด้านหนึ่งสลักเป็นรูปเคารพบุคคลแบบนูนต่ าซึ่งเป็นเทพ
เจ้าในศาสนาพราหมณ์ โดยตรงกลางเป็นรูปพระศิวะประทับบนหลังโคนนทิ ด้านขวามือของพระศิวะ
เป็นรูปพระพรหมประทับนั่งบนฐานที่มีกลีบบัวประดับ และทางซ้ายมือเป็นรูปพระวิษณุทรงครุฑ และ
ยังมีรูปบุคคลอื่นประกอบแวดล้อมอยู่ด้วย (ภาพที่ 2) จารึกหลักนี้แม้จะเป็นจารึกท่ีเกี่ยวเนื่องกับ
ศาสนาพราหมณ์แต่ยังได้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาด้วยเช่นกันซึ่งปรากฏอยู่ในบรรทัด ที่ 23 
ถึงบรรทัดที่ 25 ของด้าน A ดังนี้ 

ค าจารึก A 
(23) - - - - - ๏ 933 çaka man trakval vau saṃ nu tāpāṅ pi khmi  

khmāṅni kaṃmrateṅ kamtvan añ pre nirṇnaya yok bhūmi nu vraḥ 

sukhāvāsa nai tāñ tritakī 

(24) trakval vau hau qji oy prasāda ta vraḥ kaṃsteṅ añ çrī  

lakṣmipativarmma ๏ vraḥ pre vraḥ kaṃsteṅ añ sthāpanā çivaliṅga 

viṅta gi prāsāda noḥ nā tel vraḥ vuddha ๏ ācāryya ta mo- 

(25) k sthāpanā çivaliṅga vraḥ kaṃmrateṅ añ vidyāçrama ta  

kanmyaṅ ๏ - - -  

ค าแปล A 
(23) - - - - - - ๏ ในปี 93320 มีตระกูลเวาส  กับตระกูลตาปาง ได้ตั้งใจ 
ต่อต้านพระกัมรเตงก าตวลอัญ (พระบาทสุริยวรมันเทวะ) พระองค์ใช้ 
ให้ตัดสินโทษโดยเอาที่ดินพระ (วิหาร) สุขาวาส (ของ) ตาญตรี  
(24) แห่งตระกูลเวาอจิ ให้ปราสาทแก่พระกัมรเตงอัญ ศรีลักษมีปติ- 
วรมัน ฯ พระองค์(กษัตริย์) ได้ใช้พระกัมสเตง อัญ สร้างรูปศิวลึงค์ 
มาไว้ในปราสาทแห่งนี้แทนที่พระพุทธปฏิมา อาจารย์ผู้มา 
(25) สถาปนา (สร้าง) รูปศิวลึงค์คือ พระกัมสเตงอัญ วิทยาศรมผู้น้อย - - -  

 

                                                           
19 Ibid. 
20 มหาศักราช 933 ตรงกับ พ.ศ.1554. 
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 จารึกหลักนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของศาสนสถานทางพุทธศาสนาที่มีชื่อว่า 
สุขาวาส โดยทราบได้จากรูปเคารพของศาสนสถานแห่งนี้ คือ พระพุทธปฏิมา ซึ่งต่อมาถูกแทนที่ด้วย
รูปเคารพ ศิวลึงค์ซึ่งเป็นตัวแทนของพระศิวะท าให้กลายเป็นศาสนสถานแห่งศาสนาพราหมณ์ ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นค าสั่งของกษัตริย์ โดยในจารึกระบุพระนามของ พระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 ส าหรับ
กษัตริย์พระองค์นี้พระนามภายหลังเมื่อเสด็จสวรรคตของพระองค์ คือ บรมนิรวาณบท21 ซึ่งคิดกันว่า
พระองค์ทรงนับถือพระพุทธศาสนา22 แม้จะมีนักวิชาการบางท่านมีความเห็นที่แตกต่างไปว่าน่าจะ
เป็นพระนามที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพราหมณ์แบบไศวนิกาย23 ส าหรับจารึกหลักนี้ถือเป็นหลักฐานชิ้น
ส าคัญ ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์ต้องทรงนับถือศาสนาพราหมณ์อย่างแน่นอนเพราะถ้าพระองค์นับ
ถือศาสนาพุทธแล้วพระองค์คงไม่ออกค าสั่งให้น าศิวลึงค์มาประดิษฐานแทนที่พระพุทธรูปในศาสนสถาน
นั้น การน ารูปเคารพของศาสนาหนึ่งมาแทนที่อีกศาสนาหนึ่งไม่เคยปรากฏพบหลักฐานเหมือนกับ
จารึกหลักนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
21 หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล. ประวัติเมืองพระนคร (ANGKOR) ของขอม. กรุงเทพฯ: จันวาณิชย์, 2526, น.91; 
Madeleine Giteau, Histoire du Cambodge (Paris: Librairie Marcel Didier, 1957), p 73. 
22 A. Dauphin - Meunier, Histoire du Cambodge (Paris: Presses Universitaires de France, 1961), p 37. 
23 Adhir Chakravarti, The Sdok Kak Thom Inscription Part II:Text, Translation and Commentary (Calcutta 
: Sanskrit College, 1980), pp 144 - 146 ; Madeleine Giteau, Histoire d’Angkor (Paris: Presses Universitaires 
de France, 1974), p 42. 
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ภาพที่ 1 จารึกโอเสมด็ K.1198. (ที่มา: Nouvelles inscriptions du Cambodge II&III). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 รายละเอียดจารึกโอเสมด็ K.1198. (ที่มาของภาพจาก Nouvelles inscriptions du Cambodge II&III). 
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สรุป 
 การนับถือศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณ ในอดีตพบว่ามีทั้งศาสนาพราหมณ์และศาสนา
พุทธปะปนกัน การรับนับถือศาสนาใดๆ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ที่น าศาสนาเข้ามาแต่ขึ้นอยู่กับกษัตริย์ หรือ
ผู้ปกครองอาณาจักรว่าจะเลือกรับเอาศาสนาใดมาเป็นศาสนาหลักของอาณาจักรเป็นส าคัญ ใน
สมัยก่อนพระนคร (Pre - Angkorian Period) จากร่องรอยหลักฐานทั้งศิลาจารึก ประติมากรรมรูป
เคารพ จดหมายเหตุการเดินทางของคนจีน แสดงให้เห็นว่า อาณาจักรเขมรโบราณคงจะมีการนับถือ
ศาสนาพราหมณ์ทั้งไศวนิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ และไวษณพนิกายที่นับถือพระวิษณุเป็นใหญ่ 
ส าหรับพุทธศาสนาก็พบร่องรอยหลักฐานทั้งที่เป็นพุทธแบบเถรวาท และพุทธแบบมหายาน ต่อมาใน
สมัยพระนคร (Angkorian Period) หลักฐานทางศิลาจารึกและประติมากรรมรูปเคารพแสดงให้เห็นถึง
การนับถือศาสนาพราหมณ์ทั้งไศวนิกาย และไวษณพนิกายชัดเจนขึ้น ในส่วนของพระพุทธศาสนาที่
ปรากฏในหลักฐานทั้งศิลาจารึก และประติมากรรมรูปเคารพ พบว่าอิทธิพลของศาสนาพุทธแบบ
มหายานเข้ามามีบทบาทส าคัญตั้งแต่เริ่มเข้าสู่สมัยพระนคร แม้จะไม่ได้เป็นศาสนาหลักของอาณาจักร
แต่จากร่องรอยหลักฐาน ศิลาจารึกและประติมากรรมรูปเคารพ แสดงให้เห็นว่าในอาณาจักรเขมร
โบราณก็ยอมรับในการนับถือพระพุทธศาสนาควบคู่ไปกับศาสนาพราหมณ์ จนกระทั่งในรัชสมัยของ
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พระองค์ทรงรับนับถือพระพุทธศาสนาแบบมหายาน ท าให้ศาสนาพุทธแบบ
มหายานกลายมาเป็นศาสนาหลักของอาณาจักร แต่เมื่อหมดรัชสมัยของพระองค์แล้ว ศาสนาพราหมณ์
ก็กลับมามีบทบาทส าคัญอีกครั้ง ร่องรอยหลักฐานเห็นได้จากการขูด ท าลายรูปสลักพระพุทธรูปและ
ประติมากรรมรูปเคารพในศาสนาพุทธแบบมหายาน เช่น พระโพธิสัตว์ โดยแปลงให้เป็นประติมากรรม
รูปเคารพในศาสนาพราหมณ์ 
 และจากการค้นพบศิลาจารึกโอเสม็ด Ka.18 แสดงให้เห็นถึงประเด็นที่ส าคัญเกี่ยวกับศาสนา
ในอาณาจักรเขมรโบราณ โดยเนื้อความของจารึกเป็นการออกค าสั่งของผู้ปกครอง หรือกษัตริย์ให้มีการ
เปลี่ยนประติมากรรมรูปเคารพในพระพุทธศาสนาและแทนที่ด้วยศิวลึงค์ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปเคารพ
ในศาสนาพราหมณ์แบบไศวนิกาย ด้วยเหตุผลบางอย่างผู้ปกครองอาณาจักรที่มีอ านาจ หรือกษัตริย์ก็
สามารถใช้อ านาจที่พระองค์มีเปลี่ยนแปลงศาสนสถานนั้นให้กลายเป็นศาสนสถานในอีกศาสนาหนึ่ง
ตามที่กษัตริย์พระองค์นั้นนับถือได้ ถึงแม้ร่องรอยหลักฐานที่พบจะมีเพียงศิลาจารึกหลักนี้เพียงหลัก
เดียว แต่ก็ถือเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการศึกษาเกี่ยวกับศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณได้ ต่อไปใน
อนาคตถ้ามีการค้นพบศิลาจารึกหลักใหม่ๆ ที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนามากขึ้น ก็อาจจะท าให้เห็น
ภาพการเคารพนับถือศาสนาในอาณาจักรเขมรโบราณได้ชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิม 
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พระครูขี้หอม ใยวา่หอมแต่ฝั่งขวา: วา่ดว้ยการเมืองในประวัติศาสตร์ลาว - ไทย 
A Well - Known Phra Kru Khee Hom of the Mekong River’s Right Bank:  

A Political Narrative in Lao - Thai History 
 

 

 
 
 

สมฤทธิ์  ลือชัย1 / Somrit Luechai 
 

 
 

บทคัดย่อ 
 พระครูขี้หอม คือ พระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีบทบาทส้าคัญต่อสังคมและการเมืองในแถบลุ่มแม่น้้า
โขงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 มีเอกสารทั้งในฝั่งประเทศไทยและประเทศลาว ที่กล่าวถึงพระสงฆ์รูปนี้ 
บทบาทที่ส้าคัญได้แก่การน้าพาผู้คนอพยพจากเวียงจันทน์ลงไปยังดินแดนทางใต้ของลาว จนต่อมาได้
กลายเป็นอาณาจักรจ้าปาสัก ที่มี “เจ้าสร้อยศรีสมุทรพุทธางกูร” เป็นกษัตริย์ปกครอง กระทั่งมีการ
กล่าวกันในภายหลังว่า “ถ้าไม่มีพระครูขี้หอม ก็ไม่มีจ้าปาสัก” อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าเรื่องราวของ
พระสงฆ์รูปนี้จะถูกมองในมุมที่แตกต่างกันระหว่างในประเทศไทยกับประเทศลาว กล่าวคือ พระครู -  
ขี้หอม เป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกท้าให้จ้าโดยฝั่งขวา (ไทย) และถูกท้าให้ลืมโดยฝั่งซ้าย (ลาว) ซึ่งสภาวะ
ย้อนแย้งดังกล่าวนี้คือประเด็นหลักที่ถูกกล่าวถึงในบทความเรื่องนี้ 
 

ค ำส ำคัญ: พระครูขี้หอม, ฝั่งซ้าย, ฝั่งขวา, เมืองจ้าปาสัก 
 

Abstract 
 A monk named Phra Kru Khee Hom had a vital role in community and political 
level in the area of Mekong River in the 23 rd B.E. This was evidenced by both Thai and 
Lao document mentioning to him explicitly. His vital role was to lead people migrating 
from Vientiane to the South of Laos where later became as Champasak Kingdom ruled 
by the King Sri Samut Phutthangkul. The importance of Phra Kru Khee Hom was so 
prominent that it was said as “Without him, without current Champasak Province.” 
However, points of view between Thais and Laotians in perspective of Phra Kru Khee Hom 

                                                           
1 นักวิชาการอิสระ 
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story were different. That was to say, people of the Mekong River’s right bank (Thailand) 
were taught to remember him while of the left bank (Laos) were instructed to forget him. 
 

Keywords: Phra Kru Khee Hom, The Mekong River’s Left Bank, The Mekong River’s Right 
Bank, Champasak Province 
 
เกริ่นควำม 
 หากเริ่มด้วยค้าถามว่า มีพระสงฆ์รูปใดบ้างที่มีบทบาทโดดเด่นในแถบลุ่มแม่น้้าโขง หนึ่งในนั้น
คงมีพระครูขี้หอมรวมอยู่ด้วยเป็นแน่ เพราะที่ผ่านมามีการพูดถึงเรื่องราวของพระครูฯ รูปนี้
ค่อนข้างมาก ทั้งในโลกวิชาการฝั่งประเทศไทยและประเทศลาว แม้จะพบว่าประวัติและเรื่องราวของ
พระครูฯ รูปนี้ยังดูคลุมเครือและไม่มีข้อยุติที่แน่ชัด ทั้งในเรื่องบ้านเกิดเมืองนอน เรื่องยศต้าแหน่งและ
สถานะในวงการสงฆ์ และบทบาทในช่วงเวลาที่ได้พาผู้คนหนีจากเวียงจันทน์ อย่างไรก็ดี ในความไม่
ชัดเจนดังกล่าวมา ก็เปิดโอกาสให้กับการศึกษาและตีความในรูปแบบและแง่มุมที่หลากหลายเกี่ยวกับ
ชีวิตและบทบาทของพระครูฯ ท่านนี้ โดยเฉพาะแล้วในแง่ที่ประวัติศาสตร์ในฝั่งประเทศไทยและฝั่ง
ประเทศลาว มีการให้น้้าหนักและความส้าคัญต่อเรื่องราวของพระครูขี้หอมในระดับที่ต่างกัน บทความ
นี้เริ่มจากประวัติและบทบาทของพระครูฯ ที่มีต่อเมืองจ้าปาสัก เอกสารและหลักฐานที่เสนอข้อมูล
เกี่ยวกับท่าน และสถานะทางประวัติศาสตร์ในไทยและลาวของพระครูฯ  
 
จ ำปำสักเมืองพระสร้ำง 

การก้าเนิดอาณาจักรจ้าปาสัก เอกสารทั้งหมดกล่าวตรงกันว่า เป็นผลงานของพระภิกษุรูป
หนึ่งที่มีนามว่าเป็นภาษาชาวบ้านว่า“ยาคูขี้หอม” “พระครูขี้หอม”2 หรือ“พระครูโพนสะเม็ก” ดังที่
ปรากฏในเอกสารประวัติศาสตร์ทั้งลาวและไทย อาทิ 

- ประวัติศาสตร์ลาว ของมหาสีลา วีรวงส์ 
- ประวัติศาสตร์ลาว ของเติม วิภาคย์พจนกิจ 
- เมืองนครจ้าปาศักดิ์ ของพระยามหาอ้ามาตยาธิบดี (ประชุมพงศาวดารภาคที่ 70)  

                                                           
2 บทความเรื่องนี้ผู้เขียนจะมีการใช้ค้าเรียก “พระครูขี้หอม” ในหลายค้าสับกันไปมา ไม่ว่าจะเป็น “ยาคูขี้หอม” 
“เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก” และ “พระครูโพนสะเม็ก” ทั้งนี้ในบางโอกาสผู้เขียนได้ใช้ค้าว่า “พระครูฯ” แทนค้าว่า 
“พระครูโพนสะเม็ก” 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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- พงศาวดารนครจ้าปาศักดิ์ ของหม่อมอมรวงศ์วิจิตร (ปฐม คเนจร) ประชุม
พงศาวดารภาคที่ 70 
- ต้านานเมืองจ้าปาศักดิ์ ของเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ 
- หลวงพ่อขี้หอม (เจ้าราชครูหลวงโพนสะเม็ก) พระสงฆ์ผู้น้าชุมชนและการเมืองสอง
ฝั่งโขงฯ ของสุจิตต์ วงศ์เทศ 
- อุรังคนิทาน ของพระพนมเจติยานุรักษ์ พ.ศ.2500 
- พระธาตุเจดีย์ - วัดส้าคัญและพระครูยอดแก้วโพนสะเม็ก ของค้า จ้าปาแก้วมณี, 
จันท์ อินทุพิลาส, บุญเฮ็ง บัวศรีแสงประเสริฐ  
- ยาคูข้ีหอม ของค้าพูน บุญทวี 
- เถรประวัติ ฉบับอนุสรณ์งานฉลองรูปพระมหาเถระฯ ของพระเทพรัตนโมลี 
- ราชวงศ์จ้าปาศักดิ์ ของศิริกาญจน์ ดุจจานุทัศน์ และนนทลี พรธาดาวิทย์ 

 
สรุปได้ควำมว่ำ 
 พระครูโพนสะเม็กเกิดที่บ้านกะลืมเมืองพาน ปัจจุบันมีบ้านกะลืมอยู่ในต้าบลเมืองพาน 
อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เชื่อว่าท่านน่าจะเกิดที่นี่ (ข้อมูลนี้ได้จากหนังสือ “เถรประวัติ ฉบับ
อนุสรณ์งานฉลองรูปพระมหาเถระฯ” ของพระเทพรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม พิมพ์เมื่อ พ.ศ.
2513 หนังสือเล่มนี้ดูจะให้อะไรๆ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนนี้ให้เป็นไทยหรืออยู่ในไทยทั้งหมด) เอกสาร
ส่วนมากต่างกล่าวถึงประวัติของท่านพระครูฯ อย่างเลิศเลอทั้งทางด้านสติปัญญาและปาฏิหาริย์  

ใน “อุรังคนิทาน” กล่าวว่าท่านพระครูตอนเป็นเณรได้ไปถวายตัวเป็นศิษย์ของพระครูยอดแก้ว 
สังฆนายกแห่งเวียงจัน เมื่อพ.ศ.2186 ขณะนั้นท่านอายุได้ 14 ปี ถ้าเชื่อตามเอกสารนี้ แสดงว่าท่าน
พระครูฯ เกิดปี พ.ศ.2172 ด้วยความเป็นเลิศทางปริยัติ เจ้าเมืองเวียงจัน (พระเจ้าสุริยวงศา ครองราชย์ 
พ.ศ.2181) จึงได้อภิเษกขึ้นเป็น “ซาจัว” (เณรหลวง) เมื่ออายุพออุปสมบท ได้กระท้าพิธีกันที่ “อุทกุก
เขปสีมา” กลางแม่น้้าโขง หน้าเมืองเวียงจัน แต่เกิดอุบัติเหตุ แพที่ท้าพิธีล่ม เกิดอัศจรรย์ปรากฏว่า
ท่านพระครูฯ ไม่เปียกเหมือนพระรูปอ่ืนๆ เมื่อบวชได้ 1 พรรษาเจ้าเมืองเวียงจันแต่งตั้งท่านเป็น “พระ
ครู” จากนั้นท่านได้ย้ายไปเป็นเจ้าอาวาสวัดโพนสะเม็กในเวียงจัน คนทั่วไปจึงเรียกท่านว่า “พระครู
โพนสะเม็ก”  

ฝ่ายเหตุการณ์ทางบ้านเมือง เมื่อเจ้าสุริยวงศาสิ้นพระชนม์ในปี พ.ศ.2233 พญาเมืองจันซึ่ง
เป็นขุนนางได้ยึดอ้านาจ จากนั้นก็อยากได้เจ้าสุมังคลา (บ้างว่าเป็นธิดาของพระเจ้าสุริยวงศา บ้างก็ว่า
เป็นชายาของพระเจ้าสุริยวงศา ถ้าพิจารณาโอรสที่ติดท้องและประสูติเป็น “เจ้าหน่อกษัตริย์” แล้วเชือ่
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ว่าน่าจะเป็นชายามากกว่า) มาเป็นเมีย แต่ว่าพระนางไม่ยอม ขณะนั้นพระนางมีบุตรแล้ว 1 คือ เจ้า
องค์หล่อ (ซึ่งตอนเกิดเหตุพญาเมืองจันยึดอ้านาจ พวกขุนนางพาหนีไปอยู่ที่เมืองเว้และต่อมาก็มายึด
อ้านาจคืน) และยังอยู่ในท้องอีกหนึ่ง พระนางจึงไปขอความช่วยเหลือจากพระครูโพนสะเม็ก ท่านพระ
ครูฯ จึงส่งพระนางไปลี้ภัยอยู่ที่ภูสะง้อหอค้า (ในประวัติศาสตร์ลาว ของสิลา วีระวงส์ บอกว่าอยู่ใน
แขวงเมืองบริคัน)  

ต่อมาเม่ือเกิดปัญหาแย่งชิงอ้านาจกันในเวียงจัน พระครูฯ ก็พาผู้คนประมาณ 3,000 คน 
หลบหนีลงไปทางไต้ ไปอยู่ที่บ้านงิ้วพันล้าสมสนุก (ปัจจุบันมีชุมชน 2 แห่งที่มีชื่อคล้ายๆ กันนี้ คือ 
“บ้านพันล้า” อยู่ที่ อ้าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคายและ “บ้านสมสนุก” อยู่ที่แขวงค้าม่วน ไม่ทราบ
ว่าตอนนั้นไปอยู่ที่ตรงไหนแน่ หรือว่าแบ่งกันอยู่ทั้งสองที่?) การพาคนไปจ้านวนมากขนาดนั้นต้องเป็น
ที่สงสัย พระครูฯ จึงอ้างว่าจะพาคนไปบูรณะพระธาตุพนม  

ตอนนี้พระนางสุมัคลาซึ่งหนีไปอยู่ภูสะง้อหอค้าได้คลอดบุตรมีนามว่า “เจ้าหน่อกษัตริย์” 
หลังคลอดบุตรแล้วท่านพระครูฯ ได้ให้คนไปน้าพระนางและบุตรมาอยู่ด้วยกันที่บ้านงิ้วพันล้าสมสนุก 
 จากนั้นท่านพระครูฯ ก็เดินทางตามแม่น้้าโขงลงไปทางไต้จนถึงพนมเปญ ตรงนี้เอกสาร
ส่วนมากเล่าว่า ท่านมีส่วนในการสร้างวัดพนมที่อยู่กลางกรุงพนมเปญ และขอน้าคนลาวไปอยู่ในแดน
เขมรแต่ทางเขมรจะเก็บส่วยคนละ 8 บาท ซึ่งถือว่าแพงมาก ท่านเลยต้องกลับขึ้นมา ตอนที่กลับมาถึง
บ้านทางโค ปากแม่น้้าเซกอง (ที่ตั้งเมืองเชียงแตงหรือสตึงแตรงในปัจจุบัน) ที่ตรงนี้ท่านได้สร้าง
พระพุทธรูปนาม “พระแสน” (ปัจจุบันอยู่ที่วัดหงส์รัตนารามฝั่งธนบุรี) แล้วก็ทวนน้้าขึ้นมาที่ดอนแดง 
มาสร้างวัดอยู่ที่นี่ ดอนแดงนั้นเป็นเกาะอยู่ตรงข้ามเมืองของพวกข่าที่ชื่อ “จ้าบากนาคบุรีศรี” เมืองนี้
อยู่บนฝั่งขวาของแม่น้้าโขง มีผู้น้าเป็นสตรีชื่อ “นางแพง” ด้วยชื่อเสียงของพระครูท้าให้นางแพงและ
เหล่าขุนนางข่าเกิดศรัทธา จึงนิมนต์ท่านมาอยู่ที่เมืองจ้าบากฯ แล้วสร้างวัดที่ใกล้ห้วยสะหัวให้ชื่อว่า 
“วัดหลวงเก่า”  
 หนังสือ “ประวัติศาสตร์ลาว” ของเติม วิภาคย์พจนกิจ กล่าวว่า “ครั้นอยู่มานางแพงพร้อม
ด้วยมุขมนตรีประชาราษฎร์ทั้งปวง มีความเลื่อมใสศรัทธาและเคารพนับถือในเจ้าราชครูฯ ยิ่งนัก จึง
พร้อมกันถวายทั้งพุทธจักรและอาณาจักรให้เจ้าราชครูฯ ปกครองทั้งสิ้น นครจ้าบากนาคบุรีศรีเลย
กลายเป็นพระปกครอง” 
 ในประวัติศาสตร์ลาวมีครั้งหนึ่งที่เคยยกแผ่นดินให้ “พระ” ปกครอง คือ หลังรัชกาลพระยา
ล้านค้าแดง บ้านเมืองวุ่นวายเพราะนางมหาเทวีเข้ามากุมอ้านาจ และเปลี่ยนตัวกษัตริย์ไปหลายองค์ 
ในที่สุดเหล่าขุนนางก็จับพระนางประหารชีวิต บ้านเมืองขาดผู้ปกครองเหล่าขุนนางจึงนิมนต์ให้   



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 
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พระมหาสัทธาทิโกเจ้าอาวาสวัดแก้วและพระมหาสมุทรโฆษาเจ้าเจ้าอาวาสวัดปาสมันต์เป็นผู้ดูแล
แผ่นดินเป็นเวลา 3 ปี เหตุการณ์นี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พระได้ครองแผ่นดินและถือว่าเป็นกรณีพิเศษ 
 ส่วนกรณีของท่านพระครูฯ นี้ถือว่ายิ่งพิเศษกว่า เพราะได้แผ่นดินมาไม่ใช่ด้วยเหตุที่บ้านเมือง
มีวิกฤต แต่ท่านได้แผ่นดินมาด้วยความศรัทธา (อันนี้ว่าไปตามข้อมูลในเอกสาร) ต่อมาเมื่อท่านพระครูฯ 
ได้เมืองจ้าบากฯ แล้ว เกิดมีปัญหาเรื่องโจรผู้ร้าย พระครูฯซึ่งอยู่ในเพศบรรพชิตไม่สะดวกที่จะบริหาร
ราชการงานแผ่นดิน ด้วยเหตุนี้จึงให้คนไปรับเจ้าหน่อกษัตริย์จากบ้านพันล้าสมสนุกมาที่เมืองจ้าบากฯ 
แน่นอนว่าการมาคราวนั้นต้องมีพวกขุนนางและไพร่พลตามมาด้วย ท่านพระครูฯ ได้ยกแผ่นดินให้เจ้า
หน่อกษัตริย์แล้วสถาปนาขึ้นเป็นกษัตริย์มีพระนามใหม่ว่า “เจ้ำสร้อยศรีสมุทรพุทธำงกูร” เมือง 
จ้าบากนาคบุรีศรีก็เปลี่ยนชื่อเป็น “นครจ ำปำสักนัคบุรีศรี” เหตุการณ์นี้เกิดในปี พ.ศ.2256 
 ประวัติบอกว่าพระองค์มีมเหสีซ้าย - ขวา เอกสารบางฉบับบอกว่าพระองค์ได้นางแพงเป็น
มเหสีด้วย ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้เพราะการเมืองของรัฐจารีตแบบเดิมนั้นการ “สยุมพรทางการเมือง” 
เป็นเรื่องต้องท้าส้าหรับกษัตริย์เพ่ือรักษาสัมพันธภาพระหว่างรัฐหรือเพ่ือการรวมรัฐ นอกจากนี้
พระองค์ยังได้ธิดากษัตริย์เขมรมาเป็นชายาด้วยอีกองค์ (ตอนนั้นเขมรมีเมืองหลวงอยู่ที่บันทายเพชร
หรืออุดงค์ในปัจจุบัน) 
 ทั้งหมดเป็นเรื่องราวย่อๆ ของการก้าเนิดอาณาจักรจ้าปาสัก ซึ่งดูง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทั้งหมด – 
ทั้งปวงเป็นด้วยบารมีของพระครูโพนสะเม็กหรือพระครูขี้หอมที่ท้าให้คนลาวภายใต้การน้าของ 
เจ้าสร้อยศรีสมุทรได้ครอบครองดินแดนลาวใต้ในนามเมืองจ้าปาสักแห่งนี้ กล่าวโดยสรุปก็คือ “ถ้ำไม่มี
พระครูขี้หอม ก็ไม่มีจ ำปำสัก”  
 นี่คือพวกลำวกลุ่มแรกที่รุกลงมำทำงใต้ใช่ไหม? ค้าตอบคือ ไม่ใช่ เพราะก่อนหน้านั้นมีคน
ลาวกลุ่มหนึ่งได้ลงมาตั้งบ้านเรือนอยู่ใต้ลงไปแถวๆ สตึงแตรงในเขมรปัจจุบันเสียด้วยซ้้า แต่คงเป็น
เพียงหมู่บ้าน ไม่ใช่เมืองใหญ่โตอะไร และที่ตรงนั้นอาจนับได้ว่าเป็นเขตแดนของเขมร เพราะในบันทึก
ของวุสต๊อป (Wuysthoff) บอกว่าตอนที่เขาผ่านหลี่ผี - คอนพะเพ็ง เขาได้เห็นป้ายแสดงเขตแดนที่เป็น
อักษรเขมรและอักษรลาวแสดงว่าเขตแดนอยู่แถวนั่น และการที่ท่านให้เจ้าสร้อยศรีสมุทรมาตั้งเมือง
จ้าปาสักอยู่เหนือเกาะแก่งดังกล่าว ก็ถือว่าดินแดนนี้ยังอยู่ในอาณาเขตของล้านช้างไม่ใช่ของเขมร และ
อาจด้วยเหตุนี้ที่ท้าให้การตั้งเมืองของเจ้าสร้อยศรีสมุทรไม่มีอุปสรรคใดๆ จากเขมร นอกจากนี้จะเห็น
ได้ว่าชาวลาวที่ขึ้นกับกลุ่มอ้านาจนครพนม ซึ่งน้าด้วยเจ้าบุและเจ้าสร้อย (ทายาทของเจ้าวิชัย น้าชาย
ของเจ้าสุริยวงศา) ได้ขยายตัวลงมาตั้งบ้านเรือนแถวๆ จังหวัดอุบลฯ ในปัจจุบัน อาจกล่าวได้ว่า กลุ่ม
นครพนมนี้แหละที่เป็นชาวลาวกลุ่มแรกๆ ที่ “มุ่งลงใต้”  
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[262]  สมฤทธิ์  ลือชัย 

 การที่เจ้าสร้อยศรีสมุทรได้ธิดากษัตริย์เขมรมาเป็นชายานั้น บ่งบอกว่าฝ่ายอาณาจักรลาวไต้
ได้หันไปพ่ึงกัมพูชา ทั้งนี้ก็เนื่องจากอาณาจักรจ้าปาสักนั้นเพ่ิงตั้งตัว ไหนเลยจะเข็มแข็งพอที่จะรักษา
ตัวได้ถ้ามีศัตรูรุกราน และศัตรูที่น่ากังวลมากก็คือเวียงจัน การที่จ้าปาสัก “ดอง” กับกัมพูชา แน่นอน
ว่าท้าให้จ้าปาสักอุ่นใจที่มีท่ีพ่ึง  
 ในราชพงศาวดารกรุงกัมพูชา ที่แปลโดย พันตรีหลวงเรืองเดชอนันต์ (ทองดี ธนรัชต์) ได้กล่าว
ว่า 
 “ลุศักราช 1067 (พ.ศ.2247) ปีระกาสมเด็จพระไชยเชษฐา พระชันษาได้ 46...ในครั้งนั้นมี
พระวงศ์ลาวได้น้าไพร่พลมาเข้าสวามิภักดิ์ต่อพระองค์เป็นอันมากฯ” 

เราไม่ทราบแน่ชัดว่า “พระวงศ์ลาว” ที่ว่านี้คือใคร? น้าพลไปสวามิภักดิ์แล้วไปอยู่ที่ไหน? แต่
ถ้าดูจากปี พ.ศ. ก็น่าจะเป็นไปได้ว่าลาวกลุ่มนี้คือพวกลาวภายใต้การน้าของพระครูขี้หอมหรือภายใต้
การน้าของเจ้าสร้อยศรีสมุทรก็ได้ ถ้าเป็นประเด็นหลังแม้ พ.ศ. จะไม่ตรงกันซึ่งเหตุการณ์ท่ีระบุนี้เกิดใน 
พ.ศ.2247 แต่เจ้าสร้อยศรีสมุทรขึ้นเป็นกษัตริย์หลังจากนั้นคือปี พ.ศ.2256 เรื่องนี้ไม่แปลกที่เอกสาร
จะมีข้อมูลคลาดเคลื่อนกันโดยเฉพาะปี พ.ศ. แต่ที่แน่ๆ ก็คือมีลาวกลุ่มหนึ่งหันไปพ่ึงเขมร 

นอกจากนี้พงศาวดารฯ ยังได้กล่าวอีกว่า ต่อมาพระไชยเชษฐา (แห่งกัมพูชา) ได้ยกราชสมบัติ
ให้แก่พระโอรสคือพระศรีธรรมราชาธิราช จากนั้น 
 “ลุศักราช 1075 (พ.ศ.2256) ปีมะเส็ง เกิดการรบพุ่งกันขึ้น พระราชโองการพระศรีธรรม - 
ราชาธิราช หลีกพระองค์ไปอยู่ยังอยุธยา สมเด็จพระแก้วฟ้าก็ข้ึนครองราชย์ ณ อุดงลือไชยต่อไป” 
 ถ้าอย่างนั้นปี พ.ศ.2256 ปีที่เจ้าสร้อยศรีสมุทรขึ้นครองจ้าปาสักก็ตรงกับปีที่สมเด็จพระแก้ว
ฟ้าขึ้นครองอุดงลือไชย ถ้ายึดข้อมูลนี้เป็นหลักเราก็พอทราบได้ว่าธิดากษัตริย์กัมพูชาพระองค์นั้น ก็
น่าจะเป็นธิดาของสมเด็จพระแก้วฟ้านี้เอง ดังนั้นการที่จ้าปาสักกับกัมพูชาผูกสัมพันธ์กัน ก็ถือว่าได้
ประโยชน์ด้วยกันทั้งสอง ฝ่ายหนึ่งได้มิตร ฝ่ายหนึ่งได้ที่พ่ึง 
 
พระครูขี้หอม “พระผู้ถูกสร้ำง?” 
 เรื่องราวของพระครูขี้หอมที่ถ่ายทอดผ่านเอกสารต่างๆ นั้นดูจะเป็น “ต้านาน” มากกว่า 
“ประวัติศาสตร์” หมายความว่าน่าเชื่อถือน้อย ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่แปลกเช่นกันที่บุคคลส้าคัญต่างๆ มักจะ
ถูก “สร้าง” ให้ยิ่งใหญ่และอัศจรรย์เกินกว่ามนุษย์และเกินความจริง โดยเฉพาะในสังคมที่เชื่อผสมทั้งผี
และพุทธ  
 เอกสารต่างๆ เล่าว่าท่านดังตั้งแต่ยังเป็นเณร ได้รับพระราชทานต้าแหน่งเป็นถึง “ซาจัว” ซึ่ง
คงจะส้าคัญมากๆ แต่เหตุใดไม่มีใครรู้ชื่อจริงหรือฉายาที่เป็นทางการของท่านเลย ค้าว่า “พระครูโพน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [263] 

สะเม็ก” “พระครูขี้หอม” หรือ “ยาคูขี้หอม” นามเหล่านี้เป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียกหรือ “ภาษาปาก” 
นั่นเอง  

อย่างครูบาศรีวิชัย ฉายาหรือนามที่เป็นทางการก็คือ “ศรีวิชัย” ซึ่งใครๆ ก็รู้จัก ส่วนชาวบ้าน
ทางภาคเหนือจะเรียกท่านด้วยภาษาปากว่า “ครูบาศีลธรรม” คือรู้จักทั้งชื่อ “ชาววัด” และชื่อ 
“ชาวบ้าน” 

แต่กรณีของพระครูขี้หอมกลับไม่ใช่ หรือแม้แต่การด้ารงต้าแหน่ง “พระยอดแก้ว” ซึ่งเป็น
ต้าแหน่งเทียบเท่าพระสังฆราชนั้น เอกสารขั้นต้นก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่าท่านได้รับต้าแหน่งนี้ เพียงแต่สันนิฐาน 
ว่าท่านน่าจะได้รับต้าแหน่งนี้ของฝ่ายอาณาจักรจ้าปาสัก นอกจากนั้นเอกสารชั้นหลังๆ ยังพยายาม 
“สร้าง” ให้ท่านเป็นลาว เป็นไทย เป็นเขมร สุดแล้วแต่จะ “สร้าง”  

อย่างเช่น จันท์ อินทุพิลาส นักวิชาการลาวเขียนว่า “พระครูโพนสะเม็กอาจเป็นคนเขมร 
ไม่ใช่คนลาว จะเป็นคนเขมรบ้านกะลืมที่อยู่แถวเมืองอุดรหรือเป็นคนเขมรที่ขึ้นมาจากดินแดนกัมพูชา
แท้ๆ ก็อาจเป็นได้”  

อย่างไรก็ตามการเติมแต่งเรื่องราวต่างๆ โดยเฉพาะปาฏิหาริย์เพ่ือ “สร้างท่าน” ให้ดูยิ่งใหญ่
นั้น ก็ไม่ช่วยให้ท่านยิ่งใหญ่เท่ากับผลงานของที่ “ท่านสร้าง” 

ผลงานของท่านพระครูฯที่ช่วยสร้างเมืองจ้าปาสัก ได้รับการสรรเสริญจากเอกสารและคนใน
ยุคต่อๆ จนถึงปัจจุบัน เรื่องนี้ถ้ามองในแง่พระวินัยแล้วถือว่าท่านพระครูฯ ได้ละเมิดพระวินัยเพราะ
พระพุทธเจ้าได้ห้ามพระสงฆ์สาวกยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองและสังคม แม้แต่การสนทนากันในหัวข้อ
ดังกล่าวก็ไม่ได้ ให้สนใจแต่การท้าพระนิพพานให้แจ้ง  

แต่ปัจจุบันโดยเฉพาะสายมหายานที่เน้นไปในเรื่องโพธิสัตว์บารมี ก็อ้างว่าการช่วยเหลือ
มนุษย์เป็นหน้าที่หนึ่งของนักบวชเพ่ือมุ่งสะสมโพธิสัตว์บารมี ในประกาศโอวาทให้พุทธสาวกรุ่นแรกที่
ออกไปเผยแพร่พุทธศาสนา พระพุทธองค์ก็เน้นย้้าว่าเป้าหมายเพ่ือ “พหุชนหิตายะ พนุชนสุขายะ โลกา
นุกัมปิยะ” คือ เป็นไปเพ่ือประโยชน์และความสุขของมหาชน อีกทั้งเพ่ือเกื้อกูลแก่โลก จากพุทธโอวาท
นี้ ในปัจจุบันก็ถูกตีความว่าพระต้องเกื้อกูลสังคม จนกลายเป็นอีกก้าวหนึ่งของพุทธศาสนาที่รู้จักกันใน
ชื่อ “พุทธศาสนาเพ่ือสังคม” (Socially Engaged Buddhism) และหากตีความว่าการกระท้าของท่าน
พระครูฯ ก็เพ่ือสะสมโพธิสัตว์บารมีเหมือนกัน แนวคิดนี้ก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็น “พุทธศาสนาเพ่ือ
การเมือง” (Politically Engaged Buddhism) แม้ว่าท่านจะเข้าไปยุ่งกับการเมืองเต็มๆ แต่ดูเหมือน
ท่านพระครูฯ ก็วางตัวได้เหมาะสมเพราะหลังจากช่วยตั้งเมืองจ้าปาสักแล้วท่านก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
การเมืองอีกเลย (นี่ก็ว่าไปตามข้อมูลในเอกสาร) หันมาสนใจแต่เรื่องท้านุบ้ารุงพุทธศาสนา หรือว่านี่คือ
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[264]  สมฤทธิ์  ลือชัย 

ผลงานชิ้นโบว์แดงชิ้นที่สองของท่านก็ได้คือไม่มักมากในลาภยศสรรเสริญใดๆ หรือไม่ท่านก็อาจถูกทิ้ง? 
เพราะในเอกสารขั้นต้นของลาว ท่านหายไปดื้อๆ  

ข้อมูลช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านพระครูฯ ปรากฏอยู่ใน “อุรังคนิทาน” ของพระพนมเจติยานุ
รักษ์ ซึ่งเขียนเมื่อ พ.ศ.2491 นี่เอง เหตุที่เรื่องราวของท่านพระครูฯ มาอยู่ในเอกสารเล่มนี้ก็เพราะว่า
ท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่บูรณะพระธาตุพนม นอกจากนี้ที่นี่ยังมีเจดีย์บรรจุอัฐิของท่านพระครูฯ อีกด้วย 
 
พระครูขี้หอม ประวัติศำสตร์ที่ถูกท ำให้จ ำและถูกท ำให้ลืม 

นโยบาย “หนึ่งลาว” ของพรรคประชาชนลาว ให้ความส้าคัญกับความเป็นหนึ่งทั้งในด้าน
ดินแดนและสัญชาติ การที่พระครูขี้หอมมีประวัติเรื่องการสร้างอาณาจักรลาวใหม่ หรืออีกนัยหนึ่งคือ
แยกลาวออกจากกัน เป็นประวัติที่ไม่ต้องกับนโยบายของรัฐบาลลาว ดังนั้นจึงไม่เห็นมีอนุสาวรีย์และ
อะไรต่อมิอะไรที่เกี่ยวกับพระครูขี้หอมที่ลาวไต้ นี่คงสะท้อนว่าพระครูขี้หอมเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกท้า
ให้ลืม หากพิจารณาจากงานเขียนของ จันท์ อินทุพิลาส ที่กล่าวว่าพระครูขี้หอมเป็นเขมรไม่ใช่ลาว ก็
จะยิ่งเข้าใจว่าการที่ท่านถูกผลักให้เป็น “อ่ืน” ก็เพราะท่านเป็นเหตุในการสร้างอาณาจักรลาวไต้ หรือ
กล่าวในมุมของรัฐบาลปัจจุบันท่านก็คือคนที่มีส่วนท้าให้ลาวแตกแยก 

นอกจากนี้ในหนังสือประวัติศาสตร์ลาว ของสีลา วีระวงส์ กล่าวถึงท่านพระครูฯ อย่างย่อๆ 
ไม่พิสดารหรือยกย่องแต่อย่างใด โดยเฉพาะ “พงศาวดารชาติลาว” ของเจ้าค้าหมั้น วงกตรัตนะ ไม่
กล่าวถึงพระครูฯ รวมทั้งราชวงศ์จ้าปาสัก ส่วนในหนังสือแบบเรียนประวัติศาสตร์ส้าหรับชั้นประถม
และมัธยมของลาว แทบจะไม่ได้กล่าวถึงท่านพระครูฯ และจ้าปาสักเลย นอกจากนี้ยังต้าหนิการแยก
อาณาจักร ถึงกับตั้งชื่อบทนี้ว่า “ล้านช้างแตกพรรคพวกกัน” โดยเฉพาะวิจารณ์การแตกแยกในรัชสมัย
เจ้าไชยองค์เว้ว่า 

“การแบ่งปันประเทศเป็นสองฝ่ายดังนี้ นับว่าเป็นเค้าของการสูญเสียของประเทศล้านช้าง
ไม่ให้มีความศิวิไลซ์ต่อไปอีก นับแต่นั้นมาพระราชอาณาจักรทั้งสองก็ทรุดโทรมลงด้วยความหิงสาและ
ฆ่าฟันกันระหว่างสองพ่ีน้อง ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องให้พม่ามาช่วย ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหาประเทศสยาม สยาม
กับพม่าพากันสอดเข้ามากระท้าให้ราชอาณาจักรสองพ่ีน้องฉิบหายลงเสมอเพ่ือเอาผลประโยชน์ให้แก่
ตน...การที่เจ้าไชยองค์เว้ขึ้นเสวยราชย์นั้น พาให้บ่าวไพร่ราษฎรเกิดความบ่ดีใจทั่วแผ่นดิน เจ้าครอง
จ้าปาสักก็เข้ากับฝ่ายไทย ...” 

แบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวจะวิจารณ์กษัตริย์ที่ท้าให้ลาวแตกแยกกัน แน่นอนโดยนัยก็ต้องมี
เจ้าสร้อยศรีสมุทรและพระครูฯ รวมอยู่ด้วย และวิจารณ์ต่างชาติที่เข้ามายุ่งกับการเมืองของลาวอย่าง
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ไทยและพม่ายกเว้นเวียดนามไม่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แต่อย่างใด เรื่องนี้ก็เข้าใจได้ไม่ยาก ถ้าท่าน
เข้าใจการเมืองลาวในปัจจุบันท่านก็จะเข้าใจว่าเหตุใดแบบเรียนประวัติศาสตร์ลาวจึงออกมาในรูปนี้ 

นอกจากนี้ การผลิตซ้้า “ประวัติและผลงาน” ของพระครูขี้หอมดูจะเกิดที่วัดพระธาตุพนม
มากกว่าที่ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นงานเขียน “อุรังคนิทาน” การสร้างรูปเหมือน การสร้างเหรียญฯ ในขณะที่
ทางจ้าปาสักและลาว ไม่ท้าการผลิตซ้้าเรื่องของพระครูฯ เลย กล่าวได้ว่า “พระครูขี้หอมนั้น เป็น
ประวัติศาสตร์ที่ถูกท้าให้จ้าโดยฝั่งขวา แต่ถูกท้าให้ลืมโดยฝั่งซ้าย” เนื่องจากทั้งสองฝั่งมองพระครูขี้หอม
ไม่ตรงกัน ฝั่งหนึ่งมองว่าเป็นผู้สร้าง อีกฝั่งมองว่าเป็นผู้ท้าลาย กล่าวได้ว่าประวัติศาสตร์คืออดีตที่สร้าง
ตัวมันเอง แต่การเมืองในปัจจุบันนี่แหละเป็นผู้สร้างมุมมองที่มีต่ออดีต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



พระครูขี้หอม ใยว่าหอมแต่ฝั่งขวา: ว่าด้วยการเมืองในประวัติศาสตร์ลาว - ไทย 

[266]  สมฤทธิ์  ลือชัย 
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บทคัดย่อ 

บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรักใน“บทเพลงสุนทราภรณ์”ที่สะท้อนให้เห็นถึง
กลุ่มชนชั้นกลางในสังคมไทยในช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2482 ที่เป็นจุดก าเนิดวงดนตรีสุนทราภรณ์อย่าง
เป็นทางการ จนกระทั่ง พ.ศ.2515 ซึ่งเป็นปีที่ “เอ้ือ สุนทรสนาน” ได้ออกจากต าแหน่งการเป็นหัวหน้า
วงดนตรีสุนทราภรณ์ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการเสื่อมความนิยมลงของวงดนตรีสุนทราภรณ์ โดยวิธีการ
ศึกษาใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ ข้อมูลที่ใช้ประกอบเป็นหลักฐานชั้นต้น คือ เพลงสุนทราภรณ์เป็น
หลักในการศึกษา เพลงสุนทราภรณ์นั้นมิ ได้มีเพียงความไพเราะจาการใช้ภาษาที่งดงาม หรือ
ความสามารถของนักร้องในวงที่ถ่ายทอดบทเพลงออกมาได้อย่างไพเราะเท่านั้น แต่เพลงสุนทราภรณ์
ยังสื่อให้เห็นถึง “อารมณ์ความรู้สึก” ที่เน้นในด้าน “ความรัก” ของกลุ่มผู้บริโภคซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้น
กลางในสังคมเมืองกรุง มีวิถีชีวิต สังคม โลกทัศน์ ภายใต้สภาพแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 และ “ความรัก” ของชนชั้นกลางใน
เมืองกรุงก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่างๆทางสังคม ซึ่งบทเพลงสุนทราภรณ์เป็นหลักฐานที่
สะท้อนให้เห็นถึง “ความรัก” ของกลุ่มชนชั้นกลางในสังคมไทยที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ 
 
ค ำส ำคัญ: เพลงสุนทราภรณ์, ชนชั้นกลาง, ความรัก, สังคมเมืองกรุง 
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[268]  บุญพิทักษ์  เสนีบุรพทิศ 

Abstract 
This article aimed to examine love through Suntaraporn songs reflecting middle-

class Thais from 1939 (the year when Suntaraporn Band was officially debuted) to 1972 
(the year when the band leader Eua Sunthornsanan resigned which later became an origin 
of popularity decline in Suntaraporn Band). Historical research methods with primary 
sources – Suntaraporn songs – were utilized for data collection. The findings showed that 
Suntaraporn songs were melodic not only from their lyrics but also from the singers’ 
capability. The songs also delivered feelings and emotions of love through middle-class 
Thai consumers who had city lifestyle, society and worldview under rapid change of 
society, economics and politics after World War II. Love of middle-class Thais with this city 
life was also changed according to different social contexts. Thus, Suntaraporn songs were 
evidence reflecting love of middle-class Thais under different conditions. 
 
Keywords: Suntaraporn, Middle-Class People, Love, City Life 
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บทน ำ 
 การเสนอมโนทัศน์เกี่ยวกับความรักในสังคมไทยนั้นล้วนแต่ถูกแสดงออกตามสื่อต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็น วรรณกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ หรือแม้กระทั่งบทเพลงที่สื่อสารกับผู้รับผ่านโสตประสาทโดยการฟังก็
เป็นหนึ่งในสื่อที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักได้ วงดนตรี “สุนทราภรณ”์ นั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นวงดนตรทีี่
อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานเป็นเวลาเกินกว่าครึ่งศตวรรษ และได้สร้างสรรค์เพลงจ านวนมากที่
ติดหูของคนไทยโดยเฉพาะจะได้ยินกันอยู่บ่อยในงานเทศกาลต่างๆ เช่น ไชโย - ปีใหม่ เริงสงกรานต์ 
ลอยกระทง ฯลฯ รวมทั้งการท าหน้าที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรักผ่านการประพันธ์บทเพลงรักจ านวน
มาก เพลงสุนทราภรณ์มิใช่เพลงที่เกิดขึ้นลอยๆ แต่สัมพันธ์กับสภาพสังคมและอุดมการณ์ทางการเมือง 
ร่วมสมัยเนื่องจากวงดนตรีสุนทราภรณ์เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลในฐานะ “กรมประชาสัมพันธ์” 
อีกด้วย วงดนตรีสุนทราภรณ์ถือได้ว่ามีลักษณะเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีไทยวัฒนธรรม
ดนตรีสากลจนก่อให้เกิด “ดนตรีไทยสากล” วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2479 ใน
ปี พ.ศ.2482 วงดนตรีสุนทราภรณ์ได้สังกัดอยู่กับกรมโฆษณา โดยใช้ชื่อ “วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ”์ 
ส่วนชื่อ “สุนทราภรณ”์ นั้นใช้เมื่อไปรับงานเล่นดนตรีที่ไม่เกี่ยวกับงานราชการ 
 ในบริบททางสังคมช่วงทศวรรษ 2480 เป็นต้นมา มีกลุ่มชนชั้นทางสังคมกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า 
“ชนชั้นกลางนอกระบบราชการ” ที่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ราวปี พ.ศ.2448 เป็นต้นมา โดยนครินทร์ เมฆ
ไตรรัตน์ อธิบายไว้ว่ามีจุดก าเนิดและความเป็นมาในหลายลักษณะ กล่าวคือพัฒนามาจากพวกไพร่
กระฎุมพีบ้าง มาจากอาชีพกึ่งอิสระในสังคมเดิมบ้าง และมาจากชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคน
จีนรวมทั้งการประกอบอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลายตั้งแต่การกสิกรรมไปกระทั้งถึงทนายความ ซึ่งถือได้
ว่าเป็นกลุ่ม “ปัญญาชน” ที่ตกทอดมาตั้งแต่สังคมเดิม2 ชนชั้นกลางมีความเป็นอิสระในชีวิตมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ถูกสร้างขึ้นเอง มีส านึก “ปัจเจกบุคคล” ให้ความส าคัญกับการศึกษาเป็นอย่าง
มาก วัฒนธรรมชนชั้นกลางซึ่งมีลักษณะเป็นสากลเข้าใจได้ง่าย มีความใกล้ชิดและสืบทอดวัฒนธรรม
ของชนชั้นปกครองเนื่องจาการพ่ึงพาอ านาจทางการเมือง และได้รับแนวคิดทางพุทธศาสนาของชนชั้น
ปกครองมาอย่างยาวนาน ใกล้ชิดกระแสโลกานุวัตรได้เร็วกว่ากลุ่มชนชั้นอ่ืนๆ ในสังคม3 อติภพ  
ภัทรเดชไพศาล ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.2475 นั้นส่งผลให้
เกิดชนชั้นใหม่ขึ้นหลายกลุ่มรวมทั้งกลุ่มชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ความ
เจริญก้าวหน้า และการสื่อสารมวลชน ชนชั้นที่เกิดขึ้นใหม่นี้ตามธรรมชาติย่อมมีแนวโน้มที่จะประพฤติ

                                                           
2 นครินทร์ เมฆไตรรัตน์. การปฏิวัติสยาม พ.ศ.2475. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2553, น.18 - 19. 
3 นิธิ เอียวศรีวงศ.์ “วัฒนธรรมของชนช้ันกลางไทย”. วารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี 19 ฉบับที่ 1 (2536): น.37 - 40. 
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[270]  บุญพิทักษ์  เสนีบุรพทิศ 

ปฏิบัติตนเลียนแบบชนชั้นสูงรุ่นเก่า4 ชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นนี้สัมพันธ์กับความเป็น “สมัยใหม่” ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกานุวัตร แต่ก็ยังเชื่อมโยงตนเองเข้ากับวัฒนธรรมของชนชั้นสูงเดิม ท าให้
วัฒนธรรมความบันเทิงในรูปแบบของ “เพลงไทยสากล” นั้นค่อนข้างที่จะเข้ากันได้ดีกับรสนิยมของ
กลุ่มชนชั้นกลางในเมืองกรุง ที่ยังคงนิยมวัฒนธรรมทางภาษาของชนชั้นสูง และโลกทัศน์ทางพุทธ
ศาสนาเอาไว้ แต่ก็มีความต้องการที่จะเป็น “สมัยใหม”่ หรือความเป็น “สากล” ในด้านวัฒนธรรม 
 เมื่อน าองค์ประกอบดังข้างต้นมาลองพิจารณาดูจะพบว่าเพลงสุนทราภรณ์ และกลุ่มชนชั้น
กลางในสังคมไทยที่เริ่มขยายตัวขึ้นนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2480 เป็นต้นมานั้น ล้วนอยู่ในช่วงระยะเวลา
เดียวกัน เพลงสุนทราภรณ์ซึ่งถือก าเนิดขึ้นในบรรยากาศของสังคมเมืองในช่วงก่อนยุค “พัฒนา”
เรื่อยมา ดังนั้นบทเพลงสุนทราภรณ์จึงมีความสัมพันธ์กับรสนิยมของการบริโภคดนตรีของกลุ่มชนชั้น
กลางในสังคมเมืองในระยะเวลาร่วมสมัยไม่น้อย 
 
วัตถุประสงค์ 

บทความนี้มุ่งจะศึกษา “ความรัก” ของชนชั้นกลางในสังคมไทยซึ่งเป็นกลุ่มชนชั้นทางสังคมที่
มีบทบาทไม่น้อย ในช่วงที่สังคมไทยอยู่ในขณะความเปลี่ยนแปลงในช่วงที่สังคมไทยก้าวย่างเข้าสู่ความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมอย่างรวดเร็วผ่านบทเพลง “สุนทราภรณ”์ ซึ่งเป็นที่นิยมของ
กลุ่มชนชั้นกลางในเมืองหลวงตั้งแต่ทศวรรษ 2480 เป็นต้นมา ในสถานะหลักฐานส าคัญในการศึกษา
ร่วมไปกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจไทยร่วมสมัย 
 
ก ำเนิด“สุนทรำภรณ์”กับรสนิยมของชนชั้นกลำงในเมืองกรุง 
 วงดนตรีสุนทราภรณ์ถือก าเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงต้นทศวรรษ 2480 ซึ่งอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ดนตรีและเพลงไทยเดิม ได้รับอิทธิพลความเป็นสากลแบบตะวันตกมากขึ้นทั้งในด้านจังหวะ 
เนื้อร้อง ท านอง และเครื่องดนตรีที่น าประกอบการแสดง เนื่องจากนโยบายการส่งเสริมวัฒนธรรม
ตะวันตกในสมัยของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ท าให้เกิดวัฒนธรรม “ดนตรีไทยสากล” ที่ค่อนข้าง
แพร่หลายควบคู่กับวัฒนธรรมการลีลาศ ร าวง ฯลฯ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 วงดนตรีสุนทราภรณ์มี
บทบาททางสังคมในการไปแสดงดนตรีในงานมงคลและงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ เนื่องจากดนตรีไทย
สากลได้รับความนิยมของคนในสังคมมากกว่าดนตรีไทยแบบดั้งเดิม ในช่วงทศวรรษ 2490 บทเพลง 
สุนทราภรณ์และวงดนตรีสุนทราภรณ์กลายเป็นวงดนตรียอดนิยมของทศวรรษ5 เนื่องจากผลงานเพลง

                                                           
4 อติภพ ภัทรเดชไพศาล. เสียงเพลง/วัฒนธรรม/อ านาจ. กรุงเทพฯ: มติชน. 2556, น.104. 
5 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550, น.259. 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [271] 

ของวงดนตรีสุนทราภรณ์มีลักษณะที่เปลี่ยนไปดนตรีไทยแบบดั้งเดิม หรือน าเพลงไทยแบบดั้งเดิมมา
ปรับปรุงใหม่ให้มีลักษณะของความเป็น “สากล” ซึ่งผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกจึง
ตอบสนองคนกลุ่มใหม่ที่มีรสนิยมตะวันตก และคนที่มีพ้ืนฐานชีวิตที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมแบบเดิม แต่
ชื่นชมและมีรสนิยมวัฒนธรรมตะวันตก6 แสดงให้เห็นถึงกระแสค่านิยมตะวันตก และความต้องการสิ่ง
แปลกใหม่ทันสมัยของคนกรุง7  
 
ควำมรักในสังคมไทยจำก “เทพลิขิต” สู่ควำมรักที่ถูก “ก ำหนดเอง” ของชนชั้นกลำง 

สังคมไทยในยุคจารีตจะให้ความส าคัญกับอารมณ์ “รัก” มากน้อยขนาดไหนเป็นสิ่งที่อธิบาย
ได้ค่อนข้างล าบาก การแต่งงานของชนชั้นน าในสมัยอยุธยานั้นอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขบทบาทและ
สถานะทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือความรักของชนชั้นล่างก็เป็นความรักที่อยู่ภายใต้การควบคมุ
ของสถาบันครอบครัวและสัมพันธ์อยู่กับวิถีของการด ารงชีพแบบสังคมเกษตรกรรมมากกว่าเป็นเพียง
แค่อารมณ์ความรู้สึกของคนเพียงสองคน นอกจากนี้สถานภาพทางสังคมจากชาติก าเนิดและแนวคิด
ความเชื่อของพุทธศาสนายังคอยก ากับให้ผู้คนยอมรับในล าดับขั้นหรือความ “รู้ที่ต่ าที่สูง” ใน
สถานภาพของตนเอง ท าให้ความรักต่างชนชั้นระหว่างชนชัน้ปกครองกับชนชั้นใต้ปกครองจึงแทบจะไม่
สามารถเกิดขึ้นได้เลย  

ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ความรักที่ปรากฏในวรรณกรรมของชนชั้น “กระฎุมพี” ซึ่งชีวิต
สัมพันธ์กับความเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจแบบส่งออกที่เพ่ิมขึ้น และกลุ่มชนชั้นน าในระบอบ
ศักดินาผันตัวมาเป็นกระฎุมพีที่มีความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมากขึ้น8 ได้เริ่มแสดงให้เห็นถึงความรักที่มี
ลักษณะเป็นความผูกพันทางจิตใจของปัจเจกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อผูกมัดทางสังคมน้อยลง และมิใช่
ความรักในลักษณะแบบเทพลิขิต ความรักกลายเป็นศูนย์กลางของเนื้อความและเป็นท้องเรื่องใน
วรรณกรรม ซึ่งนับได้ว่าเป็นความรักที่เกิดได้ในสังคมที่เปิดกว้าง และมีความเสมอภาคมากขึ้นกว่าสมัย
อยุธยา ในขณะที่ความรักในวรรณกรรมสมัยอยุธยามีลักษณะแบบ “เทพลิขิต” เสียเป็นส่วนใหญ่9 
 เมื่อสังคมไทยก้าวย่างเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่นับตั้งแต่เผชิญหน้ากับการล่าอาณา
นิคมของชาติตะวันตก ชนชั้นน าไทยต้องเร่งพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การก าหนดเส้น
เขตแดนทางภูมิศาสตร์ การรวมอ านาจการปกครองเข้าสู่ศูนย์กลาง การปฏิรูประบบการศึกษา ฯลฯ 

                                                           
6 เรื่องเดียวกัน, น.263. 
7 เรื่องเดียวกัน, น.264. 
8 นิธิ เอียวศรีวงศ์. ปากไก่และใบเรือ. กรุงเทพฯ: ฟ้าเดียวกัน, 2555, น.191. 
9 เรื่องเดียวกัน, น.167 - 238. 
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[272]  บุญพิทักษ์  เสนีบุรพทิศ 

รวมถึงการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ และภูมิทัศน์ของตัวกรุงเทพฯที่สร้างพ้ืนที่สาธารณะ โดย
เป็นการสร้างสถานะเมืองทีมีความเป็น “สมัยใหม”่ ตามแบบตะวันตกให้กับตัวเมืองกรุงเทพฯ น ามาซึ่ง
การเกิดขึ้นของสถานที่เริงรมย์ และสังคมในยามราตรีเริ่มขยายตัวมากขึ้น ในช่วงช่วงทศวรรษ 2460 - 
2480 เป็นต้นมาการปรากฏตัวของคู่ชายหญิงตามสถานที่สาธารณะเริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนมาก
ขึ้นตามสถานบันเทิงเช่น โรงภาพยนตร์ ร้านกาแฟ หรือแม้แต่การขับรถเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ การ
จีบกันแบบใหม่นี้ท าผู้หญิงมีโอกาสเลือกคู่รักของตนเองได้อย่างเสรีมากกว่าความรักแบบเดิมที่ต้อง
ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้ใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของชาย และหญิงที่เปิดกว้างมากขึ้น10 
พฤติกรรมความสัมพันธ์ของชาย และหญิงในกรุงเทพฯนี้ได้รับอิทธิพลจากตะวันตกที่ลักษณะการจีบ
กันของหนุ่มสาวในโลกตะวันตกในต้นคริสต์วรรษที่ 20 ที่เริ่มนิยมการออกเดท11 

ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของตัวกรุงเทพฯ ที่สัมพันธ์กับความเป็น
สมัยใหม่เพียงเท่านั้นที่ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอารมณ์รักของชนชั้นกลางในสังคมเมืองกรุง 
สก็อต บาร์เม่ (Scot Barmé) ได้อธิบายความเปลี่ยนแปลงทางความรักของชนชั้นกลางในช่วงปลาย
สมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไว้ว่า มีการพยายามนิยามระบบความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงให้เป็นไป
ตามความเหมาะสมในความรู้สึกนึกคิดของเขา กล่าวคือ คนชั้นกลางเหล่านี้ล้วนเชื่อมั่นในความเสมอ
ภาคของมนุษย์ (human equality) เสรีภาพของปัจเจกบุคคล (individual freedom) และการปลด
เปลื้องพันธนาการแห่งสตรี (female emancipation)12 ซึ่งส่วนหนึ่งเห็นได้จากการอธิบาย ความรักที่
เผยแพร่ออกมาในลักษณะของ “สื่อสิ่งพิมพ์” ต่างๆ ที่ถูกผลิตออกมาเช่น เรื่องสั้น นวนิยาย จนกระทั่ง
นิตยสาร ก็ล้วนแสดงถึงเงื่อนไขของการแต่งงานของชนชั้นกลางตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2470 เป็นต้นมา 
คือ “ความรัก” ที่มาจากความเป็นอิสระในการเลือกคู่โดยการเรียนรู้ “ตัวตน” ของทั้งฝ่ายชาย และ
หญิง มิใช่ประเพณีการ “คลุมถุงชน” ที่อยู่ภายใต้การก าหนดของสถาบันครอบครัว รวมถึงเงื่อนไขอีก
หลายประการประกอบกัน เช่น ความเข้ากันได้ ซึ่งหมายรวมถึงลักษณะนิสัยส่วนตัว ความมั่นคงของ
อาชีพการงาน ความรู้ เป็นต้น13 

ความรักในทัศนะของปัญญาชนไทยในช่วงทศวรรษ 2470 เป็นสิ่งที่มีพลังอ านาจมากซึ่งมีทั้ง
แง่ดี และแง่ร้าย ดังที่พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ ได้ให้ค าปาฐกถาไว้ว่า “ความรักเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์เดช
                                                           
10 วีระยุทธ ปีสาลี. กรุงเทพฯ ยามราตรี. กรุงเทพฯ: มติชน, 2557, น.186 - 190. 
11 เรื่องเดียวกัน, น.189. 
12 Scot Barmé. (2002) อ้างใน ภาสกร ศูนย์ตรง “มโนทัศน์ของความรักและการเลือกคู่ครองบนพื้นที่สิ่งพิมพ์ใน
สังคมไทยทศวรรษ 2460 ถึง 2480”, วารสารประวัติศาสตร์ ธรรมศาสตร์, ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 
2560): น.340 - 341. 
13 เรื่องเดียวกัน, น.365 - 367. 
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มาก และถึงแม้ว่าความรักจะเป็นเครื่องก่อให้เกิดภัยอย่างร้ายแรงดังบรรยายมาแล้ว ก็ยังเป็นเครื่อง
หล่อเลี้ยงหัวใจ และท าความสุขเจริญให้แก่โลก ถ้าหากโลกนี้ไม่มีความรัก โลกก็ตั้งอยู่ไม่ได้ คนคนไหน
ไม่รู้จักรัก คนคนนั้นก็ไม่ใช่คน”14 
 
ควำมรักที่เปลี่ยนไปในบทเพลงสุนทรำภรณ์ 

โอ้คงด้วยบุญปางบรรพ์ตัวฉันจึงได้มาเจอ 
  เอ้อเฮอเจ้างามเหลือเกินจะมองแห่งใดงามตา 
  งามทั้งที่ท่าพาเพลินเจ้างามเกินกว่าเทวี15 
  

เมื่อลองพิจารณาจากเนื้อความในบทเพลงข้างต้นแล้ว ความรักที่ปรากฏนั้นเป็นความรักที่ถูก
ก าหนดจาก “บุญ” ที่มาจากอดีตชาติท าการชักน าให้บุคคลสองคนได้มาเจอกัน และรักกันเหตุผลของ
ความรักจึงมีต้นเหตุมาจากความเชื่อเรื่อง “บุญ - กรรม” ที่ปรากฏในค าสอนทางพระพุทธศาสนา โลก
ทัศน์ของความรักในบทเพลงสุนทราภรณ์จ านวนไม่น้อยจึงถูกก าหนด หรือถูกลิขิตมาแล้วจากกรรมที่
ก่อไว้ในชาติปางก่อน มากกว่าเป็นความรักที่เกิดจากอารมณ์ความรู้สึก ดังเช่นเพลงพรหมลิขิตที่ยกให้
การด าเนินชีวิตถูกก าหนด หรือถูกวางหนทางไว้แล้วด้วยการลิขิตของพระพรหม ตามเนื้อเพลงที่ว่า 
  พรหมลิขิตบันดาลทุกอย่าง  เป็นผู้วางหนทางปวงชน 
  ได้ลิขิตชีวิตคน   น าเนื้อคู่มาเปรอปรน 
  ทั้งยังดลเธอให้กับฉัน16 

 
และในเพลงเดียวกันนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงความรักที่เป็นไปได้ยาก เนื่องจากมิได้ถูกลิขิตให้คู่

กัน ท าให้ถึงรักกันมากขนาดไหนก็ต้องมีเหตุให้พลัดพรากกันตามความว่า 
  หากมิใช่คู่ครองแท้จริง  จะแอบอิงรักยิ่งปานใด 
  ยากนักที่จะสมใจ   คงพบเหตุอาเพศภัย 
  พลัดกันไปท าให้คลาดคลา17  
 

                                                           
14 หลวงวิจิตรวาทการ พลตรี. ปาฐกถาและค าบรรยาย เล่ม 1. กรุงเทพฯ: สร้างสรรค์, 2546, น.51. 
15 อนุสรณ์สุนทราภรณ์ครบรอบ30ปี. ไม่ปรากฏส านักพิมพ์และปีท่ีพิมพ์, น.356. 
16 ศรี อยุธยา และเอื้อ สุนทรสนาน. ดุริยกวีสี่แผ่นดิน. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2537, น.296. 
17 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 



“ความรักของชนช้ันกลางไทย” ในบทเพลงสุนทราภรณ์ พ.ศ.2482 - 2515 

[274]  บุญพิทักษ์  เสนีบุรพทิศ 

ในความเป็นจริงของความรัก ความเหมาะสมกันของคู่ชาย - หญิง นั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการ
พิจารณาที่ “ภายนอก” คือดูจากความงดงาม หรือหล่อเหลาของหน้าตาหรือลักษณะทางกายภาพที่
สมบูรณ์ แต่ความรักในเพลงสุนทราภรณ์ก็มิได้ปฏิเสธถึงเรื่องนี้แต่ลักษณะ “ภายนอก” นี้ถูกก าหนด
หรือปั้นแต่งด้วยบุญ และกรรมที่ท ามาแต่ชาติปางก่อน ดังความในเนื้อเพลง “หงส์กับกา” ที่มีอาการ
ตัดพ้อแสดงความแตกต่างทางความเหมาะสมระหว่างหญิง - ชาย ไว้อย่างชัดเจนโดยยกความ “ชั่วช้า” 
ของสภาพรูปกายให้เป็นสิ่งที่มีผลมาจากเคราะห์กรรมที่ท าไว้ในอดีต 

ญ. โอ้กากับหงส์สูงเกินเหินส่ง เห็นหงส์แต่เงา 
  เจียมใจเราไม่เทียมเขา  ลืมดูเงาโฉดเขลาเพียงใด 
  ช. อกเอ๋ยมีกรรม  ชั่วช้ารูปทรามรับเคราะห์กรรมทนไป 
  ญ. ชาติก่อนท าไว้  แม้มีชาติใหม่ให้งามล  าใครเอย18  
 

นอกจากนี้ความมั่นคงในความรักยังต้องการ “พยานรัก” ที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ เพ่ือความ
รักที่ยั่งยืน ดั้งเพลง “แอ่วสาวชมสวน” ที่เป็นเพลงคู่ร้องโต้ตอบระหว่างฝ่ายชาย - หญิง ที่ฝ่ายหญิงจะ
เชื่อใจในค าพูดของฝ่ายชายต่อเมื่อมีการสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วดังว่า 
  ญ. เบื่อจะเชื่อในค าพร่ าไป 
  ช. พ่ีสัญญาต่อหน้าปู่เจ้าเขาไพร 
  ญ. แม้จริงดังค าพ่ีให้ หัวใจน้องคงสุขสันต์19  
 

ความทุกข์ใจในการที่รักไม่สมหวัง หรือความรักที่มีการพลัดพรากจากกัน ท าให้บางบทเพลง
แสดงให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามจะสมหวังในรัก
ถึงแม้จะเป็นความสมหวังใน “ชาติหน้า” ด้วยการสวดมนต์อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตามเนื้อร้องท่อนหนึ่ง
ของเพลง “ดอนทรายครวญ” 

ในชาตินี้สองเราไม่มีวาสนามาเคียงคู่กัน 
  ทุกคืนทุกวันขอพรพระอธิษฐานพบกันชาติหน้า 
  แว่วความรักเรียกหาจากดอนทรายเหมือนใจจะขาด20  

                                                           
18 สมศักดิ์ เทพานนท์ และเอื้อ สุนทรสนาน.“หงส์กับกา”. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2561.  
จาก http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=594. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
19 อนุสรณ์สุนทราภรณ์ครบรอบ30ปี,(ไม่ปรากฏส านักพิมพ์และปีท่ีพิมพ์), น.214. 
20 เรื่องเดียวกัน, น.129. 
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เป็นที่น่าสังเกตว่าความเชื่ออันปรากฏในเพลงสุนทราภรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรักนั้น บท
เพลงจ านวนไม่น้อยผูกพันอยู่กับความเชื่อทางพุทธศาสนา และสิ่งเหนือธรรมชาติต่างไม่ว่าจะเป็นเทพ 
พรหม หรือ ความรักที่ถูก “ลิขิต” ไว้แล้ว ซึ่งมีลักษณะที่ค่อนข้างขัดแย้งกับสภาพบริบททางสังคมใน
ขณะนั้น ซึ่งเข้าใจได้ว่าการประพันธ์เนื้อหาในบทเพลงสุนทราภรณ์ส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมากจาก
วรรณคดีไทยซึ่งอิงอยู่กับโลกทัศน์ทางพุทธศาสนารวมทั้งรูปแบบการใช้ค าราชาศัพท์ที่ใช้กันในหมู่ชน
ชั้นสูง นอกจากนี้งานศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเกี่ยวกับเพลงสุนทราภรณ์ที่ผ่านมาซึ่งมีจ านวนไม่มาก
นักส่วนใหญ่เป็นงานที่เน้นเสนอในด้านสาเหตุของความ “นิยม” ในเพลงสุนทราภรณ์ที่สัมพันธ์อยู่กับ 
การใช้ภาษาที่สละสลวย นักร้องถ่ายทอดอารมณ์ และท่าทางในการร้องได้เหมาะสม การบรรเลงดนตรี
ไพเราะแม่นย า เช่น งานของ พิชญ์สินี บ ารุงนคร21 อดุลย์ จันทะวงศ์22 งานบางชิ้นศึกษาโดยใช้ตัวบท
เพลงเป็นหลักในการวิเคราะห์โดยเน้นการศึกษาในด้าน การใช้ส านวน ภาพพจน์โดยเน้นคุณค่าด้าน
วรรณศิลป์เป็นหลัก เช่น งานของ วัชราภรณ์ อาจหาญ23 ก็มักอธิบายความรักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ในด้านความสัมพันธ์กับความเชื่อทางศาสนาอย่างไม่พิจารณาควบคู่ไปกับสภาพแวดล้อมของสังคมไทย
ร่วมสมัยนัก ดังนั้นการจะอธิบายถึง “ความรัก” ที่พบในบทเพลงสุนทราภรณ์ท้ังหมดนั้นเป็นเพลงที่อยู่
ภายใต้โลกทัศน์ หรือความเชื่อทางพุทธศาสนา และสิ่งเหนือธรรมชาติไปได้เสียทั้งหมด เนื่องจากมีบท
เพลงอีกจ านวนไม่น้อยที่ไม่ได้เน้นอิทธิพลของความเชื่อทางพุทธศาสนาที่อยู่เหนือความรัก แต่กลับให้
ภาพการเน้นความรักที่มาจากอารมณ์ความรู้สึก และความเหมาะสมกันเสียมากกว่า 
 
จำกเทพสู่มนุษย ์
 ความรักในรูปแบบของ “เทพลิขิต” นั้นมักเป็นความรักซึ่งมีลักษณะมั่นคงถาวร ไม่
เปลี่ยนแปลง หรือถูกก าหนดมาแล้วจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ ดังนั้นอารมณ์รักจึงต้องเกิดจากการลิขิต 
และก าหนดให้ชาย และหญิงมาเป็นคู่กันโดยไม่จ าเป็นว่าต้องรักกัน หรือศึกษาเรียนรู้ดูใจกันและกันมา
ก่อนหรือไม่ แต่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2460 เป็นต้นมา ความสัมพันธ์ทาง
อารมณ์รักของผู้คน คงไม่สามารถวางอยู่บนเงื่อนไขของเพียงแค่การถูก “ลิขิต” ให้รักกันเพียงอย่าง
เดียวได้ ถึงแม้ความรักจะถูกลิขิตไว้โดยพระพรหมก็ยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจในมั่นคงของความรัก
                                                           
21 พิชญ์สินี บ ารุงนคร. ลักษณะความเป็นอมตะของเพลงสุนทราภรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาการ
สื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 2543. 
22 อดุลย์ จันทะวงศ์. ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมเพลงสุนทราภรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขานิเทศ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2551. 
23 วัชราภรณ์ อาจหาญ. การศึกษาวิเคราะห์บทเพลงไทยสากลของสุนทราภรณ์. วิทยานิพนธ์ปริญญาอักษรศาสตร์
มหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์. 2535. 
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ได้เพียงพอ ต้องมีความเข้าใจ และรู้ใจของทั้งสองฝ่ายประกอบด้วย ดังเนื้อเพลงตอนหนึ่งของเพลง “พร
พรหม” ว่า 
  ญ. น้องกลัวนักรักเราจักเศร้าอาวรณ์ 
  น้องกลัวรักมาพาซ่อน  พ่ีก็ซ่อนดวงใจภิรมย์ 
  ช. โอ้พุ่มพวงช่างหวงกระไร  เจ้าจักให้ใครชม 
  ขอพ่ีภิรมย์ชื่นชมสมใจ 
  ญ. น้องรักพี่ศรีใจปอง  แม้รักน้องต้องเหลือเยื่อใย 
  ต่างรู้ใจกันรู้ผูกพันกันไป  อย่าได้ร้างจางใจ  สมดังที่ได้พรพรหม24 
 

นอกจากนี้หากพิจารณาให้ดีก็จะเห็นว่าเนื้อเพลงในท่อนที่เน้นไว้ จะพบว่าแม้จะให้
ความส าคัญกับรักที่มีลักษณะ “เทพลิขิต” แต่ในเนื้อเพลงก็ได้ให้ความส าคัญกับความรักในเชิง
ประจักษ์ และอารมณ์ความรู้สึกที่เน้น ความรัก ความผูกพัน ความเข้าใจซึ่งกันและกันของคู่รัก ที่มี
ความส าคัญไม่แพ้รักที่ถูกลิขิตจากสิ่งเหนือธรรมชาติ 
 เพลง “ขอให้เหมือนเดิม” ซึ่งถูกแต่งโดย ครูพรพิรุณ ซึ่งมีผลงานเพลงกับวงดนตรีสุนทราภรณ์
ในช่วง พ.ศ.2502 - 250425 ได้ถูกยกให้เป็นเพลง “ฮิตติดลม” มากที่สุด เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจน
เนื้อเพลงแสดงให้เห็นอารมณ์ความรักได้อย่างชัดเจน และเป็นความรักท่ีไม่มีความเชื่อในสิ่งเหนือ
ธรรมชาต ิหรือความเชื่อทางพุทธศาสนาเข้ามาก ากับ หรือเกี่ยวข้องด้วย  
  ก่อนจากกัน คืนนั้นสองเรา  แนบซบเนา  เคล้าคลอพ้อพลอดพิรมย์ 
  หวานล  าบ าเรอ  เธอให้ชิดชม ฉันกอดเล้าโลม  ชื่นใจ 
  จูบแก้มนวล  ช่างยวนเย้าตรึง จิตคะนึง  ถึงวันรักซ่านฤทัย 
  หอมหอมนวลปราง  มิสร่างหายไป ถึงห่างแสนไกล  ยังติดเตือนหัวใจมิเลือน26  
 

เนื้อเพลง “ขอให้เหมือนเดิม” แสดงให้เห็นถึงการพบกันหลังจากการจากกันของคู่รักทั้งสอง 
ที่ถึงแม้จะอยู่ห่างไกลกันแต่ก็มีความรักเป็นสิ่งคอยย้ าเตือนให้นึกถึงความสัมพันธ์ และเน้นถึงอารมณ์
ความรู้สึกของบุคคลทั้งสอง ซึ่งเป็นความรักษ์ในเชิงประจักษ์ที่ถูกแสดงออกมาผ่านการแสดงออกทาง
ร่างกายของทั้งคู่ แสดงให้เห็นความส าคัญของอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งสองมีให้กันอย่างลึกซึ้ง 

                                                           
24 เรื่องเดียวกัน, น.217. 
25 ศรี อยุธยา และเอือ้ สุนทรสนาน. ดุริยกวีสี่แผ่นดิน. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2537, น.114. 
26 เรื่องเดียวกัน, น.115. 
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [277] 

ความ “มั่นคง” และความ “ยั่งยืน” ของความรักนั้น ก็มิได้ขึ้นอยู่กับสิ่งเหนือธรรมชาติ หรือ
การสร้างบุญร่วมกันมาในอดีตชาติตามคติพุทธศาสนา แต่ความ “ยั่งยืน” ของความรักนั้นขึ้นอยู่กับ 
“จิตใจ” ที่ตั้งมั่นและแน่วแน่ซื่อตรงต่อบุคคลอันเป็นที่รัก ท าให้ความรักนั้นมิได้จืดจางลงไปดั่งเนื้อ
เพลง “หนึ่งน้องนางเดียว” 
  ขอฝากดวงใจ  มอบไว้เพียงนางเดียว   

ใจรักแต่น้องเฝ้าปองภิรมย์   
  ขอชิดชมด้วยใจแน่นเหนียว    

รักแท้แน่เทียว  รักเดียวไม่ขอห่างไกล27  
 

การเลิกรากันของคู่รักก็ไม่ได้เกิดจากการลิขิตให้ทั้งสองฝ่ายต้องแยกจากกัน แต่เป็นเพราะ
ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกของทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงที่มีให้แก่กัน ภายใต้ความไม่
แน่นอนของความรักหรือทั้งสองฝ่ายอาจไม่ได้รักกันจริง ตามเนื้อเพลง “กังหันต้องลม” 
  วันนี้อาจเลิกรักกัน รุ่งอีกวันอาจรักใหม่ 
  รักกันแล้วจืดจางไป  ต่างก็ไม่รักกันจริง28  
 

เพลง “แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุดซา” แสดงให้เห็นถึงความรักที่มาจากการ “เลือก” คู่รักที่มาก
จากความเหมาะสมที่เน้นในด้านของความรู้สึกที่มาจากหัวใจดั่งเนื้อความที่ว่า 
  จงเลือกคู่อยู่หาคู่ให้สม มีทั้งเมืองเรื่องชู้ชม 
  ใจส าคัญกว่าสังคมหากว่าดีก็สมใจคอย29  
 

ความรักท่ีปรากฏในเพลงสุนทราภรณ์ดังได้ยกตัวอย่างมาข้างต้นแล้วนั้นถึงแม้ว่าจะยังคง
รักษาเอกลักษณ์บางประการที่สืบทอดมาจากวรรณคดีไทยโดยเฉพาะโลกทัศน์ทางพุทธศาสนา และ
ความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติว่ามีอ านาจในการลิขิตความเป็นไปของชีวิตมนุษย์แม้กระทั่งเรื่องความ
รัก แต่ในบริบทสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในด้านการสร้างความเป็นสมัยใหม่ในด้านสังคม และ
เศรษฐกิจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้เพลงสุนทราภรณ์ มีลักษณะที่เป็นจุดเริ่มต้นในของการ “เปลี่ยนผ่าน” 

                                                           
27 สมศักดิ์ เทพานนท์ และเอื้อ สุนทรสนาน. “หนึ่งน้องนางเดียว”. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2561. 
 จากhttp://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=225 (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
28 ที่ระลึก 30 ปีวงดนตรีสุนทราภรณ์ รวมเพลงอมตะ 1. กรุงเทพฯ: ป.พิศนาคะการพิมพ,์ 2512, น.30. 
29 ที่ระลึก 30 ปีวงดนตรสีุนทราภรณ์ รวมเพลงอมตะ 1. กรุงเทพฯ: ป.พศินาคะการพมิพ,์ 2512, น.200. 
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ที่ความเชื่อทางศาสนาแบบเก่าที่ปรากฏในเนื้อเพลง ค่อยๆ เปลี่ยนไปพร้อมกับการให้ความส าคัญกับ
ความรักที่เน้นอารมณ์ความรู้สึก ความยั่งยืนของคู่รักนั้นอาจไม่เกี่ยวกับบุญ - กรรม ท ามาในอดีตชาติ
แต่เกิดจากความรักความเห็นอกเห็นใจของกันและกัน และความซื่อสัตย์ที่มีให้กันในชาตินี้ ความเชื่อ
ในเรื่องของความรักที่เกิดจาก “พรหมลิขิต” อาจไม่ถูกปฏิเสธได้โดยสิ้นเชิงแต่เมื่อความสัมพันธ์ของ
ชาย - หญิง มีลักษณะเปิดกว้าง และหลากหลายรวมทั้งมีเงื่อนไขที่ซับซ้อนในการ “เลือก” คู่รักมากขึ้น 
ความเชื่อในอ านาจลิขิต และความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทเพลงจึงค่อยๆ ลดบทบาทลง 
ภายหลังเมื่อเพลงสุนทราภรณ์เสื่อมความนิยมลงไปแล้วความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในบทเพลง 
“ลูกกรุง” ในยุคต่อๆ มาจึงลดน้อยลงเรื่อยๆ และหายไปอย่างสิ้นเชิงจากรสนิยมการบริโภคดนตรีของ
ชนชั้นกลางในปัจจุบัน 
 
ภำพสะท้อน “ควำมรัก” และ “ชีวิต” ชนชั้นกลำงในเมืองกรุง 
 ชนชั้นกลางมีวิถีชีวิตที่สัมพันธ์กับความเป็นสังคมเมืองหลวง การประกอบอาชีพการงานอยู่ใน
สังคมเมือง และภาพการท างานอย่างหามรุ่งหามค่ า สภาพการท างานของชนชั้นกลางนั้นปรากฏในเนื้อ
ร้องของเพลง “หนีไม่พ้น” ที่แม้เนื้อเพลงจะต้องการเสนอภาพการแง่งอนกันของคู่หญิง - ชาย แต่ก็ได้
ให้ภาพความ “ยุ่งเหยิง” ในชีวิตการท างานของชนชั้นกลางที่ชีวิตต้องขลุกอยู่กับการท างานจนกลับ
บ้านดึกดื่นรวมทั้งชีวิตที่ท างานอยู่ภายใต้ค าสั่งของเจ้านาย 
  ญ. อ่อเย็นวันวานเลิกงานแล้วหลบไปไหน 
  ท าอะไรกลับมาถึงบ้านตีสี่ 
  ช 1. โธ่งำนมันรุมสุมมีมำกมำยเต็มท ี
  ต้องตรวจบัญชีงบดุลค้ำงปีบวกลบคูณหำร 
  ช 2. แหมเจอพอดีสวัสดีครับนี่จดหมาย 
  ช 1. เอ้ามาท าไมละเนี่ย 
  ช 2. เจ้านายใช้มาเชิญอ่าน 
  เป็นอะไรหรือจึงไม่ไปท างาน 
  ตั้งสิบกว่ำวันเสียงำนเสียกำรเชิญชี้แจงไป30  
 

                                                           
30 สมศักดิ์ เทพานนท์ และเอื้อ สุนทรสนาน.“หนีไม่พ้น”. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2561  
จาก http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=572. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
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ด้วยลักษณะความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในตัวเมืองกรุงเทพฯ ก่อให้เกิดความเป็นสมัยใหม่
มากขึ้น ทั้งในด้านวัตถุและด้านวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมที่เปิดกว้างมากข้ึน ดั่งเนื้อเพลง “กรุงเทพ
ราตรี” ที่บรรยายสภาพความเป็นสังคมเมือง และความงดงามของตัวเมืองกรุงเทพมหานครในยามค่ า
คืนเอาไว้ 
  ช. เที่ยวดูเล่นพอเห็นอาคาร 
  ญ. ฮัม.... 
  ช. เหมือนดังวิมานสถานเทวา 
  ญ. เหมือนดังวิมานสถานเทวา 
  ช. ทั้งยานพาหนะละลานตา 
  ญ. งามแสนงามเหมาะสมญา 
  ช. เหมือนเทพสร้างมาจึงงามวิไล 
  ญ. ราชด าเนินน่าเดินเพลิดเพลิน เรียบร้อยพราวพรรณ31   
 

ความงามของตัวเมืองรวมทั้งความทันสมัยท าให้ลักษณะทางกายภาพของตัวเมืองกรุงเทพนั้น
เต็มไปด้วยตึกรามบ้านช่อง ร้านค้า ถนนหนทางซึ่งเต็มไปด้วยรถรา รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยว หรือสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจจ านวนมาก สถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ ภายในตัวเมืองนั้นมีพ้ืนที่ผ่อน
คลายความตึงเครียดด้วยการฟังดนตรี และเป็นสถานที่พบปะผู้คนมากหน้าหลายตา สามารถหาความ
ส าราญได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังเป็นสถานที่ซึ่งคู่รักสามารถมาหาความส าราญกันได้จาก
สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ ที่ถูกบรรยายแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองกรุงในอีกท่อนหนึ่งของเพลง 
“กรุงเทพราตรี” 
  ช. ทั้งหญิงและชายแต่งกายสวยดี 
  ญ. แหล่งเที่ยวหย่อนใจทั่วไป หลากหลายรายเรียง 
  ช. หญิงชายเคล้าเคียงเพลินเสียงดนตรี 
  ญ. ทุกคืนเสียงเพลง ครื นเครงเพราะดี 
  ช. สวนลุมพินีเขาดินวนา32  

                                                           
31 แก้ว อัจฉริยะกุล และเอื้อ สุนทรสนาน. “กรุงเทพราตรี”. สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561  
จาก http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=25. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
32 แก้ว อัจฉริยะกุล และเอื้อ สุนทรสนาน. “กรุงเทพราตรี”.สืบค้นเมื่อ 19 มิถุนายน 2561.  
จากhttp://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=25. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
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สถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่เกิดขึ้นจ านวนมากนี้ เปิดโอกาสให้ให้ชาย - หญิงท าความรู้จักกัน 
ดังนั้นการจีบกันของคู่ชายหญิงนั้นไม่จ าเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน เพียงแต่เมื่อพบแล้วต้องตาต้องใจก็
สามารถเข้าไปท าความรู้จักได้ รวมไปถึงสานความสัมพันธ์ต่อไปในการท ากิจกรรมต่างๆ ดั่งเนื้อเพลง 
“จุดไต้ต าตอ” แสดงให้เห็นถึง การจีบกันโดยไม่ได้รู้จักกันมาก่อน และสะท้อนถึงวัฒนธรรมในการ 
“ออกเดท” (ถึงแม้ในความเป็นจะเป็นการตามตื๊อของฝ่ายชายเสียมากกว่า) ของกลุ่มชนชั้นกลางซึ่งมี
กิจกรรมในการใช้เวลาว่างในการซื้อของกระจุกกระจิก เช่น เสื้อผ้า รองเท้า หรือหาความบันเทิงด้วย
การชมภาพยนตร์ ดั่งเนื้อความว่า 

ช. พบพอดีนี่เธอจะไปแห่งไหน  จะไปที่หนใดตัวผมใคร่จะติดตามครับ 
  ญ. แปลกจริงเออพบเธอเป็นต้องลวนลาม  อยากจะติดตามฉันไปที่แห่งใด 
  ช. เห็นเธอเดินคนเดียวจะเปลี่ยวอุรา  หากซื้อข้าวของมา  ผมคิดว่าจะช่วยถือให้ 
  ญ. ฉันตั งใจคิดว่าจะไปซื อของ  จะไปเที่ยวซื อทอง  ซื อทองรูปพรรณ 
  ช. ส่วนตัวผมขอรออยู่ข้างนอกนั้น  เจ้าของร้านไม่ถูกกัน  เพราะเรื่องมันมีมากมาย 
  ญ. งั นเร็วไวตั งใจจะไปดูหนัง 
  ช. แหมออกจะเบื่อเสียจัง  เพราะเคยไปนั่งแล้วตามันลาย 
  ญ. จะไปหาซื อผ้ากันอีกมากมาย 
  ช. เบียดคนร้อนแทบตาย  ขออย่ากรายไปดู 
  ญ. ฉันจะดูรองเท้าสักครู่ดีไหม 
  ช. เชื่อพ่ีเถิดขวัญใจไม่มีไสตล์แปลกหรูเลย 
 

นอกจากการท่องเที่ยวหาความบันเทิงของคู่หนุ่มสาวในเมืองหลวงแล้ว การ “ออกเดท” หรือ
การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดยังเป็นรสนิยมของกลุ่มชนชั้นกลางในสังคมไทยที่ต้องการ
บรรยากาศใหม่ๆ นอกตัวเมืองกรุง 

ค่านิยมในการ “ออกเดท” ของชนชั้นกลางไทยนั้นมิได้จ ากัดอยู่เฉพาะตัวเมืองหลวง การไป
เที่ยว หรือการออกจากเมืองตัวเมืองกรุงไป “ตากอากาศ” ในต่างจังหวัดที่ยังอุดมสมบูรณ์ด้วย
ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่า หรือทะเล ก็เป็นค่านิยมที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างพ้ืนที่กับ
อารมณ์ความรักของเหล่าชนชั้นกลางที่เบื่อชีวิตแออัดในเมืองกรุง และความต้องการสภาพบรรยากาศ
ที่เหมาะแก่การเพ่ิมอารมณ์รัก การไป “ออกเดท” ของคู่รักนั้นปรากฏให้เห็นดังความในเนื้อเพลง “ไป
ตากอากาศ” ที่ท าให้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของเหล่าคนชนชั้นกลางในเมืองกรุง 
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  ช. อ้อ … จะไปรับลมหน้าร้อน  แม้นอยากจรพ่ีชายนั้น  จะพาไป 
  ญ. คุณคะ  ช่างใจดียิ่งนัก  น้องปลื้มนักเพราะคุณนั้น  เอาใจใส่ 
  แต่จะพาน้องไปเที่ยวไหน น้องอยากไปทะเล ขอพ่ีพาน้องจร 

ช. อย่าไปเลยหนา  ทะเลหน้านี้ไม่น่าจะจร  ด้วยแมงกะชอน 
เอ๊ย ... แมงกะพรุนนั้นมันช่างมาก ... เหลือ 
ญ. คุณคะ .. เมื่อมันเป็นเช่นนี้ แล้วก็ดีเพราะไปทุกปีน่าเบื่อ 
พี่ต้องพาน้องไปเที่ยวเหนือ  แวะตากลมลองเรือ  และเที่ยวชมพฤกษ์ไพร33  

 
พฤติกรรมการไปท่องเที่ยวเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของชนชั้นกลางอย่างเห็นได้ชัด ชน

ชั้นกลาง ซึ่งมีมาตรฐานชีวิตที่ดีจากอาชีพการงาน และรายได้ รวมทั้งความต้องการใช้ชีวิตอย่างมี
รสนิยมแบบชนชั้นสูงในอดีต34 นอกจากนี้การขยายตัวของเส้นทางคมนาคมทั้งทางรถไฟ และทางถนน 
ท าให้ประชาชนมีทางเลือกในการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น35  

ความสัมพันธ์ของคู่รักมีลักษณะเปิดเผยมากขึ้นในพ้ืนที่สาธารณะของสังคมน ามาซึ่งการ
แสดงออกในด้านความรู้สึกรักของคู่ชาย - หญิง นั้นมิจ าเป็นต้องถูกแสดงออกจากฝ่ายชายเท่านั้น ใน
สภาพของสังคมที่ทั้งฝ่ายชาย และฝ่ายหญิงมีลักษณะความรักที่อยู่ภายใต้ความ “เหมาะสม” ภายใต้
ความรู้สึกนึกคิด และปัจจัยทางสังคมต่างๆ ด้วยสังคมที่เปิดกว้างในเรื่องความสัมพันธ์ทางเพศท่ีมาก
ขึ้นจึงท าให้มีโอกาสที่จะ “เลือก” จะรักและมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึกถูกสะท้อน
ผ่าน “อากัปกิริยา” ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงไม่จ าเป็นว่าฝ่ายที่จะต้องแสดงความรู้สึกผ่าน “อากัปกิริยา” 
จะต้องถูกแสดงออกจากฝ่ายชายเพียงฝ่ายเดียว แต่ฝ่ายหญิงก็สามารถแสดงออก (หรืออาจเป็นการ 
“ยั่ว” ก็เป็นได้) ได้โดยมิเกิดอาการ “ประหม่า” หรือ “เขินอาย” เท่าใดนักส าหรับสังคมที่เปิดเสรีภาพ
มากขึ้นในการแสดงออกทางความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย ซ้ าในบางกรณีฝ่ายหญิงยังแสดงออกได้ไม่แพ้
ฝ่ายชายนักเมื่อเกิดอารมณ์รักขึ้น ดังท่อนแรกของเนื้อเพลง “พรานล่อเนื้อ” 
  เจ้ายักคิ้วให้พี…่.เจ้ายิ้มในทีเหมอืนเจ้าจะมีรักอารมณ ์
  ยั่วเรียมให้เหงามิใช่เจ้าชื่นชม อกเรียมก็ตรมๆเพราะคมตาเจ้า36  
                                                           
33 สมพงษ์ ทิพยกลิ่น. “ไปตากอากาศ”. สืบค้นเมื่อ 27 เมษายน 2561.  
จาก http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=862. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
34 ปิ่นเพชร จ าปา. “วัฒนธรรมการท่องเที่ยวของคนไทย พ.ศ.2394 - 2544”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 
สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545, น.145. 
35 เรื่องเดียวกัน, น.122. 
36 อนุสรณ์สุนทราภรณ์ครบรอบ 30 ปี. (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์และปีท่ีพิมพ์), น.56 - 57. 
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สภาพการณ์ของสังคมไทยที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางเศรษฐกิจระหว่างช่วง “ทุนนิยมขุน
นาง” ไปจนถึงยุค “พัฒนา” หรือในช่วงทศวรรษ 2490 เรื่อยมาจนกระทั่ง ทศวรรษ 2500 การขยายตวั
ของระบบเศรษฐกิจทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศ และการ “ปรับตัว” ของกลุ่ม
ทุนจีน รวมทั้งการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังส่งผลให้กิจการของเอกชนขยายตัวกว้างตามไปด้วย37 ความ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ชนชั้นกลางระดับกลางและระดับล่างกลายเป็นส่วน
ส าคัญของสังคมกรุงเทพฯ มีรายได้และการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือการด ารงชีวิต ก าลังซื้อของคนกลุ่มนี้จึง
ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของตลาดในการผลิต38 ระบบเศรษฐกิจที่ขยายตัวนี้ส่งผลกระทบไม่น้อย
ต่อวิถีชีวิตของชนชั้นกลาง สถานะทางการเงินเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินชีวิต เงินคือปัจจัยหลักของ
สร้างสถานะหรือ “หน้าตา” ในสังคม ความยากจนไม่เพียงแต่สร้างความยากล าบากในการด าเนินชีวิต
แต่ยังถูกนินทาจากสังคมรอบข้าง เห็นได้จากเพลง “ยามจน” ที่ถึงแม้จะเป็นเพลงที่อยู่ในช่วงกลาง - 
ปลาย ของทศวรรษ 2480 ก็ตามแต่ก็ได้บรรยายสภาพของความล าบากของการขาดทุนทรัพย์ให้เห็นได้
เป็นอย่างด ี

เราเป็นคนแสนยากจนทนเศร้า อาภัพจริงเราคิดยิ่งเศร้าเหลือทน 
  มิตรที่ดีเมินหนีหน้าทุกคน  เพราะเรามันจนแสนจนผู้คนเขาเมินหน้า 
  โถจะนอนคนเข้ายังค่อนนินทา  ไม่ขอใครกินเลยนาไฉนนินทาพาตรม 
  มีเงินทองนับเป็นน้องเป็นพี่ ไปไหนก็มีมิตรไมตรีนิยม 
  นับเช่นคนกว้างขวางในสังคม หันหน้าพากันนิยมพูดชมทุกเวลา 
  เกียรติศักดิ์นี่คงวัดกันด้วยเงิน เม่ือเราจึงเขาจึงได้เมินเหินห่างร้างรา 
  หรือว่าคนนับถือพระเจ้าเงินตรา  ที่ไหนมีเงินน าพาที่นั้นบุญมามีเอง39  
 

จากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจรวมถึงการขยายตัวมากข้ึนของชนชั้นกลางที่ให้
ความส าคัญและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบ “เสรีนิยม” ส่งเสริมให้เกิดการค้าและ
บริการขึ้นอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นหนทางที่ เอ้ือให้คนกลุ่มนี้มีความมั่นคงในชีวิตและมี

                                                           
37 ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว. “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงการ
รัฐประหาร พ.ศ.2500”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552,  
น.65 - 66. 
38 เรื่องเดียวกัน, น.76. 
39 อนุสรณ์สุนมทราภรณ์ครบรอบ 30 ปี. (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์และปีท่ีพิมพ์), น.52. 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [283] 

ความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ40 รวมไปถึงรายได้เพ่ิมข้ึนซึ่งน าไปสู่การบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย
ต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตก็มีความส าคัญอย่างมากในการ
ด าเนินชีวิตอาทิ เช่น รถยนต์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นยานพาหนะส าคัญในการด าเนินชีวิตและแสดงถึงสถานะ
ทางสังคมของตัวผู้เป็นเจ้าของดั่งเช่นเนื้อความในเพลง “ชื่นใจยามยาก” ที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความ
ล าบากของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงจากสถานะคนร่ ารวยกลายเป็นคนจนไป 
  ช. ชื่นหัวใจของพ่ี รถยนต์เคยขี่กลับต้องเป็นหนี้ความจน 
  ญ. คุณคิดจนเป็นกังวล ถึงเดินเรานี้คือคนมิควรบ่นเลยนะยอดใจ 
  ช. อกเอยจากฟ้าสู่ดิน ซ้ าคนเค้าหมิ่นให้ได้ยินร่ าไป41  
 

การด าเนินชีวิตของชนชั้นกลางที่สัมพันธ์กับการขยายตัวระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และมี
ลักษณะของการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย สภาพสังคมเปลี่ยนไปทางที่เปิดกว้างในด้านความสัมพันธ์ของ
ปัจเจกบุคคล ให้ความส าคัญกับความส าเร็จในชีวิตปัจจุบัน ท าให้ความรักของชนชั้นกลางที่ปรากฏใน
บทเพลงสุนทราภรณ์สะท้อนให้เห็นอารมณ์ “ความรัก” ของชนชั้นกลางซึ่งเน้น “อารมณ์” และ 
“ความเหมาะสม” ของปัจเจกบุคคลในขณะเดียวกันก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสถานะทางสังคมและ
สถานะทางทรัพย์สิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบสนองอารมณ์รักของชนชั้นกลาง อย่างไรก็ดีความรักของชนชั้น
กลางในเมืองกรุงมีลักษณะที่แตกต่างกับความรักของชาวชนบทอย่างเห็นได้ชัดในบทเพลงสุนทราภรณ์  
 
ควำมรักคู่ตรงข้ำมระหว่ำง “เมืองหลวง” และ “ชนบท” 
 บทเพลงสุนทราภรณ์นอกจากจะให้ภาพความรักของชนชั้นกลางที่มีชีวิตอยู่ในเมืองกรุงแล้ว 
ยังให้ภาพของความรัก และวิถีชีวิตของคนชนบทไว้อย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะชีวิตของชาวนาชาวไร่ที่
ชีวิตยังคงผูกพันอยู่กับวิถีชีวิตสมถะและการท าเกษตรกรรม ท าให้ภาพลักษณ์ของชนบทในบทเพลง 
สุนทราภรณ์เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยความสุขดังเนื้อเพลง “ชาวทุ่ง” ที่เนื้อความว่า 

บ้านนาเรานี้  แสนสุขีดียิ่ง 
  ผองเรารักและพักพิง ฝันอิงชีวิตจริงนิจจา42  
 
                                                           
40 ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว, “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงการ
รัฐประหาร พ.ศ.2500”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552, น.68. 
41 เอื้อ สุนทรสนาน. “ช่ืนใจยามยาก”. สืบค้นเมื่อ 18 มิถุนายน 2561.จากhttp://www.websuntaraporn.com/ 
suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=947. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
42 อนุสรณ์สุนทราภรณ์ครบรอบ 30 ปี. (ไม่ปรากฏส านักพิมพ์และปีท่ีพิมพ์), น.456. 
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ไม่เพียงแต่สร้างภาพลักษณ์ชนบทเป็นสังคมสงบสุขและมีแต่ความสุข ในเพลงเดียวกันนี้ยังให้
ภาพลักษณ์ของสังคมเมืองกรุงฯ ในลักษณะคู่ตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง สังคมเมืองกรุงที่มีลักษณะสังคม 
“อุตสาหกรรม” ที่เต็มไปด้วยอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ และเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยแสงสีและพิษภัย 
  พวกเราทั้งหลาย   มิตรสหายชาวทุ่ง 
  คร้านคอยพบเห็นกรุง  รู้เพียงกรุงนั้นยุงคลุ้งไป 
  ฝุ่นกรุงฟุ้งเฟ้อ   สังคมเพ้อเป็นไข ้
  แสงสีมีพิษภัย   หาลมหายใจไม่มี 
  อยู่นาประสาเขาเรา  ไร้ของมอมเมาเคล้าคลุกคลี 
  อยู่เมืองสวรรค์นั้นซี  มีแต่ที่พิกลพิการ 
  ……………………..   เซ้าซี้ยียวนล้วนหลอกลวง 
  หลอกไปเมืองโก๋โบ๋กลวง  ชมดาวร่วงหล้าฟ้ากรุง 
  พวกเราทั้งหลาย   มิตรสหายชาวทุ่ง 
  คร้านจนคร้ามพานพบกรุง   เพราะกลัวโดนพยุงกลับมา43  
 

ชีวิตที่ท าการเกษตรกรรมของชาวชนบทได้ถูกถ่ายทอดมาอย่างชัดเจนในบทเพลง “บ้านนา” 
ที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตอาหารการกิน และความรักของคนชนบทจากการหยอกเย้าของหนุ่มสาวได้อย่าง
ชัดเจน  
  ช. จากนากลับมาถึงบ้าน  แม้จะเหน็ดเหนื่อยงาน  เจอะเจ้าก็หาย    

ญ. อุ๊ยดูซิหนาช่างไม่เห็นอาย 
  ช. หอมผิวกายเจ้าดังหอมบัว 

ญ. อุ๊ยควายมันยั่ว 
  ช. น้องอย่ามัวไปอาย 

ญ. อย่ามาหมายเพราะควายมันมอง 
ญ. ท่าทางพี่คงหิวข้าว  น้องแกงถั่วฝักยาวน  าพริกมะขาม 
ช. บ๊ะดีซิน้องต้องกินหลายชาม 

  ญ. มะเขืองามจิ้มกับหลนปลา  
ช. แหมท าเข้าท่ายกเข้ามาไวๆ 

  ญ. ไม่รอช้ายกมาทันใด  
                                                           
43 เรื่องเดียวกัน, หน้าเดียวกัน. 
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ช. ช่างดีนักรักเพียงดวงใจ 
  (พร้อม) นั่งร่วมกินกันไป  เช่นประสาชาวนา44  

 
ความรักของสังคมชนบทหรือสังคมชาวนานั้น ให้ภาพในเชิงลบแก่ความรักของคนในเมืองกรุง 

ความรักของคนเมืองกรุง กลายเป็นความรักที่ไม่มีความจริงใจต่อกัน ดังบทตอบโต้ของคู่รักหนุ่มสาวใน
เนื้อเพลง “บ้านนาราตรี” ที่แสดงให้เห็นความผิดแผกแตกต่างระหว่างความรักของคนชนบทกับความ
รักของคนเมืองกรุง หรือคนบางกอก 
  ญ. หวานดังว่าวิมานท้องนาป่าไพร 
  ช. ผิดบางกอกหลอกลวงหลอนใจ จะมีใครรักใครจริงนั่น 
  ญ. รักน้องหนา รักบ้านนาฟ้าดินถิ่นขวัญ 
  ช. บุญพ่ีพอขอรักทั้งนั้น  ขอผูกพันเพียงบ้านนา45  
 

ในช่วงทศวรรษ 2490 เป็นต้นมากรุงเทพฯ กลายเป็นศูนย์กลางทางความเจริญทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตของผู้คนที่มีความสะดวกสบาย การศึกษาและการแพทย์ที่มีความ
เจริญก้าวหน้ามากกว่าสังคมชนบทมากนัก เนื่องจากการขยายตัวของการค้าภายในที่เจริญมากขึ้น มีผู้
นิยมประกอบอาชีพการค้ามากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลและประชาชนให้ความส าคัญกับการศึกษา รวมทั้ง
ด้านอาชีวะ ท าให้เกิดการขยายตัวทั้งในด้านประชากรที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพที่
หลากหลาย46 ด้วยเหตุนี้ท าให้มีชาวชนบทและแรงงานระดับล่างจากภูมิภาคต่างๆ จ านวนไม่น้อย
อพยพเข้ามาเพ่ือต้องการแสวงหาโอกาสเพ่ือความก้าวหน้า และชีวิตที่สะดวกสบายกว่าในชนบท47 ท า
ให้คนเหล่านี้เป็นคนกลุ่มใหม่ในสังคมกรุงเทพฯ ที่มีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมแตกต่างจากคนในสังคม
กรุงเทพฯ แต่เดิม48 ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมระหว่างชาวชนบทที่ใช้ชวีิตอยู่กับชีวติสมถะ
และสังคมที่ยังมีลักษณะ “หมู่บ้าน” ที่เน้นความกลมเกลียวกันของผู้คนในชุมชนเดียวกันภายใต้วิถี
ชีวิตแบบเกษตรกรรม เมื่อต้องมาพบกับสังคมเมืองกรุงที่มีลักษณะความเป็น “ปัจเจก” สูง การใช้ชีวิต

                                                           
44 เรื่องเดียวกัน, น.208 - 209. 
45 ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ และเอื้อ สุนทรสนาน,“บ้านนาราตรี”. สืบค้นเมื่อ 23 เมษายน 2561.  
จาก http://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=779. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 
46 ณัฎฐพงษ์ สกุลเลี่ยว. “ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมกับการเมืองไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงการ
รัฐประหาร พ.ศ.2550”. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552, น.71 - 75. 
47 เรื่องเดียวกัน, น.74 - 75. 
48 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550, น.204. 
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ที่หรูหราและฟุ่มเฟือยของชนชั้นกลาง ในสายตาของคนชนบทผู้ไม่เคยพบแสงสีในเมืองกรุง รวมทั้ง
อารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างกัน น ามาซึ่งความเจ็บช้ าของหญิงสาวชนบทผู้เคยพบกับความเจ็บปวดที่
ได้รับจากสังคมเมืองกรุงมาแล้ว ดังเนื้อเพลง “บางกอกลาที” ที่ถึงแม้ว่าผู้แต่งจะแต่งขึ้นเพ่ือ
จุดประสงค์ที่จะล้อกับเพลง “กรุงเทพราตรี” ซึ่งบรรยายให้เห็นความเจริญและความงดงามของ
กรุงเทพฯ ก็ตามแต่เพลง “บางกอกลาที” สะท้อนให้เห็นชีวิตของหญิงสาวชาวชนบทที่ไม่สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสังคมเมืองกรุงได้ จนสุดท้ายต้องซมซามกลับบ้านนาของตน 
  ญ. ที่บางกอกคนล้วนใจด า  

ช. มิควรหลงค าที่เขาลือเลย 
  ญ. ฉันยังหวั่นกลัวเพราะตัวเคย 
  ญ. พบมามากหลายน้ าใจมารคนท้องนาต้องมาพบพาน  ฉันจึงซมซามกลับไปท้องนา 
  ช. นอกเมืองในเมืองเรื่องคนไม่พ้นกัน  

ญ. สายใยสัมพันธ์จึงร้างจึงรา 
  ช. หญิงชายรักกันมักบั่นสัญญา 

ญ. ฉันคนท้องนามิเคยรู้ทัน49  
สังคมไทยในช่วงทศวรรษ 2500 นั้นเริ่มเข้าสู่ยุค “พัฒนา” ภายใต้การปกครองในระบอบเผดจ็

การของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ การพัฒนาชนบทให้มีความเจริญเป็นหนึ่งในนโยบายที่ส าคัญของ
รัฐบาลเพ่ือให้ผู้คนในชนบทพ้นจากวาทกรรม “โง่ จน เจ็บ” โครงการพัฒนาท้องถิ่นแห่งชาตินั้นถูกร่าง
ขึ้นใน พ.ศ.250250 ในสายตาของสังคมชนบทรัฐ คือ ผู้น าการพัฒนาเข้ามาสู่ชนบทไม่ว่าจะเป็น ถนน 
ไฟฟ้า การประปา การแพทย์ที่มีคุณภาพมากขึ้นแต่ส าหรับในแง่ของอารมณ์ความรู้สึกในด้านความรัก 
ความรักที่มาจากคนในเมืองหลวงยังคงเป็นความรักที่ไม่น่าไว้วางใจส าหรับคนในภูมิภาคอ่ืนๆ เท่าใด
นัก บทเพลงสุนทราภรณ์ให้ภาพของการเดินทางของฝ่ายชายออกจากเมืองกรุงเข้าสู่ภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศ เช่น ภาคอีสาน แล้วเกิดหลงรักกับผู้หญิงในท้องถิ่นนั้น ความรักที่เกิดขึ้นนั้นมักเป็นความรักที่
ต้องใช้เวลาพิสูจน์ และเป็นความรักที่เกิดจาการไม่เชื่อใจเป็นจุดเริ่มของต้นของความรัก หาใช่อารมณ์
รักที่เน้นอารมณ์รักในลักษณะพลอดรักแบบดูดดื่มของชนชั้นกลางในเมืองหลวงไม่ ดั่งเช่นเนื้อเพลง 
“แอ่วสาวอีสาน” ที่เปรียบความรักของชายที่มาจากเมืองกรุงประหนึ่ง “โจร” ทีคอยปล้นเอาความรู้สึก
ของฝ่ายหญิง 

 

                                                           
49 ศรี อยุธยา และเอื้อ สุนทรสนาน. ดุริยกวีสี่แผ่นดิน. กรุงเทพฯ: ดอกหญ้า, 2537, น.354. 
50 ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย.์ ก าเนิด “ประเทศไทย” ภายใต้เผด็จการ. กรุงเทพฯ: มติชน,2558, น.120. 
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  ญ. พ่ีนี้อยู่บางกอกไกล  ฮักง่ายน้ าใจแชเชือน 
  บ่ฮักจริงเหมือน  ค าเพ่ินเลือนเหมือนเดือนลาล่วง 
  ช. โอ้สาวเจ้าชาวอีสาน  ขอทานรักพ่ีสักหน่อย 
  พ่ีขอทานเจ้า  แกล้งเราสิมาให้หลงคอย 
  ญ. พ่ีนี้อยู่บางกอกโพ้น  เหมือนโจรหวังปล้นใจข้อย51  
 

เป็นที่น่าสงสัยว่าเพราะเหตุใดภาพลักษณ์ของสังคมในเมืองกรุงที่ปรากฏในเนื้อเพลงจึงมี
ลักษณะคู่ตรงข้ามกับความรักซ่ึงปรากฏในสังคมชนบท เมืองกรุงเปรียบเหมือนสถานที่ซึ่งผู้คนไม่มี
ความจริงใจให้แก่กันมีแต่ค าหลอกลวง เต็มไปด้วยแสงสีและสิ่งยั่วเย้าที่ชักน าไปสู่ความเสื่อม และคน
เมืองกรุงโดยเฉพาะผู้ชายไม่เป็นที่น่าไว้วางใจนักเพราะดีแต่ใช้วาจาหลอกล่อผู้หญิงไปทั่ว ทั้งๆ ที่ไม่ว่า
จะเป็นผู้แต่งเพลง และเหล่านักดนตรีในวงสุนทราภรณ์นั้นล้วนเกิดหรือไม่ก็ได้รับการศึกษาทั้งใน
ระดับประถม - อุดมศึกษา หรือระดับมหาวิทยาลัยในสงัคมเมืองกรุง และประกอบอาชีพใช้ชีวิตในเมือง
หลวง ท าให้มีความคุ้นเคยกับสภาพการด าเนินชีวิตของชนชั้นกลางในเมืองหลวงได้เป็นอย่างดี อาจ
เป็นไปได้ว่าผู้แต่งเพลงใช้อารมณ์ความรู้สึกนึกคิด หรือโลกทัศน์ของสังคมชนบทมาเป็น “มาตรฐาน” 
แต่เป็นสังคมชนบทใน “จินตนาการ” ในจินตนาการ หรือมโนทัศน์ของตนเอง ส าหรับการตัดสินสังคม
เมืองกรุงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย และความรักของชนชั้นกลางที่วางอยู่บนเงื่อนไข
ของ “ความเหมาะสม” ในแง่ต่างๆ ของชีวิตในลักษณะที่ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงสามารถ “เลือก” 
คู่ครองของตนเอง สภาพสังคมที่ เปิดกว้างมากขึ้นท าให้ชาย - หญิง มีความสัมพันธ์กันได้โดยไม่
จ าเป็นต้องผูกพันกับสภาพสังคมรอบข้างมากนักเนื่องจากลักษณะความเป็น “ปัจเจก” ที่มากขึ้น
รวมทั้งสามารถแสวงหาความรักลักษณะของการ “ไม่ถูกจ ากัดพ้ืนที”่ ของความสัมพันธ์ที่มากกว่าเพียง
แค่ในชุมชนของตัวเอง หรือชุมชนใกล้เคียง แต่ยังหมายถึงพ้ืนที่สาธารณะ หรือแหล่งบันเทิงเริงรมย์
รวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ความรักของชนชั้นกลางในเมืองกรุงจึงมีลักษณะ “รักที่เลือกได้” และ 
“รักที่ทิ้งง่าย” ซึ่งแตกต่างกับสังคมชนบทในภูมิภาคอ่ืนๆ ซึ่งมีบริบทสภาพทางสังคมที่แตกต่างออกไป
จากชีวิตรักในเมืองกรุง ความรักของสังคมชนบทจึงถือได้ว่าเป็นความรักใน “อุดมคติ” มีลักษณะเรียบ
ง่ายสมถะต่างกับความรัก และการใช้ชีวิตแบบฟุ่มเฟือยของชนชั้นกลางในเมืองกรุง 
 
 

                                                           
51 สมศักดิ์ เทพานนท์ และธนิต ผลประเสริฐ. “แอ่วสาวอีสาน”. สิบค้นเมื่อ  23 เมษายน 2561. 
จากhttp://www.websuntaraporn.com/suntaraporn/lyric/postlyric.asp?GID=1267. (ไม่ปรากฏวันเผยแพร่). 



“ความรักของชนช้ันกลางไทย” ในบทเพลงสุนทราภรณ์ พ.ศ.2482 - 2515 

[288]  บุญพิทักษ์  เสนีบุรพทิศ 

วิทยุ - โทรทัศน์ กับกำรเผยแพร่ควำมรักผ่ำนกำรบริโภคสื่อของชนชั้นกลำง 
 ความแพร่หลายของเทคโนโลยี หรือสื่อที่เผยแพร่ทั้งความบันเทิง และข่าวสารในสังคมไทยนัน้
เริ่มขยายตัวมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 2490 เป็นต้นมา “ละครวิทยุ” มีความนิยมมากขึ้นซึ่งแสดงให้เหน็
ถึงความนิยมและการแพร่หลายของสื่อวิทยุ เนื่องจากราคาที่ถูกลงของวิทยุมีราคาถูกกว่าช่วงที่ผ่านมา 
ผู้ที่สามารถซื้อหาได้จะนิยมมีวิทยุประจ าบ้าน วิทยุจึงแพร่หลายในคนทุกระดับ52 นอกจากนี้วิทยุยัง
เป็นส่วนหนึ่งในเผยแพร่อุดมการณ์ทางการเมืองทั้งที่เป็นภัยต่อรัฐ ดังเช่นการเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์ 
หรือแถลงการณ์นโยบายทางการเมืองของรัฐบาล  

ใน พ.ศ.2498 กรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดสถานีวิทยุโทรทัศน์แพร่ภาพขาวด า ไทยทีวีช่อง 4 
บางขุนพรหมขึ้น โดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นวงดนตรีวงแรกที่ได้ไปบรรเลงเพลงในพิธีเปิด
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ ฉะนั้น จึงยิ่งท าให้ชื่อเสียงของวงดนตรีสุนทราภรณ์โด่งดังมากขึ้น53 รายการ
ดนตรีที่ได้รับความนิยมของสถานีไทยโทรทัศน์ในยุคนั้น คือ รายการเพลงของคณะสุนทราภรณ์54 ซึ่ง
ถือเป็นหนึ่งในรายการที่เน้นในการให้ความบันเทิงแก่ผู้รับชมเป็นหลัก ความแพร่หลายของวิทยุและ
โทรทัศน์ ท าให้เกิดยุคสมัยทางดนตรีของวงดนตรีสุนทราภรณ์ขึ้นมาคือยุค “เพลงละครเวที - ละคร
วิทยุ พ.ศ.2489 - 2495” และ “เพลงยุควิทยุ พ.ศ.2496 - 2498” และ “เพลงยุคทีวี พ.ศ.2498 - 
2502” การก าหนดยุคสมัยของเพลงสุนทราภรณ์นี้สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของสื่อบันเทิงใน
สังคมไทย การเสพย์สื่อไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์แสดงให้เห็นถึงการที่สังคมไทยเริ่มมีลักษณะ 
“โลกานุวัตร” ทางด้านสื่อมวลชน และด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ลักษณะ “โลกานุวัตร” 
นี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของชนชั้นกลาง ที่ชนชั้นกลางสามารถเข้าถึงอย่างใกล้ชิดกว่าคนกลุ่มอ่ืนๆ ใน
สังคม ซึ่งความเปลี่ยนแปลงของศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของชนชั้นกลางไทยที่เปลี่ยนแปลงไป
เป็นผลที่มาจากกระแสโลกานุวัตรที่ชนชั้นกลางไทยเป็นหัวหอกอยู่นี่เอง55 เพลงสุนทราภรณ์ที่ถูก
ถ่ายทอดออกไปตามสื่อต่างๆ ทั้งทางรายการวิทยุและรายการโทรทัศน์ มีผลต่อการถ่ายทอดอารมณ์
ความรู้สึกหรือความรักและสร้างความ “นิยม” ให้กับผู้ฟัง ความรักที่ปรากฏในเพลงจึงเป็นความรักที่
ถูกถ่ายทอดโดยสัมพันธ์กับการขยายตัวของเทคโนโลยีด้านสื่อมวลชนที่ใกล้ชิดกับวิถีการบริโภคความ
บันเทิงของกลุ่มชนชั้นกลางในสังคมไทย รวมทั้งผลประโยชน์ในแง่ธุรกิจ 

                                                           
52 ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. วัฒนธรรมบันเทิงในชาติไทย. กรุงเทพฯ: มติชน, 2550, น.247. 
53 ศมกมล ลิมปิชัย. กว่าจะเป็นธุรกิจเทปเพลง. กรุงเทพฯ: โครงการหนังสือชุดนิเทศศาสตร์บัณฑิตศึกษาคณะนิเทศ
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536, น.32. 
54 สินิทธ์ สิทธิรักษ.์ ก าเนิดโทรทัศน์ไทย (พ.ศ.2493 - 2500). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543, น.185. 
55 นิธิ เอียวศรีวงศ์. “วัฒนธรรมของชนช้ันกลางไทย”, วารสารธรรมศาสตร์, ปีท่ี 19 ฉบับที่ 1 (2536): น.39. 
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วงดนตรีสุนทราภรณ์ยังคงได้รับความนิยมมากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษ 2490 เรื่อยมาจนกระทั่ง 
เอ้ือ สุนทรสนาน ได้เกษียณราชการในปี พ.ศ.2515 วงดนตรีสุนทราภรณ์จึงเสื่อมความนิยมลง56 
พร้อมๆ กับความนิยมเพลงลูกทุ่งที่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2500 เป็นต้นมารวมทั้งการเกิดขึ้นของเพลง “เพ่ือ
ชีวิต” ในช่วงทศวรรษ 2510 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด และความ
รักในรูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไปของสังคมไทย 
 
สรุป 

ความรักในสังคมไทยตั้งแต่อดีตที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงตามบริบททางเศรษฐกิจและสังคม 
การสร้างความเป็นสมัยใหม่ทั้งในด้าน สื่อสิ่งพิมพ์ การขยายตัวของชนชั้นกลาง ลักษณะทางกายภาพ
ของสังคมเมือง และวัฒนธรรมของคนเมืองกรุงที่เปลี่ยนไป ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์
ความรู้สึกของผู้คนในสังคมที่ต้องปรับตัวอยู่ไม่น้อย กลุ่มชนชั้นกลางที่เริ่มขยายตัวมากขึ้นนับตั้งแต่
ทศวรรษ 2480 เป็นต้นมา มีคุณสมบัติทั้งที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มตนเองและที่สืบทอดมาจาก
กลุ่มชนชั้นสูงท าให้ความรักของชนชั้นกลางที่ปรากฏในบทเพลงสุนทราภรณ์มีลักษณะที่ให้ความส าคญั
 “อารมณ์ความรู้สึก” ของปัจเจกบุคคล ไม่น้อยไปกว่าความรักที่เกิดจากการถูก “ลิขิต” จาก
สิ่งเหนือธรรมชาติ ซึ่งเข้ากับซึ่งเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม และชีวิตที่บริโภค
สิ่งของฟุ่มเฟือยมากขึ้น รวมทั้งสภาพของสังคมเมืองกรุงที่เอ้ือแก่การมีปฏิสัมพันธ์กันของผู้คนในสังคม
ได้สะดวกขึ้น แต่ความรักของคนในสังคมเมืองหลวงถูกสร้างให้มีลักษณะคู่ตรงข้ามกับความรักในสังคม
ชนบทที่เกิดจาก “จินตนาการ” ของคนในเมืองหลวงที่โหยหาความรักใน “อุดมคติ” ที่ปฏิเสธความ
ฟุ่มเฟือย และความฟอนเฟะของสังคมเมืองกรุง ความรักในบทเพลงสุนทราภรณ์ได้ถูกถ่ายทอดออกมา
ผ่านการขยายตัวของระบบการสื่อสารมวลชนที่พัฒนามากข้ึน จนกระท้ังเป็นสิ่งที่คุ้นหูกันเรื่อยมา
จนกระทั่งปัจจุบัน 
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ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536, น.34. 
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บทคัดย่อ 
 จีนเริ่มเข้ามามีบทบาทในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงอย่างเป็นทางการอย่างน้อยตั งแต่ ค.ศ.1992 
ภายหลังการจัดตั งกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (GMS) จีน (มณฑลยูนนาน) และประเทศ
สมาชิกอ่ืนๆ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมาร์ ค่อยๆ พัฒนาความ
ร่วมมือด้านต่างๆ อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ต้าแหน่งที่ตั งทางภูมิศาสตร์ที่มีต้นก้าเนิดแม่น ้าโขงตั งอยู่
ภายใน ความเป็นมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีน ท้าให้บทบาทของจีนอยู่ในฐานะผู้น้า
ของกลุ่มความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงมาเกือบจะโดยตลอด นับตั งแต่คริสต์ทศวรรษ 2010 
เป็นต้นมา รัฐบาลจีนภายใต้การน้าของประธานาธิบดีสีจิ นผิงด้าเนินนโยบายขยายอิทธิพลใน
ต่างประเทศของตนเองอย่างต่อเนื่อง ค.ศ.2016 ความร่วมมือระหว่างจีนและกลุ่มประเทศลุ่มแม่น ้าโขง
ถูกยกระดับความส้าคัญ มีการจัดการประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง 2 ครั ง
ใน ค.ศ.2016 และ 2018 น้ามาสู่ “แผนปฏิบัติการ 5 ปี ความร่วมมือแม่น ้าล้านช้าง - แม่น ้าโขง (2018 
- 2022)” เพ่ือวางแนวทางความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมภายใต้การน้าของจีน ขณะเดียวกันความ
ร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงยังถูกเชื่อมโยงเข้าเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” 
ของรัฐบาลจีนที่มีโครงการลงทุนจ้านวนมหาศาลในกลุ่มประเทศต่างๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ส้าหรับประเทศไทย เช่น รถไฟไทย - จีน ที่พาดผ่านภาคอีสานของไทย การขยายอิทธิพลอย่างรวดเร็ว
ของจีนท้าให้เกิดค้าถามส้าคัญที่ตามมา คือ การขยายอิทธิพล (ระดับมหภาค) ของรัฐบาลจีนส่งผล
อย่างไรต่อเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีฐานะรองกว่าจีนอย่างเห็นได้ชัด ส้าหรับ
ประเทศไทย พื นที่ภาคอีสานซึ่งตั งอยู่ติดกับแม่น ้าโขงและเป็นเหมือนพื นที่หน้าด่านของการรับการ
ขยายตัวของอิทธิพลจีนนั นได้รับผลอย่างไรจากการขยายอิทธิพลดังกล่าว เพ่ือตอบค้าถามข้างต้น 
บทความชิ นนี มุ่งศึกษาภาพกว้างของการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงของจีนใน
รูปแบบต่างๆ โดยเน้นช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่มีการขยายอิทธิพลเข้ามาอยา่ง
                                                           
1 ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  e - mail: p.boosabok@yahoo.com 

 



อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง: ผลต่อภาคอีสาน 

[294]  พิภู  บุษบก 

เด่นชัด พร้อมกับมุ่งเสนอให้เห็นผลทั งด้านดีและด้านลบที่มีต่อภาคอีสานของไทยอันจะช่วยให้เห็นถึง
โอกาส ปัญหา และผลที่ตามมาเพ่ือสามารถปรับตัวและรับมือได้ทันท่วงที 
 
ค ำส ำคัญ: จีน, อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง, ภาคอีสาน 
 
Abstract 

China officially spread its dominance throughout Mekong sub-region since 1992 
at its soonest. After GMS Economic Corridors has been established, Yunnan and other five 
members, namely Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, and Myanmar, have been 
bolstering their cooperation ever since. However, due to the fact that the origin of Mekong 
is in China and being a great power in economics and politics, China has almost always 
held the upper hand over other members since 2010s. Chinese government under Xi 
Jinping’s leadership has reinforced the dominance over other countries throughout 2016 
which gave rise to collaboration between China and other GMS members. Lancang -
Mekong Cooperation summit held in 2016 and 2018 gave birth to “Five-Year Action Plan  
Lancang - Mekong Cooperation (2018 - 2022)” to set cooperation guidelines under 
leadership of China. GMS cooperation is also an integral part in China’s policy “One Belt, 
One Road” in which a large sum of money has been invested: this includes the China-
Thailand train project which lies across northeastern of Thailand. The rapid growth in 
authority of China has raised many questions: what impact does the rise of China’s 
dominance have over other subordinate GMS members in economic and politic 
perspective?, How is the rise of China’s dominance affecting northeastern provinces 
located next to Mekong which serve as border zone. To tackle these questions, this article 
aims to illustrate the rise of Chinese dominance into GMS in the last 5 years which is 
regarded as the most prominent stage and also offer pros and cons of such dominance 
over northeastern part of Thailand in order to analyze consequences, seek opportunities, 
and tackle whatever problems may come in time. 
 
Keywords: China, Greater Mekong Sub - region, Isan 
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บทน ำ 
  นับตั งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา จีนกลายมาเป็นชาติมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจและ
การเมืองของโลก ตลอดจนแผ่ขยายอิทธิพลของตนเองออกไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลกในรูปแบบของ 
“อ้านาจละมุน” (Soft power) ผ่านเงินทุนและวัฒนธรรม (ภาษาจีน) กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่ตั งอยู่บริเวณพื นที่ลุ่มแม่น ้าโขง ได้แก่ ไทย สปป.ลาว เมียนมาร์ และ
เวียดนามเป็นพื นที่รองรับการขยายอิทธิพลของจีนมาค่อนข้างยาวนานกว่าพื นที่อ่ืน เนื่องจากมีที่ตั ง
ทางภูมิศาสตร์ติดต่อกับ/อยู่ใกล้กับจีน ซึ่งการขยายอิทธิพลของจีนนั นมีมาตั งแต่ในอดีต ด้าเนินอยู่ใน
ปัจจุบัน และมีแนวโน้มขยายตัวมากยิ่งขึ นในอนาคต สภาพการณ์ดังกล่าวมีความส้าคัญต่อกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ตลอดจนภาคอีสานของไทยที่ตั งอยู่ใกล้กับจีนและสมาชิกในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงหลายประเทศซึ่งมีแนวโน้มที่จะได้รับผลทั งเชิงบวกและเชิงลบจากการขยาย
อิทธิพลของจีนมากกว่าพื นที่อ่ืน 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาภาพกว้างของการแผ่ขยายอิทธิพลเข้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงของจีนใน
รูปแบบต่างๆ โดยเน้นช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา 
 2. เพ่ือน้าเสนอผลที่มตี่อภาคอีสานจากการขยายอิทธิพลของจีนเข้ามาในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้า
โขงอันน้าไปสู่การวางแนวทางเพ่ือสร้างผลประโยชน์ร่วมกันในอนาคต 
 
กำรแผ่ขยำยอิทธิพลจีนในเขตพื้นที่ลุ่มแม่น้ ำโขงสมัยโบรำณ 
 ก่อนที่จะกล่าวถึงการขยายอิทธิพลของจีนเข้ามายังพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในปัจจุบัน
นั น ผู้เขียนขอย้อนกลับไปถึงบริบททางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนสมัยโบราณกับ
รัฐต่างๆ บริเวณพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในปัจจุบันโดยสังเขปเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง
เหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบัน  

จากต้านานพื นเมืองและหลักฐานทางประวัติศาสตร์หลายชิ นท้าให้ทราบว่าจีนได้ขยาย
อิทธิพลลงมายังบริเวณพื นที่ดังกล่าวมาอย่างน้อยตั งแต่สมัยราชวงศ์ถัง ต้านานพื นเมืองเกี่ยวกับขุน
บรม (Khun Borom) (Souneth Phothisane, 1996: 467 - 73) เล่าให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
อาณาจักรล้านช้างกับจีนสมัยโบราณ โดยระบุว่าเจ้าฟ้างุ้ม (Fa Ngum) กษัตริย์ผู้สถาปนาอาณาจักร
ล้านช้างสืบเชื อสายมาจากขุนบรมที่มีการอ้างว่าเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรน่านเจ้า (Nanzhao, 南詔) 
อาณาจักรอิสระทางตอนใต้ของจีนสมัยราชวงศ์ถัง ทรงมีพระนามในภาษาจีนว่า ผีหลัวเก๋อ (Piluoge, 
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皮羅閣, ครองราชย์ ค.ศ.728/738 - 748) ต้านานยังระบุว่าพระราชโอรสของพระองค์แยกย้ายกัน
ปกครองรัฐโบราณต่างๆ เช่น ขุนลอ ผู้ปกครองเมืองซวา (Sua, Xoua) ขุนผาล้าน ผู้ปกครองเมืองสิบ
สองปันนา ขุนจุลง ผู้ปกครองเมืองโกดแท้แผนปม ขุนค้าผง ผู้ปกครองเมืองโยนก ขุนอิน ผู้ปกครอง
เมืองศรีอโยธยา เป็นต้น โดยรัฐโบราณส่วนใหญ่ข้างต้นตั งอยู่บริเวณพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงใน
ปัจจุบัน  

แม้ว่าเรื่องราวเกี่ยวกับขุนบรมจะเป็นต้านานที่ไม่ปรากฏหลักฐานเด่นชัดทางประวัติศาสตร์ 
แต่อย่างน้อยต้านานดังกล่าวแสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างจีนกับรัฐต่างๆ ในพื นที่อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง ซึ่งอาจจะมาจากฐานะความเป็นมหาอ้านาจในโบราณของจีนที่ท้าให้รัฐต่างๆ ต้องการสร้าง
ต้านานที่มีความเชื่อมโยงกับจีน หรือการขยายอิทธิพลของจีนลงมาครอบง้าความคิด ตลอดจนการ
สร้างต้านานหรือเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของรัฐโบราณบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
 อย่างไรก็ตาม ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับรัฐโบราณในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงไม่ได้มีเพียง
เรื่องราวต้านานเท่านั น หลักฐานบันทึกทางประวัติศาสตร์ของจีนหลายฉบับท้าให้ทราบว่าจีนแผ่ขยาย
อิทธิพลทางการเมืองลงมาครอบง้าต่อรัฐโบราณบริเวณลุ่มแม่น ้าโขงเป็นเวลานานนับพันปี บันทึกเรื่อง
ยูนนานโบราณ (紀古滇说) ความตอนหนึ่งว่า “ตั งแต่ [สมัย] ราชวงศ์ถัง [ทางราชวงศ์ถัง] ได้พระราชทาน
นามยศให้แล้ว แคว้นต่างๆ อยู่ [ที่] Yong - chang (永昌) Mian (พม่า, 缅) Xian - luo (สยาม, 暹羅) Da 
- qin (大秦) ล้วนแต่เป็นประเทศทิศตะวันตกที่มีความสัมพันธ์กับจีน Jiao - zhi (ไดเวียด, 交趾) Ba - 
bai (ล้านนา, 八百) Zhen-la (กัมพูชา, 真腊) Zhan - cheng (จ้าปา, 占城) Zhua - guo (หลวงพระบาง, 
挝國) ล้วนแต่เป็นประเทศทิศใต้ที่มีความสัมพันธ์กับจีน” (โยซิยูกิ มาซูฮารา, 2546) เอกสารจีนอีกฉบับ
อย่างพงศาวดารราชวงศ์หยวนฉบับหอหลวง หรือ หยวนสื่อ (Yuanshi, 元史) มีบันทึกเรื่องราว
ความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์หยวนกับอาณาจักรล้านนาที่จีนเรียกว่า “ปาไป่สีฟู่” (Babai Xifu, 八百媳
妇) รวมทั งรัฐโบราณต่างๆ ในพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง โดยเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตและการค้า
ที่ค่อนข้างใกล้ชิด (วินัย พงศ์ศรีเพียร, 2539.) 

โยซิยูกิ มาซูฮารา (2546: 11 - 12) น้าเสนอว่า ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 13 จีนตอนใต้กับรัฐโบราณ
ต่างๆ บริเวณพื นที่ดังกล่าวได้มีการติดต่อค้าขายกันอย่างคึกคัก โดยปรากฏเส้นทางระดับภูมิภาคและ
ระดับสากลซึ่งเชื่อมโยงระหว่างมณฑลยูนนานของจีนกับเมืองต่างๆ ตามชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าว
ไทยแล้ว เส้นทางบางสายออกจากยูนนาน ผ่านตอนบนของพม่า เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
อินเดีย บางสายผ่านตอนบนของพม่า หรือภาคเหนือของลาวและภาคเหนือของไทย แล้วลงมาบริเวณ
ชายฝั่งทะเลอันดามัน ข้ามอ่าวเบงกอลเข้าสู่เมืองท่าตามแนวชายฝั่งตะวันออกของอินเดีย 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [297] 

สมัยราชวงศ์หยวนมีการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมทั งระดับภูมิภาคและระดับสากลโดยมีเมือง
คุนหมิง (Kunming, 昆明) เป็นจุดเชื่อมโยง ทั งการปรับปรุงเส้นทางระหว่างมณฑลยูนนานกับมณฑล
เสฉวนและมณฑลกุ้ยโจว การขยายเส้นทางคมนาคมจากมณฑลยูนนานเข้าสู่พม่า ซึ่งเป็นเส้นทางที่ชาว
มุสลิมในจีนใช้เดินทางไปจาริกแสวงบุญยังเมืองเมกกะ (Zhang, 1993: 35 - 37 อ้างถึงใน โยซิยูกิ มาซู
ฮารา, 2546: 17) 
 หอยเบี ย (cowrie) ที่ใช้กันภายในมณฑลยูนนานมาจากทะเลตื นใกล้หมู่เกาะมัลดีฟส์ 
(Maldives) ก่อนจะน้าเข้าสู่มณฑลยูนนานผ่านพม่าหรือไทย (Wicks, 1992: 308 - 310; Vogel, 1991: 
231 - 262) มาร์โค โปโล (Marco Polo) บันทึกว่าเปลือกหอยเบี ยนั นมีบทบาทส้าคัญต่อการค้าขนาด
ย่อยของมณฑลยูนนาน เขตเบงกอล ตอนบนของพม่า อาณาจักรสุโขทัย อาณาจักรล้านนาขณะนั น 
และสันนิษฐานว่าน่าจะแพร่หลายในหลวงพระบางเหมือนรัฐใกล้เคียงอ่ืนๆ (โยซิยูกิ มาซูฮารา 2546: 
18) การแพร่หลายของเปลือกหอยเบี ยในมณฑลยูนนาน ภาคเหนือของพม่า ไทย และลาว แสดงให้เห็น
ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างจีนตอนใต้กับพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง อันเป็นเครื่องยืนยันถึง
การติดต่อทางเศรษฐกิจของพื นที่ดังกล่าวมาตั งแต่สมัยโบราณ  
 โยซิยูกิ มาซูฮารา (2546: 13 - 19) แสดงทัศนะว่าการเติบโตของเศรษฐกิจยูนนานตั งแต่ช่วง
ครึ่งหลังของคริสต์ศตวรรษที่ 13 ช่วยกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจหลวงพระบาง ซึ่งอาจจะเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่ก่อให้เกิดรัฐขึ นบริเวณดังกล่าว หากทัศนะของมาซูฮาราสอดคล้องกับความเป็นจริง แสดง
ให้เห็นว่าอิทธิพลของจีนนั นมีความส้าคัญอย่างมากต่อการเกิดขึ นและด้ารงอยู่ของรัฐโบราณบริเวณ
พื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในปัจจุบัน และหากย้อนกลับมาพิจารณาเหตุการณ์ในปัจจุบันจะพบว่ามี
ความคล้ายคลึงกับในอดีตที่จีนและกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงได้ขยายความร่วมมือ
ในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมภายในระหว่างกันซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวของการค้า
ภายในพื นทีอ่นุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง  
 
จีนกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 

โครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง (Greater Mekong Sub 
- region) หรือ GMS เป็นโครงการที่เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ.2535 จากความร่วมมือของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย 
พม่า สปป.ลาว กัมพูชา จีน (มณฑลยูนนานและเขตปกครองตนเองกว่างซี) และเวียดนาม ภายใต้การ
สนับสนุนของธนาคารเพ่ือการพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) หรือ ADB นับเป็นการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับพหุภาคีที่ส้าคัญของเอเชีย เนื่องจากมีขนาดทางเศรษฐกิจรวมกว่า 1.3 
ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ มีจ้านวนประชากรรวมกว่า 300 ล้านคน และมีพื นที่รวมกว่า 2.5 ล้านตาราง
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กิโลเมตร (ดูตารางที่ 1) และยังเป็นพื นที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั งยังเป็นจุด
ศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื นฐานของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
 

ประเทศ 
GDP (Nominal) 
(พันล้ำน USD) 

จ ำนวนประชำกร 
(ล้ำนคน) 

พื้นที่ 
(ตร.กม.) 

กัมพูชา 22.252 16.07 181,035 
จีน 
- มณฑลยูนนาน 
- เขตปกครองตนเองกว่างซี 

 
302.09 
244.84 

 
47.71 
48.38 

 
394,000 
237,600 

ไทย 455.378 66.19 513,120 
เมียนมาร ์ 66.537 53.86 676,578 
เวียดนาม 220.408 94.66 331,212 
สปป.ลาว 16.984 6.96 236,800 

รวม 1,328.489 333.83 2,570,345 
ที่มา: International Monetary Fund, World Economic Outlook Database April 2018 

 
ภายใต้วัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม 

การเกษตร และบริการ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง โดย
สนับสนุนให้มีการติดต่อและการแข่งขันระหว่างกัน รัฐบาลจากประเทศสมาชิก 6 ประเทศร่วมกัน
ก้าหนดแนวพื นที่พัฒนาเศรษฐกิจ 3 แนว ให้เป็นแนวพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ได้แก่  

1. แนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) ระยะทางประมาณ 
1,500 กิโลเมตร เชื่อมโยงพม่า - ไทย - ลาว - เวียดนาม ได้แก่ เมาะละแหม่ง - เมียวดี/แม่สอด - 
พิษณุโลก - ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร/สะหวันนะเขต - ดองฮา - ดานัง 

2. แนวเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor: NSEC) เส้นทางดังกล่าวแบ่งออกเป็น 
2 เส้นทางหลัก ได้แก่ เชื่อมโยงจีน - พม่า/ลาว - ไทย (คุนหมิง - เชียงรุ่ง - ต้าหลั่ว - เชียงตุง - ท่า
ขี เหล็ก/แม่สาย - กรุงเทพฯ และคุนหมิง - เชียงรุ่ง - บ่อเต้น - หลวงน ้าทา - ห้วยทราย/เชียงของ - 
กรุงเทพฯ) ระยะทางประมาณ 1,280 กิโลเมตร และจีน - เวียดนาม (คุนหมิง - ฮานอย - ไฮฟอง) 

3. แนวตอนใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) เชื่อมโยงไทย - กัมพูชา - เวียดนาม 3 
เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ - อรัญประเทศ/ปอยเปต - พนมเปญ - โฮจิมินห์ซิตี  - วังเตา ระยะทาง 1,005 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 
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กิโลเมตร กรุงเทพฯ - ตราด/เกาะกง - สแรแอมปึล - กัมปอต - ฮาเตียน - กาม ู- น้าเชา ระยะทาง 907 
กิโลเมตร กรุงเทพฯ - เสียมราฐ - สตรึงเตร็ง - รัตนคีรี - OYadav - Play Ku - Quy Nhon ระยะทาง 
1,150 กิโลเมตร 
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[300]  พิภู  บุษบก 

พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง เกิดอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ แต่เป็นลักษณะการ
วางยุทธศาสตร์ภายในเพ่ือเชื่อมโยงกับภายนอก เช่น จีนได้ก้าหนดเขตปกครองตนเองกวางสี เป็นประตู
เชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอาเซียน และให้มณฑลยูนนาน สนับสนุนโครงการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศ 
GMS เช่น โครงการด้านการเชื่อมโยงการขนส่งและการคมนาคม ซึ่งมีเส้นทางที่เชื่อมโยงระหว่างไทย - 
จีน คือ โครงข่ายเส้นทางแนวเหนือ - ใต้ หรือ เส้นทาง R3 ซึ่งแบ่งเป็น R3A (คุนหมิง - ลาว - กรุงเทพฯ) 
และ R3B (คุนหมิง - พม่า - กรุงเทพฯ) โครงข่ายเส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือ เส้นทาง R9 
(แม่สอด - มุกดาหาร - สุวรรณเขต - ดานัง) ตลอดจนเส้นทาง R12 (นครพนม - ค้าม่วน - ฮานอย - ผิง
เสียง - กว่างซี - กว่างตง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจ หนานหนิง - กรุงเทพฯ เป็นต้น 

การเร่งรัดปฏิรูปการเปิดการค้ากับ ต่างประเทศ การสร้างจุดขาย การส่งเสริมไปลงทุนใน
ต่างประเทศ ตลอดจนการเชื่อมโยงการพัฒนาทาง เศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจต่างๆ ทั งในประเทศ
และระหว่างประเทศ และการร่วมมือกับกลุ่มประเทศใน ภูมิภาคอาเซียนและเอเชียใต้ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนี  ยังก้าหนดให้เขตปกครองตนเอง กวางสีเป็นประตูเชื่อมโยงสู่กลุ่ม
ประเทศอาเซียน และให้มณฑลยูนนานเป็นประตูเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 
 แม้ว่า ช่วงระยะแรกของการจัดตั งกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง อิทธิพลจีนจะยังไม่
ขยายลงมายังกลุ่มประเทศสมาชิกอ่ืนๆ มากนัก เป็นเพราะจีนก้าลังวางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจภายใน
เป็นหลัก จนกระท่ังเมื่อเข้าสู่คริสต์ศตวรรษใหม่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจอันร้อนแรงของจีนได้
ผลักดันให้จีนค่อยๆ เขยิบฐานะจนกลายมาเป็นมหาอ้านาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของเอเชียและ
ของโลก การขยายอ้านาจของจีนเริ่มปรากฏอย่างเด่นชัดเมื่อเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของคริสต์ศตวรรษที่ 21 
 
ควำมร่วมมือล้ำนช้ำง - แม่โขงและกำรขยำยอิทธิพลของจีน 
 ภายหลังการด้าเนินความร่วมมืออย่างต่อเนื่องนานกว่า 2 ทศวรรษ การขยายตัวอย่างรวดเร็ว
ของอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองของจีนได้ขยายเข้ามาครอบง้าเหนือกรอบความร่วมมือ GMS 
อย่างเด่นชัด เพียงแค่พิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ที่ต้นก้าเนิดของแม่น ้าโขงอยู่ในเขตประเทศจีนแล้ว
ก็จะพบว่าดุลย์ของอ้านาจนั นอยู่ในมือของจีนแล้วเกินครึ่ง หากน้าปัจจัยในความเป็นมหาอ้านาจทาง
เศรษฐกิจและการเมืองของจีนเข้ามาพิจารณาร่วมด้วยยิ่งท้าให้เห็นว่า จีนย่อมมีอิทธิพลอย่างมี
นัยส้าคัญต่อการก้าหนดทิศทางการด้าเนินงานและยุทธศาสตร์ต่างๆ  
 ค.ศ.2012 ไทยได้เสนอแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าล้านช้าง – 
แม่น ้าโขง ที่กรุงเทพฯ แนวคิดนี ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกทุกประเทศ โดยเฉพาะจีน นายหลี่เค่อเฉียง 
นายกรัฐมนตรีจีนมีบทบาทส้าคัญในการผลักดันการก่อตั งกรอบความร่วมมือดังกล่าว กระทั่งเกิดเป็น
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การประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่น ้าโขง-ล้านช้าง (Lancang - Mekong Corporation) หรือ LMC 
ครั งที่ 1 ที่เมืองซานย่า มณฑลไห่หนาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ก่อนจะจัดการประชุมผู้น้ากรอบ
ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ครั งที่ 2 ที่กรุงพนมเปญเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 โดยการประชุม
ครั งที่ 2 แสดงให้เห็นอิทธิพลของจีนที่เข้ามาสถาปนาอ้านาจเหนือพื นที่ลุ่มแม่น ้าโขงอย่างเป็นทางการ 
เมื่อนายกรัฐมนตรีลี่เค่อเฉียงของจีนได้เป็นประธานการประชุมร่วมกับสมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี
กัมพูชาทั งที่ไม่ได้จัดการประชุมที่จีน และการวางกรอบด้าเนินงานล้วนมุ่งเป้าไปที่ 6 แนวทางที่จีนให้
การสนับสนุน ได้แก่ การเชื่อมต่อทางคมนาคม การเพ่ิมความสามารถการผลิต ความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจข้ามชายแดน การจัดการทรัพยากรน ้า การเกษตร และการบรรเทาความยากจน  

ที่ประชุมผู้น้ากรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างครั งที่ 2 ได้การรับรองแผนปฏิบัติการระยะ 
5 ปี กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Five Year Plan of Action 2018 - 2022) ซึ่งก้าหนด
แนวทางและกิจกรรมของกรอบความร่วมมือในระยะ 5 ปีข้างหน้า ซึ่งที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศแม่
โขง - ล้านช้าง ครั งที่ 3 เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ได้พิจารณาและเห็นชอบหลักการเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว และปฏิญญาพนมเปญ (Phnom Penh Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของผู้น้าที่จะมุ่งสนับสนุนกรอบความร่วมมือดังกล่าวให้บรรลุเป้าประสงค์ของการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในประเทศลุ่มน ้าโขง รวมทั งก้าหนดแผนงานที่จะด้าเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรมตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี โดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงของจีนได้ประกาศจะน้าพา
กลุ่มประเทศล้านช้าง - แม่โขง 5 ประเทศเข้าสู่ “ยุคแห่งรถไฟความเร็วสูง”  

นับตั งแต่มีการยกระดับความร่วมมือสู่กรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้างจีนได้เข้ามาเร่งรัด
การลงทุนขนาดใหญ่ที่จีนลงทุนและเป็นผู้ชี น้า เช่น ทางหลวงคุนหมิง - กรุงเทพฯ โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงจีน - ลาว - ไทย เขตเศรษฐกิจพิเศษนิคมอุตสาหกรรมหลงเจียงในเวียดนาม เขตเศรษฐกิจ
พิเศษไซเซดถาในลาว (Saysetha Development Zone) และท่าเรือน ้าลึกสีหนุวิลล์ในกัมพูชา และยัง
จัดตั งกองทุน LMC Special Fund เพ่ืออุดหนุนโครงการต่างๆ ตามความร่วมมือ โดยมีจีนเป็นเจ้าของ
เงินทุนหลักผ่านธนาคารเพ่ือการลงทุนโครงสร้างพื นฐานแห่งเอเชีย (Asian Infrastructure Investment 
Bank หรือ AIIB) โดยวางกรอบให้ปี 2018 - 19 เป็นปีแห่งการวางรากฐานเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือให้
เข้มแข็งยิ่งขึ น 

ภายใต้ความต้องการของจีนที่ให้มีเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อจากคุนหมิงมายังประเทศ
ไทยและอาจจะต่อลงไปถึงยังมาเลเซียและสิงคโปร์ในอนาคต แผนงานการสร้างรถไฟความเร็วสูงจีน - 
ลาว - ไทยได้ถือก้าเนิดขึ น โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ส่วนในแผ่นดินจีน ทางรถไฟจีน - ลาว และทาง
รถไฟไทย - จีน เส้นทางรถไฟสายดังกล่าวเป็นเส้นทางแห่งความหวงัในการเชือ่มต่อพื นที่ตอนใต้ของจีน
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[302]  พิภู  บุษบก 

เข้ากับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และรัฐบาลจีนได้ผลักดันอย่างเต็มที่เพ่ือให้เกิดขึ น แต่ความส้าเร็จของ
โครงการดูจะจ้ากัดอยู่เฉพาะส่วนภายในแผ่นดินจีนและส่วนที่สร้างผ่านประเทศลาว ในส่วนของ
ประเทศไทยการด้าเนินงานยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแผนการน้าพาชาติสมาชิกเข้าสู่ “ยุคแห่งรถไฟความเร็วสูง” ของจีนยังไม่
ประสบผลส้าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม แต่อย่างน้อยเส้นทางการคมนาคมทางบกสาย R3A และ R3B นั น
นับว่าประสบความส้าเร็จ โดยเฉพาะในด้านการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เฉพาะในส่วนของ
ประเทศไทยพบว่า การค้าผ่านแดนระหว่างไทยกับจีนตอนใต้รวมทั งการค้าชายแดนไทย - ลาว และ
การค้าผ่านแดนไทย - เวียดนาม โดยเส้นทางการค้าส้าคัญเป็นเส้นทางที่ออกจากภาคอีสานของไทย  
 
ตารางที่ 2 สถิติการค้าผ่านแดนไทย - จีนตอนใต้ (รายด่าน) (2552 - 2560) 
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(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่ำ 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(%) 

มูลค่ำ  
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วน 
(%) 

มุกดาหาร 508.08 6.64 13,493.26 48.86 11,674.32 30.85 12,121.10 19.93 64,200.57 80.58 

นครพนม 688.18 9.00 1,597.49 5.78 13,383.70 35.37 33,950.85 55.83 3,164.52 3.97 

อื่นๆ2 6,450.37 84.36 12,524.65 45.35 12,785.99 33.79 14,741.92 24.24 12,310.52 15.45 

รวม 7,646.63 100.00 27,615.40 100.00 37,844.01 100.00 60,813.87 100.00 79,675.61 100.00 

ที่มา: กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ 

 
จากตารางสถิติข้างต้นพบว่า ในปี 2552 สถิติการค้าผ่านแดนระหว่างไทย - จีนตอนใต้

เฉพาะที่ผ่านด่านศุลกากรในภาคอีสานนั นมีปริมาณค่อนข้างน้อยคิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 15.64 
ขณะที่ด่านศุลกากรเชียงแสนและด่านศุลกากรเชียงของครองสัดส่วนร้อยละ 55.07 และ 15.43 
ตามล้าดับ จนเมื่อเข้าสู่ปี 2554 สัดส่วนการค้าผ่านแดนไทย - จีนตอนใต้ ที่ผ่านด่านศุลกากรในเขต
ภาคอีสานเพ่ิมขึ นเป็นร้อยละ 54.64 เพ่ิมกว่า 3 เท่าตัว และจากนั นมาสถิติการค้าดังกล่าวเพ่ิมปริมาณ
สูงขึ นอย่างต่อเนื่องจนเกินร้อยละ 80 ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการพัฒนาเส้นทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก และระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง - กรุงเทพฯ 

นอกจากการค้าแล้ว การลงทุนของจีนยังขยายวงกว้างขึ นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นแรง
ขับเคลื่อนในการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศตามแม่น ้าล้านช้างและแม่น ้าโขง ปัจจุบัน จีนลงทุน

                                                           
2 ได้แก่ ด่านศลุกากรเชียงแสน ด่านศุลกากรเชียงของ เป็นต้น 
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [303] 

ในประเทศตามลุ่มน ้าโขงยังไม่มาก แต่เติบโตอย่างรวดเร็วในหลายปีมานี  โดยเฉพาะหลังจากการสร้าง
กลไกความร่วมมือล้านช้าง - โขง จีนกับประเทศตามแม่น ้าโขงพยายามผลักดันความร่วมมือทาง
ความสามารถการผลิต ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือทางความสามารถการผลิต 
ผลักดันความร่วมมือทั งทางก้าลังไฟฟ้า เครือข่ายไฟฟ้า รถยนต์ วัสดุก่อสร้าง อุตสาหกรรม เป็นต้น 
และได้ประสบผลอย่างมาก การค้าในภูมิภาคล้านช้าง - โขง เพ่ิมขึ นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นจุดเด่นใหม่
ในความร่วมมือจีน - อาเซียน ปัจจุบัน จีนกลายเป็นหุ้นส่วนทางการค้าส้าคัญเป็นอันดับหนึ่งของ
กัมพูชา พม่า ไทยและเวียดนาม และเป็นหุ้นส่วนส้าคัญอันดับสองของลาว โดยเวียดนามก็กลายเป็น
หุ้นส่วนทางการค้าอันดับหนึ่งของจีนในอาเซียน 

อย่างไรก็ตาม การขยายอิทธิพลเข้ามาของจีนนอกจากจะมีทิศทาง ในทางหนึ่งก็ดูจะน้ามาซึ่ง
ผลทางลบ ในที่นี จะยกกรณีตัวอย่างของลาวเมื่อพบว่าจีนเช่าเมืองบ่อเต็นซึ่งเป็นเมืองชายแดนลาวติด
กับ "เมืองบ่อหาน" (หรือโมฮ่ัน) เมืองชายแดนของจีนเป็นเวลา 99 ปี เป็นศูนย์กลางขนถ่ายสินค้า
เชื่อมโยงระหว่างไทย - จีน ผ่านเส้นทางสาย R3A และจากข้อมูลกรมส่งเสริมการลงทุน กระทรวง
วางแผนและการลงทุน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) (Investment Promotion 
Department, 2018) พบว่า สปป.ลาว มีเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 10 แห่ง 
ทั่วประเทศ พื นที่พัฒนารวม 13,565.69 เฮกตาร์ ในจ้านวนนี ภาคเอกชนจีนได้รับสัมปทาน 1 โครงการ 
พื นที่ 1,640 เฮกตาร์ และร่วมพัฒนากับรัฐบาล สปป.ลาว 3 โครงการพื นทีร่วม 4,365 เฮกตาร์ คิดเป็น
ร้อยละ 12.09 และ 32.18 ตามล้าดับ รวมทั ง 2 ประเภทแล้วเกินกว่าร้อยละ 40 ของพื นที่การพัฒนา
รวมทั งหมด ที่น่าสนใจ คือ เขตเศรษฐกิจเฉพาะบึงทาดหลวงที่เอกชนจีนเป็นผู้พัฒนา 100% นั น อายุ
สัมปทาน 99 ปี นับเป็นภาคเอกชนต่างชาติรายเดียวที่ได้รับอายุสัมปทานยาวที่สุด (ดูตารางที่ 4) 
ข้อมูลสถิติดังกล่าว ช่วยให้เห็นการขยายอิทธิพลของจีนเข้าสู่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของ
ประเทศเพ่ือนบ้านที่มีพื นที่ติดกับภาคอีสานของไทย 
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ตารางที่ 3 เขตเศรษฐกิจพิเศษในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

เขตเศรษฐกจิพิเศษ จัดต้ัง 
(พ.ศ.) 

พ้ืนที ่
(เฮกตำร์) 

มูลค่ำ 
กำรลงทนุ 

(ล้ำน USD) 
ผู้ลงทุน 

อำย ุ
สัมปทำน 

(ป)ี 
เขตเศรษฐกจิพิเศษสะหวัน - เซโน  
(Savan - Seno Special Economic 
Zone) 

2546 954 74 -รัฐบาล สปป.ลาว 75 

เขตเศรษฐกจิพิเศษบ่อเต็นแดนค้า  
(Boten Beautiful Land Specific 
Economic Zone) 

2546 1,640 500 -เอกชนจีน 50 

เขตเศรษฐกจิพิเศษสามเหลีย่มทองคา้ 
(Golden Triangle Special Economic 
Zone) 

2550 3,000 86.6 -รัฐบาล สปป.ลาว 
-ภาคเอกชนจนี 

50 

เขตนิคมอุตสาหกรรมและ 
การค้าเวียงจนัทน์ (Vientiane Industrial 
and Trade Area) 

2552 110 43 -รัฐบาล สปป.ลาว 
-ภาคเอกชน
ไตห้วัน 

75 

เขตพัฒนาไซเสดถา  
(Saysetha Development Zone) 

2553 1,000 128 -รัฐบาล สปป.ลาว 
-ภาคเอกชนจนี 

50 

เขตเศรษฐกจิเฉพาะพูเขยีว  
(Phoukhyo Specific Economic Zone) 

2553 4,850 708 -เอกชน สปป.ลาว 99 

เขตเศรษฐกจิเฉพาะบึงทาดหลวง 
(Thatluang Lake Specific Economic 
Zone) 

2554 365 1,600 -เอกชนจีน 99 

เขตเศรษฐกจิเฉพาะลองแท เวยีงจันทน์ 
(Longthanh - Vientiane Specific 
Economic Zone) 

2551 557.75 1,000 -เอกชนเวยีดนาม 50 

เขตเศรษฐกจิเฉพาะดงโพสี (Dongphosy 
Specific Economic Zone) 

2552 53.94 50 -เอกชนมาเลเซยี 50 

เขตเศรษฐกจิเฉพาะท่าแขก  
(Thakhek Specific Economic Zone) 

2555 1,035 80 -รัฐบาล สปป.ลาว 75 

ที่มา: Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment 

 
ภายใต้กรอบความร่วมมือดังกล่าว กลุ่มทุนภาคเอกชนยักษ์ใหญ่ของจีนขยายการลงทุนสู่กลุ่ม

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง 5 ประเทศ หัวเหว่ย (Huawei) บริษัทชั นน้าด้านโทรคมนาคมของจีน
และเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใหญ่ที่สุดของกัมพูชาในปัจจุบันเป็นตัวอย่างหนึ่งที่
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [305] 

ชัดเจนของการขยายการลงทุนจ้านวนมากในไทย ลาว กัมพูชา และพม่า เช่น โครงการวางระบบเคเบิล
ใยแก้วน้าแสงใต้น ้า (Submarine optical fiber cable, SOFC) ที่เชื่อมต่อระหว่างไทย กัมพูชา และ
มาเลเซีย เป็นต้น (Mao Pengfei and others, 2018) 

จะเห็นได้ว่า ช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปีมานี  ภาครัฐและภาคเอกชนของจีนขยายอิทธิพล
ทางเศรษฐกิจเข้าสู่พื นที่ลุ่มแม่น ้าโขงค่อนข้างมาก โดยเฉพาะใน สปป.ลาว และกัมพูชาที่จีนได้เข้าไป
ลงทุนในลักษณะของการเช่าเมือง/พื นที่ขนาดใหญ่เป็นเวลานานถึง 99 ปี ซึ่งยังไม่รวมถึงการหลั่งไหล
เข้าไปของนักธุรกิจและพ่อค้า/แม่ค้าชาวจีนที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบกระเทือนต่อพ่อค้า/แม่ค้าท้องถิ่น 
 
ภำคอีสำนของไทยกับกำรขยำยตัวของอิทธิพลจีนในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
 จากการขยายอิทธิพลเข้าสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงในช่วงระยะเวลาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา
ดังกล่าวมาข้างต้นจะพบว่า สปป.ลาว และกัมพูชาซึ่งเป็นพื นที่ที่มีเขตแดนติดต่อกับภาคอีสานของไทย
ถูกจีนขยายอิทธิพลเข้าไปครอบง้าทางเศรษฐกิจอย่างเด่นชัด ขณะที่พื นที่ภาคอีสานในฐานะพื นที่หน้า
ด่านที่อยู่ติดกับ สปป.ลาว กัมพูชา และอยู่ใกล้กับจีนตอนใต้รวมทั งเวียดนามแม้ว่าจะได้รับอานิสงค์
จากโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงต่างๆ แต่ในทางกลับกันก็ได้รับผลกระทบบางประการจากการขยาย
อิทธิพลของจีน  

หากพิจารณาจากประเด็นด้านการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมโยง (connectivity) นั นจะพบว่า 
การพัฒนาดังกล่าวเป็นตัวแปรส้าคัญที่ผลักดันให้ภาคอีสานเชื่อมต่อกับประเทศโดยรอบมากกว่าใน
อดีต การเชื่อมโยงดังกล่าวก่อให้เกิดการไหลเข้า-ออกของประชากร ทรัพยากร ข้อมูลข่าวสาร รวมทั ง
โอกาสในการขยับขยายไปยังที่อ่ืน (mobility) ซึ่งจะมีผลกับจินตภาพของผู้คนโดยตรง อีสานในสมัย
โบราณเป็นภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงช้า เพราะไกลห่างไกลเมืองท่าซึ่งมีความส้าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและยังห่างไกลจากศูนย์กลางอ้านาจ ขณะที่แม่น ้าโขงซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของภาค
อีสานและประเทศต่างๆ โดยรอบยังไม่ได้รับการยกระดับการสร้างโครงข่ายความเชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ แต่การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมข้ามพรมแดนภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง
และต่อมาเป็นความร่วมมือล้านช้าง - แม่โขงค่อยๆ สลายปัญหาดังกล่าว ภาคอีสานที่อยู่ห่างจาก
กรุงเทพฯ และอ่าวไทย ได้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับเมืองท่าในเวียดนามและพื นที่เศรษฐกิจทางตอนใต้ของจนี
ด้วยโครงข่ายระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ท้าให้การค้าระหว่างภาคอีสานกับจีนตอนใต้ และรวมถึงประเทศ
ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงอ่ืนๆ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  

ภาคอีสานของไทยตั งอยู่บนแนวเส้นทางของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก หรือ 
เส้นทาง R9 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักเส้นทางเดียว เป็นการตัดขวางเชื่อมระหว่าง 2 มหาสมุทร คือ ทะเลจีน
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ใต้กับมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก โดยมีระยะทาง 1,450 กิโลเมตร เชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ เมียน
มาร์ ไทย สปป.ลาว และเวียดนาม มีจุดเชื่อมโยงเมืองส้าคัญต่างๆ ได้แก่ เมืองมะละแหม่งและเมืองเมีย
วดีของเมียนมา อ้าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จังหวัดพิษณุโลก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และจังหวัดมุกดาหาร
ของไทย ต่อไปยังเมืองสะหวันนะเขตและเมืองแดนสะหวันของ สปป.ลาว กับเมืองลาวบาว เมืองเว้ เมือง
ดองฮา และเมืองดานังของประเทศเวียดนาม ส้าหรับจังหวัดของไทยตามแนวเส้นทาง R9 มี 7 จังหวัด 
ได้แก่ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ขณะที่เส้นทางสาย R12 ซ่ึง
เป็นแนวระเบียงเศรษฐกิจหนานหนิง - กรุงเทพฯ เชื่อมนครพนมกับมณฑลกว่างซีของจีน โครงข่าย
ดังกล่าวท้าให้จังหวัดนครพนมมีระยะห่างจากท่าเรือน ้าลึกวุ๋งอ๋าง (Vung Ang) ของเวียดนาม 330 
กิโลเมตร และห่างจากฮานอย 592 กิโลเมตร แต่ไกลจากกรุงเทพ 736 กิโลเมตร ขณะที่โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงไทย - จีนซึ่งก้าลังอยู่ระหว่างการด้าเนินการก่อสร้างนั นจะเชื่อมโยงหนองคายกับคุนหมิง 

แผนที่ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ที่ก่อตัวขึ นท้าให้ภาคอีสานกลายเป็นเมืองท่าทางบกที่เต็มไป
ด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมซึ่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อผู้คนมหาศาล เมืองท่าคือการ
เชื่อมต่อกับโลก (โลกาภิวัตน์) และการเชื่อมต่อกับโลกย่อมท้าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้วยอัตราเร่งที่
เร็วเสมอ ยิ่งกว่านั น พัฒนาการของภาคอีสานที่มีเมืองใหญ่หลายแห่งอย่างโคราช ขอนแก่น 
อุบลราชธานี หรืออุดรธานี จะท้าให้การเคลื่อนตัวของประชากร ทรัพยากร และข้อมูลข่าวสารไหลเข้า 
- ออกได้ง่าย 

อย่างไรก็ตาม สิ่งส้าคัญที่ควรค้านึงถึง คือ ปัจจุบัน ภาคอีสานก้าลังได้รับผลกระทบจาก 
ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์ระบบขนส่งสายอีสานที่ไม่ได้มีแค่รถไฟความเร็วสูงไทย - จีนที่ก้าลังจะ
เกิดขึ น แต่ยังมีแผนสร้างรถไฟรางคู่กรุงเทพฯ - หนองคาย และสร้างทางด่วนพิเศษ (มอเตอร์เวย์) 
กรุงเทพฯ-นครราชสีมา ท้าให้พื นที่นี เกิดการทับซ้อนกันถึง 3 ระบบ และเกิดภาวะ "ส้าลักโครงการ" 
และสิ่งส้าคัญที่น่ากลัว คือ การเข้ามาของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยและนักลงทุนชาวจีน ซึ่งพบว่าเมืองใหญ่
ของภาคอีสาน เช่น ขอนแก่น อุดรธานี ร้อยเอ็ด เป็นต้น มีพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเข้ามาเปิดร้านค้าขาย
จ้านวนมาก โดยเฉพาะเสื อผ้าและสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (สุรพล ทวีแสงสกุลไทย , สัมภาษณ์, 18 
กรกฎาคม 2561; สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์, สัมภาษณ,์ 19 กรกฎาคม 2561)  

ส้าหรับจังหวัดขอนแก่นนั น พ่อค้าแม่ค้ารายย่อยชาวจีนเข้ามาเป็นผู้ประกอบการอยู่ที่ตลาดอู้ฟู่ 
(五福) และตลาดประตูน ้าขอนแก่น ตลาดขายส่งเสื อผ้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน เช่นเดียวกับที่จังหวัด
ร้อยเอ็ดซึ่งมีตลาดประตูน ้าร้อยเอ็ด ส้าหรับอุดรธานีนั น พ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเปิดร้านค้าขายอยู่ที่ตลาด
โบ๊เบ๊อุดรเป็นหลัก จากการลงพื นที่ส้ารวจของผู้เขียนพบว่า ตลาดโบ๊เบ๊อุดรจะมีโซนที่มีร้านค้าของ
พ่อค้าแม่ค้าชาวจีนมาเปิดอยู่และบริเวณหน้าร้านจะมีชื่อบริษัทที่ประกอบการชัดเจน จากการน้าชื่อ
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บริษัทมาตรวจสอบกับคลังข้อมูลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์พบว่า บริษัทเหล่านี 
มีกรรมการเป็นชาวจีนเกือบทั งหมด และชื่อบริษัทแต่แรกตั งนั นล้วนแต่เป็นชื่อภาษาจีน ขณะที่สัดส่วน
การถือหุ้นส่วนใหญ่จะเป็นชาวไทยร้อยละ 51 และชาวจีนร้อยละ 49 (ดูตารางที่ 5) เพ่ือให้บริษัทมี
ฐานะเป็นบริษัทสัญชาติไทย 
 
ตารางที่ 4 ผู้ประกอบการชาวจีนในตลาดโบ๊เบ๊อุดร (บางส่วน) 
 

ผู้ประกอบกำร กรรมกำร กำรลงทนุตำมสัญชำติ ชื่อเมือ่แรกต้ัง 
บจก. อุดรนา้สมัย นายตู้ ยุนหลง 

นายเจิ น มิน 
ไทย 1 ราย (60.80%) 
จีน 5 ราย (39.20%) 

บจก. เช็ง ดันฉิง 

บจก. ค้าส่งมัน่คง นายหวัง หมิ๋งเจ๋อ ไทย 1 ราย (51.00%) 
จีน 2 ราย (49.00%) 

บจก. เฉนิ เสี ยวฉิง 

บจก. อุดรคา้ส่ง นางโจว ซิงเซยีน ไทย 1 ราย (51.00%) 
จีน 4 ราย (49.00%) 

บจก. หวู เว็นหยิน 

บจก. อุดรรักเจรญิ นางเหรนิ ไอเจิ น 
นางโหล ซือฟาง 

ไทย 1 ราย (51.00%) 
จีน 4 ราย (49.00%) 

บจก. ชิง จีหง 

บจก. อุดรเสื อทอง นายวู เว็นฟู ่ ไทย 3 ราย (51.00%) 
จีน 5 ราย (49.00%) 

บจก. ยาง เจียงหยง 

บจก. ค้าส่งรุ่งเรือง นางลู ่เหอฟาง ไทย 1 ราย (51.00%) 
จีน 5 ราย (49.00%) 

บจก. เจียง มิงซง 

ที่มา: ข้อมูลผู้ประกอบการรวบรวมจากการลงพื้นที่ส ารวจของผู้เขียน ส่วนข้อมูลอื่นๆ จากกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ 

 
จากการสัมภาษณ์นักธุรกิจชั นน้าของจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และร้อยเอ็ดพบว่า การเข้า

มาของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยชาวจีนก่อให้เกิดผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยของท้องถิ่น เนื่องจาก
สินค้าที่เข้ามาจากจีนมีราคาถูกกว่า ท้าให้สินค้าของพ่อค้าแม่ค้าท้องถิ่นสู้ราคาไม่ได้ อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากพื นที่ภาคอีสานยังไม่มีพ่อค้าแม่ค้าชาวจีนเข้ามาเป็นจ้านวนมากนัก ขณะเดียวกันนักลงทุน
ชาวจีนเองยังเข้ามาลงทุนไม่มากเท่ากับใน สปป.ลาว และกัมพูชา ดังนั นผลกระทบในระยะสั นยังมีไม่
มาก แต่จากศักยภาพและการขยายอิทธิพลของจีนลงมาในเขตพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงดังที่กล่าว
มาข้างต้นนั นค่อนข้างเร็วและรุนแรง ดังนั นภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมควรร่วมมือกันใน
การวางกรอบการด้าเนินงานเพ่ือให้การเข้ามาของพ่อค้าแม่ค้าและนักลงทุนชาวจีนก่อให้เกิด
ผลประโยชน์เชิงบวกต่อเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสานต่อไป 
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สรุป 
 นับตั งแต่ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 จีนเริ่มขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของตนเองเข้าสู่พื นที่
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเข้าสู่ยุคประธานาธิบดีสีจิ นผิง การแผ่ขยาย
อ้านาจทางเศรษฐกิจของจีนยิ่งขยายตัวไปยังภูมิภาคต่างๆ ของโลก ในส่วนของพื นที่อนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง กรอบความร่วมมือถูกยกระดับให้มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ นภายใต้ความพยายามเข้ามา
เป็นผู้ชี น้าของรัฐบาลจีนที่เข้ามาพร้อมกับอ้านาจของเงินทุน ชาติสมาชิกที่มีฐานะทางเศรษฐกิจรอง
จากจีนในด้านหนึ่งได้รับผลประโยชน์จากการเข้ามาของจีน แต่ในทางกลับกันต้องสูญเสียผลประโยชน์
หลายประการให้กับจีน กรณีของไทยเองนั น แม้ว่าจะยังไม่ได้รับผลกระทบเชิงลบโดยตรง แต่พื นที่ภาค
อีสานซึ่งเป็นเสมือนหน้าด่านที่ติดต่อกับพื นที่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงเริ่มได้รับผลจากการเข้ามาของ
พ่อค้าแม่ค้าและนักลงทุนรายย่อยชาวจีนที่ส่งผลต่อพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม หาก
การขยายอิทธิพลของจีนยังคงด้าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โอกาสที่ภาคอีสานจะได้รับผลกระทบเชิงลบยอ่ม
มีมากยิ่งขึ น และเป็นปัญหาท้าทายที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจะต้องมาร่วมกันวาง
แนวทางเพ่ือการสร้างประโยชน์ร่วมกันต่อไป  
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บทคัดย่อ 
 บทความชิ้นนี้มุ่งศึกษาชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพ้ืนที่ชายแดนไทย - กัมพูชา เพ่ือวิเคราะห์
พัฒนาการและลักษณะของชุมชน ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพตามแนวทางปรากฏการณ์วิทยา โดยมี
การสัมภาษณ์ผู้รู้ ที่เป็นตัวแทนครัวเรือน เจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาพบว่า ชุมชนไทยร่มเย็น (นามสมมติ) ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชาที่มีความแตกต่างจากชุมชน
ชายแดนทั่วไป ชุมชนไทยร่มเย็นประกอบไปด้วยกลุ่มคนอพยพเข้ามาเพ่ือรับการจัดสรรที่ดินจากนิคม
สร้างตนเองบ้านกรวดในช่วงปี พ.ศ.2512 กลุ่มคนอพยพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราช ไทลาว 
และไทเขมร การจัดตั้งชุมชนในยุคเริ่มต้นเป็นการจัดในลักษณะผังจัดสรรเรียงรายตามแบบแผนของ
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดน ช่วงปี พ.ศ.2523 
รัฐได้จัดรวมราษฎรจากผังจัดสรรเรียงรายให้รวมเข้ามาเป็นชุมชนที่เป็นระเบียบตามโครงการหมู่บ้าน
ป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา (ปชด.) เพ่ือสะดวกต่อการปกครอง จนมาในยุคปัจจุบันชุมชนถูก
เลือกให้เป็นหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน การศึกษาครั้งนี้ได้พบว่าพัฒนาการและลักษณะของ
ชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งที่แตกต่างจากชุมชนชายแดนทั่วไป ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ การใช้พ้ืนที่ 
ผู้คน ปฏิสัมพันธ์และอ านาจ เพราะการที่ชุมชนต้องตกอยู่ภายใต้นโยบายและกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐ 
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สะท้อนให้เห็นอ านาจของรัฐ ประกอบกับอ านาจของทุนบนพ้ืนที่ชายแดน อย่างไรก็ตามชุมชนเองได้
ตอบโต้ต่อรองกับทั้งรัฐและทุนผ่านปฏิบัติการทางสังคมเรื่องต่างๆ ด้วยเช่นกัน  
 
ค าส าคัญ: ชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง, ชุมชนชายแดนไทย – กัมพูชา,  

หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา, อ านาจรัฐ 
 
Abstract  
 This article aimed to examine state-border community established in Thai-
Cambodian border area as for analyzing its development and characteristics. Qualitative 
research methods in accordance with phenomenological concepts were employed for 
data collection. Interviewing knowledgeable samples who were representatives of 
villagers, government officers and related private sectors was also included.  
 Results showed that Thai Romyen community (pseudonym) in Chanthopphet Sub-
district of Ban Kruat District, Buriram Province was a state-border community established in 
Thai-Cambodian border area. This community was also found different from other border 
communities. In other words, Romyen community comprised settlers who migrated to 
receive allocated land in Ban Kruat Self Reliant Community in 1969. These settlers were 
ethnic groups of Thai-Korat, Thai-Lao and Thai-Khmer. The original community 
establishment was done according to the allocated land plot. Later in 1980 when 
insurgency was arisen, the government assembled all the villagers of this community and 
rearranged the community tidily and systematically consistent with a project of Thai-
Cambodian Border Self-Defense Village, convenient for authority. Currently, the community 
has been selected as Border Parallel Village. Further findings indicated that this community 
was also found different in physical characteristics, land usage, villagers’ behavior, reaction, 
and power because they have been under control by the government’s policy and 
regulations. This circumstance reflects the government power as well as the capital sector 
in the border area. However, the community also strikes back and negotiates with both the 
government and capital sector through their social movement. 
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บทน า  

ชุมชนชายแดนถือเป็นชุมชนลักษณะพิเศษ เต็มไปด้วยเรื่องราวปฏิสัมพันธ์ของผู้คนกลุ่มตา่งๆ 
ทั้งในรัฐเดียวกันและระหว่างรัฐ นั่นหมายถึงมีการเกิดขึ้นของความสัมพันธ์ในหลายลักษณะและหลาย
ระดับ รวมทั้งความสัมพันธ์แบบข้ามรัฐชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับผู้คนในชุมชนชายแดนของ
ทั้งสองรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับรัฐ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับทุน และความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐกับรัฐ โดยคู่ความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ เหล่านี้ส่งผลให้ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในชุมชนชายแดนมีความซับซ้อนแตกต่างกันตามบริบทของพ้ืนที่ทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของอาณาบริเวณชายแดนนั้นๆ อีกด้วย นอกจากนั้นชุมชนชายแดนยังสัมพันธ์กับลักษณะ
ส าคัญของอาณาบริเวณชายแดน คือ การเป็น “พ้ืนที”่ ที่มีท้ังพลังอ านาจ มีกระบวนการทางวัฒนธรรม
ต่างๆ และโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งทางกายภาพและสังคมที่แตกต่างไปจากอาณาบริเวณตอนในของ
ประเทศ กล่าวคือชายแดนถูกประกอบสร้างขึ้นมาจาก 1) ปฏิสัมพันธ์ระดับข้ามชาติ 2) ความขัดแย้ง
หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 3) เครือข่ายหรือความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ และ 4) ความเป็น
เอกเทศของชุมชนชายแดน หรือการที่อาณาบริเวณนั้นๆ แยกห่างทั้งเชิงกายภาพและระบบสังคม
วัฒนธรรมจากสังคมของคนส่วนใหญ่ในประเทศ (Oscar Martinez, 1994) ดังนั้น บทความนี้จึงมุ่งท า
ความเข้าใจพัฒนาการและลักษณะของชุมชนชายแดนที่ถูกประกอบสร้างและมีความซับซ้อน 

ชุมชนไทยร่มเย็น เป็นชุมชนชายแดนไทย - กัมพูชาที่ถูก “จัดตั้ง” โดยรัฐ ความสัมพันธ์กับรัฐ
ติดกันอย่างกัมพูชาท าให้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่มีมิติที่ซับซ้อน นอกจากนั้นแล้วสภาวะ
ของโลกาภิวัตน์ยังมีส่วนส าคัญในการเพ่ิมความซับซ้อนด้วยการเคลื่อนย้ายถ่ายเทผู้คน สินค้า และทุน 
ส่งผลให้ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่อาณาบริเวณชายแดนแห่งนี้พลิกผัน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
บทความนี้มุ่งศึกษาลักษณะทางกายภาพ การจัดผังชุมชน และลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมของชุมชน
ชายแดนรัฐจัดตั้ง และใช้วิธีวิทยาในลักษณะที่หลากหลาย อาทิ การศึกษาเอกสารของหน่วยงานในการ
จัดตั้งชุมชน การศึกษาประวัติชีวิตของผู้น าในชุมชนจากแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ เน้นท าความเข้าใจบริบท
ของพ้ืนที่ผ่านลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งที่มีความแตกต่าง โดยอธิบายผ่านแต่ละยุคของ
บริบทที่ส าคัญของพ้ืนที่และชุมชนที่ศึกษา ผู้วิจัยเลือกใช้แนวความคิดชายแดนที่สะท้อนมุมมองและ
ลักษณะที่หลากหลาย เพ่ือศึกษาบริบททางประวัติศาสตร์ของพ้ืนที่ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของผู้คน การ
พิจารณาอ านาจรัฐ อ านาจทุน ตลอดทั้งการตอบโต้ต่อรองระหว่างคนกลุ่มต่างๆ และความสัมพันธ์เชิง
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อ านาจ โดยศึกษาแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลัง การจัดตั้งชุมชนของรัฐที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์ที่ถูกสร้าง
ขึ้นใหม่บนพ้ืนที่ใหม่ของผู้คนอพยพกลุ่มใหม่ เมื่อถูกผนึกรวมและประกอบสร้างให้เป็นชุมชน ทั้งนี้
การศึกษาชุมชนชายแดนที่ผ่านมามักอธิบายลักษณะของชุมชนผ่านความสัมพันธ์ทางสังคมแบบเครือ
ญาติและชาติพันธุ์เดียวกันที่ยึดโยงชุมชน ดังนั้น การศึกษาชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งครั้งนี้จึงมีความ
แตกต่างไปจากการศึกษาชุมชนชายแดนในลักษณะเดิม กล่าวคือการมุ่งศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนที่ถูก
สร้างใหม่ผ่านปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่หลากหลายบนพ้ืนที่ใหม่  อัตลักษณ์ใหม่นั้นได้หล่อหลอม
จิตส านึกแบบใหม่ร่วมกันในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งอย่างไร ประเด็นนี้จึงมีความส าคัญต่อการศึกษา
ครั้งนี้ 

แนวคิดชุมชนชายแดน เป็นแนวคิดที่พยายามเผยให้เห็นลักษณะของชุมชนที่แตกต่างไปจาก
ชุมชนปกติทั่วไป โดยชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ที่หลากหลายของผู้คนในชุมชนชายแดนเพราะประกอบไป
ด้วยผู้คนที่มีความแตกต่างทางชาติพันธุ์และวัฒนธรรม ดังนั้น ความเป็นชุมชนชายแดนจึงแสดงออกใน
รูปแบบของสายสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของผู้คน อีกท้ังยังมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐ ทุน และผู้คนใน
ชุมชนชายแดนทั้งที่เกิดในขอบเขตของรัฐชาติและข้ามขอบเขตของรัฐชาติ จึงเห็นได้ว่าชุมชนชายแดน
นั้นเลื่อนไหล ไม่หยุดนิ่งติดกับที่ และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา (กฤษฎา ล าภู , 2558) 
นอกจากนั้น การพิจารณาความเป็นชุมชนชายแดนยังต้องพิจารณาผ่านการมีเครือข่ายข้ามแดนหรือ
การมีทุนทางสังคมข้ามแดนในรูปแบบต่างๆ งานศึกษาชุมชนชายแดนได้สะท้อนความหมายของ
ชายแดน อาทิ งานศึกษาของ Flynn เสนอว่าผู้คนหรือชุมชนชายแดนไม่ได้มีลักษณะเป็นลูกผสมหรือ
ไร้ถิ่นฐานไปทั้งหมด หากแต่มีผู้คนหรือชุมชนจ านวนหนึ่งที่ต้องการจะแสดงออกถึงตัวตนและความมี
ถิ่นฐานรากเหง้าของท้องถิ่นที่ชายแดน เป็นชุมชนที่มีที่ทางและถิ่นฐานใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเพ่ืออ้าง
ความชอบธรรมและการมีส่วนร่วมด้านต่างๆ กับรัฐและทุน (Flynn Donna K, 1997) จากข้อเสนอของ 
Flynn ชวนให้ถกเถียงในประเด็นของความเป็นชุมชนชายแดนปกติและชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง ว่ามี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปอย่างไรบ้าง อาทิ เรื่องของประวัติศาสตร์ของชุมชน จิตส านึกของชุมชน 
และอัตลักษณ์ของชุมชน การใช้ลักษณะความเป็นชุมชนชายแดนปกติดั้งเดิมที่มีรากฐานประเพณี
วัฒนธรรมร่วมกันกับชุมชนอีกรัฐชาตินั้นแปรเปลี่ยนเป็นทุนในการตอบโต้ต่อรองในปฏิบัติการแต่ละ
เรื่องอย่างไรบ้าง ในขณะที่ในมุมของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งนั้น ชุมชนมีประวัติศาสตร์ร่วมกันอย่างไร 
มีการสร้างอัตลักษณ์ขึ้นมาใหม่ร่วมกันอย่างไรบ้าง และมีทุนที่แตกต่างไปจากชุมชนชายแดนปกติ
อย่างไร  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงให้ความสนใจต่อประเด็นการศึกษาชุมชนชายแดนที่กล่าวมาข้างต้นอย่างมี
นัยส าคัญ พัฒนาการและลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งที่มีความสัมพันธ์กับปฏิบัติการทางสังคม



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [315] 

ของชุมชนเพราะชุมชนได้ใช้โอกาสจากสิ่งที่รัฐหยิบยื่นให้มาเป็นช่องทางในการตอบโต้ต่ อรอง
ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ และแนวทางการศึกษาชุมชนชายแดนสะท้อนว่าต้องให้ความส าคัญกับ
ความซับซ้อนของพ้ืนที่ชายแดน การก่อตัวของความสัมพันธ์ทางสังคมข้ามพรมแดน คู่ของปฏิสัมพันธ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ชายแดน ปฏิสัมพันธ์เหล่านั้นต่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการขยายตัวของอ านาจรัฐและ
อ านาจทุนที่แผ่ขยายมายังชายแดน ลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งที่แตกต่างไปจากชุมชน
ชายแดนทั่วไป คือ การที่รัฐเข้ามาจัดระเบียบและควบคุมชุมชนผ่านกิจกรรมและโครงการพัฒนาต่างๆ 
การฝึกอบรมให้เกิดจิตส านึกของความรักชาติ การสร้างส านึกให้รักถิ่นฐานและอยู่ติดกับพ้ืนที่ ซึ่งการ
ปลูกจิตส านึกเกี่ยวกับชาติและการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและป้องกันตนเองของชุมชนชายแดนนั้น
มีแนวความคิดเรื่องของการเป็นพลเมืองของชาติและความมั่นคงของชาติสอดแทรกเข้ามาด้วย จะเห็น
ได้ว่าบทบาทของรัฐในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งมีความโดดเด่นอย่างชัดเจน สมมติฐานของการศึกษาครั้ง
นี้จึงเห็นว่าลักษณะของชุมชนรัฐจัดตั้งนั้นมีส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกับปฏิบัติการทางสังคมของชุมชน
อย่างมีนัยส าคัญ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดเนื้อหาของบทความออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การก่อเกิด
และพัฒนาการของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง 2) ลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง และ 3) สรุป โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

1. การก่อเกิดและพัฒนาการของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง 
การก่อเกิดและพัฒนาการของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง ผู้วิจัยได้เลือกศึกษากรณีของชุมชน

ชายแดนรัฐจัดตั้งบริเวณชายแดนไทย - กัมพูชา เป็นการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกชุมชนไทยร่มเย็น 
(นามสมมติ) ต าบลจันทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพ้ืนที่ศึกษา รัฐไทยได้จัดตั้งชุมชน
แห่งนี้ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512 ในรูปแบบของ “นิคมสร้างตนเองเพื่อความม่ันคงตามแนว
ชายแดน” ในลักษณะผังจัดสรรเรียงราย ต่อมาชุมชนได้รวมผู้คนที่อยู่อาศัยในผังจัดสรรเรียงรายเข้าเป็น 
“หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา (ปชด.)” จนมาในปัจจุบันชุมชนถูกเลือกให้เป็น 
“หมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน” เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศกัมพูชา จะเห็นได้ว่าชุมชน
ชายแดนรัฐจัดตั้งแห่งนี้มีความพิเศษแตกต่างจากชุมชนชายแดนทั่วไป โดยรัฐเป็นผู้วางแนวความคิด
ทั้งหมดเริ่มตั้งแต่การจัดตั้งชุมชน การมีกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนการจัดให้มีหน่วยงานของรัฐเข้าไป
พัฒนาดูแลรับผิดชอบเรื่องต่างๆ ภายในชุมชนมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การก่อเกิดและพัฒนาการ
ของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพ้ืนที่ชายแดนไทย - กัมพูชาที่ศึกษา ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3 ยุค ดังนี้ 

 
 



พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นท่ีชายแดนไทย - กัมพูชา 

[316] จตุพร  ดอนโสม / พัชรินทร์  ลาภานันท์ / รักชนก  ช านาญมาก 

  1.1) ยุคถางป่าถางดง 
ยุคถางป่าถางดงถือเป็นยุคเริ่มต้นของชุมชน สะท้อนให้เห็นลักษณะของความเป็น

ชุมชนชายแดนที่รัฐจัดตั้งขึ้นบนพ้ืนที่ชายแดนไทย - กัมพูชาอย่างชัดเจนเมื่อพ้ืนที่อ าเภอบ้านกรวดถูก
บรรจุเข้าในนโยบายของกรมประชาสงเคราะห์ (ในขณะนั้น) ให้เป็นพ้ืนที่ของนิคมสร้างตนเองใน
ลักษณะช่วยเหลือราษฎรในเขตจังหวัดชายแดนและเขตแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ โดยงาน
นิคมสร้างตนเองได้เข้ามาด าเนินการปรับพื้นที่ ตัดถนนสายหลักสายรองและจัดสรรที่ท ากินให้แก่
ราษฎร จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่นิคมสร้างตนเองได้สะท้อนเรื่องราวในยุคเริ่มต้นนี้ว่า 

“…นิคมฯ ได้เข้ามาจัดสรรที่ท ากินในพ้ืนที่อ าเภอบ้านกรวดโดยเน้นจัดสรรในพ้ืนที่ที่
ไม่มีราษฎรเดิมอาศัยอยู่และเป็นที่รกร้างว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน์ เริ่มแรกได้น ารถไถมาไถ
ปรับพ้ืนที่แล้วตัดถนนสายหลัก สายรอง จัดแบ่งผังที่ดินออกเป็นล็อคๆ ละ 25 ไร่ แล้ว
ประกาศให้คนเข้ามาอยู่อาศัยจับจองที่ท ากินได้ไม่เกินครอบครัวละ 50 ไร่ ส่วนราษฎรเดิม
นิคมฯ เราก็ดูแล โดยคนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ต้องมาสมัครเป็นสมาชิกนิคมฯ ก่อน จนครบ
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี จึงจะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองที่ดินเป็น นค.3 และ
การออกเอกสารสิทธิ์ต้องท าการรังวัดที่ดินก่อนทุกครั้ง...” (สมหมาย ตาพระยา (ชื่อสมมติ), 
56 ปี, สัมภาษณ์ 10 พฤษภาคม 2561) 

    
  กล่าวได้ว่าในยุคเริ่มต้นของการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่อ าเภอบ้าน
กรวด เกิดขึ้นจากรัฐ คือ งานนิคมสร้างตนเองของกรมประชาสงเคราะห์ เข้ามาด าเนินการก่อตั้งนิคม
สร้างตนเองบ้านกรวด ชาวบ้านเรียกยุคเริ่มต้นนี้วา่ “ยุคถางป่าถางดง” บางคนก็เรียกยุคนี้ว่า “ยุคเจาะ
ดง” การเรียกชื่อยุคดังกล่าวสะท้อนถึงเรื่องราวการอพยพเข้ามาอยู่อาศัยในพ้ืนที่ชายแดนอ าเภอบ้าน
กรวดด้วยสภาพของพ้ืนที่ที่เป็นป่าดงดิบรกทึบ เมื่อรัฐได้ประกาศให้ราษฎรเข้ามารับการจัดสรรที่อยู่
อาศัยและที่ท ากิน ทั้งกลุ่มคนอพยพทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องช่วยกันปรับสภาพพ้ืนที่ป่าเพ่ือให้เป็นที่อยู่
อาศัยและที่ท ากิน ความทรงจ าของผู้คนในยุคเริ่มต้นนี้จึงผูกติดอยู่กับสภาพของพ้ืนที่ป่า หา่งไกลความ
เจริญติดชายแดนกัมพูชา ผู้คนไม่กล้าอพยพเข้ามาอยู่อาศัยแม้แต่คนในพ้ืนที่กิ่งอ าเภอบ้านกรวด 
(ในขณะนั้น) ประวัติศาสตร์และเรื่องราวการอพยพย้ายครอบครัวเข้ามารับการจัดสรรที่ท ากินและที่อยู่
อาศัยในยุคต้น พ.ศ.2500 สะท้อนจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ในชุมชนที่เล่าถึงพ้ืนที่ในยุคก่อตั้งชุมชนว่า 

“…ผมอพยพมาพร้อมกับพ่อแม่ ตอนนั้นจบ ป.4 แล้วมาเลย พ่อกับแม่พาครอบครัว
ย้ายมาจากอ าเภอคง โคราช ครอบครัวเราเข้ามาถางดงท ากินจนได้ที่ที่เขาจัดสรร 1 ผัง 25 ไร่ 
พ่อแม่เล่าว่าไม่รู้ว่าเจ้าของคนแรกไปอยู่ไหนติดต่อไม่ได้จนทุกวันนี้ พ้ืนที่จัดสรรบางผังเป็นผัง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [317] 

ของเจ้าหน้าที่บางผังเป็นของราษฎร ตอนเริ่มเข้ามาอยู่อาศัยบางคนก็ได้รับที่ดินจากการ
จัดสรร บางคนก็ซ้ือต่อมืออีกทีจึงสามารถครอบครองที่ดินได้ ที่ดินจึงมีการเปลี่ยนมือถือครอง
สิทธิ์กันมาตลอด ในยุคแรกนั้นเมื่อนิคมจัดสรรให้ชาวบ้านเลยเข้ามาถากถาง บางคนไม่ถางเอง
ก็จ้างคนถางจนเกิดอาชีพรับจ้างถางดงไร่ละ 80 บาท ทั้งถางทั้งโค่นต้นไม้น้อยใหญ่ จนพ้ืนที่
เริ่มถูกปรับให้เป็นที่ท ากินและที่อยู่อาศัยมากขึ้น...” (ผ่อน วงศ์ประทุม (ชื่อสมมติ), 62 ปี, 
สัมภาษณ์ 11 พฤษภาคม 2561)  

   
  ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตต่อยุคเริ่มต้นเกี่ยวกับประเด็นของกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาในยุคนั้น 
ด้วยสภาพของพ้ืนที่ที่ห่างไกลความเจริญประกอบกับสภาพของพ้ืนที่ชายแดนที่เต็มไปด้วยป่าดงดิบที่
อันตราย กลุ่มคนที่อพยพเข้ามาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทอีสานและไทโคราชมากกว่าไทเขมรใน
พ้ืนที่ การตั้งข้อสังเกตพบถึงความเชื่อมโยงของความสัมพันธ์ทางเครือญาติของกลุ่มคนอพยพและ
ความสัมพันธ์จากเครือข่ายทางสังคมที่สร้างใหม่ผ่านการส่งข่าวบอกต่อรวมถึงชักชวนเครือญาติและ
เพ่ือนบ้านให้เดินทางอพยพเข้ามารับการจัดสรรที่ดินและเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกนิคมสร้างตนเองบ้าน
กรวด  ในประเด็นดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นว่ามีผลในการตัดสินใจอพยพเข้ามายังพ้ืนที่และเมื่อเข้ามาอยู่
อาศัยยิ่งท าให้กลุ่มคนอพยพเหล่านี้สร้างเครือข่ายทางสังคมเพ่ิมมากขึ้นอีก สะท้อนผ่านเรื่องราวการ
ตัดสินใจเข้ามารับการจัดสรรที่ดินท ากิน การปรับสภาพพ้ืนที่ถากถางที่ดินท ากิน การสร้าง
ความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ท าการสัมภาษณ์ในหลายชุมชนของอ าเภอ
บ้านกรวดท าให้ผู้วิจัยทราบว่าชาวบ้านในหลายชุมชนต่างรู้จักสนิทสนมกันทั้งกับชาวบ้านด้วยกันและ
กับเจ้าหน้าที่รัฐผ่านเรื่องราวต่างๆ ร่วมกันมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ดังนั้น ประเด็นความสัมพันธ์ของ
ผู้คนผ่านการมีเครือข่ายทางสังคมจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ผู้วิจัยจะน าไปวิเคราะห์ในประเด็นส าคัญ
อ่ืนๆ ของการศึกษาต่อไป 
 

1.2) ยุคหมู่บ้านปอ้งกันตนเองตามแนวชายแดน (ปชด.) 
  ยุคหมู่บ้านป้องกันตนเองตามแนวชายแดน (ปชด.) ถือเป็นยุคการเปลี่ยนแปลง ที่
ส าคัญของชุมชน เพราะในช่วงปี พ.ศ.2518 อยู่ในระหว่างเหตุการณ์พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย
ก าลังท าสงครามกองโจรหรือสงครามประชาชนกับก าลังพลเรือน ต ารวจและทหารของรัฐบาลไทย โดย
กองก าลังของฝ่ายคอมมิวนิสต์ไทยร่วมกับกัมพูชาฝ่ายเขมรแดง รุกเข้ามาก่อกวนเผาบ้านเรือนราษฎร 
วางระเบิดตามเส้นทางสัญจรในหมู่บ้านและเส้นทางสัญจรเข้าออกพ้ืนที่ท ากินของราษฎรเพ่ือสกัดกั้น
การเข้าปราบปรามของกองก าลังฝ่ายรัฐบาลไทย พร้อมทั้งดักซุ่มยิงกองก าลังฝ่ายรัฐบาลไทยและ
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ราษฎรที่เป็นฝ่ายของรัฐบาล ท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยและราษฎรได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจ านวน
มาก จนในปี พ.ศ.2523 รัฐไทยได้จัดตั้งหมู่บ้านขึ้นใหม่ หมู่บ้านละประมาณ 100 หลังคาเรือน ท าการ
ฝึกอบรมราษฎรในแต่ละหมู่บ้านตามโครงการไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) จัดตั้งให้หมู่บ้านเป็น
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยกัมพูชา (ปชด.) ใช้ก าลังราษฎรในหมู่บ้านผสมกับก าลังพลเรือน 
ต ารวจภูธร ต ารวจตระเวนชายแดน ทหาร อาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) เข้าป้องกันและปราบปราม
การแทรกซึมบ่อนท าลายของขบวนการคอมมิวนิสต์ รวมทั้งยับยั้งอธิปไตยของไทยจากฝ่ายเขมรแดง 
(นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด, 2559)  
  ในปี พ.ศ.2523 ภายหลังจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่ที่รุนแรงมากที่สุดของ
อ าเภอบ้านกรวด คือ เหตุการณ์การเผาท าลายตลาดนิคมในเดือนเมษายน พ.ศ.2521 ผู้คนจึงเริ่มทยอย
ย้ายกลับเข้ามาในชุมชนอีกครั้งและครั้งนี้นับเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของพ้ืนที่ โดยหน่วยงาน
ทหารและฝ่ายปกครองของอ าเภอบ้านกรวดได้ร่วมกันวางแผนจัดรวมผู้คนให้เข้ามาอยู่อาศัยรวมกัน
เป็นชุมชนในลักษณะของชุมชนที่เป็นระเบียบและปลอดภัย ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงให้กับ
ชุมชนตามแนวชายแดน เพราะชายแดนไทย - กัมพูชามีการปะทะกันของกองก าลังทหารกัมพูชาและ
ฝ่ายตรงข้ามอยู่เป็นระยะ ท าให้รัฐและชุมชนต้องเพ่ิมมาตรการในการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น 
ดังนั้น หน่วยงานรัฐในพ้ืนที่ชายแดนทั้งหมดโดยเฉพาะกองก าลังสุรนารีและฝ่ายความมั่นคงของอ าเภอ
บ้านกรวดจึงเพ่ิมความเข้มงวดในการเตรียมความพร้อมให้กับประชาชนในพ้ืนที่ โดยการฝึกผู้คนให้เป็น
อาสาสมัครท าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับชุมชนของตนเองได้หากมีสถานการณ์การปะทะต่อสู้กัน
เกิดขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าโครงสร้างการปกครองของอ าเภอบ้านกรวดแตกต่างจากโครงสร้างการ
ปกครองของอ าเภออ่ืน โดยมีสถานีต ารวจภูธรถึง 4 แห่ง ได้แก่ สถานีต ารวจภูธรบ้านกรวด สถานี
ต ารวจภูธรหนองไม้งาม สถานีต ารวจภูธรโนนเจริญ และสถานีต ารวจภูธรโคกระเหย มีหน่วยงานทหาร
กองก าลังสุรนารีและหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 26 เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติในพ้ืนที่ หน่วยงาน
หลักด้านความมั่นคงจะปฏิบัติการที่เรียกว่า “ขึ้นยุทธการ” ทันที ซึ่งหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานและ
ชุมชนในพ้ืนที่ต้องพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนปฏิบัติการดังกล่าว โดยเตรียมความพร้อมด้วย
การฝึกซ้อม “แผนพิทักษ์พ้ืนที่ชายแดน” อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นการสื่อสารในพ้ืนที่ชายแดนต้อง
รวดเร็วด้วยหน่วยข่าวกรองที่ส่งไปยังทุกชุมชน ผู้น าชุมชนต้องอยู่ประจ าหากต้องอพยพผู้คน กลุ่มเด็ก
และผู้หญิงจะถูกล าเลียงไปรวมตัวกันที่ศูนย์อพยพที่จัดเตรียมไว้ ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐและผู้น าชุมชนโดยเฉพาะฝ่ายปกครอง ได้แก่ ฝ่ายความมั่นคงในระดับอ าเภอ ระดับต าบล
ได้แก่ นายกเทศมนตรี ก านัน และระดับชุมชน ได้แก่  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายป้องกัน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน ต้องมีภาระหน้าที่มากกว่าอ าเภออ่ืน เช่น การเดินลาดตระเวนตามแนวชายแดน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [319] 

ร่วมกัน การฝึกซ้อมแผนป้องกันชุมชน การฝึกฝนเรื่องการใช้อาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตพกพาเพ่ือป้องกัน
ภัยที่จะเกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความ
ปลอดภัย กล่าวได้ว่าความเป็นชุมชนชายแดนในลักษณะของ “หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - 
กัมพูชา” มีส่วนสร้างให้คนในชุมชนมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่เกิดตามมา คือ กลุ่มผู้ชายใน
ชุมชนส่วนหนึ่งถูกดึงเข้าไปเป็นอาสาสมัครทหารพรานในยุคดังกล่าวนี้เอง จนมาในยุคปัจจุบันจึงพบว่า
ในชุมชนไทยร่มเย็นมีอดีตทหารพรานอยู่จ านวนหนึ่ง ดังนั้น ทหารและคนในชุมชนจึงมีความสนิทสนม
คุ้นเคยกัน ทหารบางคนได้แต่งงานสร้างครอบครัวกับคนในชุมชนมาจนปัจจุบันเป็นเพราะเคยดูแลและ
ป้องกันชุมชนร่วมกันมา ดังที่อดีตทหารพรานท่านหนึ่งเล่าว่า  

“...ทหารกับชาวบ้านนั้นมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะ นอกจากมาอยู่
ประจ าชายแดนแล้วยังมาช่วยเหลือชาวบ้าน ซ่อมแซมบ้านเรือน ขุดบ่อเลี้ยงปลา ส่งเสริม
พัฒนาอาชีพต่างๆ ทุกอย่างที่เป็นงานมวลชนทหารท าหมด มีทหารหลายคนแต่งงานกับ
ผู้หญิงในหมู่บ้าน และกลุ่มผู้ชายบางคนในยุคตั้งบ้านก็ไปสมัครเป็นทหารพรานด้วย ใน
หมู่บ้านจึงมีอดีตทหารพรานจ านวนหนึ่ง จะว่าไปแล้วทหารกับชาวบ้านไม่หนีกันหรอก...” 
(บุญตา หลักแหลม (ชื่อสมมติ), 54 ปี, สัมภาษณ์ 17 พฤษภาคม 2561) 

 
  จากการส ารวจแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของรัฐ เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ
หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน Self Defense Village (ปชด.) (สายฤดี วรกิจโภคาทร และคณะ, 2538) 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎร และตระหนักถึงบทบาทของหมู่บ้านชายแดนว่ามี
ความส าคัญในการป้องกันประเทศ เพราะการมีที่ตัง้หมู่บ้านมีราษฎรไทยอาศัยอยู่ เป็นสัญลักษณ์แสดง
ถึงแนวพรมแดนที่ชัดเจนแสดงถึงอ านาจอธิปไตยและบูรณภาพเหนือดินแดนของไทย รัฐบาลได้ก าหนด
นโยบายในการแก้ไขปัญหาขึ้นโดยยึดหลักการส าคัญว่า จะไม่ให้ราษฎรละทิ้งหมู่บ้าน และพ้ืนที่
ชายแดน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันฝ่ายตรงข้ามจะเข้ามาใช้พ้ืนที่บริเวณชายแดนที่ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่ (No 
man land) ซึ่งจะท าให้ฝ่ายตรงข้ามบุกรุกเข้ามาล่วงล้ าอธิปไตยได้ ดังนั้น โครงการหมู่บ้านป้องกัน
ตนเองชายแดน จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2521 ให้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาราษฎรไทยที่อพยพ โดยมีพลเอกเปรม ติณสูลา
นนท์ ขณะที่ด ารงต าแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการ 
คณะกรรมการดังกล่าวได้เสนอความคิดเห็นไปยังคณะรัฐมนตรี ซึ่งพิจารณาแล้วคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
อนุมัติเมื่อ วันที่ 3 ตุลาคม 2521 ให้จัดตั้งหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชาขึ้นตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา 
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  โครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา มีหลักการพ้ืนฐานที่พิเศษ 
กล่าวคือการผนวกความคิดด้านการป้องกันประเทศ และการพัฒนาเข้าด้วยกัน เพราะในช่วงเริ่มต้น
โครงการเป็นทศวรรษ 2510 - 2520 ประเทศไทยเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงทั้งจากภายในคือพรรค
คอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยและภายนอกคือการเปลี่ยนเป็นรัฐสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ของกัมพูชา 
เวียดนามและลาว ตามล าดับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานยุทธศาสตร์เพ่ือ
ความมั่นคงและความมั่งคั่งของประเทศโดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนหรือพ้ืนที่ที่มีการก่อการร้าย เรียกว่า 
“ยุทธพัฒนา” หรือ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา” ให้กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 น าไปปฏิบัติ คือ การ
ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการทหาร ร่วมกันในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะคอมมิวนิสต์ 
และการพัฒนาประเทศเป็นการพัฒนาเพ่ือความม่ันคง ตัวอย่างคือการสร้างอ่างเก็บน้ าเพ่ือใช้เพ่ิม
รายได้ (Well Self Reliance) ขณะเดียวกัน อ่างเก็บน้ าจะเป็นการป้องกันเส้นทางการรุกรานของฝ่าย
ตรงข้ามเข้ามาในแผ่นดินไทย เมื่อสร้างเส้นทางพัฒนาเพ่ือความมั่นคงก็สร้างหมู่บ้านให้ราษฎร
อาสาสมัครคุ้มครองเส้นทางและหมู่บ้านดังก็เหมือนป้อมค่ายที่คุ้มกันให้ความปลอดภัยราษฎร ซึ่งจะได้
ใช้ถนนเป็นเส้นทางล าเลียงสินค้าที่ผลิตได้จากผลผลิตที่ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าที่ถูกสร้างขึ้นนั่นเอง 
  จาก “ยุทธศาสตร์พัฒนา” น าเข้าสู่ระบบการป้องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จหรือ
ยุทธศาสตร์การต่อสู้เบ็ดเสร็จ (Total Defense) ผนึกก าลังพลเรือน ต ารวจ ทหารและประชาชน เป็น
ที่มาของแนวคิดโครงการหมู่บ้าน ปชด. ที่ได้ก าหนดแนวความคิดในการปฏบิัติ 3 ประการ คือ 1) ระบบ
ประชากร 2) ระบบป้องกัน 3) ระบบพัฒนา 
  1) ระบบประชากร คือ การรวบรวมราษฎรที่อาศัยอยู่กระจัดกระจายในพ้ืนที่  
ล่อแหลมอันตรายบริเวณชายแดน มาอาศัยในหมู่บ้านที่จัดตั้งขึ้นใหม่ใกล้กับหมู่บ้านที่ตนอาศัยอยู่เดิม 
หรือจัดตั้งหมู่บ้านที่มีอยู่แล้วนั้นขึ้นเป็นหมู่บ้านตามโครงการเพ่ือเอ้ือในการจัดให้มีความปลอดภัยจาก
ผู้ก่อการร้าย หรือป้องกันกองก าลังติดอาวุธภายนอกประเทศเข้ามาสร้างปัญหาให้แก่ราษฎร 
  2) ระบบป้องกัน คือ การจัดให้ราษฎรในหมู่บ้านสามารถป้องกันตนเองและหมู่บ้าน
จากภัยของฝ่ายตรงข้ามได้ในขั้นต้น โดยการสร้างหลุมหลบภัยในหมู่บ้าน การสร้างหอกระจายข่าว การ
มีวิทยุติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทหาร ต ารวจตระเวนชายแดน และอ าเภอให้ราษฎรได้รับการฝึก
เกี่ยวกับการป้องกันฝ่ายพลเรือน การข่าว การติดต่อสื่อสาร การรักษาความปลอดภัย และการป้องกัน
หมู่บ้าน โดยจัดตั้งเป็น “ก าลังประชาชน” แล้วติดอาวุธให้เพ่ือป้องกันตนเอง 
  3) ระบบพัฒนา คือ การช่วยเหลือราษฎร ให้มีที่อยู่อาศัยและที่ท ากินเป็นของ
ตนเอง ยกฐานะความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นจะได้รักถิ่นที่อยู่อาศัย มีส านึกของความเป็นเจ้าของและหวงแหน
แผ่นดินเกิด (Sense of Belonging) 
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  การด าเนินการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา ด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 
ระบบประชากร ระบบป้องกัน และระบบพัฒนานั้น ท าให้ราษฎรมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ
มากขึ้น ในชุมชนมีสิ่งสาธารณูปโภคพ้ืนฐานโดยเฉพาะแหล่งน้ าส าหรับการเกษตร เส้นทางคมนาคม 
ระบบไฟฟ้า เพ่ือยกระดับรายได้และเพ่ิมคุณภาพชีวิต มีการฝึกราษฎรให้เป็น “ก าลังประชาชน” ไม่ละ
ทิ้งชุมชน มีระบบป้องกันตนเองด้วยการจัดเวรยามป้องกันทั้งส่วนรวมและส่วนตัวภายในชุมชนเมื่อเกิด
การสู้รบตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา จากผลการด าเนินงานดังกล่าวต่อมาคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติ
อนุมัติหลักการ จัดตั้ง หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - ลาว หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - 
พม่า และหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - มาเลเซีย ขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2524 จะเห็นได้ว่า
ตั้งแต่มีการจัดตั้งหมู่บ้าน ปชด.จากปี พ.ศ.2521 จนถึงปัจจุบัน มีการจัดตั้งหมู่บ้าน ปชด. ไปแล้วทั้งสิน้
จ านวน 538 หมู่บ้าน 30 จังหวัด ได้แก่ หมู่บ้านป้องกันตนเองไทย - ลาว จ านวน 224 หมู่บ้าน หมู่บ้าน
ป้องกันตนเองไทย - กัมพูชา จ านวน 173 หมู่บ้าน หมู่บ้านป้องกันตนเองไทย - พม่า จ านวน 94 
หมู่บ้าน และหมู่บ้านป้องกันตนเองไทย - มาเลเซีย จ านวน 72 หมู่บ้าน ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 แผนที่แสดงหมู่บ้าน ปชด. ทั่วประเทศ.  ที่มา: สายฤดี วรกจิโภคาทร และคณะ. (2538). 
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[322] จตุพร  ดอนโสม / พัชรินทร์  ลาภานันท์ / รักชนก  ช านาญมาก 

  อ าเภอบ้านกรวดมีหมู่บ้าน ปชด. ทั้งสิ้นจ านวน 18 หมู่บ้าน ทั้งหมดเป็นหมู่บ้านที่
อยู่ติดชายแดนไทย - กัมพูชา แบ่งเป็นต าบลสายตะกู 2 หมู่บ้าน ต าบลจันทบเพชร 4 หมู่บ้าน ต าบล
ปราสาท 4 หมู่บ้าน ต าบลบึงเจริญ 6 หมู่บ้าน และต าบลหนองไม้งาม 2 หมู่บ้าน ในประเด็นของ
หมู่บ้าน ปชด. ข้าราชการบ านาญของนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่า 

“...หมู่บ้าน ปชด. เป็นการจัดรวมราษฎรให้เข้ามาอยู่กันเป็นชุมชนเพ่ือง่ายต่อการ
ปกครองและวางระบบป้องกันตนเองของชุมชนด้วยการสร้างบังเกอร์คันดินที่เรียกกันว่า คู
เลต มีการจัดฝึกอบรมชาวบ้านให้รักถิ่นฐานรักประเทศชาติ หมู่บ้าน ปชด. เป็นการจัดตั้งเพ่ือ
ตรึงคนให้อยู่ติดพ้ืนที่ ถ้าดูจากสภาพทางกายภาพจะเห็นได้เลยด้วยสายตาว่าการจัดหมู่บ้าน 
ปชด. มีความแตกต่างไปจากหมู่บ้านทั่วไป เช่น ลักษณะรูปร่างของหมู่บ้าน การมีคูเลต
บังเกอร์ ศาลาประชาคม หอกระจายข่าว นอกจากนั้นแล้ว ราษฎรที่เข้าอยู่ในหมู่บ้าน ปชด. 
จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐและได้รับสิทธิ์ต่างๆ จากรัฐมากเป็นพิเศษเช่น ได้ที่อยู่อาศัย 
ได้รับการส่งเสริมเรื่องอาชีพมากกว่าชุมชนอ่ืนๆ...” (ทองดี ประชารัก (ชื่อสมมติ), 63 ปี, 
สัมภาษณ์ 19 พฤษภาคม 2561) 

 
  เมื่อผู้วิจัยท าการตรวจสอบแผนที่ทางกายภาพของอ าเภอบ้านกรวด โดยเฉพาะ
ชุมชนที่ตั้งติดกับชายแดนไทย - กัมพูชา ภายใต้โครงการหมู่บ้าน ปชด. นั้น จึงพบลักษณะของผังชุมชน
ที่มีความแตกต่างไปจากชุมชนทั่วไป ดังภาพที่ 2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงหมู่บ้านป้องกนัตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา (ปชด.) 
ในเขตต าบลจนัทบเพชร อ าเภอบ้านกรวด จังหวดับุรีรมัย.์  ทีม่า:  www.google.com (2561). 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [323] 

ในส่วนการฝึกชาวบ้านในหมู่บ้าน ปชด. ให้เป็น “ไทยอาสาป้องกันชาติ” หรือ 
ทสปช.นั้น ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์อดีตครูฝึก ทสปช. ท่านได้ให้รายละเอียดต่อเรื่องดังกล่าวนี้ว่า 

“...การฝึกไทยอาสาป้องกันชาติ เรามีปลัดอ าเภอเป็นหัวหน้าครูฝึกโดยต าแหน่ง 
หมู่บ้านป้องกันตนเองต้องฝึกที่เรียกว่าฝึกจัดตั้งหมู่บ้านป้องกัน 10 วัน และฝึกทบทวนการ
ป้องกันอีก 7 วัน เราฝึกในรูปแบบทหาร มีการฝึกใช้อาวุธปืนลูกซอง 5 นัด ซึ่งก็แจกจ่ายให้ไว้
หมู่บ้านละ 15 กระบอก เพ่ือชาวบ้านจะได้เข้าเวรยามป้องกันหมู่บ้าน มีการเลือกประธาน 
ทสปช. และรองประธาน ทสปช. ของแต่ละหมู่บ้าน คณะเราไปฝึกชาวบ้านทุกหมู่บ้านที่เป็น
หมู่บ้านป้องกัน ในช่วงแรกชาวบ้านมาบ้างไม่มาบ้าง เพราะยังไม่เชื่อใจเจ้าหน้าที่ แต่หลังๆ 
เริ่มมาครบทุกหลังคาเรือน การฝึกประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติภายใต้เรื่องการ
ป้องกันหมู่บ้าน การเข้าเวรยาม การใช้มือเปล่าประกอบการใช้อาวุธ การฝึกท่ายิงและยิงด้วย
กระสุนจริง การเคารพกฎระเบียบและการอยู่ร่วมกันในชุมชนชายแดน และช่วงกลางคืนมี
กิจกรรมสันทนาการคล้ายการเล่นรอบกองไฟของลูกเสือ มีการร้องเพลงปลุกใจ ปชด. การ
แสดงละครร่วมกันระหว่างครูฝึกและชาวบ้าน จนจบการฝึกมีการบายศรีสู่ขวัญอ าลากัน 
นอกจากนั้นประเด็นที่ถือว่าส าคัญมากของการฝึก ทสปช. คือการให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของ
ลัทธิคอมมิวนิสต์และบทเรียนจากผู้ที่หลงผิดกับขบวนการผกค. เราเน้นการสอดแทรก
อุดมการณ์การรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์...” (ร.ต.อ.อุ้ม พิทักษ์ประชา (ชื่อสมมติ), 
58 ปี, สัมภาษณ์ 22 พฤษภาคม 2561) 

 
  ข้อมูลจากการสัมภาษณ์สะท้อนว่าคนในชุมชนต่างทราบดีว่าการที่ครอบครัวของตน
เมื่อถูกจัดรวมเข้ามาเป็นหมู่บ้าน ปชด. แล้วนั้น ทุกครอบครัวจะต้องให้ความร่วมมือกับรัฐในทุกเรื่องที่
เกี่ยวกับกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน ต้องส่งตัวแทนเข้าร่วมเมื่อถูกรัฐร้องขอ ผู้คนในยุคดังกล่าวจึง
จดจ าเรื่องราวของการจัดตั้งหมู่บ้าน ปชด. และเรื่องราวที่ตนเองเคยเข้าร่วมการฝึก ทสปช. เพ่ือป้องกัน
หมู่บ้านได้อย่างแม่นย า เมื่อผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์ในประเด็นของหมู่ป้าน ปชด. และการฝึก ทสปช. จะ
สังเกตเห็นถึงความตื่นเต้นของชาวบ้านต่อเรื่องราวการฝึกอบรมและการร่วมป้องกันหมู่บ้าน การวิ่งหลบ
ภัยในหลุมบังเกอร์และความภาคภูมิใจต่อการเป็น ทสปช. ดังที่อดีต ทสปช. ผู้หญิงท่านหนึ่งได้เล่าว่า  

“...เฮาซ าเป็นขี้ข้าแผ่นดิน เขาให้เฮามาอยู่เฮาต้องให้ความร่วมมือกับแผ่นดิน เขาให้
ไปพัฒนาต้องมีคนหนึ่งในครอบครัวที่ไปเข้าร่วม ถึงแม่บ่ได้หนังสือแม่กะต้องไป กิจกรรมทุก
อย่างแม่เข้าร่วมเบิ่ดนั่นล่ะ...” (ปราณี เด็ดเดี่ยว (ชื่อสมมติ), 68 ปี, สัมภาษณ์ 28 พฤษภาคม 
2561) 
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  นอกจากนั้นแล้ว ยังมีชาวบ้านส่วนหนึ่งที่แสดงทัศนะที่แตกต่างออกไป ในประเด็น
การจัดรวมผู้คนให้เข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ปชด. ตลอดทั้งทัศนะต่อการฝึก ทสปช. และการเข้าร่วมในงาน
พัฒนาหมู่บ้านที่รัฐด าเนินการ โดยให้ทัศนะเอาไว้ดังนี้ 

“...ความจริงแล้วซุมเฮาอยากอยู่หัวล็อคคือเก่า บ่ได้อยากเข้ามาอยู่เป็นหมู่บ้าน มา
กะมาย่อนเขาบังคับให้เข้ามา เขาบอกว่าถ้าบ่เข้ามาเขาสิยึดล็อค 25 ไร่ของเฮาคืน เฮาเลยเข้า
มาอยู่เอาล็อคเอาสวนเจ้าของ ตอนนั้นไผกะว่าเป็นบ้านป้องกันแล้วเขาสิพัฒนาดู๋ เฮาเลยย่าน
ว่าสิบ่มีเวลาเฮดกิน เลยบอกกันว่ามากะมาเขาคือสิบ่พัฒนาซุมื้อดอก แต่มาอยู่แล้วกะดีอยู่
เขาให้หลายอย่างให้บ้านให้เครื่องมือท ามาหากินมีการอบรมอาชพีให้น า...” (ตวง ใกล้เขต (ชื่อ
สมมติ), 65 ปี, สัมภาษณ์ 30 พฤษภาคม 2561) 

 
  กล่าวได้ว่า ในยุคการจัดรวมผู้คนและชุมชนให้เป็นหมู่บ้าน ปชด. และการฝึกผู้คน
ตามโครงการ ทสปช. นั้น การที่รัฐได้ใช้นโยบายการจัดตั้งชุมชนชายแดนเพ่ือเป็นการป้องกันประเทศ 
ท าให้ชุมชนชายแดนเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเข้าร่วมในกิจกรรมและต้องให้ความร่วมมือในทุกเรื่องที่รัฐร้อง
ขอ แต่อย่างไรก็ตามนอกเหนือไปจากสิ่งที่รัฐร้องขอแล้วนั้น สิ่งที่รัฐให้ อาทิ ที่อยู่อาศัย 1 ไร่ และบ้าน 
1 หลังส าหรับแต่ละครอบครัวนั้น ถือเป็นสิ่งที่ชุมชนได้รับอย่างชอบธรรมจากความเป็นชุมชนที่มี
สภาพทางกายภาพติดชายแดนเท่านั้น และกิจกรรมการพัฒนาจากหลายโครงการ อาทิ การส่งเสริม
เรื่องอาชีพ การพัฒนาพ้ืนที่ให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจจนท าให้ชุมชนมีรายได้มีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการพัฒนาชุมชนชายแดนในลักษณะการจัดตั้งชุมชนนั่นเอง 
ดังนั้น ในยุคดังกล่าวนี้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญในประเด็นที่รัฐกระท าต่อชุมชน และสิ่งที่ชุมชนฉวยใช้
โอกาสจากสิ่งที่รัฐให้พลิกกลับมาเป็นโอกาสเพ่ือหาช่องทางต่างๆ ในการประกอบอาชีพตลอดจนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ของครอบครัวและชุมชน ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าประเด็นเหล่านี้เข้าสู่การ
วิเคราะห์ปรากฏการณ์ของปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนในระยะถัดไป  
 

1.3) ยุคหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน 
  ยุคหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน รัฐจัด
ให้ชุมชนเป็น “หมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน” เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศกัมพูชา รัฐไทย
โดยกองทัพบกได้เลือกชุมชนไทยร่มเย็น เป็นหมู่บ้านคู่ขนานร่วมกับชุมชนปการัลดุล (นามสมมติ) 
ต าบลอ าปึล อ าเภอบันเตียอ าปึล จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา โดยใช้การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
เป็นฐานและให้การช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพในทั้งสองชุมชน มีกองก าลังสุรนารี และ
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หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 26 ร่วมกับส่วนราชการอ่ืนๆ ได้แก่ เทศบาลต าบลจันทบเพชร ฝ่ายความ
มั่นคงอ าเภอบ้านกรวด นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด และกลุ่มผู้ค้าชายแดนและประชาชนในพ้ืนที่ร่วม
ด าเนินกิจกรรมหมู่บ้านคู่ขนาน อาทิ กิจกรรมกีฬา กิจกรรมทอดผ้าป่ามิตรภาพไทย - กัมพูชา กิจกรรม
การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน กิจกรรมการปลูกต้นไม้ในชุมชนร่วมกัน เป็นต้น ความส าคัญของยุค
ปัจจุบันนี้ ผู้วิจัยสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชุมชนไทยร่มเย็นผ่านการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนช่องสายตะกู โดยพื้นที่ของชุมชนไทยร่มเย็นถูกก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางของชุมชน
ชายแดน การที่ท้องถิ่นโดยเฉพาะส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ที่พยายามผลักดันให้เปิดด่านชายแดนช่อง
สายตะกู เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด ส่งผลท าให้เกิดการตื่นตัวของคนในชุมชนรวมทั้งคนต่าง
พ้ืนที่ได้เข้ามาจับจองพ้ืนที่เพ่ือการลงทุนและค้าขายชายแดน สิ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ การเกิดขึ้นของที่
พักรีสอร์ทในชุมชน ร้านค้าขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่เพ่ิมขึ้นตลอดแนวถนนที่ตัดผ่านชมุชนไทยร่มเยน็
สะท้อนว่าการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนจะน ามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอีกครั้ง  

กล่าวโดยสรุป ชุมชนไทยร่มเย็นมีลักษณะเป็นชุมชนชายแดนที่รัฐได้จัดตั้งขึ้น โดยในยุคแรก
รัฐได้จัดตั้งชุมชนขึ้นในรูปแบบของนิคมสร้างตนเอง ในลักษณะงานสังคมสงเคราะห์ราษฎรของกรม
ประชาสงเคราะห์ และในยุคถัดมาเมื่อบริบทและสถานการณ์ในพ้ืนที่ชายแดนไทย - กัมพูชา เปลี่ยนไป 
บทบาทหน้าที่ของนิคมสร้างตนเองได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ด้วยเช่นกัน เพราะในยุคของการ
รุกรานจากขบวนการคอมมิวนิสต์เขมรแดง มีเหตุการณ์การเผาท าลายสถานที่ราชการ หน่วยงานของ
รัฐ ชุมชน รวมทั้งตลาดนิคม จนท าให้รัฐโดยหน่วยงานฝ่ายปกครองร่วมกับหน่วยงานทหารจัดรวม
ชุมชนขึ้นใหม่อีกครั้ง ด้วยการจัดรวมราษฎรที่เคยอยู่อาศัยแบบเรียงรายตามแนวเขตชายแดนให้เข้ามา
อยู่รวมเป็นชุมชนเพ่ือง่ายต่อการป้องกันและความปลอดภัยแก่ชุมชน ในยุคนี้เองที่รัฐมีการเวนคืนที่ดิน
เพ่ือจัดผังชุมชนใหม่ ด้วยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ เช่น กองก าลังเฉพาะกิจ
ทหารพรานที่ 26 และฝ่ายความมั่นคงของอ าเภอบ้านกรวด นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด เมื่อสถานการณ์
ชายแดนสงบลงบทบาทหน้าที่ของนิคมสร้างตนเองจึงกลับมาเน้นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพ โดยเฉพาะ
การส่งเสริมอาชีพการเกษตร เช่น การส่งเสริมการปลูกยางพารา โดยการจัดให้มีแปลงสาธิตทดลอง
ปลูกเป็นตัวอย่างและการให้เครดิตสินเชื่อเงินลงทุนในการปลูก จนท าให้สมาชิกในชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากอาชีพการท าสวนยางพารา ต่อมาในยุคปัจจุบันที่มีการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ชุมชน
ชายแดนจึงถูกบรรจุในแผนพัฒนาของรัฐที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเพ่ือรองรับสิ่งที่จะเกิดตามมาจากการ
เปิดด่านชายแดน ดังนั้น จึงต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนทั้ง 3 ยุคเพ่ือน าไปวิเคราะห์
ปฏิบัติการทางสังคมทีแ่ตกต่างกันในแต่ละยุคดังกล่าว 
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2) ลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง 
 ลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งมีความแตกต่างไปจากลักษณะของชุมชนชายแดนทั่วไป 
ตามที่ผู้วิจัยได้กล่าวไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา ดังนั้น การพิจารณาถึงลักษณะต่างๆ ของชุมชนชายแดนรัฐ
จัดตั้งโดยละเอียดจึงเป็นสิ่งส าคัญที่บทความนี้จะน าเสนอผ่าน 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ 2.1) ลักษณะทาง
กายภาพ 2.2) การใช้พ้ืนที่ และ 2.3) ผู้คน ปฏิสัมพันธ์และอ านาจ มีรายละเอียด ดังนี้ 
 
  2.1) ลักษณะทางกายภาพ 
  ด้วยความเป็นชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง ชุมชนไทยร่มเย็นจึงมีลักษณะทางกายภาพที่
แตกต่างไปจากชุมชนชายแดนทั่วไป สิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือลักษณะของการจัดแผนผังชุมชน รัฐได้
จัดแผนผังชุมชนเพ่ือสะดวกต่อการปกครองและเพ่ือเป็นการป้องกันการโจมตีเมื่อเกิดความไม่สงบใน
พ้ืนที่ชายแดน การจัดตั้งชุมชนชายแดนโดยการจัดผังชุมชนในลักษณะดังที่กล่าวมา รัฐได้เลือกเฉพาะ
ชุมชนที่ติดแนวชายแดนให้เข้ามาเป็นหมู่บ้าน ปชด. ชุมชนไทยร่มเย็นเป็น 1 ใน 18 ชุมชนของอ าเภอ
บ้านกรวด ดังนั้น ลักษณะทางกายภาพและการจัดผังชุมชนจึงแตกต่างไปจากชุมชนชายแดนทั่วไปที่
ไม่ได้รับการจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน ปชด. รายละเอียดในส่วนนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอบริบททางกายภาพของ
หมู่บ้าน ปชด. และการจัดผังชุมชนไทยร่มเย็น ดังภาพที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 แสดงผังชุมชนไทยร่มเยน็.  ที่มา: จตุพร ดอนโสม. (2561). 
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  จากลักษณะของผังชุมชนไทยร่มเย็น สะท้อนความเป็นชุมชนรัฐจัดตั้ง โดยภายหลัง
เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อ าเภอบ้านกรวด จากการเผาท าลายบ้านเรือนและตลาดนิคมสร้าง
ตนเองบ้านกรวด ผู้คนต่างอพยพออกนอกพ้ืนที่กลับภูมิล าเนาเดิม จนกระทั่งในปีพ.ศ.2523 รัฐได้จัด
รวมผู้คนโดยการจัดตั้งชมุชนที่เป็นระเบียบขึ้นอีกครั้ง ภายใต้โครงการหมู่บ้าน ปชด. เพ่ือสะดวกต่อการ
ปกครองและการป้องกันชุมชนตามแนวชายแดน ชุมชนไทยร่มเย็นส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยราษฎรเดิม
ที่อาศัยอยู่ตามผังจัดสรรเรียงรายตามแนวชายแดนซึ่งเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด และ
บางส่วนเป็นกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาภายหลัง เป็นกลุ่มเครือญาติและคนในหมู่บ้านเดียวกันกับราษฎร
ตามผังเรียงรายเดิม เมื่อทราบข่าวเรื่องการจัดหมู่บ้านโดยรัฐได้จัดแบ่งที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวละ 1 ไร่ 
โดยให้สิทธิ์กับครอบครัวของราษฎรเดิมที่อยู่ตามผังจัดสรรแบบเรียงราย และให้สิทธิ์กับราษฎรกลุ่ม
ใหม่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดก่อนเข้ารับการจัดสรรให้เข้าเป็นสมาชิกของ
ชุมชน การส่งข่าวเรื่องการรับสมัครผู้คนเพ่ือให้เข้ามาอยู่ในชุมชนจึงถูกส่งผ่านเครือญาติและเพ่ือนบ้าน
ในภูมิล าเนาเดิมของผู้ที่อยู่มาก่อน จึงพบว่าส่วนหนึ่งเป็นเครือญาติของราษฎรกลุ่มเดิมที่เข้ามาอยู่
อาศัยในชุมชนที่จัดใหม่ให้เป็น “หมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทย - กัมพูชา”  
 
  2.2) การใช้พื้นที่ 
  จากลักษณะทางกายภาพและการจัดผังชุมชนตามแบบแผนการจัดหมู่บ้าน ปชด. จึง
พบสิ่งที่รัฐจัดสรรให้กับสมาชิกที่เข้ามาอยู่รวมในชุมชน อาทิ รัฐได้จัดสรรที่ดินท ากิน ที่ดินส าหรับอยู่
อาศัย และการจัดสร้างบ้านให้ 1 หลังส าหรับ 1 ครอบครัว ด้วยบริบททางกายภาพของชุมชนที่ตั้งอยู่
ติดกับแนวชายแดนจึงท าให้ชุมชนได้รับประโยชน์ต่างๆ จากรัฐดังที่กล่าวมา สะท้อนว่ารัฐได้เอ้ือ
ประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชน การเอ้ือประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชนผู้วิจัยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นปฏิบัติการของ
รัฐ ขณะเดียวกันชุมชนเองได้น าสิ่งที่รัฐเอ้ือประโยชน์ให้เหล่านั้นผันมาเป็นทุนลักษณะต่างๆ และ
น ามาใช้เป็นเงื่อนไขในปฏิบัติการทางสังคมเรื่องต่างๆ ที่ชุมชนตอบโต้ต่อรองกับรัฐ รายละเอียดของ
การใช้พ้ืนที่ของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง มีดังนี้  
 
  2.2.1) ที่อยู่อาศัยจัดสรรให้ครอบครัวละ 1 ไร่ ชุมชนไทยร่มเย็นเมื่อถูกจัดรวมให้
เป็นหมู่บ้าน ปชด. แล้วนั้น รัฐได้จัดสรรแปลงที่ดิน ให้กับชาวบ้านที่เข้ามาเป็นสมาชิก โดยแบ่งแปลง
จัดสรรทั้งหมดจ านวน 96 แปลงๆ ละ 1 ไร่ ใช้ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของ 1 ครอบครัว ลักษณะของ
ชุมชนไทยร่มเย็นมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยแบ่งพ้ืนที่จากทั้งหมด 100 แปลงๆ ละ 1 ไร่รวม
ทั้งหมด 100 ไร่ จากการเวนคืนที่ดินจากชาวบ้านเดิมที่เป็นเจ้าของแปลง จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัย
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จ านวน 96 แปลง และจัดสรรไว้ เป็นที่สงวนเพ่ือกิจการนิคมไว้ เพ่ือให้ชุมชนใช้ เป็นพ้ืนที่
สาธารณประโยชน์อีกจ านวน 4 แปลง และสร้างคูเลตบังเกอร์เพ่ือใช้ป้องกันการถูกโจมตีไว้รอบหมู่บ้าน 
ดังนั้น ด้วยลักษณะของชุมชนไทยร่มเย็นภายใต้การเป็นหมู่บ้าน ปชด. จึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างไป
จากชุมชนชายแดนทั่วไป ผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยเข้ามาด้วยความสมัครใจและผ่านการคัดเลือกใน
เบื้องต้นจากหน่วยงานรัฐ คืองานนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดร่วมกับกองก าลังสุรนารี โดยคนที่เข้ามา
อยู่ในช่วงแรกเป็นคนที่อยู่อาศัยตามผังแปลงที่จัดสรรแบบเรียงรายมาก่อน และต้องเป็นครอบครัวที่
พร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัฐในการป้องกันหมู่บ้านตามแนวชายแดนและต้องปฏิบัติตนตาม
กฎระเบียบต่างๆ ของรัฐและชุมชน การอพยพเข้ามาอยู่ร่วมในหมู่บ้านและการจัดหมู่บ้าน ปชด. ของ
รัฐนั้น สะท้อนจากค ากล่าวของผู้อาวุโสในชุมชนว่า 

“...มาอยู่นิคมบ้านกรวดย่อนว่าเขาจัดให้คนเข้าอยู่ เฮากะเข้ามาอยู่เป็นล็อคไผล็อค
มัน พอมาเกิดสงครามคอมมิวนิสต์รัฐบาลค่อยมาจัดใหม่อีกเป็นหมู่บ้านปชด. เพ่ือให้ปกครอง
ง่ายและเพ่ือความมั่นคงของประเทศ หมู่บ้านปชด.เขาให้สมัครเป็นสมาชิกใหม่เพ่ือเข้ามาอยู่
และเพ่ือยืนยันสิทธิ์ในแต่ละแปลง นิคมเขาให้เฮาจับฉลากเอาว่าสิได้อยู่แปลงใด๋ เขาติด
หมายเลขล็อคเอาไว้เลย เฮาจับได้หมายเลขเฮาจังเข้ามาเป็นเจ้าของแล้วเฮ็ดความสะอาดในที่
ของเฮา ช่วงแรกที่เขาแจกให้คนเข้ามาอยู่คือสิบ่เต็มดอก เพราะคนบ่กล้าเข้ามาอยู่ มีแต่คนที่
เคยอยู่ตามหัวล็อคจัดสรรเก่าท่อนั่นล่ะที่กล้าเข้ามาอยู่ ล็อคมันเลยเหลือหลาย หลังๆ นิคม
เขาทยอยจัดให้คนเข้ามาอยู่อีก ค่อยมีคนมาอยู่เต็มหมู่บ้าน...” (อารีย์ ใจกล้า (ชื่อสมมติ), 72 
ป,ี สัมภาษณ์ 3 มิถุนายน 2561) 

 
  ส าหรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน พบว่าชุมชนไทยร่มเย็น มีบาง
ครอบครัวยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ครอบครอง กรณีของครัวเรือนที่ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยนั้น  มี
สาเหตุมาจากการซื้อขายที่อยู่อาศัยกันเองในขณะที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดๆ ประกอบกับความเป็น
ชุมชนรัฐจัดตั้งภายใต้ระเบียบข้อบังคับของงานนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จึงพบว่าบางครอบครัวยังมี
ปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ด้วยระเบียบข้อบังคับที่ระบุไว้ว่าการโอนกรรมสิทธิ์ต้องเป็นการโอนให้แก่
ทายาทเท่านั้น ทว่าเมื่อมีการซื้อขายให้กับผู้อ่ืน การโอนกรรมสิทธิ์จึงมีปัญหาส่งผลให้บางครอบครัวไม่
สามารถครอบครองที่ดินที่เป็นที่อยู่อาศัยในชุมชนได้ในปัจจุบัน 
 
  2.2.2) บ้านรัฐสร้างให้ 1 หลัง ภายในบริเวณที่อยู่อาศัย 1 ไร่ของหมู่บ้าน ปชด. ที่รัฐ
ได้จัดสรรให้กับแต่ละครอบครัวแล้วนั้น ต่อมารัฐบาลไทยได้ร่วมมือกับรัฐบาลเยอรมันสนับสนุนการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [329] 

สร้างบ้านให้กับครอบครัวที่อยู่อาศัยในชุมชนชายแดนอีกครอบครัวละ 1 หลัง ลักษณะเป็นบ้านไม้ยกใต้
ถุนสูงด้วยเสาไม้ 9 ต้น การจัดสร้างบ้านนั้นหน่วยงานของทหารกองก าลังสุรนารีช่วยขนไม้จากโรงเรื่อย
และวัสดุในการก่อสร้างบ้านแต่ละหลังให้พร้อมส าหรับการก่อสร้างและใช้แรงงานของแต่ละครอบครัว
ร่วมสร้างด้วยจนแล้วเสร็จ บ้านถูกวางต าแหน่งไว้ตรงกลางของที่อยู่อาศัย 1 ไร่ เรียงรายเป็นแนวตรงกัน
อย่างเป็นระเบียบ ชาวบ้านเรียกบ้านรัฐสร้างให้นี้ว่า “บ้านหลวง” “บ้านตัวอย่าง” “บ้านป้องกัน” ซึ่ง
ทุกชื่อสื่อความถึงบ้านไม้ที่รัฐสร้างให้ในยุคของการจัดตั้งหมู่บ้าน ปชด. นั่นเอง ปัจจุบันในชุมชนยังคง
พบเห็นบ้านรัฐสร้างให้ที่มีลักษณะสมบูรณ์ในแปลงที่อยู่อาศัย 1 ไร่เพียงไม่กี่หลัง ส่วนใหญ่เป็นการต่อ
เติมดัดแปลงตัวบ้านเพ่ือประโยชน์ในการอยู่อาศัยส าหรับครอบครัวที่ขยายออกมากขึ้น ดังนั้น บ้านรัฐ
สร้างให้ในชุมชนไทยร่มจึงเป็นการสะท้อนลักษณะของหมู่บ้านชายแดนรัฐจัดตั้ง ดังภาพที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 แสดงบ้านรัฐสรา้งให้ในชุมชน.  ทีม่า: จตพุร ดอนโสม. (2561). 

 
  การสนับสนุนจากรัฐเพ่ือให้ชาวบ้านอยู่ติดพ้ืนที่ มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความรัก
และหวงแหนแผ่นดินไทย ดังนั้น การเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน ปชด. ชาวบ้านจึงต่างมีความทรงจ าที่ผูกพัน
อยู่กับการจัดสรรแปลงที่ดินอยู่อาศัย 1 ไร่และบ้านรัฐสร้างให้ 1 หลัง จากการสัมภาษณ์ชาวบ้านได้เลา่
ถึงความทรงจ าในสิ่งที่รัฐเอ้ือให้ว่า 

“...บ้านหลวงทหารมาสร้างให้ เพ่ินขนไม้มาให้ ให้ไทเฮือนเฮาเฮ็ดน า เพ่ินดีหลาย
ให้ซุอย่าง บ้านหลวงสร้างเรียงกันเป็นแถว แต่ละซอยให้หันหน้าเข้ากัน คันไดกะให้หันไปทาง
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เดียวกันเบิ่ดงามอีหลี กะว่าเพ่ินดียุ่ดอกเฮาได้มายุ่เพ่ินกะให้เฮาซุอย่างซุแนว...” (อารีย์ ใจกลา้ 
(ชื่อสมมติ), 72 ปี, สัมภาษณ์ 3 มิถุนายน 2561) 

  การได้กรรมสิทธิ์ในที่ 1 ไร่ ในระยะแรกของการจัดสรรนั้น ยังเป็นการจัดให้ส าหรับ
ครอบครัวทีเ่คยอยู่ในผังจัดสรรเรียงรายเดิม ซ่ึงเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเอง ต่อมาครอบครัวที่เป็น
สมาชิกจึงขอออกกรรมสิทธิ์ในลักษณะของโฉนดที่ดิน ส าหรับครอบครัวที่ยังไม่มีโฉนดเป็นเพราะการ
ซื้อต่อมือจากเจ้าของที่ดินเดิมซึ่งยังไม่ได้ออกกรรสิทธิ์ใดๆ การซื้อขายที่อยู่อาศัย 1 ไร่ในชุมชนพบ
เพียงส่วนน้อย เพราะที่ 1 ไร่ดังกล่าวนี้ชุมชนใช้ส าหรับเป็นอยู่อาศัย ถึงแม้ว่าในชุมชนจะมีการซื้อขาย
ที่ดินกันเป็นจ านวนมาก แต่ชาวบ้านจะไม่ขายที่ดินที่ใช้เป็นอยู่อาศัยจากการสัมภาษณ์ในประเด็นที่
เกี่ยวกบัที่อยู่อาศัย 1 ไร่ ชาวบ้านเล่าว่า 

“...ที่บ้านหลวงเป็นสมบัติที่จะยกให้กับลูกหลาน ลองสังเกตดูว่าภายในบริเวณ
เดียวกันจะมีบ้านพ่อแม่ บ้านลูก บางครอบครัวมีบ้านหลาน เพราะ 1 ไร่มีบริเวณกว้างขวาง
พอสมควร ขายอะไรก็ขายได้แต่ขายที่อยู่อาศัยแล้วจะไปอยู่ที่ไหน ที่เหลือก็เหลือแค่นี้แหละ...” 
(สมศรี ดีล้น (ชื่อสมมติ), 52 ปี, สัมภาษณ์ 10 มิถุนายน 2561) 

   
  ผู้วิจัยเห็นว่าบ้านรัฐสร้างดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้ รัฐได้สร้างให้เฉพาะชุมชนที่ถูก
จัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน ปชด. เท่านั้น ในประเด็นของบ้านรัฐสร้างให้นี้ ส าหรับคนในท้องที่อ าเภอบ้าน
กรวดและคนในชุมชนใกล้เคียงที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งให้เป็นหมู่บ้าน ปชด. ต่างทราบดีว่ารัฐสร้างบ้านให้เพ่ือ
เป็นการตอบแทนผู้คนที่เข้ามาอยู่อาศัยและท าหน้าที่ป้องกันชุมชนและประเทศชาติเมื่อเกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบในพ้ืนที่ ดังนั้น บ้านรัฐสร้างให้ที่ถูกสร้างอย่างเป็นระเบียบจึงเป็นสัญลักษณ์ของชุมชน
ชายแดนรัฐจัดตั้งที่เห็นได้ชัดเจน ถึงแม้ปัจจุบันจะมีการรื้อถอน ต่อเติมไปบ้างแต่ยังคงเห็นสภาพของ
พ้ืนที่และตัวบ้านซึ่งเชื่อมโยงให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตของชุมชนได้เช่นกัน 
 

2.2.3) ที่สงวนเพื่อกิจการนิคม เมื่อรัฐจัดตั้งให้ชุมชนชุมชนไทยร่มเย็นเป็นชุมชนใน
ลักษณะหมู่บ้าน ปชด. แล้วนั้น จึงมีการจัดแบ่งพ้ืนที่ส่วนหนึ่งเอาไว้ เพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ส่วนกลางในชมุชน
หรือที่เรียกว่าที่สงวนเพ่ือกิจการนิคม โดยพบว่าถูกจัดสรรเอาไว้เพ่ือใช้ในประโยชน์ส่วนรวมด้านต่างๆ 
ของชุมชน ซ่ึงผู้วิจัยพบว่าชุมชนรัฐจัดตั้งลักษณะเดียวกันนี้ในพ้ืนที่ของอ าเภอบ้านกรวดทั้งอ าเภอมี
การจัดสรรที่สงวนเพ่ือกิจการนิคมเอาไว้และติดป้ายให้เห็นอย่างชัดเจนในลักษณะเดียวกันทั้งหมด ดัง
ภาพที่ 5 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [331] 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่  5 แสดงที่สงวนเพื่อกิจการนคิมภายในชุมชน.  ที่มา: จตุพร ดอนโสม. (2561). 

 
  พ้ืนที่สงวนเพื่อกิจการนิคมภายในชุมชนไทยร่มเย็นที่พบเห็น ได้แก่ ที่สงวนเพื่อ
กิจการนิคมบริเวณสระน้ ากลางหมู่บ้าน ที่สงวนเพ่ือกิจการนิคมบริเวณศาลาประชาคมหลังเก่า และที่
สงวนเพ่ือกิจการนิคมบริเวณสนามฟุตบอล ในส่วนพ้ืนที่ที่เป็นของส่วนรวมในชุมชนที่ไม่พบว่ามีการติด
ป้ายคือพ้ืนที่ คูเลตบังเกอร์รอบๆ ชุมชนแต่ก็พบว่ามีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยต่อมาในปี
พ.ศ.2542 ภายหลังจากการประชุมประชาคมหมู่บ้านในประเด็นการจัดการพ้ืนที่คูเลตบังเกอร์ส่วนรวม 
ชุมชนจึงได้จัดสรรที่คูเลตบังเกอร์ดังกล่าวให้กับแต่ละครอบครัวในเนื้อที่ที่เท่ากัน ซึ่งก็พบว่าชุมชนได้
สร้างกฎระเบียบของชุมชนขึ้นมาโดยมีการจัดสรรพ้ืนที่มุมถนนทุกมุมเพ่ือเป็นที่สงวนของชุมชน ผู้วิจัย
สังเกตเห็นว่าการที่ชุมชนได้สงวนที่บางส่วนไว้ในลักษณะเช่นนี้ เป็นการล้อไปกับกฎระเบียบของรัฐใน
เรื่องของการจัดสรรที่ดิน และการประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดสรรที่ดินคูเลตบังเกอร์ ผู้วิจัยเห็นว่าสิ่ง
นี้เป็นปฏิบัติการทางสังคมที่ชุมชนแสดงให้เห็นถึงอ านาจในการจัดการพ้ืนที่ด้วยระเบียบที่ชุมชนสร้าง
ขึ้นเอง  โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์ในประเด็นนี้อย่างละเอียดต่อไป 
 
  2.2.4) ที่คูเลตบังเกอร์ ชุมชนไทยร่มเย็นภายใต้ลักษณะของหมู่บ้าน ปชด. มีการ
สร้างคูเลตบังเกอร์รอบๆ หมู่บ้าน คูเลตบังเกอร์ที่ชาวบ้านเรียกนั้นมีลักษณะเป็นคูดินขนาดใหญ่สูง
ประมาณ 3 เมตรถูกสร้างไว้โดยรอบหมู่บ้านเพ่ือใช้เป็นบังเกอร์และสร้างป้อมยามรักษาความปลอดภัย
ไว้ตามมุมบ้าน เพ่ือจัดเวรยามให้คนในชุมชนสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการรักษาความปลอดภัย คูดิน
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[332] จตุพร  ดอนโสม / พัชรินทร์  ลาภานันท์ / รักชนก  ช านาญมาก 

รอบชุมชนถือเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่มาพร้อมกับหมู่บ้าน ปชด. ในยุคที่สถานการณ์ของชายแดนไม่ปกต ิ
กรณีการสร้างคูเลตบังเกอร์รอบๆ หมู่บ้านอดีตทหารพรานเล่าให้ฟังว่า 

“...การสร้างคูเลตคือทหารมาท าให้ ทหารเอารถมาไถปรับช่วงเวนคืนที่ดินในหมูบ่า้น
เพ่ือจัดหมู่บ้าน ปชด. ช่วงนั้นรถไถของทหารไถปรับสภาพพ้ืนที่เพ่ือแบ่งเป็นแปลงเพ่ือแบ่ง
จัดสรรให้กับราษฎร และแจ้งชาวบ้านว่าถ้าใครประสงค์ที่จะเข้ามาอยู่ให้เข้ามาร่วมกันพัฒนา
หมู่บ้าน พวกเราก็ไปช่วยทหารปรับไถที่เดินตามหลังรถไถเก็บเศษไม้ตอไม้ช่วยเขา ตกเย็นมา
ทหารก็ให้ข้าวคนละ 2 กิโล ปลากระป๋อง 2 กระป๋อง จนกระทั่งปรับพ้ืนที่ตีแปลงจัดสรรเสร็จ
เขาก็ประกาศนโยบายใหม่ว่าถ้าใครไม่มีที่ท ากินในเขตนิคมบ้านกรวดไม่สามารถเข้าอยู่ได้ จน
ท าให้ชาวบ้านหลายคนในช่วงนั้นต้องขายทรัพย์สิน เช่น วัวควายเพ่ือไปซื้อที่คือท าทุกอย่าง
เพ่ือให้ได้ที่ 1 ไร่จัดสรรและชักชวนญาติพ่ีน้องให้มาซื้อล็อค 25 ไร่ ราคาประมาณ 7 พันบาท
และสมัครมาอยู่ในหมู่บ้านด้วยกัน...” (เก่งกาจ สารพัดนึก (ชื่อสมมติ), 63 ปี, สัมภาษณ์ 15 
มิถุนายน 2561) 

 
  จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนต่างปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐเพ่ือการได้มาซึ่งที่อยู่
อาศัย และโอกาสทางสังคมด้านต่างๆ การมีเครือข่ายญาติพ่ีน้องสัมพันธ์กับโอกาสในการรับรู้ข่าวสาร
และการหาช่องทางในการที่จะเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ ที่รัฐจัดให้ ระเบียบของชุมชนไทยร่มเย็นที่
เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่คูเลตบังเกอร์ถูกเขียนไว้อย่างชัดเจนในหนังสือสัญญาเช่าที่ดินสาธารณะของ
หมู่บ้าน เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นโดยมีตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ให้เช่ากับผู้เช่าคือตัวแทนของ
แต่ละครัวเรือน  จากการส ารวจและจัดท าแผนผังชุมชนพบว่าในปัจจุบันมีบ้านที่ถูกสร้างอย่างถาวรใน
พ้ืนที่คูเลตบังเกอร์จ านวนทั้งสิ้น 28 หลัง นอกจากนั้นชาวบ้านยังสร้างเล้าไก่ คอกวัว บางแปลง
ชาวบ้านใช้ปลูกมันส าปะหลังและอีกหลายแปลงยังไม่ถูกใช้ประโยชน์ใดๆ จากการสัมภาษณ์สมาชิกใน
ชุมชนที่สร้างบ้านอยู่อาศัยแบบถาวรในที่คูเลตบังเกอร์ให้ข้อคิดเห็นว่า 

“...ถ้ารัฐบาลมีที่ทางว่างเปล่า เช่น ที่ท าเลเลี้ยงสัตว์ ที่บริเวณอ่างเก็บน้ า ควร
น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดที่อยู่อาศัย การน าพ้ืนที่มาใช้ในการ
พัฒนาอาชีพของชุมชนด้านต่างๆ ไม่ต้องออกเอกสารสิทธิ์ใดๆ ให้ชาวบ้านเราก็ยินยอมที่จะ
จ่ายเป็นค่าเช่า ส่วนในชุมชนที่มีการจัดที่ดินคูเลตเป็นการจัดในแบบชาวบ้านพอให้ได้รู้
ระเบียบกันในชุมชน ให้ได้ใช้ประโยชน์ ปลูกบ้าน ปลูกผักอย่าให้รกร้างว่างเปล่า เขาห้าม
อย่างเดียวคืออย่าปลูกต้นไม้ใหญ่ยืนต้น...” (เด็ดเดี่ยว เที่ยงตรง (ชื่อสมมติ), 41 ปี, สัมภาษณ์ 
19 มิถุนายน 2561) 
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นอกจากนั้น ในกรณีของการจัดที่ดินคูเลตบังเกอร์ของชุมชน มีชาวบ้านที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินแปลง
เดิมได้แสดงทัศนะที่แตกต่างออกไปว่า 

“...ทหารเขามายึดเอาที่ไปจัดหมู่บ้าน เขาเอารถมาไถแม่ยังได้ไปช่วยเขาเก็บเศษไม้
ปรับพื้นที่ ที่ของแม่ก็โดนเวนคืนมีหลายคนโดนเวนคืนรวมๆ เกือบ 27 ไร่ เขาให้ไปรับค่า
เวนคืนที่ดินที่นิคมไร่ละ 800 บาทในสมัยนั้น มาคิดว่าเขาเอาของเราไปเยอะแล้วก็นึกเสียดาย 
แต่ก็ท าอะไรไม่ได้เพ่ือส่วนรวมเราก็ต้องยอม...” (สมทรง ศาสตรา (ชื่อสมมติ), 58 ปี, 
สัมภาษณ์ 22 มิถุนายน 2561) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  6  แสดงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่คูเลตบังเกอร์ของชุมชน.  ที่มา: จตุพร ดอนโสม. (2561). 

 
  พ้ืนที่คูเลตบังเกอร์ที่ถูกใช้ในการป้องกันชุมชนในยุคหมู่บ้าน ปชด. เมื่อถูกน ามาใช้
เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของชุมชนในยุคปัจจุบัน ผู้วิจัยเห็นว่าการจัดการพ้ืนที่คูเลตบังเกอร์
ดังกล่าวด้วยระเบียบข้อบังคับของชุมชน “ว่าด้วยการจัดสรรที่ดินสาธารณะ พ.ศ.2552” เป็น
ปฏิบัติการทางสังคมที่เด่นชัดมาก การที่ชุมชนแสดงออกถึงปฏิบัติการทางสังคมโดยการจัดสรรที่คูเลต
บังเกอร์ให้กับสมาชิกในชุมชนด้วยการท าประชาคมหมู่บ้านและจัดท าระเบียบข้อบังคับหมู่บ้านว่าด้วย
การจัดสรรที่ดินสาธารณะ พ.ศ.2552 เป็นการล้อจากสิ่งที่รัฐเคยกระท ากับชุมชนในลักษณะการจัดผัง
จัดสรรแบบเรียงรายตั้งแต่ยุคการเริ่มต้นเข้ามาในพ้ืนที่ จนถึงยุคการจัดหมู่บ้าน ปชด. ผู้วิจัยพิจารณา
เห็นว่าสิ่งที่ชุมชนกระท านั้นเป็นปฏิบัติการโต้กลับสิ่งที่รัฐเคยกระท า เมื่อชุมชนได้จัดท าประชาคมและ
ได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะจัดสรรที่ดินให้กับสมาชิกในชุมชนสะท้อนว่าหน่วยงานรัฐต้องไม่คัดค้าน 
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[334] จตุพร  ดอนโสม / พัชรินทร์  ลาภานันท์ / รักชนก  ช านาญมาก 

เนื่องจากเป็นสิ่งที่รัฐเองก็เคยกระท ามาก่อนแล้วและเป็นมติของชุมชน ชุมชนไทยร่มเย็นภายใต้
หมู่บ้าน ปชด. ที่ได้มีการจัดแบ่งพ้ืนที่คูเลตบังเกอร์เอาไว้ และชุมชนลักษณะเดียวกันอีก 17 หมู่บ้านใน
อ าเภอบ้านกรวดก็พบว่ามีการจัดสรรพ้ืนที่คูเลตบังเกอร์ให้กับสมาชิกในชุมชนเช่นกัน เพียงแต่อาจจะ
แตกต่างกันออกไปในรายละเอียดข้อบังคับของแต่ละชุมชน อาทิ ค่าเช่าในแต่ละปี และเนื้อที่ของแปลง
จัดสรรอาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจ านวนสมาชิกของแต่ละชุมชนที่มากน้อยต่างกัน ผู้วิจัยเห็นว่า
ปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนผ่านการจัดสรรพ้ืนที่คูเลตบังเกอร์ดังกล่าว มีเงื่อนไขที่ชุมชนสามารถ
กระท าได้เพราะทุนทางกายภาพจากการเป็นหมู่บ้าน ปชด. นอกจากนั้น ชุมชนยังใช้ทุนทางสังคมผ่าน
ประชาคมหมู่บ้าน และการมีระเบียบข้อบังคับชุมชนว่าด้วยการจัดสรรที่ดินสาธารณะ พ.ศ.2552 
ขึ้นมาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างความชอบธรรมและใช้ในการตอบโต้ต่อรองกับรัฐว่าเป็นเรื่องที่สามารถ
กระท าได้ ประเด็นดังกล่าวนี้จะโยงไปถึงเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องการจัดระเบียบพ้ืนที่ชายแดน 
โดยเฉพาะในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งที่ผู้วิจัย  
  สรุปได้ว่า การใช้พ้ืนที่ในชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง กรณีชุมชนไทยร่มเย็นที่ศึกษามี
ความแตกต่างจากชุมชนชายแดนทั่วไป การเข้ามาจัดการและควบคุมการใช้พ้ืนที่โดยรัฐถือเป็น
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งของรัฐ ในส่วนของชุมชนมีปฏิบัติการทางสังคมผ่านการจัดสรรและใช้ประโยชน์
บนพ้ืนที่คูเลตบังเกอร์ในระยะต่อมา ปรากฏการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นพลวัตของชุมชนในแต่ละยุคที่
เปลี่ยนผ่าน สะท้อนให้เห็นถึงอ านาจของรัฐและอ านาจของชุมชนท้องถิ่นที่ต่างมีอยู่และถูกน ามาใช้ใน
แต่ละเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละบริบทของพ้ืนที่ชายแดน 
 
  2.3) ผู้คน ปฏิสัมพันธ์ และอ านาจ 
  การศึกษาชุมชนไทยร่มเย็นที่ เป็นชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้ง ในส่วนของผู้คน 
ปฏิสัมพันธ์ และอ านาจ เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการศึกษา เมื่อพิจารณาในยุคแรกของการ
อพยพของผู้คนที่เข้ามารับการจัดสรรที่ดินจากนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด พบว่าผู้คนอพยพเหล่านั้นมี
ความแตกต่างกันทางชาติพันธุ์และภูมิล าเนา แต่ละครอบครัวไม่ได้เป็นเครือญาติกัน ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ไทโคราช ไทลาว และไทโคราช เมื่ออพยพเข้ามาอยู่ใหม่จึงต่างต้องเริ่มปรับตัวและสร้าง
ความสัมพันธ์กับกลุ่มอ่ืนและกลุ่มคนดั้งเดิมในพ้ืนที่คือกลุ่มไทเขมร มีการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม 
นอกจากการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนต่างกลุ่มชาติพันธุ์และกลุ่มชาติพันธุ์เดิมในพ้ืนที่แล้วนั้น ยัง
พบว่าผู้คนได้สร้างความสัมพันธ์ข้ามแดนกับชาวกัมพูชาในหมู่บ้านฝั่งตรงข้ามติดเขตชายแดนอีกด้วย 
จากการสัมภาษณ์ต่อประเด็นความสัมพันธ์ข้ามแดนพบว่ามีพลวัตขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของชายแดน
ในแต่ละยุค กล่าวคือในอดีตจุดผ่านแดนชาวบ้านเล่าว่ายังเป็นเพียงเส้นทางที่ผู้คนสามารถเดินทางข้าม



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [335] 

ไปมาหากันได้ การข้ามแดนของชาวกัมพูชาเป็นการข้ามไปมาเพ่ือเยี่ยมญาติพ่ีน้องบ้าง ข้ามไปมาเพ่ือ
รับจ้างเป็นแรงงานในภาคเกษตร เช่น การรับจ้างกรีดยางพารา การรับจ้างถอนต้นมันส าปะหลัง เป็นต้น 
นอกจากนั้นเป็นผู้คนที่ข้ามแดนเพ่ือการค้าขายวัวควายและของป่าอ่ืนๆ ความสัมพันธ์ลักษณะต่างๆ ใน
อดีตท าให้ผู้คนทั้งสองฝั่งต่างรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกัน จนกลายเป็นเครือข่ายทางสังคมข้ามแดน  
  ยุคถัดมาเมื่อด่านชายแดนถูกพัฒนาขึ้นเป็นจุดผ่อนปรนเพ่ือมนุษยธรรม จึงมีหน่วย
ทหารพรานเข้ามาประจ าการและรับผิดชอบดูแลชายแดน การข้ามไปมาของผู้คนยังสามารถกระท าได้
เพียงแต่ทหารพรานจะท าหน้าที่สอดส่องควบคุม โดยการลงบันทึกรายชื่อผู้ที่ข้ามแดนไปมาในลักษณะ
การไปเช้าเย็นกลับ และต้องแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนทุกครั้ง ในส่วนของการค้าชายแดนในยุคนั้น
พบว่าเริ่มมีการตั้งตลาดในพ้ืนที่ของทั้งสองฝั่งเพ่ือท าการค้าขายกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จนมาใน
ยุคปัจจุบันด่านชายแดนก าลังถูกพัฒนาขึ้นเป็นจุดผ่านแดนถาวร ทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชาเริ่มพบ
อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ถาวรมากขึ้น โดยฝั่งกัมพูชามีการก่อสร้างบ่อนคาสิโนขนาดใหญ่โดยกลุ่มทุน
ของกัมพูชา ส่วนฝั่งไทยพบอาคารตลาดชายแดนที่เปิดให้เช่าพ้ืนที่ในการค้าขาย จะเห็นได้ว่าชายแดน
ช่องสายตะกู จังหวัดบุรีรัมย์แห่งนี้มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา และได้ส่งผลต่อพลวัตของชุมชนรอบชายแดน
ด้วยเช่นกัน กล่าวคือในอดีตที่ยังเป็นด่านธรรมชาติผู้คนสามารถข้ามไปมาหาสู่กันได้ แต่เมื่อชายแดน
เริ่มมีหน่วยงานรัฐเข้ามาควบคุมดูแล จึงท าให้ผู้คนและชุมชนถูกควบคุมมากขึ้นด้วยกฎระเบียบต่างๆ 
ของชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันชายแดนก าลังเปลี่ยนไปเป็นพ้ืนที่แห่งการค้าและการลงทุน 
ต าแหน่งแห่งที่ของผู้คนและชุมชนชายแดนจึงถูกเบียดขับให้ออกห่างจากอาณาบริเวณชายแดนด้วย
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับรัฐและกลุ่มทุนที่ชายแดนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจากความสัมพันธ์เชงิ
อ านาจในรูปแบบต่างๆ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้จึงมีความสัมพันธ์กับปฏิบัติการทางสังคมของชุมชน
ชายแดนรัฐจัดตั้งที่ศึกษา 
  ปฏิสัมพันธ์ของชุมชนกับรัฐและกลุ่มทุนที่ชายแดน อาทิ นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด 
กองก าลังสุรนารี ฝ่ายปกครองของอ าเภอบ้านกรวด เทศบาลต าบลจันทบเพชร พบว่าชุมชนไทยร่มเย็น
ต้องสร้างความสัมพันธ์กบัเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่ตลอดเวลา เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่หลากหลายไป
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานที่แตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อต้องปฏิสัมพันธ์กับ
เจ้าหน้าที่ทหารของกองก าลังสุรนารีชุมชนต้องให้ความร่วมมือในเรื่องของกฎระเบียบต่างๆ ที่ชายแดน 
เช่น การข้ามแดน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพ้ืนที่ส่วนรวม ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ปกครองของอ าเภอบ้านกรวด พบในกลุ่มผู้น าและชายฉกรรจ์ในชุมชนที่เป็นอาสาสมัครในการดูแลและ
ป้องกันชุมชน การเดินลาดตระเวน การฝึกซ้อมยิงปืนเพ่ือพกพาอาวุธปืนป้องกันชุมชน และการ
ฝึกซ้อมแผนอพยพต่างๆ ส่วนการปฏิสัมพันธ์กับนิคมสร้างตนเองบ้านกรวด พบว่าชุมชนในฐานะ



พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นท่ีชายแดนไทย - กัมพูชา 

[336] จตุพร  ดอนโสม / พัชรินทร์  ลาภานันท์ / รักชนก  ช านาญมาก 

สมาชิกของนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของนิคมสร้างตนเอง
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพ่ือการครอบครองและได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนั้นๆ 
ปฏิสัมพันธ์ของชุมชนกับหน่วยงานรัฐในลักษณะต่างๆ นี้  พบว่าชุมชนต่างแสดงออกเมื่อต้อง
ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ หากแต่ปฏิสัมพันธ์นั้นๆ ไม่ได้แสดงออกในลักษณะเดียวทุกครั้งเพราะ
นอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ที่มีต่อเจ้าหน้าที่รัฐตามบทบาทหน้าที่ที่ต้องกระท าแล้ว ชุมชนยังมี
ความสัมพันธ์ในลักษณะอ่ืนๆ เช่น กรณีการสมัครเป็นอาสาสมัครทหารพรานของกลุ่มผู้ชายในชุมชน
ท าให้ความเป็นทหารพรานน าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่กับเจ้าหน้าที่ทหาร หรือการที่กลุ่ม
ผู้หญิงในชุมชนบางส่วนได้แต่งงานกับทหารพรานเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความสัมพันธ์ไปใน
อีกลักษณะ เป็นต้น  
  ดังนั้น จากปฏิสัมพันธ์ของชุมชนกับคนกลุ่มต่างๆ จึงพบว่าชุมชนมีการสร้างอัต
ลักษณ์ใหม่อยู่ตลอดเวลา เริ่มตั้งแต่การปรับตัวในช่วงแรกที่เข้ามาเป็นสมาชิกของนิคมสร้างตนเองบ้าน
กรวด การยอมรับระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ อาทิ การย้ายทะเบียนบ้านจากภูมิล าเนาเดิมเข้ามาเป็น
สมาชิกของนิคมสร้างตนเอง ระยะเวลาของการครอบครองที่ดินจนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์จาก
เอกสารสิทธิ์แบบ นค.3 นส.3 จนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์ในรูปของโฉนดที่ดิน การปรับตัวเพ่ืออยู่
ร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมเมื่อต้องอพยพเข้าไปอยู่อาศัยบนพ้ืนที่ใหม่ที่ชายแดน ผู้คนกลุ่มอพยพ
ดังกล่าวนี้สามารถปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้คนกลุ่มอ่ืนได้เมื่อมีที่อยู่อาศัยและมีที่ดินท ากิน ในประเด็น
ของอัตลักษณ์ท่ีถูกสร้างขึ้นใหม่บนพ้ืนที่ใหม่ของผู้คน สะท้อนจากค าบอกเล่าของอดีตหัวหน้าเขต ดังนี้  

“...มาครั้งแรกพวกเรามาแบบไม่รู้อะไร ทางการเขาประกาศว่าจะให้ที่ทางก็พากันมา 
ได้ข้าวของอะไรก็หอบติดไม้ติดมือมากันเป็นครัว ผู้คนเลยเรียกพวกเราว่า...ไทครัวหัวยุ่ง...มา
สร้างเพิงพักชั่วคราวอยู่ข้างถนนอยู่ระยะหนึ่งเพ่ือรอรับการจัดสรร พวกเราไม่เคยเกรงกลัวสิ่ง
ใด ทุกสิ่งทุกอย่างคิดว่ามาหาเอาใหม่ข้างหน้า แม้แต่เพ่ือนบ้านญาติมิตรก็คิดว่าจะมาสร้าง
สัมพันธ์ใหม่กับผู้ที่อพยพเข้ามาพร้อมๆ กัน...” (ตรึกตรอง ยืนยง (ชื่อสมมติ), 94 ปี, สัมภาษณ์ 
1 กรกฎาคม 2561) 

 
  การพิจารณาถึงผู้คน และปฏิสัมพันธ์ ผู้วิจัยพบประเด็นที่สอดคล้องกับ Glick 
Schiller (2006) ที่เสนอว่าการศึกษาผู้คนชุมชนและสังคมในยุคโลกาภิวัตน์ เมื่อโลกาภิวัตน์ได้ส่งผลให้
เกิดการไหลเทของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะผู้คนชุมชนและสังคม ดังนั้น เราอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ผู้คน
และชุมชนในลักษณะเช่นเดิมได้อีก โดยเฉพาะความเป็นชาติพันธุ์ที่ผูกติดกับพ้ืนที่แบบเดิม การ
สัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนไทยร่มเย็นต่างน าเสนอถึง เรื่องราวการอพยพเข้ามายังพ้ืนที่ใหม่ ความคาดหวัง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [337] 

ว่าจะได้เพ่ือนบ้านใหม่ที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชน ลักษณะเช่นนี้สอดคล้องกับค าอธิบายของ Glick 
Schiller ว่าหลายครั้งที่ผู้คนในยุคโลกาภิวัตน์หรือผู้อพยพจะไม่เลือกน าเสนออัตลักษณ์ผ่านความเป็น
เครือญาติเดิม ประวัติศาสตร์เดิมหรือวัฒนธรรมแบบเดิมอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ตรงกันข้ามเมื่ออพยพ
เข้าไปอยู่อาศัยยังสถานที่ใหม่ ผู้คนกลับนิยามตัวเองแบบใหม่เพ่ือใช้ในบริบทพ้ืนที่ใหม่ ซึ่ง
ปรากฏการณ์ในชุมชนไทยร่มเย็นสะท้อนประเด็นดังกล่าวนี้อย่างชัดเจน เพราะแต่ละครอบครัวมาจาก
ต่างภูมิล าเนาต่างไม่ใช่เครือญาติหรือชาติพันธุ์เดียวกัน ไม่มีประวัติศาสตร์และความทรงจ าร่วมกันมา
ก่อน เมื่ออพยพเข้ามาอยู่ร่วมกันในชุมชนต่างได้สร้างอัตลักษณ์แบบใหม่ร่วมกัน ประเด็นดังกล่าวนี้จึง
ส าคัญต่อการวิเคราะห์ปฏิบัติการทางสังคม ด้วยลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งส่งผลให้ผู้คนใน
ชุมชนสร้างอัตลักษณ์แบบใหม่ขึ้นมาและเลือกใช้อัตลักษณ์แบบต่างๆ ในการตอบโต้ต่อรองกับ
ภายนอกมากกว่าการเลือกใช้อัตลักษณ์ผ่านความเป็นเครือญาติชาติพันธุ์และวัฒนธรรมแบบเดิมของ
ตนเอง จึงกล่าวได้ว่าปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนรัฐจัดตั้งนั้นแตกต่างไปจากชุมชนชายแดนแบบ
ทั่วไป 

ส่วนการพิจารณาในประเด็นของอ านาจนั้น ผู้วิจัยน าข้อถกเถียงส าคัญประการหนึ่ง
ของการศึกษาชายแดน คือ การพิจารณาถึงการมีอยู่ของอ านาจรัฐและอ านาจทุนที่ชายแดน การ
วิเคราะห์มิติของอ านาจว่าถูกน าไปใช้ผ่านปฏิบัติการเรื่องใดบ้าง ชายแดนช่องสายตะกูพบอ านาจรัฐที่
ชัดเจน ได้แก่ การประจ าการของกองก าลังสุรนารี ที่รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ชายแดนไทย - กัมพูชา นิคม
สร้างตนเองบ้านกรวดดูแลรับผิดชอบเรื่องการจัดสรรที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย ฝ่ายปกครองของอ าเภอ
บ้านกรวดที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยในพ้ืนที่ชายแดน การฝึกอบรมอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน การ
เดินลาดตระเวน การซ้อมแผนอพยพ และการเฝ้าระวังความมั่นคงในพ้ืนที่ ทั้ง 3 หน่วยงานเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ก ากับดูแลผู้คนและชุมชนชายแดนในพ้ืนที่มาตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งชุมชน นอกจากนั้นยังมี
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาอีกเมื่อด่านช่องสายตะกูก าลังจะถูกพัฒนาขึ้นเป็นด่านชายแดนถาวร ได้แก่ งาน
ตรวจคนเข้าเมือง งานศุลกากรชายแดน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นต้น ส่วนเทศบาลต าบลจันทบเพชร ถือเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะการพัฒนาชุมชน อาทิเช่น การจัดการตลาดชายแดน การจัดให้มีวินมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
ชายแดน 
  การเกิดขึ้นของตลาดชายแดนช่องสายตะกู เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจทุนที่
ชายแดน อ านาจทุนที่ชายแดนเหล่านี้มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้คนในชุมชนชายแดน อาทิ 
เรื่องของอาชีพค้าขายชายแดน การเป็นเจ้าของล็อคตลาด อาชีพขับวินมอเตอร์ไซด์เมื่อชายแดนก าลัง
ถูกพัฒนาให้เป็นด่านชายแดนถาวร ตลาดชายแดนช่องสายตะกูเดิมเป็นเพียงตลาดขนาดเล็กที่คนใน



พัฒนาการและลักษณะชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งบนพื้นท่ีชายแดนไทย - กัมพูชา 

[338] จตุพร  ดอนโสม / พัชรินทร์  ลาภานันท์ / รักชนก  ช านาญมาก 

ท้องถิ่นท าการค้าขายกันต่อมาเริ่มมีผู้ค้าจ านวนมากขึ้นจึงได้รวมกลุ่มเพ่ือขออนุญาตเปิดตลาด
ชายแดนแบบเป็นทางการมากขึ้น โดยเทศบาลต าบลจันทบเพชร ได้จัดสร้างอาคารขายสินค้าและจัด
ระเบียบตลาด เมื่อตลาดชายแดนแห่งนี้เริ่มกลายเป็นตลาดชายแดนที่ค่อนข้างถาวร จึงท าให้คนใน
ท้องถิ่นและต่างถิ่นเข้ามาจับจองพ้ืนที่ขายของ ส่วนตลาดฝั่งกัมพูชาพบว่าได้จัดพ้ืนที่ของตลาดเป็น
สัดส่วนมากขึ้นเช่นกัน นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มทุนกัมพูชาได้สร้างบ่อนคาสิโนและที่พักเพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวชายแดนไว้ด้วย ปรากฏการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาสะท้อนให้เห็นถึงอ านาจทุนที่ชายแดนว่า
มีความโดดเด่นและส าคัญมากเช่นกัน ผู้วิจัยเห็นถึงความพยายามในการผลักดันด่านชายแดนถาวรเพ่ือ
การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ในอีกหลากหลายมุมมองยังพบว่ามีการชะลอเวลาในการยกระดับสู่ด่าน
ชายแดนถาวร เพราะตระหนักในเรื่องความมั่นคงของประเทศ อย่างไรกต็ามอาณาบริเวณชายแดนแทบ
จะทุกแห่ง ก็พบว่าทั้งรัฐและกลุ่มทุนยังมีบทบาทส าคัญต่อปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ชายแดน 
  
สรุป 
 การพิจารณาพัฒนาการและลักษณะของชุมชนชายแดนที่รัฐจัดตั้งบนพื้นที่ชายแดนไทย - 
กัมพูชา ผ่านการศึกษาชุมชนไทยร่มเย็น ต าบลจันทบเพชร จังหวัดบุรีรัมย์ครั้งนี้ ท าให้พบว่าชุมชน
ชายแดนรัฐจัดตั้งมีพัฒนาการ องค์ประกอบและลักษณะของชุมชนที่แตกต่างจากชุมชนชายแดนทั่วไป 
กล่าวคือในยุคการจัดตั้งชุมชนในปี พ.ศ.2512 โดยงานนิคมสร้างตนเอง ของกรมประชาสงเคราะห์ ใน
ลักษณะผังจัดสรรเรียงรายทอดตัวตามแนวชายแดน ต่อมาในปี พ.ศ.2523 มีการจัดรวมผู้คนจากผัง
จัดสรรเรียงรายให้เข้ามาอาศัยอยู่รวมเป็นชุมชนที่เป็นระเบียบตามแบบแผนของหมู่บ้านป้องกันตนเอง
ชายแดนไทย - กัมพูชา (ปชด.) ท าให้ลักษณะผังของชุมชนแตกต่างไปจากชุมชนทั่วไป มีการจัดแบ่ง
การใช้พ้ืนที่ในลักษณะของหมู่บ้าน ปชด. โดยเฉพาะการจัดสรรพ้ืนที่สาธารณะเอาไว้ตามมุมต่างๆ และ
การจัดสร้างคูเลตบังเกอร์รอบๆ ชุมชน จึงเห็นได้ว่าการจัดตั้งหมู่บ้าน ปชด. สะท้อนความเป็นชุมชน
ชายแดนรัฐจัดตั้งที่ชัดเจน ด้วยทรัพยากรต่างๆ ที่รัฐจัดให้ชุมชน อาทิ ที่ดินส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย 1 
ไร่ บ้านรัฐสร้างให้ 1 หลัง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ในชุมชน การฝึกอบรมชาวบ้านในโครงการ
ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) จนยุคปัจจุบันชุมชนถูกบรรจุในโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนว
ชายแดนไทย - กัมพูชา ปรากฏการณ์ทั้งหมดสะท้อนให้เห็นพัฒนาการและลักษณะของชุมชน อีกทั้งยัง
สะท้อนให้เห็นทุนลักษณะต่างๆ ในแต่ละยุคการเปลี่ยนผ่านของชุมชน ชุมชนได้พลิกกลับจากสิ่งที่รัฐ
ให้มาน ามาใช้เป็นทุนในปฏิบัติการทางสังคมเรื่องต่างๆ ซึ่งผู้วิจัยจะได้ท าการวิเคราะห์ปฏิบัติการทาง
สังคมของชุมชนและทุนแต่ละลักษณะที่ชุมชนใช้เป็นเงื่อนไขในปฏิบัติการทางสังคมแต่ละยุค ใน
การศึกษาระยะถัดไป 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [339] 

นอกจากนั้น ผู้วิจัยยังเห็นว่าลักษณะของชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งสะท้อนว่ารัฐได้เอ้ือ
ประโยชน์ต่างๆ ให้กับชุมชน จนท าให้ชุมชนกลายเป็นพ้ืนที่แห่งปฏิบัติ การทางอ านาจของรัฐ 
ขณะเดียวกันยังเป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนอย่างเข้มข้นด้วยเช่นกัน บนฐานของ 
อัตลักษณ์ที่ชุมชนสร้างขึ้นใหม่ การที่ชุมชนรับเอาปฏิบัติการทางอ านาจของรัฐในลักษณะการยอมท า
ตามกฎระเบียบที่รัฐสร้างขึ้น การพลิกกลับโอกาสและช่องทางต่างๆ อาทิ การจัดสรรพ้ืนที่คูเลต
บังเกอร์ การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่สงวนด้วยสิทธิ์ของความเป็นหมู่บ้าน ปชด. ที่มีกายภาพตั้งอยู่ติดแนว
ชายแดน ถือเป็นกลยุทธ์ที่ชุมชนใช้เป็นเงื่อนไขในการต่อรองกับรัฐในเรื่องการจัดสรรพ้ืนที่คูเลต
บังเกอร์ในชุมชน นอกจากนั้น การสร้างเครือข่ายทางสังคมในลักษณะต่างๆ ผ่านปฏิสัมพันธ์กับคน
กลุ่มต่างๆ ทั้งกับรัฐและกลุ่มทุน ยังถือเป็นปฏิบัติการทางสังคมลักษณะหนึ่ง ปรากฏการณ์เหล่านี้
สะท้อนว่าชุมชนได้ต่อรองกับทั้งรัฐและกลุ่มทุน การต่อรองกับกฎระเบียบต่างๆ ของรัฐที่ควบคุมชุมชน 
และการต่อรองกับกลุ่มทุนที่เข้ามาด้วยการเข้าไปเป็นวินมอเตอร์ไซด์รับจ้างในตลาดชายแดน การเข้า
ไปจับจองพ้ืนที่ในตลาดชายแดน ปรากฏการณ์เหล่านี้จึงกล่าวได้ว่าชุมชนมีปฏิบัติการทางสังคมใน
ลักษณะการตอบโต้ต่อรอง ฉวยใช้ประโยชน์และโอกาสตามช่วงจังหวะและสถานการณ์ที่เหมาะสมอยู่
ตลอดเวลาเช่นกัน  การที่ชุมชนชายแดนรัฐจัดตั้งประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลาย ปฏิสัมพันธ์ที่
ซับซ้อนระหว่างผู้คนกับผู้คน ระหว่างผู้คนกับรัฐและกลุ่มทุน คู่ปฏิสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านี้ต่างได้สร้าง
ความสัมพันธ์ในลักษณะที่หลากหลาย และเป็นความสัมพันธ์เชิงอ านาจที่ต่างตอบโต้ต่อรองซึ่งกันอยู่
บนอาณาบริเวณชายแดน ดังนั้น จากสมมติฐานชั่วคราวของการวิจัยจึงพบว่าลักษณะของชุมชน
ชายแดนรัฐจัดตั้งมีความสัมพันธ์กับปฏิบัติการทางสังคมของชุมชนอย่างมีนัยส าคัญ  
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บทคัดย่อ 
 ภายใต้การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่ (Neo - Liberal) ที่เข้ามามีบทบาทในการ
ก าหนดกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางกายภาพของพ้ืนที่ด้วยระบบโทรคมนาคม เชื่อมโยงเศรษฐกิจด้วยระบบ
ตลาดและทุนข้ามชาติ ส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายไปมาของผู้คนในลักษณะข้ามชาติหรือข้ามแดน 
โดยเฉพาะชายแดนไทย - ลาว ได้กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยท้องถิ่นและ
ผู้ประกอบการไทยจากพ้ืนที่อ่ืนเข้ามาแสวงหาโอกาสในการด าเนินธุรกิจข้ามแดน บทความนี้มี
จุดประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของพ้ืนที่ชายแดน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยคุณภาพในการศึกษา มีการรวบรวม
ข้อมูลทั้งจากเอกสารและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ
ไทยข้ามแดน น าเสนอด้วยการวิเคราะห์ผ่านแนวคิดเสรีนิยมใหม่ที่สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวนโยบายของแนวคิดเสรีนิยมใหม่ต่อการตัดสินใจข้ามไปด าเนิน
ธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ผลการศึกษาพบว่าวิธีการจัดสรรและ
ควบคุมทรัพยากรทางเศรษฐกิจเพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตาม

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสังคมวิทยา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2 อาจารย์ ดร. ประจ าภาควิชาสงัคมวิทยาและมานุษยวิทยา  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแกน่  
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e - mail: c.rukchanok@kkumail.com 
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แนวทางของเสรีนิยมใหม่ที่เน้นส่งเสริมการเคลื่อนย้ายของทรัพยากรอย่างเสรี เช่น ทุน สินค้า และ
แรงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนสามารถเข้าถึงการผลิตและการบริโภคที่มีความหลากหลายและมี
อิสระมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถประสบความส าเร็จใน
ระบบเศรษฐกิจ ดังนั้นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมใหม่จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ
ไทยข้ามแดนตัดสินใจข้ามไปด าเนินธุรกิจในแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว 
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Abstract 

Under the neoliberal economic development, social activities and economics 
have played an important role. Under the international cooperation and physical network 
of telecommunication system, economics with the market systems and transnational 
capital are linked together. These influence the people in the border area of Thai and 
Laos on mobility. As a consequence, it becomes an opportunity for Thai and local 
entrepreneurs to invest and run transnational business in this area. This qualitative 
research aimed to demonstrate adaptation of cross-border Thai entrepreneurs towards 
socio-cultural and economic change in Thai-Lao border area under neoliberalism 
economic development. Acquiring effective data was from assembling related 
documents, field survey using in-depth interviews with cross-border Thai entrepreneurs, 
and participatory and non-participatory observations. The data acquired were revealed 
using analysis of neoliberalism reflecting the influence of economic and social 
development in accordance with neoliberalism concepts influencing Thai entrepreneurs 
on decision making in running business in Savannakhet Province of Laos. The findings 
found that economic allocation and control effectively driving economic system 
consistent with neoliberalism focusing on independent resource mobility, i.e. cost, goods 
and labor were to open an opportunity for people accessing to production and 
consumption more variously and independently. It was also to increase competitive 
competence for entrepreneurs to achieve success in economic system. Consequently, 
economic development in accordance with neoliberalism was a factor supporting cross-
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border Thai entrepreneurs to make decision in running business in Savannakhet Province 
of Laos.  
 
Keywords: Cross - Border Thai Entrepreneurs, Savannakhet Province of Laos, Neoliberalism 
 
บทน า 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มประเทศภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงและการเกิดขึ้นประชาคมอาเซียน ท าให้เห็นการจัดการของรัฐในการจัดสรรพ้ืนที่ชายแดนที่แต่เดิม
เป็นพ้ืนที่ที่เข้าไม่ถึงให้กลายเป็นพ้ืนที่พิเศษเพ่ือรองรับการพัฒนา ด้วยความได้เปรียบอันเนื่องมาจาก
ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการขนส่งสินค้าและบริการ พ้ืนที่ชายแดนจึงถูกให้ความส าคัญ
และถูกพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี, 2559)  
 ปรากฏการณ์ดังกล่าวนอกจากจะท าให้เห็นรูปแบบการจัดการเศรษฐกิจของรัฐบนพื้นที่
ชายแดนแล้ว ยังท าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมและเศรษฐกิจบนพ้ืนที่ชายแดน อันเนื่องมาจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบเสรีนิยมใหม่ (Neo - Liberal) ที่เข้ามามีบทบาทในการก าหนด
กิจกรรมทางสังคมและเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการลดกฎเกณฑ์ในการข้ามแดน กฎเกณฑ์การค้าต่างๆ 
ระหว่างพ้ืนที่ชายแดน รัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากผู้มีอ านาจควบคุมดูแลระบบแบบเบ็ดเสร็จ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกและสนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ในการด าเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศให้ด าเนินไปอย่างเสรี ส่งผลให้เส้น
พรมแดนรัฐชาติมีความพร่าเลือนลง เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทของทุน แรงงาน นักท่องเที่ยวและข้อมูล
ข่าวสาร (จักรกริช สังขมณี, 2555) ดังนั้นเมื่อพ้ืนที่ชายแดนกลายเป็นเป้าหมายของการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งเส้นทางการค้าระหว่างภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิด “ระบอบเศรษฐกิจใหม่” ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้ปรากฏให้เห็นผ่านการ
เกิดขึ้นของ “พ้ืนที่แบบใหม่” คือ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบนพ้ืนที่ชายแดน ท าให้จังหวัดที่มีเขตติดต่อ
กับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) คือ การเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว ถึง 4 แห่ง ได้แก่ สะพาน
มิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 ในจังหวัดหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 ในจังหวัด
มุกดาหาร สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 ในจังหวัดนครพนม และสะพานมิตรภาพไทย - ลาว 
แห่งที่ 4 ในจังหวัดเชียงราย จากสิ่งก่อสร้างอันเป็นรูปธรรมนี้สะท้อนให้เห็นว่านโยบายการพัฒนา
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ระหว่างประเทศของไทย ได้ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวทางการค้าการลงทุนกับ 
สปป.ลาว อย่างเข้มข้น ท าให้เกิดปรากฏการณ์การเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนรัฐชาติของผู้คน 
สินคา้ ข่าวสารและเทคโนโลยีต่างๆ อย่างรวดเร็ว (อรัญญา ศิริผล, 2556) 
 จังหวัดมุกดาหาร มีเขตติดต่อกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นพ้ืนที่ที่มีความสัมพันธ์
ทางด้านการค้าการลงทุนกันมาอย่างต่อเนื่อง มีการลงนามสถาปนาการเป็นเมืองคู่แฝดทางเศรษฐกิจ 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2547 ในพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่ 2 
จุดเด่นของระบบเมืองคู่แฝด คือ การจับคู่กันระหว่างเมืองชายแดนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจกับเมือง
ชายแดนประเทศเพ่ือนบ้านที่ตั้งติดกัน โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับพ้ืนที่แบบข้าม
พรมแดน ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือในสาขาอ่ืนๆ เช่น การขยายระบบโลจิสติกส์และการโยกย้ายฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรม การขยายกลุ่มการค้าการลงทุนระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง มีข้อตกลงในการเดินรถ
ขนส่งสินค้าและรถยนต์โดยสารเพ่ือการท่องเที่ยวระหว่างมุกดาหาร - สะหวันนะเขต  
 แขวงสะหวันนะเขต เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ถูกจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.
2545 เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยอาศัยจุดเด่นใน
ด้านที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางหมายเลข 9 อันเป็นส่วนหนึ่งของ
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) ในการดึงดูด 
และส่งเสริมการลงทุน และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ืออ านวยให้เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - 
เซโน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของสปป.ลาว ช่วยสร้างอาชีพและยกระดับความรู้ความสามารถ
ด้านฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมของสปป.ลาว 

จังหวัดมุกดาหารถูกประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 จังหวัดแรก ในปี พ.ศ. 
2557 ส่งผลให้พ้ืนที่ 3 อ าเภอที่มีพ้ืนที่ติดแม่น้ าโขง ประกอบด้วย อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้าน
ใหญ่ และอ าเภอดอนตาล ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุม 11 ต าบล คิดเป็นพ้ืนที่ 
361,542 ไร่ หรือ 578.5 ตารางกิโลเมตร (ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
มุกดาหาร, 2559) รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารคือ 
พัฒนาพ้ืนที่เป็นย่านการค้าส่งและขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ด้วยความได้เปรียบด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานโดยพัฒนาให้เป็นเขตประกอบการเสรี หรือ I - EA - T Free Zone คือ เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้
ส าหรับการประกอบอุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบ
อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมเพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพ
ของประชาชน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมหรือความจ าเป็นอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยของที่



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [347] 

น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียม เพ่ิมขึ้นตามที่กฎหมาย
บัญญัติ  
 เนื่องจากพ้ืนที่ทั้งสองมีศักยภาพเป็นเมืองชายแดนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าตะวันออกสู่
ตะวันตก หรือ East - West Economic Corridor (EWEC) คือ เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตามแนว
ตะวันออกถึงตะวันตก จากทะเลตะวันออกเมืองดานัง ประเทศเวียดนาม ไปสู่ทะเลตะวันตกในเมือง
เมาะละแหม่ง ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,490 กิโลเมตร โดยเส้นทางสายนี้มี
เขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่ถึง 10 แห่ง ประกอบด้วย 1) เมาะละแหม่ง 2) ผาอัน 3) เมียวดี 4) แม่สอด 5) 
มุกดาหาร 6) สะหวันนะเขต 7) แดนสะหวัน 8) ลาวบาว 9) กวางตริ 10) ดานัง ส่งผลให้เส้นทาง EWEC 
สายนี้เป็นเส้นทางการค้าโดยแท้จริง พ้ืนที่ชายแดนไทย - ลาว บริเวณจังหวัดมุกดาหารและแขวง
สะหวันนะเขตจึงเป็นพ้ืนที่แห่งโอกาสส าหรับผู้ประกอบการท้องถิ่นและนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
(สมศักดิ์ สีบุญเรือง, 2559) 
 จากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอันส่งผล
ให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร อาจส่งผลกระทบ
ทั้งต่อพ้ืนที่ ต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน และผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และ
ผู้ประกอบการข้ามแดน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษในการวิจัยครั้งนี้จึงถือ
เป็นพ้ืนที่ของการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน 
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจบนพ้ืนที่ชายแดน โดยวิเคราะห์เชื่อมโยงระหว่าง
นโยบายการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพ้ืนที่ชายแดนจังหวัดมุกดาหารและแขวงสะหวันนะเขต 
เพ่ือท าความเข้าใจเงื่อนไขในการตัดสินใจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ที่ข้ามไปด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางโครงสร้างทั้งทางด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม อันเป็นเงื่อนไขส าคัญในการด าเนินธุรกิจ พร้อมกับการท าความเข้าใจเงื่อนไขเชิง
ผู้กระท าการที่สนับสนุนต่อการกลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ไม่ว่าจะเป็นภูมิหลังหรือ
ประสบการณ์ชีวิตและสถานภาพทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน ที่ส่งผลต่อการ
กลายเป็นผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่  
 
วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ศึกษาเอกสาร
และรวบรวมข้อมูลภาพรวมของบริบทพ้ืนที่และภาพรวมของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน รวมถึงส ารวจ
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ข้อมูล เก็บข้อมูลภาคสนามเพ่ือวิเคราะห์ภาพรวมของการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
ผู้ประกอบการข้ามแดน รวมถึงนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (in - depth interview) เกี่ยวกับประวัติชวีติ 
ประสบการณ์การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน มีการสังเกตการณ์ทั้งแบบมีส่วนร่วม 
(participant observation) และแบบไม่มีส่วนร่วม (non - participant observation)  
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนบนพ้ืนที่ชายแดนไทย - ลาว โดยเน้นศึกษา
ผู้ประกอบการสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจการค้า ที่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตหรือเปน็
ตัวแทนจ าหน่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจบริการ ที่ท าธุรกิจในสาขา
การบริการต่างๆ เช่น ร้านอาหาร การท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นต้น พ้ืนที่ในการศึกษา คือ พ้ืนที่
ชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และพ้ืนที่ชายแดนแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งเป็นที่ตั้งของธุรกิจ
การค้า และธุรกิจบริการของผู้ประกอบการไทยข้ามแดน  
 
ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 2) ผู้ประกอบการ
ไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่ ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
  
 1) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเริ่มด าเนินการครั้งแรกระหว่างประเทศเม็กซิโกและ
สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2508 ซึ่งเรียกว่ามาควิลาดอร่า (Maquiladora) หรือเขตการผลิต
อุตสาหกรรมเพ่ือการส่งออกโดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานในเมืองชายแดน มาควิลาดอร่าสว่น
ใหญ่ตั้งอยู่บริเวณชายแดนด้านตะวันตกเฉียงเหนือที่รู้จักกันในชื่อ “Zona Libre” หรือเขตเสรีซึ่ง
ประกอบดว้ยรัฐบาจา แคลิฟอเนีย และบางเมืองในรัฐโซโนร่าที่มีบทบาทเป็นเมืองท่าเสรี ซึ่งการค้าและ
การลงทุนจากสหรัฐอเมริกาในเขตนี้เป็นไปอย่างเสรี อุตสาหกรรมหลักในเขตเศรษฐกิจชายแดนเหล่านี้
ประกอบด้วยสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ไฟฟ้า และยานยนต์ (Brannon และคณะ 1994 และ 
Sargent และ Matthews 2003) และจากการศึกษาของ Brouthers และคณะ (1999) พบว่าการ
ขยายตัวของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนแบ่งออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะการขยายตัวของการ
ประกอบการ ระยะการขยายตัวของภูมิภาค ระยะการขยายตัวของบริษัทข้ามชาติ และระยะการ
ขยายตัวของเขตเศรษฐกิจอเมริกาเหนือ โดยการพัฒนาแต่ละระยะได้สะท้อนให้เห็นถึงขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [349] 

ในส่วนของประเทศไทยนโยบายจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนเป็นส่วนหนึ่งของ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่มีเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน นโยบาย
ดังกล่าวได้ส่งผลให้พ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งประกอบด้วย จังหวัดมุกดาหาร 
จังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม จังหวัดเลย ได้กลายเป็นพื้นที่ในการจัดตั้งเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือถือเป็นพ้ืนที่ส าคัญทางภูมิศาสตร์เนื่องจากเป็นประตูสู่
กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ าโขง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังยุคการเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า ดังจะ
เห็นได้จากการเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยและเพ่ือนบ้านที่สูงมากข้ึน โดยเฉพาะการค้า
ชายแดนด้าน สปป.ลาว มีสัดส่วนการค้าชายแดนสูงสุด รองลงมาได้แก่ พม่า กัมพูชา และ มาเลเซีย 
ตามล าดับ (ข้อมูลในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ปี 2558) (กรมการค้าต่างประเทศ, 2558) การ
เปลี่ยนแปลงในระดับพ้ืนที่ดังกล่าว สอดคล้องกับการศึกษาของ Brouthers และคณะ (1999) ที่พบว่า
การขยายตัวของอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดนสามารถแบ่งออกเป็น 4 ระยะคือ ระยะการ
ขยายตัวของการประกอบการ ระยะการขยายตัวของภูมิภาค ระยะการขยายตัวของบริษัทข้ามชาติ 
และระยะการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุน
ภายในประเทศ โดยมีรูปแบบการบริหารและให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมี
กฎเกณฑ์แตกต่างไปจากกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับปกติเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ด้วยการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นประตูการค้าในฐานการผลิต และระบายสินค้าของนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยอาศัยวัตถุดิบและแรงงานจากพ้ืนที่โดยรอบทั้งภายในและประเทศเพ่ือนบ้าน ผ่อน
คลายกฎระเบียบที่กีดขวางทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ และปรับปรุงกฎหมายนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนในประเทศ ทั้งด้านสิทธิประโยชน์จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 
การผ่อนปรนใช้แรงงานต่างด้าว และการท าธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ส่งเสริมชุมชน ในฐานรากให้มี
สภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จากการเพ่ิมปริมาณการค้า การลงทุน การผลิต โดยเฉพาะการเชื่อมโยง 
อุตสาหกรรมชนบท และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าสู่ตลาดระดับภาคและประเทศ น าไปสู่
การจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน เพ่ิมรายได้และการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค
ต่างๆ จะช่วยให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมชุมชนดีขึ้น (สิริวษา สิทธิชัย, 2551)  

ดังนั้นนักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากจะได้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
อากรที่มากกว่าการประกอบธุรกิจหรือการลงทุนในพ้ืนที่ทั่วไปแล้ว ยังจะได้รับประโยชน์จากการใช้
แรงงานข้ามชาติที่สามารถเข้ามาท างานในโครงการได้ นอกจากนี้รัฐบาลยังมีนโยบายและมาตรการ
สนับสนุนอ่ืนๆ เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่จ าเป็นเพ่ือรองรับ



ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่ 

[350] สุภกาญจน์  แสนค า / รักชนก  ช านาญมาก / พัชรินทร์  ลาภานันท์ 

การลงทุน การจัดพ้ืนที่ให้เช่า ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เหมาะจะลงทุนในเขตเศรษฐกิจ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจ านวนมาก (Labor Intensive) อุตสาหกรรมที่ต้องพ่ึงพาวัตถุดิบจากประเทศ
เพ่ือนบ้าน ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าส่งไปจ าหน่ายยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการที่หลากหลายเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

 
เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ.2525 แยกตัวมาจากจังหวัดนครพนม 

ประกอบด้วย 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอดอนตาล อ าเภอค าชะอี 
อ าเภอนิคมค าสร้อย อ าเภอหนองสูง และอ าเภอดงหลวง มีประชากรประมาณ 345,000 คน เป็น
จังหวัดที่มีเส้นแบ่งอาณาเขตจังหวัดเป็นแนวภูเขา ติดจังหวัดร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ นครพนม 
และมีเส้นแบ่งอาณาเขตเป็นแม่น้ าโขงมีระยะทางยาว 72 กิโลเมตร ในอ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอ
หว้านใหญ่ และอ าเภอดอนตาล ติดกับแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว ซึ่งเป็นแขวงขนาดใหญ่และมี
มูลค่าทางเศรษฐกิจเป็นอันดับสองของ สปป.ลาว มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน คิดเป็นประชากร
มากกว่า 3 เท่าของจังหวัดมุกดาหาร พ้ืนที่ในจังหวัดส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาและมีอุทยานแห่งชาติ
หลายแห่ง ในขณะที่พ้ืนราบมีน้อย แต่ก็เป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจที่ส าคัญของจังหวัด เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 ระหว่าง จังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต เป็นสะพานที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงมาจนถึงปัจจุบัน 

จังหวัดมุกดาหารถูกประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 จังหวัดแรก ในปี พ.ศ.
2557 ส่งผลให้พ้ืนที่ 3 อ าเภอที่มีพ้ืนที่ติดแม่น้ าโขง ประกอบด้วย อ าเภอเมืองมุกดาหาร อ าเภอหว้าน
ใหญ่ และอ าเภอดอนตาล ได้ถูกพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษครอบคลุม 11 ต าบล คิดเป็นพ้ืนที่ 
361,542 ไร่ หรือ 578.5 ตารางกิโลเมตร (ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร
, 2559) รูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่และกิจกรรมหลักภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารคือ พัฒนาพ้ืนที่
เป็นย่านการค้าส่งและขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ ด้วยความได้เปรียบด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยพัฒนา
ให้เป็นเขตประกอบการเสรี หรือ I - EA - T Free Zone คือ เขตพ้ืนที่ที่ก าหนดไว้ส าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม
เพ่ือประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการด้าน



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [351] 

สิ่งแวดล้อมหรือความจ าเป็นอ่ืนตามที่คณะกรรมการก าหนด โดยของที่น าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรและค่าธรรมเนียม เพ่ิมขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ  
 จังหวัดมุกดาหาร ได้รับความสนใจจากนักลงทุนด้านอุตสาหกรรมจ านวนไม่น้อย เช่น บริษัท 
KD ASSET จ ากัด เป็นกิจการประเภทโรงไฟฟ้าชีวมวล สนใจด าเนินกิจการโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า
จากชีวมวล ด้วยเงินลงทุนมูลค่า 700 ล้านบาท แต่ยังติดปัญหาเรื่องพ้ืนที่ในการจัดตั้งโรงงาน ซึ่งยังไม่
สามารถด าเนินกิจการได้ในปัจจุบัน บริษัท Thailand Nitting จ ากัด เป็นกิจการประเภทอุตสาหกรรม
ผลิตเครื่องนุ่มห่ม เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “เสื้อยืดหานคู”่ ก็ได้สนใจลงทุนท าโรงงานผลิตสินค้าและโกดงั
เก็บสินค้า ด้วยเงินลงทุนมูลค่า10 ล้านบาท แต่ติดปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน ท าให้กิจการยังไม่
สามารถด าเนินการได้ (ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร, 2558) จากปัญหาดังกล่าวสะท้อนให้
เห็นว่ามุกดาหารยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมที่จะลงทุนประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต
ขนาดใหญ่ ทั้งปัญหาเรื่องการจัดพ้ืนที่ส าหรับสร้างอุตสาหกรรม และการขาดแคลนแรงงานในการผลิต  
 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ขอใช้พ้ืนที่แปลงใหญ่เพ่ือใช้ในการสร้างเป็นนิคม
อุตสาหกรรม หรือเป็นเขตอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม เพ่ือแก้ปัญหาราคาที่ดิน
แพง ให้เอกชนได้มีโอกาสลงทุนในพ้ืนที่ได้เช่าในราคาถูกเพ่ือการลงทุน ด้านอุตสาหกรรมหรือด้านอ่ืนๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จังหวัดมุกดาหารได้จัดสรรที่ดิน จ านวน 1,084 ไร่ ในท้องที่บ้านพรานอ้น ต าบลค าอาฮวน 
อ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยได้จัดท าเป็นที่ราชพัสดุ และในปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ท าการออก
โฉนดบนพ้ืนที่เรียบร้อยแล้ว แต่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นว่าพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษอ่ืน คือ สระแก้ว แม่สอด (ตาก) และสงขลา มีศักยภาพมากกว่าจังหวัดมุกดาหาร โดยการนิคมฯ 
ขอด าเนินการลงทุนในพ้ืนที่ทั้ง 3 แห่งดังกล่าวก่อนเป็นเฟสที่ 1 ส าหรับจังหวัดมุกดาหารนั้น การนิคมฯ 
คาดว่าจะสามารถลงทุนได้ แต่เป็นการลงทุนเฟสที่ 2 ของการนิคมฯ ซึ่งจะใช้เวลาอีกหลายปี ดังนั้นการ
ที่จะมีเอกชนเข้ามาประมูลพ้ืนที่ยกแปลง และพัฒนาเป็นพ้ืนที่ส าหรับให้เอกชนอ่ืนเช่าลงทุน ย่อมท าได้
ทันทีในปัจจุบัน ซึ่งในขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างจัดท าการประมูลของภาครัฐ เพ่ือสรรหาเอกชน
รายใหญ่เข้ามาด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ และให้เอกชนหรือหน่วยงานอ่ืนเช่าต่อไป 
 หากเรามองข้ามแม่น้ าโขงไปอีกฝั่งจะพบว่าแขวงสะหวันนะเขต เป็นที่ตั้งของเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเช่นเดียวกัน โดยเรียกเขตพัฒนาเศรษฐกิจนี้ว่า “เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน” ซึ่งถูกสร้าง
ขึ้นก่อนที่ประเทศไทยจะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหารถึง 10 ปี ซึง่รัฐบาลเป็นผู้ลงทุนพัฒนาด้วย
ทุน 73 ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการบริการแห่งหนึ่งในภูมิภาค 
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 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน (Savan - Seno Special Economic Zone: SASEZ) 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ในแขวงสะหวันนะเขต ถือเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งแรก
ใน สปป.ลาว ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2546 มีพ้ืนที่ประมาณ 6,025 ไร่ โดยรัฐบาลลาวได้พัฒนาขึ้นด้วยวงเงิน 
74 ล้านเหรียญสหรัฐ เน้นพัฒนาให้เป็นเขตการค้าอุตสาหกรรมและบริการ เนื่องจากมีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับ
สะพานมิตรภาพไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 2 (จังหวัดมุกดาหาร - แขวงสะหวันนะเขต) ท าให้สามารถเชื่อม
ต่อไปยังเส้นทางหมายเลข 9 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต - ดานัง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางตามแนว
ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) ที่เชื่อมต่อระหว่าง
เมียนมา ไทย ลาว และเวียดนาม ส่งผลให้นักลงทุนไทยได้รับความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่าง
ประเทศ 
 เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน เป็นพ้ืนที่ที่รัฐบาล สปป.ลาว ต้องการฟ้ืนฟูและพัฒนา
เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการบริการแห่งหนึ่งในภูมิภาค โดยอาศัยจุดเด่นในด้านที่ตั้ง
ของเขตเศรษฐกิจในการดึงดูดและส่งเสริมการลงทุน รวมทั้งสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือเอ้ืออ านวย
ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ทันสมัยของประเทศ ตลอดจนมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน - เซโนเป็นการเฉพาะ โดยให้สิทธิพิเศษต่างๆ แก่ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งนี้ 
สิทธิประโยชน์ส าหรับการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ คือ ผู้ลงทุนจะได้รับ
ยกเว้นภาษีศุลกากรส าหรับวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ ได้รับยกเว้นอากรก าไรสูงสุด 10 ปี และได้รับ
ยกเว้นภาษีธุรกิจและสิทธิประโยชน์อื่นๆ ตามกฎหมาย  
 ส าหรับประเภทธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ได้แก่ ธุรกิจ
การผลิตและการแปรรูป เช่น การผลิตสินค้าส าเร็จรูปเพ่ือการส่งออก การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
การแปรรูปสินค้าเกษตร การผลิตสินค้าหัตถกรรม เป็นต้น ธุรกิจการค้า เช่น ร้านค้าปลอดภาษี การ
ขายส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ภายใน (เช่น สินค้าหัตถกรรมไม้เนื้อหอม) ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินคา้ 
ศูนย์ประชุม การส่งออก - น าเข้า และการค้าผ่านแดน ธุรกิจบริการและการจัดส่งกระจายสินค้า เช่น 
โกดังเก็บสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทรับเหมาขนส่ง โรงแรม อาคารหรือส านักงานให้เช่า บ้าน
จัดสรร บริษัทน าเที่ยว การพัฒนาแหล่งพักผ่อน ศูนย์กีฬา ส านักงานตัวแทนและสาขาบริษัทภายใน
หรือต่างประเทศ เช่น ส านักงานตัวแทนการค้าเพ่ือส่ งเสริมการส่งออก สาขาบริษัทที่ปรึกษา
ต่างประเทศ สาขาการบินและการขนส่งต่างประเทศ  
 ในปี 2557 มีบริษัท ที่เข้ามาจดทะเบียนลงทุนในเขตดังกล่าว ถึง 30 (ส านักงานส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว, 2557) อาทิเช่น บริษัท Lao tin (ญี่ปุ่น) ได้มาลงทุน
สร้างโรงงานผลิตและหลอมเส้นตะกั่ว บริษัท Savan Concrete (ฝรั่งเศส) ผลิตคอนกรีตส าหรับ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [353] 

จ าหน่ายให้เฉพาะโครงการที่ลงทุนอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน บริษัท OTI Asia 
(Australia) (ออสเตรเลีย) น าเข้าอุปกรณ์และเครื่องจักร ที่ใช้ในการท าโครงการเหมืองแร่โดยเฉพาะ 
(ศูนย์การศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2557)  
 การแบ่งขอบเขตที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน 

แรกเริ่มมีการแบ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนออกเป็น Zone A และ Zone B ต่อมา ได้
มีการขยายออกเป็น Zone B1, Zone C และ Zone D ดังนี้  

Zone A หรือ “Savan City”  
เป็นเขตศูนย์กลางการค้าและบริการ มีเนื้อที่ประมาณ 1,900 ไร่ ตั้งอยู่ติดกับสะพานมิตรภาพ

แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมืองไกสอนพมวิหาน แขวงสะหวันนะเขต ซึ่งจะประกอบด้วย 
ร้านค้าปลอดภาษี โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม และสวนสนุก เป็นต้น ปัจจุบันมี
บริษัท สะหวันโล จ ากัด ของลาว (100%) ได้รับสัมปทานพ้ืนที่เป็นระยะเวลาสัมปทาน 31 ปี ลงทุน
ด้านการสร้างการท่องเที่ยวแบบครบวงจร เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์การค้า ส่วนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน อาทิ สร้างถนน ระบบไฟฟ้าและน้ าประปา เป็นการพัฒนาของรัฐบาลลาวทั้งหมด  

Zone B หรือ “Logistic Park”  
เป็นเขตบริการจัดส่งและกระจายสินค้า มีเนื้อที่ประมาณ 125 ไร่ ตั้งอยู่ที่เมืองอุทุมพอน 

แขวงสะหวันนะเขต รัฐบาลลงทุนพัฒนาเอง ปัจจุบันพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (อาทิ การติดตั้ง
ระบบไฟฟ้าและน้ าประปาภายในโซน การสร้างถนนดินแดง) ปัจจุบันมีบริษัทจ านวน 3 บริษัทเข้าไป
ลงทุน ได้แก่ บริษัท Double A logistics (ไทย) บริษัท นานน โลจิสติกส์ (ไทย) และบริษัท Logitem 
(ญี่ปุ่น)  

Zone C หรือ “Savan Park”  
เป็นเขตอุตสาหกรรมและการค้า มีเนื้อที่ประมาณ 1,300 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลัก 10 เมืองไกสอนพม

วิหาน แขวงสะหวันนะเขต มีบริษัทเข้ามาลงทุนทั้งหมด 24 บริษัท ได้แก่ บริษัท Savan Pacifica 
(รัฐบาลลาวร่วมทุนกับมาเลเซีย 30:70) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของโซน C ปัจจุบันพัฒนาพ้ืนที่
ทั้งหมดได้ร้อยละ 40 และพัฒนา phase 1 ของโซน C ได้ร้อยละ 90 บริษัท Lao tin (ญ่ีปุ่น) ได้มา
ลงทุนสร้างโรงงานผลิตและหลอมเส้นตะกั่ว บริษัท DKLS (มาเลเซีย) พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ 
สร้างอาคารส านักงานให้เช่า บริษัท OM (ญี่ปุ่นและมาเลเซีย และเป็นเจ้าของเดียวกับบริษัท Lao tin ) 
พัฒนา อสังหาริมทรัพย์ อาทิ สร้างอาคารส านักงานให้เช่า บริษัทสุขพัฒนา (ลาว) น าเข้าพาหนะและ
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างมือสองทุกชนิด บริษัท PPSKG (ลาวและมาเลเซีย) น าเข้าพาหนะและ
เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างมือสองทุกชนิด บริษัท PPS Consounting (ลาว) ให้บริการเป็นที่ปรึกษา
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ด้านกฎหมายการลงทุน แก่นักลงทุน บริษัท Savan Concrete (ฝรั่งเศส) ผลิตคอนกรีตส าหรับ
จ าหน่ายให้เฉพาะโครงการที่ลงทุนอยู่ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ บริษัท Tee Som Boun (ลาว) เป็น
บริษัทที่น าเข้า - ส่งออกสินค้าทั่วไป บริษัท OTI Asia (Australia) (ออสเตรเลีย) น าเข้าอุปกรณ์และ
เครื่องจักร ที่ใช้ในการท าโครงเหมืองแร่โดยเฉพาะ บริษัท Deuansawanh (ลาว) ประกอบกิจการ
ประเภทโลจิสติกส์ บริษัท DIRI (Holland) ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นบริษัทเกี่ยวกับการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ และบริษัท KCP Trading (ลาว) ธุรกิจน าเข้า - ส่งออกสินค้า 

Zone D หรือ “Resettlement”  
เป็นเขตบ้านจัดสรร มีเนื้อที่ 740 ไร่ ตั้งอยู่ที่หลัก 8 เมืองไกสอน พมวิหาน แขวงสะหวันนะ

เขต ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ลงทุนสร้างบ้านจัดสรร โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการโยกย้ายของ
ประชาชนออกจากพ้ืนที่ Zone A ที่จะสร้าง "Savan City"  

ถึงแม้ว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน จะเกิดขึ้นก่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร
มากกว่า 10 ปี ก็ยังมีข้อจ ากัดหรืออุปสรรคต่างๆ อยู่ เช่น ปัญหาด้านที่ดิน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใน
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโนเป็นของประชาชนลาว ท าให้รัฐต้องจ่ายค่าทดแทนในการเวนคืน เป็น
จ านวน 14 พันล้านกีบ หรือประมาณ 57 ล้านบาท และต้องท าการโยกย้ายประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโนไปในที่ที่รัฐเตรียมไว้ให้ใหม่  

ด้านระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและโครงสร้างต่างๆ (ถนน ไฟฟ้า น้ าประปา) ยังไม่พัฒนา 
และไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของ สปป.ลาว 
ดังนั้น นักลงทุนที่จะมาลงทุนที่ สปป.ลาว จึงต้องสร้างถนน และจัดหาไฟฟ้าและน้ าประปาให้แก่
โรงงานของตนด้วย  

ด้านกฎหมาย เนื่องจากการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามค าสั่งนายกรัฐมนตรีซึ่งมีผลต่ า
กว่ากฎหมาย แม้ว่าจะมีการร่างระเบียบการต่างๆ เพ่ือคุ้มครองการลงทุนในเขตเศรษฐพิเศษสะหวัน - 
เซโน แต่ก็ยังมีผลบังคับต่ ากว่าระดับกฎหมาย ท าให้นักลงทุนขาดความมั่นใจในการได้รับการคุ้มครอง
การลงทุนตามกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีบางมาตราในค าสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน - เซโน ซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายของ สปป.ลาวเอง อาทิ มาตรา 29 ว่าด้วยอายุการให้เช่า
ที่ดินระบุว่านักลงทุนสามารถได้รับสัมปทานเช่าที่ดินสูงสุด 75 ปีและสามารถต่ออายุได้หากได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะบริหารของเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน แต่ในกฎหมายการเช่าที่ดินของ 
สปป.ลาวระบุว่าหากจะต่ออายุจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาแห่งชาติก่อน หรือในมาตรา 45 ว่า
ด้วยการจ้างพนักงานชาวต่างชาติเข้าท างานในธุรกิจที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน
ก าหนดให้จ้างได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด แต่ในกฎหมายแรงงานของ สปป.ลาวระบุให้



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [355] 

จ้างได้ไม่เกินร้อยละ 10 อย่างไรก็ตามในมาตรา 68 ระบุว่าค าสั่งนายกรัฐมนตรีว่าด้วยเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสะหวัน - เซโนนี้มีลักษณะพิเศษเพราะมีบางมาตราซึ่งไม่สอดคล้องกับกฎหมายอ่ืนๆ จึงให้มีผล
บังคับใช้ได้เฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโนเท่านั้น 

อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.2558 มีบริษัทเอกชนจากไทยที่เข้าไปลงทุนท าธุรกิจทั้งอุตสาหกรรม
และบริการอยู่ใน สปป.ลาว ถึง 20 ราย อาทิเช่น บริษัทน้ าตาลมิตรลาว (มิตรผล) จ ากัด ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) โรงงานผลิตท่อพีวีซีอินเตอร์พลาสติก บริษัทวุฒิศักดิ์คลินิก (สาขาสะหวันนะ
เขต) และนอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ประกอบการไทยข้ามแดนที่เป็นผู้ประกอบการท้องถิ่นจากจังหวัด
มุกดาหารจ านวนหนึ่งที่ข้ามไปลงทุนธุรกิจการค้า เช่น ร้านค้าปลอดภาษี การขายส่งสินค้ าและ
ผลิตภัณฑ์ภายใน (เช่น สินค้าหัตถกรรมไม้เนื้อหอม) การส่งออก - น าเข้า และการค้าผ่านแดน ธุรกิจ
บริการและการจัดส่งกระจายสินค้า เช่น ศูนย์กระจายสินค้า บริษัทรับเหมาขนส่ง โรงแรม บริษัทน า
เที่ยว การพัฒนาแหล่งพักผ่อน ในแขวงสะหวันนะเขต และประสบความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจ เป็น
ที่ยอมรับของคนลาวและคนไทยในพ้ืนที่  

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองพ้ืนที่ ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร และเขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน เมื่อพิจารณาผ่านแนวคิดเสรีนิยมใหม่ (neoliberalism) 
โดยมองอย่างผิวเผินอาจเกี่ยวข้องกับความมีเสรีในการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลากหลาย
รูปแบบ มีปัจจัยที่เอ้ือประโยชน์ต่อการลงทุน ทั้งการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการค้าการลงทนุ
โดยเฉพาะ ทั้งยังมีการงดเว้นภาษีและมีสัญญาเช่าที่มีระยะเวลายาวนาน แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือเสรีนิยม
ใหม่เป็นพัฒนาการอีกขั้นของระบบทุนนิยมที่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับระบบการค้าและ
การตลาดจนกลายเป็นกระแสที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกปัจจุบันเสรีนิยมใหม่มีลักษณะส าคัญ 4 
ประการด้วยกัน คือ การท าให้ทรัพย์สินของรัฐเป็นของเอกชน (Privatization)  การจัดการเศรษฐกิจเชิง
รัฐวานิช (Financialization and economic speculation) การฉาบฉวยโดยการใช้วิกฤต (Manipulation 
of crisis) การกระจายความมั่งคั่งขึ้นบนมากกว่าลงล่าง (Upward distribution) 

ลักษณะ 4 ประการข้างต้น นี้ David Harvey ได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็น “การสะสมทุนโดยการยึด
ทรัพย์” หรือ Accumulation by Dispossession เสรีนิยมใหม่ยังแผ่ขยายอ านาจไปยังมิติอ่ืนๆ เช่น การ
สร้างพ้ืนที่พิเศษ (Zoning technology) หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zoning) ซึ่งถือ
เป็นเทคโนโลยีและกลไกใหม่ที่รัฐและนายทุนใช้เพ่ือเข้าไปแสวงหาประโยชน์จากคนท้องถิ่น ท้ายที่สุด
แล้วกลไกนี้อาจน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าทางชนชั้นภายในชุมชนและท้องถิ่น (ยศ สันตะสมบัติ, 2557)  
 ดังที่เห็นได้จากธุรกิจร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของจังหวัดมุกดาหาร ที่เริ่มต้นด าเนินธุรกิจ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 ซึ่งเป็นสมัยที่ยังไม่มีสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 ในขณะนั้นได้ใช้วิธีขนส่ง



ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่ 

[356] สุภกาญจน์  แสนค า / รักชนก  ช านาญมาก / พัชรินทร์  ลาภานันท์ 

สินค้าไปยัง สปป.ลาว โดยใช้แพยานยนต์ สินค้าที่ส่งออกส่วนใหญ่เป็นเพียงเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก
เท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการเกิดขึ้นของสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 2 ประกอบกับ สปป.ลาว มีการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่หลายรายได้ท าการไปตั้งสาขาสินค้า
ของตนเองที่ สปป.ลาว ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินธุรกิจส่งออกสินค้า ท าให้ผู้ประกอบการ
ท้องถิ่นต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการด าเนินธุรกิจด้วยการเดินทางข้ามแดนไปตั้งร้านของตนเองใน 
สปป.ลาว เพ่ือส่งสินค้าจากไทยเข้าไปจ าหน่าย  
 
 2) ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่ 
 ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยหลายรายที่เริ่มเข้าไปด าเนินธุรกิจในลาวเพ่ือตอบสนองกับวิถี
ชีวิตและการใช้จ่ายของคนลาวที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปสูค่วามทันสมัยและมีความเป็นสังคมเมืองมากขึน้ 
ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การค้า และการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เกิดขึ้นของสถานประกอบการธุรกิจการค้า อาทิ การจ าหน่ายอาหารส าเร็จรูป สินค้าแฟชั่น รวมทั้ง
อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น และสถาน
ประกอบการธุรกิจการบริการ อาทิ ร้านอาหารญี่ปุ่น ร้านอาหารไทย ร้านอาหารเกาหลี ร้านอาหาร
ตะวันตก รวมถึงโรงแรม โฮลต์เทล และสถานบริการด้านความงามและการดูแลรักษาผิวพรรณ ถึงแม้
จะไม่ได้เป็นกลุ่มทุนใหญ่ที่จัดตั้งบริษัทอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ แต่ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนกลุ่มนี้ 
กลับได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในพ้ืนที่  
 ในบทความชิ้นนี้ผู้เขียนจึงขอน าเสนอกรณีศึกษาจากผู้ประกอบการไทยข้ามแดนบางส่วนที่
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้กลยุทธ์ หรือยุทธวิธีในการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ เพ่ือต่อรองช่วงชิงความหมาย 
และพยายามปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนกลุ่มอ่ืน เพ่ือแลกเปลี่ยนซึ่งผลประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ 
 เฮียเล็ก ชายวัย 54 ปี ผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและที่พัก ในแขวงสะหวันนะเขต สปป.
ลาว เล่าว่า ความทรงจ าในวัยเด็กเป็นสิ่งส าคัญที่สุดในการผลักดันให้เขาเข้ามาลงทุนท าธุรกิจในแขวง
สะหวันนะเขต สปป.ลาว เฮียเล็กเกิดอยู่ในครอบครัวของพ่อค้าชาวจีน ที่อพยพหนีภัยสงครามมาจาก
จีนแผ่นดินใหญ่ มาตั้งหลักปักฐานอยู่ที่อ าเภอมุกดาหารประเทศไทย โดยยึดอาชีพหลักในท าการค้าขาย
เรื่อยมาจนสามารถเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา และจักรยานได้ และในยุคนั้นสะหวันนะเขต ซึ่ง
เป็นเมืองท่าริมโขงที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอ าเภอมุกดาหารของประเทศไทยได้ถูกพัฒนาให้เป็นศูนย์รวม
องค์กรของรัฐบาลและศูนย์การค้าลาวใต้ จึงท าให้สะหวันนะเขตเป็นศูนย์รวมของการค้าและคมนาคม
ที่รุ่งเรืองพ่อค้าแม่ค้าจากฝั่งอ าเภอมุกดาหารจะน าสินค้าประเภทพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ข้ามมาขายที่
ฝั่งสะหวันนะเขต พ่อของเฮียเล็กจึงได้ตัดสินใจขยายธุรกิจจากฝั่งมุกดาหารมาเปิดกิจการที่สะหวันนะ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [357] 

เขต โดยการเปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า นาฬิกา และจักรยานเช่นเดียวกันกับที่มุกดาหาร นับตั้งแต่นั้น
เฮียเล็กจึงได้ข้ามมาใช้ชีวิตในวัยเด็กที่ฝั่งสะหวันนะเขต  
 ในขณะนั้นเฮียเล็กอายุประมาณเจ็ดขวบ พ่อของเฮียเล็กต้องการให้ลูกได้เข้าโรงเรียนสอน
ภาษาจีน เพราะพ่อคิดการณ์ไกลว่าภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต มิตรภาพระหว่างเฮียเล็ก
กับเพ่ือนๆ ชาวลาวจึงเกิดขึ้นในระหว่างที่เรียนอยู่ในโรงเรียนจีน การด าเนินชีวิตก็ด าเนินต่อมาจนถึง
อายุประมาน 13 ปี และบ่ายวันหนึ่งเฮียเล็กก็ได้รับจดหมายด่วนจากพ่ีชายที่มุกดาหาร เนื้อความใน
จดหมายระบุให้เฮียเล็กเก็บข้าวของกลับมุกดาหารสองวันหลังจากได้รับจดหมายเฮียเล็กก็นั่งเรือ
โดยสารไปยังมุกดาหาร หลังจากที่เฮียเล็กกลับมาอยู่มุกดาหารได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ คณะปฏิวัติลาว
ก็ได้เข้ามายึดอ านาจการปกครองสะหวันนะเขตแบบเบ็ดเสร็จ ลาวประกาศปิดประเทศ ห้ามคนใน
ประเทศเดินทางออก และห้ามคนจากต่างประเทศเดินทางเข้า หากไม่ได้รับการอนุญาต อีกทั้ง
ประชาชนฝั่งนั้นถูกควบคุมในทุกๆ กิจกรรม สถานีวิทยุในสะหวันนะเขตถูกห้ามไม่ให้เปิดเพลงไทยและ
เพลงสากล โรงหนังก็ถูกสั่งห้ามไม่ให้ฉายหนังต่างประเทศ บาร์และร้านเหล้าถูกสั่งให้ปิดกิจการเพราะ
ถือว่าเป็นการมอมเมาประชาชน วัยรุ่นคนไหนแต่งตัวตามแฟชั่นตะวันตกจะถูกตักเตือน และต้อง
เปลี่ยนเป็นชุดผ้าซิ่นลาวตามแบบขนบอันดีงามของลาว  
 หลังจากเหตุการณ์ปฏิวัติลาวเกิดขึ้น ครอบครัวของเฮียเล็กจึงต้องกลับมาใช้ชีวิตที่มุกดาหาร 
ประเทศไทย ส่วนเฮียเล็กก็ได้ตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพ่ือศึกษาต่อจนจบระดับมัธยม และเข้า
ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยรามค าแหง โดยใช้ระยะเวลาเรียนกว่าแปดปี ในคณะ
บริหารธุรกิจ - เอกโฆษณา พร้อมทั้งเริ่มต้นท าแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเอง ในชื่อแบรนด์ “Blue 
Guy” ไปด้วย 
 การเริ่มต้นท าธุรกิจของเฮียเล็กในกรุงเทพฯ เริ่มขยับขยายจากร้านขายเสื้อผ้า เป็นร้านอาหาร
เวียดนามเล็กๆ ที่มีบรรยากาศความอบอุ่นเหมือนรับประทานอาหารอยู่บ้านเพ่ือนเป็นจุดขาย ชื่อร้าน 
“ใบเมี่ยง” โดยมีภรรยาของเฮียเล็ก ซึ่งเป็นลูกหลานชาวเวียดนามอพยพที่มุกดาหารเป็นผู้แม่ครัวที่รา้น 
 เมื่อร้านใบเมี่ยงเปิดให้บริการมาจนถึงปีที่ 15 ในปี พ.ศ.2554 เฮียเล็กก็ได้ตัดสินใจปิดกิจการ
ที่กรุงเทพฯ และย้ายกลับไปเริ่มชีวิตใหม่ที่จังหวัดมุกดาหาร โดยการเปิดร้านอาหารและเครื่องดื่มและ
ใช้ชื่อร้านว่า “ใบเมี่ยงอินมุก” เหตุผลในการตัดสินใจย้ายกลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มุกดาหารคือการ
ต้องการท าความฝันให้เป็นความจริง ซึ่งความฝันของเฮียเล็กคือ การได้เป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆ และ
เป็นคาเฟ่ส าหรับนั่งจิบกาแฟ ฟังเพลง รับประทานอาหาร โดยมีฉากหลังเป็นแม่น้ าโขง ประกอบกับ
ช่วงนั้นลูกชายของเฮียเล็กก าลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมปลายและต้องไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด ดังนั้นเฮียเล็กและภรรยาจึงตัดสินใจย้ายกลับมาเปิดกิจการร้านใบเมี่ยงที่มุกดาหาร เพราะ



ผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่ 

[358] สุภกาญจน์  แสนค า / รักชนก  ช านาญมาก / พัชรินทร์  ลาภานันท์ 

เห็นว่าเป็นบ้านเกิดเมืองนอนทั้งของเฮียเล็กและของภรรยา อีกทั้งรู้สึกอ่ิมตัวกับการใช้ชีวิตในเมืองหลวง
แล้ว ความทรงจ าในอดีตและความฝันเรียกร้องให้เฮียเล็กกลับไปประกอบร่างให้กลายเป็นความจริง 
 การได้กลับไปใช้ชีวิตที่มุกดาหารของเฮียเล็ก ท าให้เฮียเล็กได้มีโอกาสข้ามไปเยี่ยมเยือนเพ่ือน
ฝูง และคนรู้จักที่สะหวันนะเขตอยู่บ่อยครั้ง การกลับไปยังพ้ืนที่ดังกล่าวท าให้เฮียเล็กเห็นความ
เปลี่ยนแปลงของสะหวันนะเขตอย่างมาก บริเวณชุมชนอาคารโคโรเนียน ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพล
การออกแบบจากยุคที่ฝรั่งเศสปกครองลาวอยู่ เมืองที่เคยเฟ่ืองฟูในสมัยที่เฮียเด็กๆ กลายเป็นเมืองร้าง
ผู้คน โรงหนังที่เคยเปิดให้บริการ กลับถูกทุบท าลาย สีสันและความมีชีวิตชีวาในความทรงจ าถูกท าลาย
ไปด้วยกาลเวลา จึงเป็นสิ่งที่จุดประกายให้เฮียเล็ก ต้องการที่จะกลับไปเดิมสีสันและพัฒนาสะหวันนะ
เขตให้กลับมาเป็นดินแดนแห่งสวรรค์เช่นเดิม ปัจจุบันเฮียเล็กได้ข้ามไปท าธุรกิจที่ สปป.ลาว แขวง
สะหวันนะเขต โดยการเปิดกิจการโรงแรมและร้านอาหารเช่นเดียวกับที่มุกดาหาร ในบริเวณเดียวกับที่
เฮียเล็กเคยข้ามไปช่วยพ่อขายของ และเป็นชุมชนที่เฮียเล็กเคยวิ่งเล่นตอนเด็กๆ ในสมัยที่ลาวก าลัง
เฟ่ืองฟู ความทรงจ าและความฝันจึงได้ประกอบร่างจนกลายเป็นความจริงอีกหนึ่งฝัน ในชื่อ “สุก
สะหวันคาเฟ่” เป็นสถานที่ดูพระอาทิตย์ตกที่โรแมนติกที่ควรค่าแก่การไปเยือนสักครั้งในชีวิต  
 การด าเนินธุรกิจใน สปป.ลาว ของเฮียเล็กเริ่มต้นจากการใช้ความฝันเป็นแรงผลักดันในการ
เริ่มต้นธุรกิจ แต่การข้ามไปด าเนินธุรกิจบนพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งไม่ได้ตั้งอยู่ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวัน - เซโน ที่ถูกจัดไว้ส าหรับนักลงทุน การด าเนินการเช่าอาคารเก่าเพ่ือรีโนเวทเป็นโรงแรมขนาด
เล็กจึงต้องท าการขอเช่าจากเจ้าของอาคารนั้นโดยตรง ซึ่งกฎหมายของลาวไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติ
เช่าอาคารพาณิชย์ได้ ให้สิทธิกับเพียงคนลาวเท่านั้น ท าให้เฮียเล็กต้องใช้เครือข่ายทางสังคมของตนเอง
เป็นตัวช่วยในการด าเนินธุรกิจ โดยให้เพ่ือนคนลาวที่เฮียเล็กไว้ใจเจรจาขอท าสัญญาเช่าอาคาร และใช้
ชื่อเขาเป็นผู้เช่าแทน ซึ่งส่วนแบ่งก็เป็นไปตามที่ทุกฝ่ายสบายใจ ถึงแม้ว่าสัญญาเช่าจะมีระยะเวลาเพียง
ไม่ก่ีปี แต่เฮียเล็กก็ยังยืนยันที่จะท า ถึงแม้จะต้องเผชิญกับความเสี่ยง แต่การกล้าเผชิญกับความเสี่ยงก็
ถือเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้ประกอบการ ปัจจุบันโรงแรมแห่งนี้เปิดให้บริการส าหรับนักท่องเที่ยวทั้ง
จากชาวไทยและชาวต่างชาติที่หลงใหลความเป็นเมืองเก่าได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่หาได้ยากจากฝั่ง
ไทย (เฮียเล็ก [ชื่อสมมติ], 2559: สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการไทยข้ามแดนรุ่นใหม่ที่ข้ามไปด าเนินธุรกิจ แล้วส่งผลให้เมืองเก่า
ที่เคยรกร้าง กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้น 
 พี่อินดี้ ชายวัย 31 ปี ผู้เป็นเจ้าของกิจการร้านอาหารและร้านกาแฟในสะหวันนะเขต เป็น
ชาวมุกดาหารแต่ก าเนิดเล่าว่า การตัดสินใจมาท าธุรกิจที่สะหวันนะเขต เป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญของ
ชีวิตของเขา ก่อนหน้าที่จะมาท าธุรกิจที่นี่ตนเองเป็นเพียงวัยรุ่นธรรมดาที่จบการศึกษาระดับปริญญา



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [359] 

ตรี มาช่วยงานกิจการของครอบครัว เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเล็กๆ น้อยๆ ตามประสบการณ์ แต่เมื่อวัน
หนึ่งตนเองเพ่ือนกลุ่มเพ่ือนๆ ได้นั่งเรือข้ามมาเที่ยวยังสะหวันนะเขต และเดินเตร็ดเตร่ไปทั่วบริเวณ
ชุมชนอาคารโคโลเนียล ซึ่งเป็นอาคารที่ได้รับอิทธิพลการออกแบบจากยุคที่ฝรั่งเศสปกครองลาวอยู่ ก็
พบว่าภาพความฝันของตนเองที่ต้องการจะมีกิจการเป็นของตัวเองปรากฏชัดขึ้น จึงได้ชวนเพ่ือนๆ 
มาร่วมลงทุนสร้างร้านอาหารขึ้นมาในย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ
สะหวันนะเขต ที่นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ามาเช็คอิน  
 พ่ีอินดี้เล่าว่าวันแรกที่เห็นร้านคือวันที่พวกเขา (หุ้นส่วนทั้งหมด) ได้นั่งเรือข้ามฝั่งมาเดินเล่น
กันในย่านเมืองเก่าที่อยู่ตรงข้ามกับอ าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ.2557 และได้
เห็นอาคารเก่าหลังหนึ่งติดป้ายประกาศขายและให้เช่า ซึ่งอาคารหลังนั้นตั้งอยู่ในท าเลที่เหมาะสมกับ
การเป็นร้านอาหารมาก กล่าวคือ ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมของถนน และอยู่ใจกลางเมือง ติดกับลานตลาด
เย็นของแขวงสะหวันนะเขต ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นและมีความฝันที่อยากเป็นเจ้าของกิจการอยู่แล้ว ท า
ให้พ่ีอินดี้ชวนเพ่ือนๆ ที่มาด้วยกันทั้งหมด ห้าคน มาร่วมกันสร้างความฝันให้เป็นจริง และด้วยความ
โชคดีที่รสนิยมและความฝันของกลุ่มเพ่ือนที่มาด้วยกันนั้น เป็นไปในทางเดียวกัน การตัดสินใจสร้าง
ธุรกิจจึงเริ่มต้นหลังจากนั้นไม่นาน 
 ก่อนที่กิจการร้านอาหารจะท่ียอมรับของชาวลาวและชาวไทยจนกลายเป็นแลนด์มาร์คที่
ส าคัญของสะหวันนะเขตนั้น พ่ีอินดี้เล่าว่าหุ้นส่วนทุกคนในร้านต่างก็ต้องลงทุนลงแรง ร่วมมือกัน
ปรับปรุงให้ตึกเก่าๆ ร้างๆ ให้กลายเป็นร้านอาหารสไลต์วินเทจที่ดูอบอุ่นและสวยงาม ตามรูปแบบที่ได้
ออกแบบร่วมกันเอาไว้ ซึ่งหุ้นส่วนของร้านมีห้าหุ้นส่วนเป็นคนไทยทั้งหมด ลงขันกันคนละ 100,000 
บาท ในการเริ่มต้นปรับปรุงร้าน ลงมือปรับปรุงตกแต่งภายในร้านเองเกือบทุกขั้นตอนประมาณร้อยละ 
70 ของการตกแต่งเป็นฝีมือของหุ้นส่วนร้านทุกคน และร้อย 30 เป็นการจ้างช่างท้องถิ่น โดยใช้เวลาใน
การปรับปรุงตกแต่งร้านจนสามารถให้บริการได้เป็นเวลาห้าเดือน โดยใช้ชื่อร้านว่า “สุกสะหวัน” 
 เมื่อเปิดร้านในช่วงแรกที่คนยังไม่รู้จักก็มีลูกค้าไม่มากนัก พ่ีอินดี้ใช้วิธีประชาสัมพันธ์ร้านด้วย
การใช้พลังของโซเชี่ยลมีเดีย กระจายข่าวสารไปยังคนไทยและคนลาวให้ได้รับรู้ว่ามีร้านอาหารเปิดใหม่
ผ่านแอพลิเคชั่นเฟสบุ๊ค โดยการโพสต์รูปและเมนูอาหารที่ให้บริการไปยังกลุ่มเฟสบุ๊คต่างๆ ไม่นาน
ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาใช้บริการมากขึ้นจนเต็มร้านทุกวัน  
 การที่พ่ีอินดี้ เฮียเล็กและกลุ่มเพ่ือนได้ตัดสินใจไปลงทุนประกอบกิจการร้านอาหารที่แขวง
สะหวันนะเขตในย่านเมืองเก่า ท าให้เมืองเก่าที่เคยถูกทิ้งร้างในยุคที่มีการปฏิวัติลาว กลับกลายเป็น
พ้ืนที่ที่มีชีวิตชีวาอีกครั้ง ตลาดเย็นที่แม่ค้าเลิกออกมาท าการค้าการขายในช่วงที่ลาวปิดประเทศนั้น 
กลับกลายเป็นว่ามีร้านค้ามากมายเกิดขึ้น วัยรุ่นลาวและไทยได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์กันมากขึ้น ซึ่ง
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าการกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งของย่านเมืองเก่าให้แขวงสะหวันนะเขตอาจได้รับผลจาก
การเข้ามาของผู้ประกอบการไทยที่เป็นกลุ่มคนที่กระตุ้นให้การค้าขายในสะหวันนะเขตสดใสอีกครั้ง (พ่ี
อินดี้ [ชื่อสมมติ], 2559: สัมภาษณ์) 
 
สรุปผลการศึกษา 

การสร้างพ้ืนที่พิเศษ (Zoning technology) หรือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic 
Zoning) ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีและกลไกใหม่ที่รัฐและนายทุนใช้เพ่ือเข้าไปแสวงหาประโยชน์จากคน
ท้องถิ่น ท้ายที่สุดแล้วกลไกนี้อาจน าไปสู่ความเหลื่อมล้ าทางชนชัน้ภายในชุมชนและท้องถิ่น (ยศ สันตะ
สมบัติ, 2557) กระแสเสรีนิยมใหม่ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจเท่านั้น 
แต่กระบวนการดังกล่าวยังกระทบสังคม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของผู้คนอันเป็นผลมาจากการพัฒนาที่
มีทุนเป็นตัวขับเคลื่อน และละเลยคนตัวเล็กตัวน้อยในพ้ืนที่จนต้องเป็นฝ่ายรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แต่ในความเป็นจริงผู้คนในพ้ืนที่ชายแดน ไม่ได้ตกเป็นชายขอบและเป็นฝ่าย
ตั้งรับต่อกระแสการพัฒนาเพียงฝ่ายเดียว แต่กลุ่มคนเหล่านั้นได้ใช้กลยุทธ์ ยุทธวิธี ที่สะท้อนถึงความ
หลากหลายในการด ารงชีพทางเศรษฐกิจ และท าการเคลื่อนไหวผ่านปฏิบัติการต่างๆ ทั้งเพ่ือต่อรองช่วง
ชิงความหมาย และพยายามปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์กับคนกลุ่มอ่ืน เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ สิทธิ
และอ านาจที่พวกเขาพึงได้รับ  

สอดคล้องกับบริบทเฉพาะของการค้าชายแดนไทย - ลาวด้านจังหวัดมุกดาหาร จะเห็นได้ว่า
เป็นพัฒนาการที่เกิดจากพฤติกรรมทางธุรกิจโดยธรรมชาติระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนว
ชายแดนเป็นกระบวนการการกลายเป็นผู้ประกอบการข้ามแดนบนพ้ืนฐานของการมีลักษณะร่วมของ
ชายแดนไทย - สปป.ลาว ที่แตกต่างจากชายแดนด้านอ่ืนๆ คือ “อ านาจรัฐ” จาก “ส่วนกลาง” ที่ยังไม่
สามารถเข้าไปควบคุมได้อย่างทั่วถึง เกิดพัฒนาการทางการค้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวคือการค้าชายแดน
ไทย - ลาวในอดีตมีลักษณะเป็นการค้าที่เรียกว่า “การค้าประเพณ”ี ซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความสัมพันธ์
ในรูปแบบความเป็นเครือญาติของผู้ประกอบการ ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์ทางการเมืองระหว่างประเทศ
ทั้งสองจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด การค้าในลักษณะนี้ก็ยังคงด ารงอยู่ 
 จากบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคอันส่งผล
ให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหาร อาจส่งผลกระทบ
ทั้งต่อพ้ืนที่ ต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชายแดน และผู้ประกอบการทั้งผู้ประกอบการในพ้ืนที่ และ
ผู้ประกอบการข้ามแดน ทั้งในด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษในฐานะของผลผลิต
ระบอบเสรีนิยมใหม่ เป็นปัจจัยที่ท าให้การเดินทางข้ามแดนจากไทยไปลาวหรือจากลาวไปไทยสะดวก
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ยิ่งขึ้น แต่การด าเนินธุรกิจยังต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แบบเครือญาติ เพ่ือนสนิทมิตรสหาย 
จึงจะท าให้การด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบการไทยข้ามแดนในยุคเสรีนิยมใหม่ประสบความส าเร็จและ
เป็นที่ยอมรับจากคนในพ้ืนที่ทั้งสองฝั่ง ท้ายที่สุดแล้วเสรีนิยมใหม่หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจไม่มั่นคง
เท่ากับเขตความรู้สึกพิเศษของผู้คนที่อาศัยอยู่ ในพ้ืนที่ชายแดน ผู้ประกอบการในพ้ืนที่และ
ผู้ประกอบการข้ามแดนที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์ในรูปแบบเฉพาะ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาวิจัยการวิจัยแบบผสม (Mixed 
Methodology Research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติลาวในพ้ืนที่บริเวณชุมชนชายแดน เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติลาวในพ้ืนที่บริเวณชุมชนชายแดนและ เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพ้ืนที่บริเวณชุมชนชายแดน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม 1) แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวที่ 2) นายหน้าที่ท าหน้าที่ติดต่อและรับจ้าง 
3) เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ 4)ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่ชุมชนชายแดนบ้านโคก จ านวน 278 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แบบสอบถาม และ
แบบสัมภาษณ์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบว่า 1) สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว พบว่า เป็น
การเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานแบบไม่ประจ า โดยแรงงานดังกล่าวเข้ามาจะมีฝีมือช่าง เช่น ช่างไม้ ช่าง
ปูน รับจ้างท างานตามบริเวณพ้ืนที่ อาจจะพูดภาษาไทยได้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาถิ่น เข้ามาพักบ้าน

                                                           
1 อาจารย์ ดร. ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  e - mail: nanfa16@hotmail.com 
* บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง มิติการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายแดนต่อการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน: การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว สถานการณ์ แนวโน้ม มาตรการและผลกระทบ
ต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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นายจ้าง โดยอาศัยอยู่กันหลายคน มีอาหารเพียงพอต่อความต้องการ มีนายจ้างเป็นคนจัดหามาให้ มี
ลักษณะการจ้างงานตกลงด้วยวาจา ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจากการท างาน ปวดเมื่อยตามร่างกาย 
เป็นส่วนใหญ่ 2) ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว สามารถแยก
ออกเป็น 2 ปัจจัยได้แก่ ปัจจัยผลักดันจากประเทศต้น และปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย 3) ผลกระทบ
จากแรงงานข้ามชาติ พบว่าปัญหาและผลกระทบของแรงงานสัญชาติลาว ด้านการดูแลไม่ทั่วถึงของ
ภาครัฐ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและ ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด ด้านวัฒนธรรม  
 

ค าส าคัญ: แรงงานข้ามชาติ, ผลกระทบ, การเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 
Abstract 

This mixed-method research aimed to: 1) study the situation of the mobility of 
Lao migrant workers in border community areas, 2) discover factors affecting the mobility 
of Lao migrant workers in border community areas of Laos, and 3) to explore the impact 
on social status. There were four groups of samples in this study as follows: 1) Lao migrant 
workers, 2) contact and contract agents, 3) government officials and organizations related 
to migrant workers in the study site, and 4) 278 villagers in Ban Khok border community 
area. Questionnaires and interviews were used as the instruments in this study. Descriptive 
statistics were also employed to analyze the data.  

Results showed that: Situation of mobility of migrant workers in Laos was a non-
permanent employee. The workers were craftsmen and skillful masons and carpenters. 
They were hired in the study site. Most of them could speak Thai and communicate 
through dialects. Many workers stayed at the employer's house. They were treated with 
food sufficiently from the employers. They held the oral employment contracts. Most of 
them had health problems from work. They had a body pain. Factors affecting Lao 
migrants’ decision-making in mobility were the driving force within their country and also 
attracting factors from Thailand. The impacts of transnational workers were found that 
the problems and the impact of Lao workers were neglected in terms of securities, 
economics, crimes and drugs, and cultures from the government.  
 

Keywords: Migrants, Impact, Labor Mobility 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิน่อีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [365] 

บทน า 
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ถือเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนให้เห็นว่าสังคมนานาชาติใน

โลกสมัยใหม่มีการติดต่อเชื่อมโยงกันทางเศรษฐกิจ การเมือง การติดต่อสื่อสารและสังคมวัฒนธรรม
มากขึ้น ในกรณีของประเทศไทยการย้ายถิ่นข้ามพรมแดนไปมาระหว่างประชาชน 2 ประเทศที่พรมแดน
ติดต่อกัน เช่น ไทย - พม่า ไทย - ลาว ไทย - กัมพูชา และไทย - มาเลเซีย เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในอดีตการย้ายถิ่นเป็นไปเพ่ือการกวาดต้อนประชาชนของฝ่ายที่ปราชัยจาก
การรบพุ่งไปเป็นประชาชนของประเทศตนเอง แต่ในปัจจุบันการย้ายถิ่นเป็นเรื่องของการเปิดเสรี
ทางการค้า การลงทุนของประเทศที่มีความพร้อมมากกว่า ส าหรับประเทศลาวการย้ายถิ่นนับเป็นความ
เฉพาะแตกต่างจากประเทศอ่ืนที่กล่าวมาข้างต้นนอกจากปัจจัยจากประเทศต้นทางที่เป็นปัจจัยผลักดัน
ทางด้านเศรษฐกิจแล้วยังมีปัจจัยทางด้านการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวท าให้
แต่ละประเทศกลับมาพัฒนาให้เจริญก้าวหน้า ปัจจัยดึงดูดในประเทศไทยเป็นอีกส่วนหนึ่งของการย้าย
ถิ่นของแรงงานข้ามชาติ คือการที่ประเทศไทยมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากจนท าให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  
 เมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามามากนอกจากการเข้ามาเป็นแรงงานแล้ว นัยส าคัญของการ
เป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายได้ติดตามมาอย่างหลีกเหลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลไทยได้ตระหนักกับ
เหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีความต้องการจัดการกับปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
และความต้องการแรงงานไร้ฝีมือทดแทนแรงงานไทยที่ขาดแคลนในภาคการผลิตบางส่วน กรณีนี้ได้
กลายเป็นแนวคิดส าคัญในการจัดการแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ในมิติทางสังคม
วิทยา ประชากรศาสตร์และนิติศาสตร์ แรงงานข้ามชาติจะส่งผลต่อการย้ายถิ่นไม่ปกติ (Irregular 
migration) เช่นจะส่งผลกระทบต่อสังคมในประเทศปลายทางได้อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบ
ด้านประชากร คือผลการเปลี่ยนแปลงขนาดโครงสร้างของประชากรในแง่อายุและเพศ อัตราการพ่ึงพิง
ทางประชากร อัตราการเกิด และอัตราการตาย อัตราความแออัดทางประชากรในเขตเมือง หรือเขต
อุตสาหกรรม ผลกระทบด้านแรงงานและอัตราการมีงานท าในด้านบวกและในด้านลบ ผลกระทบ
ทางด้านสังคมโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสวัสดิการสังคมที่ประเทศปลายทางต้องแบกภาระ ผลกระทบด้าน
สุขภาพที่ประเทศปลายทางต้องเผชิญกับการแพร่กระจายโรคที่มากับตัวบุคคล งบประมาณที่รัฐต้อง
รักษาแรงงานต่างชาติและผลกระทบต่อความม่ันคงภายในประเทศ (พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตราสาย
สุนทร, 2551; ยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์, 2550) รวมถึงปัญหามาตรฐานแรงงาน 
 อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นอ าเภอที่ติดกับชายแดนไทย - ลาว โดยสภาพพ้ืนที่เป็น
ป่าเขา มีช่องทางการค้าติดต่อกับประเทศลาว ทั้งช่องทางธรรมชาติ หรือด่านประเพณี และช่องทางที่
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เป็นจุดผ่านแดนและได้รับการยกระดับจุดผ่านแดนชั่วคราวเป็นจุดผ่านแดนถาวร เมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2556 จากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่ ท าให้อ าเภอบ้านโคกมีการพัฒนาในหลายด้าน
โดยเฉพาะในมิติการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการขยายตัวและสร้างโอกาสและ
ศักยภาพในการแข่งขันมากยิ่งขึ้น ท าให้เป็นจุดสนใจของแรงงานต่างที่โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติลาวที่เคลื่อนย้ายเข้ามาท างานในพ้ืนที่ชุมชนชายแดนเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบ
ตามมาในหลายๆ ด้านเช่น ผลกระทบต่อสภาพสังคม และเศรษฐกิจ ทั้งนี้จ านวนแรงงานที่เข้ามาท างาน
ในพ้ืนที่ผ่านจุดผ่านแดนแบบถูกกฎหมายมีจ านวน 554 คน เป็นชาย จ านวน 320 คน เป็นหญิง 234 
คน (กระทรวงแรงงาน, 2559: 6) ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาถึงสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติลาว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย รูปแบบของการเคลื่อนย้ายของแรงงานข้ามชาติสัญชาติ
ลาว รวมถึงกระบวนการในการเคลื่อนย้ายว่ามีกระบวนการอย่างไร อีกทั้งแรงจูงใจในการเคลื่อนย้ายใน
พ้ืนที่ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายแดนบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องภูดู่ ส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติอย่างไร ผลกระทบที่เกิดขึ้นในมิติต่างๆ ต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ 
และแนวทาง มาตรการในการด าเนินการแก้ไขผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติลาวของส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่
ให้ดีขึ้นต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพ้ืนที่บริเวณชุมชน
ชายแดน 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพ้ืนที่บริเวณ
ชุมชนชายแดน 

3. เพ่ือศึกษาผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติ
ลาวในพ้ืนที่บริเวณชุมชนชายแดน 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว หมายถึง บุคคลที่มีสัญชาติลาวที่ได้รับการอนุญาตและไม่ได้
รับการอนุญาตให้เข้าท างานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประเภทชั่วคราวที่เดินทางเข้ามาท างานใน
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงาน หมายถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกภูมิล าเนา
ของแรงงาน ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวเกิดการย้ายถิ่นเข้ามาในชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงาน 2 ด้าน ได้แก ่
  ปัจจัยผลักดัน (Push Factor) หมายถึง ปัจจัยที่อยู่ในภูมิล าเนาเดิมของแรงงาน
ข้ามชาติที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายของแรงงานออกจากถิ่นที่อยู่เดิม 
  ปัจจัยดึงดูด (Pull Factor) หมายถึง ปัจจัยที่อยู่ภายนอกภูมิล าเนาของแรงงาน ซึ่ง
มีผลให้แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวเกิดความสนใจ และเกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานไปในท้องถิ่นใหม่ 

ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ หมายถึง ผลประโยชน์และผลเสียหายอัน
เกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว อาจเป็นผลที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
เป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดกับกลุ่มเป้าหมาย และมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบ
ต่อสถานการณ์ต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งประกอบด้วยผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ข้ามชาติ 2 ด้าน ได้แก ่
  ด้านสังคม หมายถึง ผลกระทบอันเนื่องมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติลาว ที่เกี่ยวข้องกับวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในแง่ของระบบคุณค่า และพฤติกรรมทาง
สังคม ซึ่งประกอบด้วย วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน การจ้างงาน สวัสดิการทางสังคม การละเมิด
สิทธิส่วนบุคคล การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และการก่ออาชญากรรม 
  ด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกระบวนการผลิตและกระบวนการ
กระจายการผลิตหรือสินค้า บริการ ประกอบด้วย ผลกระทบของนโยบายที่มีต่อรายได้ต่อหัวต่อคนของ
ประชาชน ค่าจ้าง ตลอดจนความต้องการซื้อสินค้าในการอุปโภคบริโภค 
ชุมชนชายแดนบ้านโคก หมายถึง ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณชายแดนในอ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้แก่ ชุมชนในต าบลม่วงเจ็ดต้น ต าบลบ้านโคก ต าบลนาขุม อ าเภอบ้านโคก จังหวัด
อุตรดิตถ ์
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประเภทและแบบการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการศึกษาวิจัยการวิ จัยแบบผสม 
(Mixed Methodology Research) ซึ่งใช้เทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพไปพร้อมๆ กันอย่างต่อเนื่องและสรุปผลการวิจัยโดยบูรณาการผลจาก
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การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเข้าด้วยกันเพ่ือให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องและ
สมบูรณ์และเชื่อถือได้ของผลการวิจัยจึงเชื่อมโยงปรากฏการณ์ที่หลายหลาย เพ่ือให้เห็นภาพรวมทั้ง
ระบบ แล้วจึงจ าแนกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบเพ่ือแยกส่วนศึกษาเจาะลึกเป็นกรณีไป แต่คงความเชื่อมโยง
สัมพันธ์ทุกเรื่อง  
 1) การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานและผลกระทบในด้านต่างๆ ได้แก่ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและผลกระทบด้าน
สังคมจากการจ้างแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น 
 2) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้ใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพในรูปแบบของการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มย่อยกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
เกี่ยวกับกระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว รูปแบบการเคลื่อนย้ายแรงงาน ตลอดจน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 หลังจากนั้นจะท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ที่ได้มาจากการวิจัยทั้ง 2 แบบ 
เพ่ือใช้ในการตอบวัตถุประสงค์การวิจัยได้ชัดเจน มีความครอบคลุมและมีความถูกต้องมากที่สุด 
  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 
 1) แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวที่เดินทางเข้ามาเพ่ือประกอบอาชีพหรือท างานในพ้ืนที่ชุมชน
ชายแดน ทั้งที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย จ านวน 85 คน 
 2) นายหน้าที่ท าหน้าที่ติดต่อและรับจ้างในการเคลื่อนย้ายแรงงานตลอดจนหางานให้แรงงาน
ต่างชาติท า 5 คน 
 3) ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่ที่
ท าการศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากกรมจัดหางาน เจ้าหน้าที่ต ารวจ และเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรตลอดจน
เจ้าหน้าที่ในชุมชนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เช่น เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เจ้าหน้าที่อนามัยชุมชน เป็นต้น จ านวน 5 คน 
 4) ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชุมชนชายแดนบ้านโคกที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับแรงงาน
ข้ามชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พัฒนาชุมชน สมาชิกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากแรงงานข้ามชาติ และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน จ านวน 400 คน 
 รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจ านวน 495 คน 
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“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิน่อีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [369] 

 
 เครื่องมือที่ใชใ้นการรวบรวมข้อมูล 
 งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 2 ชนิด คือแบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  
 

สถิตที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณผู้วิจัยจะน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปมาใช้ในการ
ประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณา ในการวิจัยครั้งนี้ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้
การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis and Content Synthesis) ส่วนข้อมูลเชิง
ปริมาณใช้การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
ผลการศึกษา 

จากการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.3 เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 
46.7 ส่วนใหญ่อายุ 20 - 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 63.3 อายุ 40 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.3 อายุ 31.35 
ปี คิดเป็นร้อยละ 13.3 ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 73.3 มีสถานภาพ
โสดกับเป็นหม้าย คิดเป็นร้อยละ 13.3 นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ 76.7 นับถือผีหรือเจ้าป่าเจ้า
เขา คิดเป็นร้อยละ 23.3 

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีความสามารถพิเศษ คิดเป็นร้อยละ 53.3 มีความสามารถ
ทางด้านงานไม้ คิดเป็นร้อยละ 20 มีความสามารถทางด้านงานปูนก่อ และงานฉาบ คิดเป็นร้อยละ 
13.3 ความสามารถในการพูดภาษาไทยได้บ้าง คิดเป็นร้อยละ 63.3 ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลย คิด
เป็นร้อยละ 36.7 มีความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทย คิดเป็นร้อยละ 63.3 ไม่สามารถ
เขียนภาษาไทยได้เลย คิดเป็นร้อยละ 36.7 มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.3 
มีรายได้ต่อเดือน 6,001 - 7,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีรายได้ 9,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
3.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน มากกว่า 5,000 บาท มีสภาพทางการเงิน เป็น
หนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 70 ไม่เป็นหนี้สิน และพอมีเงินเหลือเก็บ คิดเป็นร้อยละ 3.3 ส่วนใหญ่ พักอยู่
บ้านของนายจ้าง พักอยู่รวมกันหลายคน มีอาหารที่เพียงพอ นายจ้างเป็นคนจัดหาซื้อมาให้ ส่วนใหญ่
ไม่มีการเจ็บป่วย ถ้าไม่สบายส่วนใหญ่จะหยุดงาน ผู้ให้ความช่วยเหลือเมื่อผู้ตอบแบบสอบถามไม่สบาย
หรือเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ เป็นญาติที่เดินทางมาท างานด้วยกัน ลักษณะการจ้างงานของนายจ้างส่วนใหญ่
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จะจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน ลักษณะสัญญาการจ้างงานของนายจ้างกับส่วนใหญ่จะตกลงด้วยวาจา 
ท างาน 9 ชั่วโมงต่อวัน ไม่มีวันหยุดแต่ละสัปดาห์ ความสัมพันธ์ในการท างานส่วนใหญ่ มีความเข้าใจ
กันดีกับกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ได้รับสวัสดิการจากนายจ้างเป็น อาหารในแต่ละวัน สภาพแวดล้อมบริเวณ
ที่พักมีความเงียบสงบ ไม่มีการทะเลาะวิวาท ส่วนมากมีการทะเลาะวิวาทนานๆ ครั้ง สาเหตุของการ
ทะเลาะวิวาท ส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งในเรื่องของการท างาน และเรื่องชู้สาว ส่วนใหญ่ ดื่ม
แอลกอฮอล์ สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือคลายจากความเหนื่อยล้าจากการท างาน ไม่มีการเล่น
การพนัน ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจากการท างาน ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นส่วนใหญ่ 
 สถานการณ์การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว จากการเปิดด่านถาวรช่องภูดู่ใน
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ มีแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวเข้ามาท างานในพ้ืนที่จ านวนมากขึ้น 
โดยการเข้ามาทางจุดผ่านแดน ทั้งนี้เกิดจากการพัฒนาในพ้ืนที่และส่วนใหญ่แรงงานที่เข้ามาท างาน 
ส่วนหนึ่งเข้ามาท างานแบบไปเช้า เย็นกลับ หรือเข้ามาพักอาศัยกับนายจ้าง หรือญาติพ่ีน้องในพ้ืนที่ 
เข้ามาท างานในลักษณะรับจ้าง เช่น รับจ้างท าการเกษตร งานไม้ เป็นต้น จากการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานในอ าเภอบ้านโคก ท าให้เกิดความต้องการแรงงานมากข้ึน ประกอบกับแรงงานพื้นถิ่นหรือ
แรงงานที่อยู่ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุ และต้องการแรงงานข้ามชาติเข้ามาท างานเนื่องจาก
ค่าจ้างแรงงานไม่สูงมากเมื่อเทียบกับแรงงานที่พ้ืนถิ่น แรงงานหนุ่มสาวส่วนมากจะย้ายออกมาท างาน
ในเมือง หรือต่างจังหวัด ทั้งนี้สภาพทั่วไปของอ าเภอบ้านโคก จะเป็นพ้ืนที่เพาะปลูกทางการเกษตรเป็น
ส่วนใหญ่ จึงมีความจ าเป็นที่ต้องการแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวเข้ามาท างาน ทั้งนี้จากการสอบถาม
ข้อมูลพบว่า แรงงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ส่วนมากจะมีนายจ้างมารับและให้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่
ก าหนดให้ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่ ส่วนหนึ่ง
จะลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติโดยไม่ผ่านจุดผ่านแดน ท าให้เกิดปัญหากับการท างานในกรณีที่
ทิ้งงาน หรือสร้างปัญหาให้กับนายจ้าง 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวเข้ามาท างานในบริเวณ
พ้ืนที่ชุมชนชายแดนในอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการสอบถามแรงงานที่เข้ามาท างานใน
พ้ืนที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนายจ้างที่รับแรงงานเข้ามา สามารถแยกออกเป็น 2 ปัจจัยได้แก่  

1. ปัจจัยผลักดันจากประเทศต้นทาง (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.
ลาว) ได้แก่ ความต้องการมีงานท าและรายได้ที่มั่นคง ความยากจนท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยง
ชีพและการเก็บออม ท าให้ต้องแสวงรายได้ที่เพ่ิมขึ้น และการมีงานให้เลือกท าได้น้อย เนื่องจาก
ส่วนมากจะท านา ท าไร่ ท าสวนและรายได้ไม่แน่นอน ซึ่งผลจากการศึกษาวิจัยพบว่า แรงงานส่วนใหญ่
มีค่าใช้จ่ายต่อเดือน มากกว่า 5,000 บาท มีสภาพทางการเงิน เป็นหนี้สิน คิดเป็นร้อยละ 70 โดยมี



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิน่อีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [371] 

หนี้สิน ประมาณ 20,000 ถึง 50,000 บาท และส่วนใหญ่ไม่มีเงินเหลือเก็บ จากการสอบถามแรงงาน
สัญชาติลาวที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคกถึงสาเหตุของการเข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้าน
โคก พบว่า การเข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคกส่วนหนึ่งชุมชนท้องถิ่นใน สปป.ลาว ในพ้ืนที่ตาม
แนวชายแดนไม่ค่อยมีงานท า ส่วนมากจะท างานรับจ้างทางการเกษตรพอหมดฤดูการท าเกษตรก็ข้าม
มารับจ้างในชุมชนชายแดนบ้านโคก ทั้งนี้เพราะอยากมีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งค่าแรงใน สปป.ลาว มี
ค่าแรงราคาถูก มีภาระหนี้สิ้นในครอบครัว ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มีสวัสดิการทางสังคม และ
อยากมีฐานะดีเหมือนเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้การเข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคกเป็นเพียงแค่การเข้ามา
รับจ้างท าการเกษตรไม่ได้มีความมั่นคงอะไรแต่ยังมีความอุ่นใจในเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่า
ชุมชนท้องถิ่นเดิม อีกท้ังปัจจัยด้านการขาดแคลนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงานของ
ชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก ส่วนใหญ่เห็นว่าความจ าเป็นหรือความต้องการแรงงานข้ามชาติสัญชาติ
ลาวเนื่องจากขาดแคลนแรงงานไทย อีกทั้งปัจจัยด้านความอดทนในการท างานแรงงานข้ามชาติสัญชาติ
ลาวมีความอดทนต่อการท างานมากว่าและมีการขาดงานน้อย  

2. ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย (อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์) ได้แก่ การมีงานให้เลือก
ท าได้มาก มีค่าแรงที่ตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับค่าแรงใน สปป.ลาว และความต้องการมีรายได้ที่มั่นคง 
จากการศึกษาวิจัยพบว่าแรงงานส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน ต่ ากว่า 6,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.3 มี
รายได้ต่อเดือน 6,001 - 7,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.3 มีรายได้ 9,000 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 
3.3 โดยที่แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวจะได้รับค่าจ้างเป็นเงินจ านวน 250 บาท - 400 บาทต่อวัน
ขึ้นอยู่กับสภาพการท างานและลักษณะงานที่ท า ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาท างานของแรงงาน
สัญชาติลาวในชุมชนพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก  

การเข้ามาท างานของแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวจากการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่จะเข้ามา
ท างานในงานในภาคเกษตรกรรม ปัญหาเรื่องค่าแรงต่ า และท างานหนัก ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานใน
ภาคการเกษตรบนพ้ืนที่สูง เช่น แรงงานในไร่ข้าวโพด สวนยางพารา ซึ่งนายจ้างจะจ้างประจ าให้ท างาน
ในไร่ โดยจะจัดที่พัก และข้าวสารให้ แรงงานเหล่านี้ต้องท างานตั้งแต่การจัดเตรียมพ้ืนที่ ดายหญ้า 
ปลูก ก าจัดวัชพืช จนถึงการเก็บเกี่ยว แรงงานส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแรงงานงานจาก สปป.ลาว 
โดยเฉพาะแรงงานจากชุมชนตามแนวชายแดน เนื่องจากเคยชินกับการท างานในไร่ นอกจากยังมี
แรงงานเกษตรแบบเช้าไปเย็นกลับ ส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานบริเวณชายแดน โดยแรงงานจาก สปป.ลาว 
จะเดินทางข้ามฝั่งมารับจ้างปลูกข้าวโพด ปลูกถั่ว ฯลฯ ได้ค่าแรงวันละ 250 - 400 บาท 

ผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพ้ืนที่
บริเวณชุมชนชายแดน ด้านสุขภาพ พบว่าปัญหาและผลกระทบของแรงงานสัญชาติลาวด้านการดูแล



การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

[372]  พุทธินันทน์  บุญเรือง / เยาวเรศ  แตงจวง 

ไม่ทั่วถึงของภาครัฐ รัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษา ความรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสุขภาพ และ
ปัญหาและผลกระทบของแรงงานสัญชาติลาวด้านการเป็นพาหะน าโรค และสุขลักษณะของที่อยู่อาศัย 
ด้านความมั่นคง พบว่า ทัศนคติของชุมชนท้องถิ่นต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในการลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมาย การเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และการเข้ามากลืนชุมชนและมีอิทธิพลในชุมชนนั้นๆ ด้าน
เศรษฐกิจและแรงงาน พบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวมีการละทิ้งงานของแรงงาน การเข้ามาแย่ง
งาน และเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด พบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติ
ลาวมีการติดยาเสพติด การค้ายาเสพติด และการก่อปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ ด้านวัฒนธรรม พบว่า 
แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวท าให้มีการเปลี่ยนวิถีของชุมชน และท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านความ
เชื่อ/ศาสนา  

ส่วนผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวใน
พ้ืนที่ บริเวณชุมชนชายแดนจากการศึกษาวิจัย ทัศนคติต่อการเพ่ิมข้ึนของแรงงานสัญชาติลาวใน
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จากการสอบถามแรงงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงนายจ้างที่รับแรงงานเข้ามา พบว่า  

 
1. ปัญหาการย้ายถิ่นเข้ามาของแรงงานและการเข้ามาของผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายรายใหญ่

ที่ลดทอนบทบาทของผู้ค้ารายย่อย  
จากการศึกษาสภาพบริบทในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก ท าให้มองเห็นว่าอ าเภอบ้านโคกเป็นอ าเภอ

ที่ใกล้ชายแดนมากที่สุดประกอบการมีสายสัมพันธ์อันดีกับชุมชนท้องถิ่นในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว เกิดการเคลื่อนย้ายเดินทางไปมาหาสู่กันตลอด ประเด็นการย้ายถิ่นเข้า
มาของประชากรนอกชุมชน เมื่อมีการเปิดเสรีการค้าขึ้นจ านวนผู้ประกอบการจากต่างพ้ืนที่ย่อมเข้ามา
ลงทุนในพ้ืนที่ท าให้มีความต้องการแรงงานเป็นจ านวนมากท าให้ไม่สามารถควบคุมจ านวนแรงงานที่จะ
เข้ามาได้จากการเข้ามาของแรงงานและผู้ประกอบการรายใหญ่ที่เข้ามาในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคกท าให้
เกิดปรากฏการณ์การแย่งงานกันเกิดขึ้นโดยผู้ประกอบการขนาดเล็กไม่สามารถที่จะอยู่ได้ท าให้เกิดการ
ว่างงานและต้องหางานอ่ืนเพ่ือรองรับการเกิดขึ้นของทุนนิยมหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ ความส าคัญ
ของผู้ประกอบการในพ้ืนที่จะถูกลดทอนบทบาทลงจนไม่สามารถที่จะประกอบการได้ 

 
 2. ปัญหาแรงงานผิดกฎหมาย  

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดก่อให้เกิดการหลั่งไหลและเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแรงงาน
ต่างด้าวทั้งที่ผิดกฎหมายและถูกกฎหมายจากประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ปัญหา



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิน่อีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [373] 

ชุมชนแออัด และปัญหายาเสพติด ปัญหาต่างๆ เหล่านี้เป็นปัญหาที่มีการสืบเนื่องจากการเข้าเมืองของ
ประชากรจาก สปป.ลาว ที่อาศัยบริเวณใกล้ด่านเข้ามารับจ้างเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม และการ
เข้ามาในยามฉุกเฉิน เช่น การรักษาพยาบาล เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็มีการเข้ามาท างานในบริเวณพ้ืนที่
โดยเฉพาะแรงงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่หากมีการจ้างงานใหม่ เพ่ิมขึ้นจากการเข้ามาของกลุ่มธุรกิจ
ด้านการท่องเที่ยว จากที่ผ่านมามีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ บริเวณโดยรอบมีความต้องการ
จ้างงานในราคาถูก ซึ่งเป็นปัจจัยดึงดูดให้มีแรงงานจากลาวเข้ามาโดยเป็นการเดินทางเข้ามาในเส้นทาง
ที่เป็นพรมแดนตามธรรมชาติที่ไม่มีด่านตรวจคนเข้าเมือง ปัญหาที่ตามมาจากการเข้าเมืองของกลุ่ม
แรงงานคือการจ้างงานที่ผิดกฎหมายอาจน าไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติดได้ 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษา การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้มองเห็นว่า การเคลื่อนย้ายแรงงานข้าม
ชาติสัญชาติลาวในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการเคลื่อนย้ายเข้ามาท างานแบบ
ไม่ประจ า โดยแรงงานดังกล่าวเข้ามาจะมีฝีมือช่าง เช่น ช่างไม้ ช่างปูน เป็นต้น การเข้ามาของแรงงาน
ส่วนใหญ่จะเข้ามารับจ้างท างานตามบริเวณพ้ืนที่ อาจจะพูดภาษาไทยได้ส่วนใหญ่จะพูดภาษาถิ่น ทั้งนี้
บริเวณพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก ส่วนใหญ่จะพูดภาษาถิ่นลาว หรือเรียกว่า ภาษาลาวบ้านโคก การเข้ามา
ท างานในพ้ืนที่จะได้ค่าตอบแทนจากการท างานเฉลี่ยละ 6,000 บาท ถึง 9,000 บาท โดยเป็นค่าใช้จ่าย
ต่อเดือนประมาณ 5,000 บาท อีกทั้งยังมีหนี้ทางการเงิน และเหลือพอที่จะส่งเงินกลับบ้าน ทั้งนี้เพราะ
การเข้ามาท างานส่วนใหญ่จะเข้ามาพักบ้านนายจ้าง โดยอาศัยอยู่กันหลายคน โดยสภาพบ้านอาจเป็น
บ้านสวนหรือที่พักที่นายจ้างจัดหาที่พักให้ และมีอาหารเพียงพอต่อความต้องการ มีนายจ้างเป็นคน
จัดหามาให้ ถ้าไม่สบายก็จะหยุดงานมีเพ่ือนร่วมงานจะช่วยกันดูแล หรือญาติที่เข้ามาท างานด้วยกัน 
โดยมากแรงงานที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่จะเป็นลูกจ้างรายวัน มีลักษณะการจ้างงานตกลงด้วยวาจา 
ท างานวันละ 9 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุดสัปดาห์  

สอดคล้องกับ วิมล พรชัยวัฒนากร (2550) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวในเขต
อ าเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง พบว่า สภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 ด้าน คือ 1) ด้านการท างาน 2) 
ด้านสังคม 3) ด้านครอบครัว อยู่ในระดับพอใจทั้ง 3 ด้าน โดยพบว่า แรงงานต่างด้าวมีปัจจัยในการ
อพยพเข้ามาท างานในประเทศไทยเนื่องจากเห็นว่า เพ่ือนที่เข้ามาท างานก่อนหน้ามีสภาพความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น จึงได้มีการชัดชวนกันเข้ามาท างาน นอกจากนั้นรายได้ที่ได้รับยังดีกว่าเดิม จากการศึกษายัง
พบว่า ความสัมพันธ์ในการท างานส่วนใหญ่ มีความเข้าใจกันดีกับกลุ่มเพ่ือนร่วมงาน ได้รับสวัสดิการ



การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

[374]  พุทธินันทน์  บุญเรือง / เยาวเรศ  แตงจวง 

จากนายจ้างเป็น อาหารในแต่ละวัน สภาพแวดล้อมบริเวณที่พักมีความเงียบสงบ ไม่มีการทะเลาะวิวาท 
ส่วนมากมีการทะเลาะวิวาทนานๆ ครั้ง สาเหตุของการทะเลาะวิวาท ส่วนใหญ่มาจากความขัดแย้งใน
เรื่องของการท างาน และเรื่องชู้สาว ส่วนใหญ่ ดื่มแอลกอฮอล์ สาเหตุของการดื่มแอลกอฮอล์เพ่ือคลาย
จากความเหนื่อยล้าจากการท างาน ไม่มีการเล่นการพนัน ส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพจากการท างาน 
ปวดเมื่อยตามร่างกาย เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ ธีระพงษ์ ภูริปาณิก (2546) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน
ของแรงงานต่างชาติพบว่า ในภาพรวมคุณภาพชีวิตการท างานแรงงานต่างชาติ อยู่ในระดับค่อนข้างสูง 
เช่นเดียวกับค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการด ารงชีวิต ด้านการสภาพการท างานที่
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ด้านโอกาสในการพัฒนาตนเอง ด้านความมั่นคงในหน้าที่การงาน และด้าน
สวัสดิการที่ได้รับ ยกเว้นในด้านการยอมรับทางสังคมที่มีระดับคุณภาพ ชีวิตการท างานที่สูงและด้าน
การมีส่วนร่วมในองค์การที่มีระดับคุณภาพชีวิตการท า งานที่ค่อนข้างต่ า ส่วนวิธีการจัดการกับปัญหา
แรงงานต่างชาติจะแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือ สภาพปัญหาและความสามารถของแรงงานต่างชาติ
แต่ละบุคคล บางปัญหาอยู่ในวัยที่พอจะป้องกันและแก้ไขได้แต่ยังคงมีหลายปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ 
ทางออกของปัญหาคือ พยายามปรับตัวเพ่ือการอยู่รอด ท าใจให้ยอมรับสภาพเพ่ือที่จะลดความเครียด
และข้อคับข้องใจ มีความอดทน อดกลั้นเพ่ือท าในสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังให้ส าเร็จ 

การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จากข้อมูล
ทางสถิติการเข้ามาท างานในพ้ืนที่ผ่านจุดผ่านแดนแม้จะมีตัวอย่างอย่างเป็นทางการไม่มากนัก ส่วน
ใหญ่จะเข้ามาทางด่านประเพณีเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่ต้องผ่านจุดผ่านแดนท าให้กระบวนการเคลื่อนย้าย
ข้ามมาท างานเป็นการเข้ามาท างานแบบไปเช้า เย็นกลับ กระบวนการเข้ามาของแรงงานข้ามชาตินั้น มี
วิธีการหลากหลายวิธีเพ่ือที่จะหา แรงงานข้ามชาติเข้ามาท างาน ในภาคเกษตรกรรมเพ่ือให้แรงงานมา
ท างานในภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ แต่ก็ยังเกิดความขาดแคลน เนื่องจากแรงงานในพื้นที่
ส่วนมากจะออกจากพ้ืนที่ไปท างานต่างจังหวัด อีกทั้งค่าแรงยังมีราคาถูกกว่าท าให้เกิดความนิยมจ้าง
งานแรงงานข้ามชาติ สอดคล้องกันกับ นิตยา ดวงอ าไพ (2549) ที่ได้ศึกษา การจัดการแรงงานขา้มชาติ
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก พบว่า การเข้ามาของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาใน
ประเทศไทย เป็นเพราะปัจจัยผลักจากประเทศต้นทาง และปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทยที่ต้องการ
แรงงานราคาถูก ถ้าหากเป็นเขตเศรษฐกิจอ าเภอแม่สอดจะมีความต้องการแรงงานเป็นจ านวนมาก
ดังนั้น แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ จะใช้พ้ืนที่อ าเภอแม่สอดเป็นพ้ืนที่ฝึกฝีมือ เพ่ือเข้าไปท างาน ยังพ้ืนที่
ชั้นในของประเทศไทย ท าให้ขาดแคลนแรงงานในพ้ืนที่  หากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษควรมีการ
ปรับเปลี่ยนกฎหมาย กฎเกณฑ์ เพ่ือเป็นการควบคุมและบริหารจัดการให้สอดคลองกับการจัดการ
แรงงานข้ามชาติ ในเขตเศรษฐกิจ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศลิป์ถิน่อีสาน ส านักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [375] 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวเข้ามาท างานในบริเวณ
พ้ืนที่ชุมชนชายแดนในอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ สามารถแยกออกเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย
ผลักดันจากประเทศต้นทาง จากการสอบถามแรงงานสัญชาติลาวที่เข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้าน
โคกถึงสาเหตุของการเข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก พบว่า การเข้ามาท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้าน
โคกส่วนหนึ่งชุมชนท้องถิ่นใน สปป.ลาว ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดนไม่ค่อยมีงานท า ส่วนมากจะท างาน
รับจ้างทางการเกษตรพอหมดฤดูการท าเกษตรก็ข้ามมารับจ้างในชุมชนชายแดนบ้านโคก ทั้งนี้เพราะ
อยากมีรายได้ที่มั่นคง อีกทั้งค่าแรงใน สปป.ลาว มีค่าแรงราคาถูก มีภาระหนีสิ้นในครอบครัว ไม่มี
ความก้าวหน้าในอาชีพ ไม่มีสวัสดิการทางสังคม และอยากมีฐานะดีเหมือนเพ่ือนบ้าน ทั้งนี้การเข้ามา
ท างานในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคกเป็นเพียงแค่การเข้ามารับจ้างท าการเกษตรไม่ได้มีความมั่นคงอะไรแต่ยัง
มีความอุ่นใจในเรื่องของค่าจ้างแรงงานที่สูงกว่าชุมชนท้องถิ่นเดิม อีกท้ังปัจจัยด้านการขาดแคลน
แรงงานที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงานของชุมชนในพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก ส่วนใหญ่เห็นว่าความ
จ าเป็นหรือความต้องการแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวเนื่องจากขาดแคลนแรงงานไทย อีกทั้งปัจจัยด้าน
ความอดทนในการท างานแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวมีความอดทนต่อการท างานมากว่าและมีการขาด
งานน้อย ปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย (อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์) ได้แก่ การมีงานให้เลือกท า
ได้มาก มีค่าแรงที่ตอบแทนสูงเมื่อเทียบกับค่าแรงใน สปป.ลาว และความต้องการมีรายได้ที่มั่นคง 
ขึ้นอยู่กับสภาพการท างานและลักษณะงานที่ท า ท าให้เกิดแรงจูงใจในการเข้ามาท างานของแรงงาน
สัญชาติลาวในชุมชนพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก สอดคล้องกับ นาควรรณ ผลิวรรณ (2552) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
การปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้าง พบว่า แรงงานต่างด้าวส่วนใหญ่ท างานเป็น
กรรมกรทั่วไป อัตราค่าจ้างรายเดือน ระยะเวลาจ้าง มากกว่า 1 ปี คุณสมบัติของลูกจ้าง คือ ท างานมี
ประสิทธิภาพ ไม่เกี่ยงงาน มีความอุตสาหะ และขยัน ปัจจัยส่วนบุคคลทุกด้านมีความสัมพันธ์กับการ
จ้างแรงงานต่างด้าวอย่างมีนัย ส าคัญ และปัจจัยที่มีผลต่อการจ้างแรงงานต่างด้าวทุกด้านมี
ความสัมพันธ์กับการจ้าง แรงงานต่างด้าวในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลการศึกษาระดับปัจจัยที่มีผลต่อ
การจ้างแรงงานต่างด้าวของผู้ประกอบการใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจ้าง
แรงงานต่างด้าวในภาพรวม มีระดับ ความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุก
ด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมาก โดยข้อที่มีความส าคัญมากเป็นอันดับหนึ่ง คือ การขาดแคลน
แรงงาน รองลงมา คือ คุณสมบัติของแรงงานต่างด้าว ต้นทุนในการจ้างงาน และการปกครองดูแล  

ทั้งนี้สอดคล้อง กับงานวิจัยของ ศกพิณรัศ วงศ์สินศิริกุล (2554) ที่พบว่า ปัญหาแท้จริงคือ
การสะสมทุนที่ ต่ าท าให้เกิดความต้องการแรงงานมากขึ้น ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงได้มีการพาแรงงานจาก 
ประเทศเพ่ือนบ้านมาทดแทนแรงงานไทย เพราะปัญหาในระยะยาวของแรงงานไทยที่ ก าลังจะเกิดขึ้น 



การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว และผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
ในบริเวณพื้นท่ีอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

[376]  พุทธินันทน์  บุญเรือง / เยาวเรศ  แตงจวง 

คือ จ านวนประชากรไทยในภาคแรงงานจะลดลง สอดคล้องกับงานวิจัย ของ สุมาลี ปิตยานนท์ (2549) 
พบว่า ส าหรับผู้ประกอบการแล้วค่าจ้างเป็นต้นทุนส่วน ส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิต ต้นทุน
แรงงานซึ่งเกิดจากค่าจ้างนี้จะเป็นสัดส่วนที่สูง ถ้าหากกิจการนั้นเป็นกิจการประเภทใช้แรงงานมาก ใน
ภาคธุรกิจปัจจุบันนายจ้างมีอ านาจ ผูกขาดในตลาดแรงงาน ซึ่งอ านาจผูกขาดเช่นนี้ นายจ้างสามารถ
น ามาใช้ในการจ ากัด การจ้างงาน ซึ่งการจ ากัดดังกล่าวท าให้อัตราค่าจ้างต่ าลง และสัดส่วนของต้นทุน
ที่จ่ายเป็น ค่าจ้างก็จะลดลงด้วย แต่ท าให้นายจ้างได้ก าไรสูงขึ้น เช่นนี้ส่วนแบ่งรายได้ของแรงงานจาก 
มูลค่าเพ่ิมของการผลิตก็จะลดลงตามไปด้วย 

ผลกระทบต่อสภาพสังคม เศรษฐกิจจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในพ้ืนที่
บริเวณชุมชนชายแดน ด้านสุขภาพ พบว่าปัญหาและผลกระทบของแรงงานสัญชาติลาวด้านการดูแล
ไม่ทั่วถึงของภาครัฐ รัฐต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษา ความรับผิดชอบต่อปัญหาด้านสุขภาพ และ
ปัญหาและผลกระทบของแรงงานสัญชาติลาวด้านการเป็นพาหะน าโรค และสุขลักษณะของที่อยู่อาศัย 
ด้านความมั่นคง พบว่า ทัศนคติของชุมชนท้องถิ่นต่อแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวในการลักลอบเข้า
เมืองผิดกฎหมาย การเข้ามาตั้งถิ่นฐาน และการเข้ามากลืนชุมชนและมีอิทธิพลในชุมชนนั้นๆ ด้าน
เศรษฐกิจและแรงงาน พบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวมีการละทิ้งงานของแรงงาน การเข้ามาแย่ง
งาน และเงินรั่วไหลออกนอกประเทศ ด้านอาชญากรรมและยาเสพติด พบว่า แรงงานข้ามชาติสัญชาติ
ลาวมีการติดยาเสพติด การค้ายาเสพติด และการก่อปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่ ด้านวัฒนธรรม พบว่า 
แรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวท าให้มีการเปลี่ยนวิถีของชุมชน และท าให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านความ
เชื่อ/ศาสนา ทั้งนี้ สุภางค์ จันทวานิช (2540) กล่าวว่า แรงงานข้ามชาติและเด็กท่ีไม่ได้รับการดูแล
สุขภาพที่ดี อาจเป็นผู้น าเชื้อโรคต่างๆ ไปสู่พวกเดียวกันหรือแพร่ไปสู่ชุมชนของคนไทยได้ โดยง่าย และ
สิ่งที่น่ากังวลคือ ปัญหาขยะและการถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในสาธารณะ ในแม่น้ า ล า คลอง สภาพที่พักที่คับ
แคบและจ านวนห้องน้ า ที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับจ านวน อยู่อาศัย อันเป็นบ่อเกิดของเชื้อโรคต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สมพร พรทิพย์เสถียร (2546) พบว่าการเข้ามาของแรงงานต่างด้าวมีผลท า ให้บริเวณ
ตลาดสี่มุมเมือง เป็นชุมชนแออัด ดังนั้นการเข้ามาท า งานของแรงงานข้ามชาติย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะ 
เกิดผลกระทบต่างๆ ที่เป็นปัญหาด้านสาธารณะที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง ด้านการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน แรงงานข้ามชาติที่เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้ท่าน เกิดความหวาดกลัวในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน และไม่มีความไว้วางใจในสินค้า อุปโภค บริโภคที่จ าหน่ายโดยแรงงานข้ามชาติ 
เนื่องจากแรงงานข้ามชาติก่อให้เกิด ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ รวมถึงการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพ
ติด และมีคดีความต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากแรงงานข้ามชาติเพ่ิมมากขึ้นและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ประกอบ 
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กับแรงงานข้ามชาติบางกลุ่มเป็นพาหะน า โรคต่างๆ เช่น โรคเท้าช้าง โรคมาลาเรีย โรค เอดส์ เป็นต้น 
เข้ามาส่งผลให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจต่อการใช้สินค้า 

จากการศึกษาการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาวและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม 
เศรษฐกิจชุมชนพ้ืนที่ในอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้มองเห็นว่าผลกระทบยังไม่เป็นวงกว้าง 
เพราะแรงงานข้ามชาติสัญชาติลาว ไม่ได้ข้ามมาท างานแบบอยู่ประจ าแต่เป็นการเข้ามาท างานแบบ
ชั่วคราวตามลักษณะงานที่มี ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจในพ้ืนที่ยังไม่ส่งผล
มากเท่าที่ควร ทั้งนี้พื้นที่ชายแดนอ าเภอบ้านโคกยังประกอบอาชีพทางการเกษตร อุตสาหกรรมไม่ค่อย
มี ผลจากการศึกษาสามารถน าไปวางแผนเพ่ือพัฒนาและป้องกันการท างานของแรงงานข้ามชาติ
สัญชาติลาวได้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย  
  1.1 ต้องมีการหาแนวทางร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรรม เพ่ือการตก
ลง ถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวเพ่ือน าไปเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาต่างๆ เช่น ด้านสาธารณสุข ด้าน
อาชญากรรม ด้านความมั่นคง ด้านสังคม และหาทางออกของปัญหาให้ดีขึ้น 
  1.2 การศึกษาข้อมูลเพ่ือก าหนดนโยบาย หรือมาตรการแรงงานต่างด้าว เป็นสิ่งที่
ส าคัญ และส่งผลกระทบต่อบุคคลหลายฝ่ายจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดและเจาะลึกเพ่ือให้ได้
ข้อมูล ที่สมบูรณ์ท่ีสุด เพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายได้อย่างเหมาะสม 
 

2. ข้อเสนอแนะส า หรับการศึกษาครั้งต่อไป  
  2.1 การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลเฉพาะในเขตพ้ืนที่อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ดังนั้น ควรท าการศึกษาในเขตพ้ืนที่ทั้งจังหวัดหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือให้ทราบถึงผล กระทบที่เกิดขึ้นจาก
แรงงานข้ามชาติ  
  2.2 ควรท าการศึกษาคุณภาพชีวิต สภาพปัญหาในการท างานของแรงงาน ข้ามชาติ
ที่ท างานในสถานประกอบการตามพ้ืนที่ต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
  2.3 ควรท าการศึกษาความต้องการและปัญหาของนายจ้างหรือเจ้าของประกอบการ
เกี่ยวกับการจ้างแรงงานข้ามชาติในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ศึกษาการตัดสินใจเข้ามาท างานก่อสร้างของแรงงานข้ามชาติ รวมทั้ง
วิถีชีวิตของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร และศึกษาเงื่อนไขที่
ส่งผลต่อความเป็นชายขอบของแรงงานเหล่านี้ วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย แรงงานข้ามชาติ แรงงานไทย 
ผู้รับเหมา และหัวหน้าคนงาน ในพ้ืนที่ชุมชนก่อสร้าง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
การตัดสินใจเข้ามาท างานก่อสร้างของแรงงานข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง เกิดจากปัจจัยผลักดันจาก
ประเทศต้นทาง และปัจจัยดึงดูดด้านเศรษฐกิจของไทย การด าเนินวิถีชีวิตของแรงงานก่อสร้างข้าม
ชาติในประเทศไทยมีความสัมพันธ์กับชุมชน กลุ่มคน การท างานในทุกมิติ แรงงานก่อสร้างข้ามชาติ
ต้องปรับตัวภายใต้สังคมและวัฒนธรรมใหม่ แรงงานก่อสร้างข้ามชาติถูกกระท าให้กลายเป็นคนชาย
ขอบผ่านความด้อยโอกาสทางกฎหมาย ความด้อยโอกาสทางการศึกษา และความด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
 
ค าส าคัญ: แรงงานข้ามชาติ, ชายขอบ, ชุมชนก่อสร้าง 
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Abstract 
 This article aims at studying migrant workers’ decision making in order to work at 
a construction site. The study also explores multinational construction workers’ ways of 
life in the construction community, Minburi District, Bangkok. Qualitative methodological 
approach has been applied in the study. Data were gathered using in-depth interview and 
non-participant observations. Informants included migrant workers, Thai workers, sub-
contractors and foremen working in the construction sites of Minburi District, Bangkok. 
Results of the study indicated that both the driving force of the country of origin and the 
economic attractiveness of Thailand affected the migrant workers to work in Thailand the 
most. Further results of this study also revealed that the migrants’ ways of life were co-
related with the community in all dimensions. Besides, the migrants must adapt 
themselves to new social and cultural contexts. The migrants had become marginalized 
because of the legal disadvantages, educational and economic and social disadvantages. 
 
Keywords: Migrant Workers, Marginalization, Construction Community 
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1. บทน า 
การย้ายถิ่นข้ามชาติของแรงงานจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และ สปป.ลาว เข้ามาสู่

ประเทศไทย มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ง
คงของมนุษย์, 2559) ด้วยข้อจ ากัดหลายประการจากประเทศต้นทาง ก่อเกิดเป็นแรงผลักดันให้แรงงาน
ย้ายถิ่นเข้าสู่ประเทศไทยมากขึ้น ประการแรก การอพยพเพ่ือหลบหนีภัยทางการเมืองเนื่องจากประเทศ
ต้นทาง (บางประเทศ) มีนโยบายรวมความเป็นเชื้อชาติด้วยวิธีการที่โหดร้าย ก่อให้เกิดเป็นสงคราม
ระหว่างชนกลุ่มน้อยกับกลุ่มพันธุ์หลัก ประการที่สอง ปัญหาความยากจนของประเทศเพ่ือนบ้าน 
รายได้ของประชาชนไม่เพียงพอกับการด ารงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ า (ต่ ากว่าเส้นความยากจน) การขาด
แคลนที่อยู่อาศัย การขาดโอกาสเข้าถึงบริการสาธารณสุข การขาดโอกาสด้านการศึกษา การขาดโอกาส
เข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับต่ า (วิลาสินี โสภาพล, 2557) 
และประการที่สาม การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ล่าช้าไม่เอ้ืออ านวยต่อการท างาน มีอัตราการว่างงานสูง 
การจ้างงานมีราคาถูก การกระจายรายได้ไม่เท่าเทียม ในขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระดับสูง มีการลงทุนจากต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นตามเมืองขนาดใหญ่ 
ความต้องการแรงงานในภาคการผลิต ภาคธุรกิจ และภาคบริการเพ่ิมข้ึนตามล าดับ (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2559) จากข้อจ ากัดทั้งสามประการของประเทศเพ่ือนบ้านประกอบกับปัจจัยดึงดูดจาก
ประเทศไทยส่งผลให้ผู้อพยพส่วนหนึ่งผันตัวมาเป็นแรงงาน แรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านไหลทะลัก
เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจ านวนมาก 

ในระยะแรกการเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเป็นลักษณะการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย (วิลาสินี โสภาพล, 2557) รัฐบาลไทยจึงมีนโยบายตั้งรับปัญหาดังกล่าว โดยอนุญาตให้
เจ้าของกิจการและอุตสาหกรรมต่างๆ สามารถจ้างแรงงานข้ามชาติที่หลบหนีเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย 
ตามอ านาจพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ.
2521 ที่ว่าด้วยการให้แรงงานข้ามชาติ สามารถอาศัยอยู่ ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว 
(พระราชบัญญัติการท างานคนต่างด้าว พ.ศ.2521, 2521) ต่อมาในปี พ.ศ.2535 รัฐบาลไทยเริ่มอนุญาต
ให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนไทย - เมียนมา โดยเปิดให้มีการ
จ้างแรงงานข้ามชาติเพ่ิมขึ้นเป็น 3 สัญชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา เมียนมา และสปป.ลาว จนกระทั่ง 
พ.ศ.2547 รัฐบาลไทยริเริ่มนโยบายจัดการแรงงานข้ามชาติอย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยให้แรงงานข้าม
ชาติที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย รวมถึงครอบครัวและผู้ติดตาม มาขึ้นทะเบียนรายงาน
ตัวต่อกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังให้แรงงานข้ามชาติขออนุญาตท างานกับกระทรวงแรงงาน เพ่ือ
ทราบจ านวนแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่แน่นอนน าไปสู่กระบวนการท าให้แรงงานข้ามชาติ
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ถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) โดยให้ประเทศต้นทางพิสูจน์สัญชาติและออกเอกสารแทนหนังสอื
เดินทาง (วิลาสินี โสภาพล, 2559)  

ปัจจุบัน พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติที่ได้รับอนุญาตท างาน จ านวนทั้งสิ้น 
2,062,645 คน แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลักๆ คือ 1) ประเภทพิสูจน์สัญชาติ จ านวน 1,315,615 คน 2) ประเภท
น าเข้าตาม MOU จ านวน 637,770 คน และ3) กลุ่มอ่ืนๆ เช่น กลุ่มทั่วไป กลุ่มตลอดชีพ จ านวน 109,260 
คน ท างานใน 2 อาชีพ คือ งานกรรมกร และงานรับใช้ในบ้าน แรงงานกรรมกรท างานในกลุ่ม
อุตสาหกรรมก่อสร้างสูงที่สุด จ านวน 230,331 คน (ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมจัดหางาน, 2561) 
ในงานกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นงานที่หนัก (Difficult job) งานสกปรก (Dirty job) และงาน
อันตราย (Dangerous job) ถือเป็นงานระดับล่างที่แรงงานไทยมักจะปฏิเสธ ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรม
ก่อสร้างขาดแคลนแรงงานการน าแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านมาทดแทน (พันธ์รบ ราชพงศา, 
2557)  

บทความนี้ผู้เขียนจึงสนใจศึกษาการตัดสินใจเข้ามาท างานก่อสร้างของแรงงานข้ามชาติ เพ่ือ
ท าความเข้าใจเงื่อนไขที่ส่งผลให้แรงงานก่อสร้างข้ามชาติเข้ามาท างานก่อสร้างในประเทศไทย รวมทั้ง
ศึกษาวิถีชีวิตของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ผ่านบริบท
ชุมชนก่อสร้าง ปฏิสัมพันธ์ภายในชุมชนก่อสร้าง ลักษณะการท างาน การปรับตัว และการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุขของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง และศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อความเป็นชาย
ขอบของแรงงานเหล่านี้ โดยใช้แนวคิดแนวคิดความเป็นชายขอบ (Marginality) เป็นกรอบในการ
อธิบายเพ่ือให้ผู้อ่านเห็นภาพและเข้าใจปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
 
2. ความเป็นชายขอบ: แนวคิดในการศึกษา 
 แนวคิดความเป็นชายขอบ (Marginality) ถือเป็นหนึ่งแนวคิดส าคัญที่มักถูกพูดถึงในทาง
สังคมศาสตร์ โดยนักสังคมศาสตร์ยุคหลังสมัยนิยมได้ให้ความส าคัญกับการศึกษากลุ่มคน “ที่ถูกกดทับ
ไว้” เช่น ชาติพันธุ์กลุ่มน้อย ผู้หญิง คนพิการ กลุ่มรักร่วมเพศ และแม้แต่ชาวไร่ชาวนาในสังคมไทย 
อาจกล่าวได้ว่าเป็นมวลชนชายขอบของสังคมใหญ่ (the marginal mass) คนเหล่านี้มักจะถูกกีดกัน
หรือเบียดขับออกจากสังคม (the excluded or marginalized) ไม่ว่าจะเป็นบริบทในทางภูมิศาสตร์ 
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์กลุ่มน้อยที่มักเรียก
กันในวาทกรรมการพัฒนาว่าเป็นกลุ่มคนโลกท่ีสี่ (The Fourth World) (สุริชัย หวันแก้ว, 2546) ใน
การศึกษาครั้งนี้ ใช้แนวคิดความเป็นชายขอบ (Marginality) เป็นกรอบในการศึกษา โดยให้ความส าคัญ
กับความหมาย ประเภท และกระบวนการกลายเป็นคนชายขอบ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [383] 

 
2.1 ความหมายและประเภทของความเป็นชายขอบ 
ในช่วงแรกของการศึกษาคนชายขอบ (marginal people) มุ่งศึกษาความเป็นชายขอบในทาง

พ้ืนที่ คือ กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามบริเวณพ้ืนที่ชายแดน พ้ืนที่ราบสูง และพ้ืนที่เกาะ
กลางทะเล ห่างไกลจากศูนย์กลาง โดยเฉพาะการท าความเข้าใจลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตกต่างของ
คนเหล่านั้น เพ่ือการผสมกลมกลืนเข้าเป็นรัฐชาติไทย จากนั้นค่อยขยับมาศึกษาคนชายขอบในพ้ืนที่
อ่ืนๆ (กุลภา วจนสาระ, 2555) ดังที่ สุริยา สมุทคปติ์ และพัฒนา กิติอาษา (2542) อ้างใน สุริชัย หวัน
แก้ว (2546) กล่าวถึง คนชายขอบ (marginal people) คือ กลุ่มคนที่มีชีวิตอยู่กึ่งกลางหรือห่างไกล
จากศูนย์กลางทั้งในทางภูมิศาสตร์และสังคมวัฒนธรรม ในทางภูมิศาสตร์ “คนชายขอบ” มักจะเป็น
กลุ่มคนที่ต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิล าเนาดั้งเดิมด้วยเหตุผลทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ การเมืองและสังคม
วัฒนธรรม การตั้งถิ่นฐาน การประกอบอาชีพ หรือวิถีชีวิตของคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับการแย่งชิงเพ่ือให้
เข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ถูกกีดกันและเอารัดเอาเปรียบจากคนกลุ่มใหญ่ซึ่งอยู่อาศัยใน
ดินแดนหรือเขตภูมิศาสตร์นั้นมาก่อน ในทางสังคมและวัฒนธรรม “คนชายขอบ” ย่อมกลายเป็นคน
กลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรมประจ ากลุ่มจึงเป็นวัฒนธรรมย่อยที่ไม่ได้รับการยอมรับหรือได้รับการ
เลือกปฏิบัติจากผู้คนในกระแสวัฒนธรรมหลัก การเรียนรู้การปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือที่จะเอา
ตัวรอดหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสาระส าคัญของวิถีชีวิตประชากรที่อาศัยอยู่ใน
วัฒนธรรมชายขอบ 

Seymour - Smith (1986) อ้างใน สุริชัย หวันแก้ว (2546) มองว่า ในสังคมใหญ่ทุกแห่งมี 
“ประชากรชายขอบ” ซึ่งอาศัยอยู่ห่างจากศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรม คน
กลุ่มนี้ขาดอ านาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่เข้าถึงอ านาจ และถูกกีดกันออกจากระบบ
การต่อรองอ านาจและการจัดสรรทรัพยากร อ านาจและความมั่งคั่งในสังคม ลักษณะของกลุ่มประชากร
ชายขอบอาจจะแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ของสังคม ในแง่ของชาติพันธุ์ ผิวพรรณ ศาสนา 
อุดมการณ์ การศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจและชนชั้นทางสังคม ฯลฯ ตัวอย่างของประชากรชายขอบ 
ได้แก่ ชนกลุ่มน้อย ผู้อพยพ ประชากรที่อาศัยอยู่ในสลัม ชาวนาชาวไร่ในชนบท โสเภณี แรงงานไร้
ทักษะฝีมือ แรงงานข้ามชาติ ฯลฯ  

ส านักงานราชบัณฑิตยสภา (2550) ได้บัญญัติศัพท์ “คนชายขอบ” หมายถึง คนที่อยู่ห่างไกล
จากสังคม มักหมายถึงผู้ที่ไม่ได้รับการดูแล ไม่ได้รับบริการหรือความคุ้มครองจากรัฐอย่างที่คนอ่ืนๆ 
ได้รับ เป็นคนที่ต้องดูแลตนเอง และมีวัฒนธรรมของตนเอง ที่อาจจะแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนที่
อยู่ในเมือง 
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กลุ่มคนชายขอบ (marginal group) หมายถึง กลุ่มคนที่ยังไม่ถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของคน
กลุ่มใหญ่อย่างสมบูรณ์ กลุ่มคนที่ยังด ารงชีพของตนตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม อาจจะมีการละทิ้ง
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของตนไปบางส่วนและยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับอย่างสมบูรณ์ในวัฒนธรรมใหม่
ที่กลายมาเป็นวิถีชีวิตของตน กลุ่มคนชายขอบมักเกิดขึ้นจากกลุ่มคนที่อพยพย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2524 อ้างใน สุริชัย 2550) 

จากการศึกษาคนชายขอบ (marginal people) มีนักวิชาการจ านวนมากที่จ าแนกประเภท
ของกลุ่มคนชายขอบ สามารถสรุปได้ดังนี้  

วิชุดา สร้อยสุด (2556) ได้น าเสนอประเภทของคนชายขอบ เป็น 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
ชายขอบตามภูมิศาสตร์ หมายถึง คนหรือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่พ้ืนที่ห่างไกลความเจริญ พ้ืนที่พรมแดน
ของประเทศ เช่น ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณพรมแดนชายแดนไทยกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน กลุ่มที่ 2 ชายขอบตามประวัติศาสตร์ ซึ่งความเป็นชายขอบในมุมมองทางประวัติศาสตร์
สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่เสมอ เช่น สมัยอาณาจักรสุโขทัย อยุธยาเป็นเพียงเมืองชายขอบ แต่เมื่อ
มาถึงสมัยอยุธยาเป็นราชธานี สุโขทัยก็เปลี่ยนแปลงความส าคัญของตัวเองไป และกลุ่มที่ 3 ชายขอบ
ตามความรู้ หมายถึง คนหรือกลุ่มคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตามวัฒนธรรมกระแสหลัก มีความคิด 
ความเชื่อที่ต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคม ความรู้ที่เคยมีถูกกลับกลายเป็นความเชื่อที่ผิดในสังคม
สมัยใหม่ เช่น คนที่ไม่ได้เรียนตามการศึกษาภาคบังคับมักถูกตราหน้าว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีความรู้ หรือ
คนที่เชื่อในเรื่องไสยศาสตร์กลายเป็นกลุ่มคนที่งมงายในสังคมปัจจุบัน 

ในขณะที่ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2551) ได้จ าแนกธรรมชาติของความด้อย
โอกาสที่ท าให้มนุษย์ที่ตกเป็นคนชายขอบไว้ 3 กรณีด้วยกัน กล่าวคือ (1) ความด้อยโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม หมายถึง ผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมน้อยกว่าผู้อ่ืน ในแง่ของต้นทุนที่
บริโภคและอุปโภคได้อย่างความเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืนๆ (2) ความด้อยโอกาสทางการศึกษา หมายถึง 
กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาของรัฐ หรือกลุ่มคนที่ได้รับการศึกษาในระดับพื้นฐานหรือต่ ากว่าที่รัฐ
ก าหนด และ (3) ความด้อยโอกาสทางกฎหมาย มักเกิดขึ้นจากรัฐที่ใช้ “กฎหมาย” ในการจัดการความ
ด้อยโอกาสให้แก่มนุษย์ที่ตกไปอยู่ใน “ชายขอบจากการพัฒนาของสังคม” และเมื่อด้อยโอกาสด้านใด
ด้านหนึ่ง กจ็ะประสบความด้อยโอกาสในด้านอ่ืนๆ ตามมา  

จากการทบทวนความหมายและประเภทของความเป็นชายขอบ ผู้ เขียนสามารถสรุป
ความหมายคนชายขอบ หมายถึง กลุ่มคนที่มีชีวิตห่างไกลจากศูนย์กลางทางการเมือง เศรษฐกิจ และ
สังคมวัฒนธรรม เป็นคนกลุ่มที่ขาดอ านาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่เข้าถึงอ านาจ และ
ถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอ านาจและการจัดสรรทรัพยากรจากคนกลุ่มใหญ่ มักเป็นกลุ่มคนที่



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [385] 

ต้องเคลื่อนย้ายจากภูมิล าเนาดั้งเดิม เป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมใหม่ วัฒนธรรมกลุ่มไม่ได้รับการยอมรับ
ในกระแสวัฒนธรรมหลัก การเรียนรู้การปรับตัวและการต่อสู้ดิ้นรนเพ่ือที่จะเอาตัวรอดหรือมีชีวิตอยู่
ภายใต้สภาพการณ์ดังกล่าวจึงเป็นสาระส าคัญของวิถีชีวิตประชากรที่อาศัยอยู่ในวัฒนธรรมชายขอบ 
และขอน าการแบ่งประเภทของคนชายขอบ ของ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2551) มาเป็น
กรอบในการอธิบายความเป็นคนชายขอบกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง  
 

2.2 กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ (Marginalization) 
สุริชัย หวันแก้ว (2546) ได้อธิบายกระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ (Marginalization) 

หมายถึง ภาวะหรือกระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกปฏิเสธหนทางที่จะเข้าถึงการได้รับต าแหน่ง
ส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา อ านาจการเมืองในสังคมใดๆ โดยศึกษากระบวนการท า
ให้เป็นคนชายขอบในสังคมไทย ควบคุมไปกับพิจารณาบริบททางสังคม เศรษฐกิจในสังคมไทย 
เนื่องจากกระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบนั้นมีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน ในมิติกายภาพ มิติพ้ืนที่ทาง
สังคมและวัฒนธรรม มิติทางเศรษฐกิจ และโดยเฉพาะความสัมพันธ์เชิงอ านาจ หรือกระบวนการทาง
อ านาจที่กระท าต่อคนชายขอบ สามารถแบ่งกลุ่มงานศึกษาเกี่ยวกับคนชายขอบในสังคมไทยเป็น 3 
กลุ่มใหญ่ๆ ประกอบด้วย กลุ่มแรก การศึกษาคนชายขอบภายใต้กระแสชาตินิยมและอุดมการณ์ความ
มั่นคงแห่งชาติ กลุ่มที่สองการศึกษาคนชายขอบในฐานะกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มที่สามคือ การศึกษา
เกี่ยวกับกระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ส่วนใหญ่มักสนใจศึกษาเรื่องราวของคนกลุ่มชายขอบ แต่
ในประเด็นกระบวนการที่ท าให้พวกเขาตกอยู่ในสภาวะดังกล่าว การต่อต้านขัดขืนของคนชายขอบต่อ
ภาวะที่ถูกท าให้เป็นคนชายขอบนับว่ามีอยู่ไม่มากนัก  

หากพิจารณางานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบในบริบทโลกาภิ
วัตน์และคนข้ามชาติ จะกล่าวถึงนโยบายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในด้านหนึ่ง
ก็เป็นกระบวนการสร้างคนชายขอบหรือผลักให้ผู้คนบางส่วนต้องไปอยู่ที่ชายขอบของสังคมหลาย
ลักษณะ เช่น การเป็นคนชายขอบในสังคมเมือง คนชายขอบท่ามกลางวิกฤตสิ่งแวดล้อมและความ
ขัดแย้งในการจัดทรัพยากร เสียงของคนชายขอบน าเสนอตัวตนและเรื่องราวของคนชายขอบในบริบท
แห่งการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการแสดงถึงมิติการเป็นผู้กระท าการของคนชายขอบ ร่องรอยการ
ต่อสู้ และการต่อต้านขัดขืนต่ออ านาจในวิถีชีวิตประจ าวันของคนชายขอบฝ่ายถูกกระท า (สุริชัย หวัน
แก้ว, 2550) 

สุริชัย หวันแก้ว (2550) มองว่ากระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบในสังคม เกิดขึ้นจากการถูก
กีดกันและถูกผนวกเข้าร่วมทั้งในกระบวนการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม ซึ่งมี
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กระบวนการเชิงโครงสร้าง 3 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) กระบวนการสร้างรัฐชาติ 2) กระบวนการ 
พัฒนาแนวพัฒนานิยม และ 3) กระบวนการโลกาภิวัตน์ ทั้ง 3 กระบวนการนี้ไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ เป็นกระบวนการที่เคลื่อนตัวทับซ้อนและมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอย่างลึกซึ่งสืบเนื่องมา ฉะนั้นการ
พิจารณากระบวนการสามารถย้อนทวนได้ไกลกว่าปัจจุบัน สอดคล้องกับ กุลภา วจนสาระ (2555) 
ศึกษากระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ (Marginalization) ในสังคมไทย มองว่า กระบวนการที่ท าให้
เป็นคนบางกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ รวมทั้งการสร้างภาวะชายขอบให้กับคนบางกลุ่มในสังคมนั้น 
สัมพันธ์กับหลากหลายมิติ ทั้งทางภูมิศาสตร์ การเมือง สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ 
ส าคัญอย่างยิ่งคือ กระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบที่สัมพันธ์กับโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงอ านาจใน
สังคมไทย โดยรวมเอาผู้ที่มีอัตลักษณ์เหมือนๆ กันไว้และกีดกันคนที่มีอัตลักษณ์แปลกต่างจากคนส่วน
ใหญ่ให้ไปอยู่ชายขอบของสังคม กระบวนการที่ทั้งผลักคนออกและรวมคนไว้ให้อยู่ในภาวะชายขอบของ
สังคมไทยที่ว่านี้ ได้แก่ 1) กระบวนการสร้างรัฐชาติไทย และกระบวนการสร้างความเป็นไทย (Thai - 
isation) เพ่ือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่น าไปสู่เอกราชหรือความเป็นชาติเดียวกัน 2) การ
พัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย (Modernization) ตามแบบตะวันตก การท าให้ไทยเป็นชาติทันสมัย
ด้วยเศรษฐกิจทุนนิยมเกิดระบบเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม คนบางกลุ่มถูกทอดทิ้ง ถูกกันออกจากกระแส
พัฒนา ไม่ถูกให้ความส าคัญ ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมแม้ว่าพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศก็ตาม และ 3) การขยายตัวของทุนนิยมและกระแสโลกาภิวัตน์ 
(Globalization) ความต้องการผ่านกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งไม่ได้เป็นกลไกจัดสรรทรัพยากรที่
ดีที่สุด และน าไปสู่การสร้างความไม่ยุติธรรมทางเศรษฐกิจอย่างกว้างขวาง กีดกันให้คนบางกลุ่มไร้
อ านาจต่อรองกับตลาดกลายเป็นคนชายขอบ เช่น กลุ่มแรงงานข้ามชาติ เป็นต้น  
 จากการทบทวนกระบวนการท าให้เป็นคนชายขอบ ผู้เขียนสามารถสรุปกระบวนการท าให้
เป็นคนชายขอบ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลถูกปฏิเสธหนทางที่จะเข้าถึงการได้รับ
ต าแหน่งส าคัญและเป็นสัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ ศาสนา อ านาจการเมืองในสังคมใดๆ และกระบวนการ
ที่ท าให้เป็นคนบางกลุ่มกลายเป็นคนชายขอบ 3 กระบวนการ ประกอบด้วย 1) กระบวนการสร้างรัฐ
ชาติ 2) กระบวนการพัฒนาแนวพัฒนานิยม และ 3) กระบวนการโลกาภิวัตน์ ผู้เขียนน ามาเป็นกรอบใน
การอธิบายความเป็นคนชายขอบกลุ่มแรงงานข้ามชาติในชมุชนก่อสร้างที่ถูกว่ามองด้อยโอกาสกว่ากลุม่
คนส่วนใหญ่ เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการท าให้แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกลายเป็นคนชายขอบ  
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3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ในชุมชนก่อสร้างในเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ 
เป็นพื้นที่ที่มีแรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจ านวนมาก ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล (ไม่เปิดให้
บุคคลภายนอกเข้า) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ ( Interview) ใช้แนวทางการสัมภาษณ์
(Interview guide) เป็นเครื่องมือ โดยใช้ภาษาไทยในการสัมภาษณ์ประกอบกับการสังเกตการณ์แบบ
ไม่มีส่วนร่วม (Non - participant observation) ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย แรงงานข้ามชาติ จ านวน 4 
คน (โดยเน้นศึกษาแรงงานชาวกัมพูชาและเมียนมาที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ประเทศไทยมากกว่า 3 ปี 
เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการตัดสินใจเข้าสู่การเป็นแรงงานก่อข้ามชาติ วิถีชีวิต และศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อ
ความเป็นชายขอบของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง) แรงงานไทย จ านวน 1 คน ผู้รับเหมา 
จ านวน 1 คน และหัวหน้าคนงาน จ านวน 1 คน ผู้เขียนได้รับอนุญาตให้เข้าไปศึกษาและอาศัยอยู่ใน
ชุมชนก่อสร้างในฐานะครูภายใต้โครงการ Child Friendly Space สอนเด็กๆ ในชุมชนก่อสร้าง ท าให้
ผู้เขียนมีโอกาสเข้าถึงผู้ให้ข้อมูล  
 
4. ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาแบ่งออกเป็นสามส่วน ได้แก่ 4.1) การตัดสินใจเข้าสู่แรงงานก่อสร้างของแรงงาน
ข้ามชาติ 4.2) วิถีชีวิตของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติ และ 4.3) ความเป็นชายขอบของแรงงานข้ามชาติ
ในชุมชนก่อสร้าง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

4.1 การตัดสินใจเข้าสู่แรงงานก่อสร้างของแรงงานข้ามชาติ 
 งานศึกษานี้ศึกษาเงื่อนไขที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง 
เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพฯ พบว่า การตัดสินใจเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติในชุมชนก่อสร้างมีผลมา
จากปัจจัยผลักดันจากประเทศต้นทาง และปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย ปัจจัยผลักดันจากประเทศต้น
ทาง ประการแรก แรงงานว่างงาน เนื่องจากประเทศต้นทางไม่มีจ้างงาน แรงงานได้รับค่าจ้างที่ต่ าไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีพ ประการที่สอง สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่มั่นคงประชาชนไม่ได้รับสิทธิ
เสรีภาพทางการเมือง และระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่เอ้ืออ านวยต่อการด ารงชีวิต และประการที่
สาม แรงงานมีเครือข่ายทางสังคมที่สนับสนุนส่งเสริมให้เข้ามาท างานในประเทศไทย จากครอบครัว 
เครือญาติ และกลุ่มเพ่ือน ซึ่งการเข้ามาครั้งแรกส่วนใหญ่เป็นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิด
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[388]  เบญจพร  โคกแปะ / พัชรินทร์  ลาภานันท์ 

กฎหมาย โดยที่แรงงานข้ามชาติทราบดีว่าอาชีพที่ตนเองจะเข้ามาท า คือ กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน 
เอย (นามสมมุติ) สาวเมียนมาวัย 27 ปี ที่บอกเล่าถึงปัจจัยผลักดันให้เข้ามาท างานในประเทศไทยว่า  

“อยู่ที่บ้าน (ประเทศเมียนมา) มันไม่มีงานให้ท า มันไม่มีกิน สามีชวนมาท างานที่
ไทย ก็ตามมา” (เอย [นามสมมุติ], สัมภาษณ์ 14 กันยายน 2559)  
 
ส าหรับปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทย เป็นลักษณะการดึงดูดโดยโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และ

นโยบายของประเทศ ประการแรก เศรษฐกิจของไทยมีการเติบโตและการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้าง แต่กลับประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานที่จะมา
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้าง แรงงานภายในประเทศไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้แรงงาน ส่งผลให้
ต้องน าเข้าแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านมาทดแทน (พันธ์รบ ราชพงศา, 2557) ประการที่สอง 
สืบเนื่องมาจาก ปี 2557 การปรับนโยบายค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าของรัฐบาลพรรคเพ่ือไทยก าหนดให้
แรงงานได้รับค่าจ้างขั้นต่ า 300 บาทต่อวัน (มงคล ยางงาม, 2554) จะแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยผลักดัน
จากประเทศต้นทางประกอบกับปัจจัยดึงดูดจากประเทศไทยส่งผลให้แรงงานข้ามชาติจากประเทศ
เพ่ือนบ้านเข้าสู่อาชีพแรงงานก่อสร้างมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น หญิง (นามสมมุติ) แรงงานสาวชาว
กัมพูชาวัย 22 ปีเล่าถึงสาเหตุการตัดสินใจเข้ามาเป็นแรงงานข้ามชาติไว้ว่า  

“เข้ามาตามครอบครัว ครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทยทั้งหมด หนูเข้ามาท างานตั้งแต่ปี 
57 ปีที่ค่าแรงมันขึ้น 300 บาท เข้ามาท างานก่อสร้างเป็นแม่บ้านที่นี่แหละ” (หญิง [นาม
สมมุติ], สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2559)  

 
ในระยะแรก การเดินทางเข้ามาท างานของแรงงานข้ามชาติค่อนข้างล าบาก แรงงานมากกว่า

ครึ่งเป็นแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยผ่านระบบนายหน้า อาศัยพรมแดนตาม
ธรรมชาติและจุดผ่านแดนต่างๆ เป็นช่องทางในการเข้ามาสู่ประเทศไทย แรงงานข้ามชาติต้องจ่ายค่า
นายหน้าคนละ 10,000 - 15,000 บาท นายหน้าท าหน้าที่น าแรงงานข้ามชาติมาส่งตามพ้ืนที่ก่อสร้าง
ต่างๆ รอบกรุงเทพฯ จัดหาที่พักและงานให้แรงงานข้ามชาติ ในขณะที่แรงงานข้ามชาติบางส่วน
หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ผ่านระบบนายหน้า เดินทางเข้าเมืองมาด้วยตนเองส่วนใหญ่
แรงงานข้ามชาติจะมีเครือข่ายทางสังคมในประเทศไทย เช่น ครอบครัว เครือญาติ เพ่ือน และคนรู้จัก 
แรงงานข้ามชาติจะมาขอพักอาศัยและขอความช่วยเหลือจากเครือข่ายทางสังคมเหล่านี้ ขณะเดียวกัน
มีแรงงานบางส่วนที่เข้ามาตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
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คู่ภาค3ี (MOU) หรือที่เรียกว่า แรงงานน าเข้า แรงงานกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทยเป็น
การชั่วคราว ถือเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายได้รับสิทธิในฐานะแรงงาน  
 

4.2 วิถชีีวิตของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติ 
วิถีชีวิตประจ าวันของแรงงานข้ามชาติในชุมชนก่อสร้างมีความเกี่ยวข้องกับ บริบทชุมชน

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติกับคนในชุมชน ลักษณะการท างาน การปรับตัว และการเข้าถึง
ระบบบริการสาธารณสุข มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  4.2.1 บริบทชุมชนก่อสร้าง  
  ชุมชนก่อสร้าง หรือ แคมป์ก่อสร้าง เป็นพ้ืนที่ที่บริษัท A (นามสมมุติ) ให้สวัสดิการ
ที่พักอาศัยชั่วคราวแก่แรงงานและครอบครัวที่มาท างานก่อสร้าง เป็นการสร้างชุมชนแบบชั่วคราว
ตั้งอยู่ใกล้กับสถานที่ก่อสร้างหรือ ไซต์งานก่อสร้าง ชุมชนมีพ้ืนที่ประมาณ 3 ไร่ มีห้องพักให้แรงงาน
ประมาณ 200 ห้อง ลักษณะเป็นห้องแถว มีทั้งหมด 3 ชั้น ห้องพักมีขนาดความกว้างเท่ากับ 2 เมตร 
ความยาวเท่ากับ 1.5 เมตร และความสูงเท่ากับ 2.5 เมตร ถือเป็นห้องที่มีขนาดเล็ก คับแคบ ห้องพัก
ดังกล่าวท าจากตู้บรรจุสินค้าขนาดใหญ่ (ตู้คอนเทนเนอร์) เป็นตู้เหล็กขนาดใหญ่วางเรียงยาว 6 ตู้ ซ้อน
กันเป็นชั้นๆ ห้องอาบน้ าและห้องน้ าอยู่ด้านหลังของชุมชน ห้องอาบน้ าเป็นลานกลางแจ้งมีอ่างบรรจุ
น้ าขนาดใหญ่ มีห้องห้องน้ าประมาณ 40 ห้อง เป็นห้องน้ ารวมไม่มีการแบ่งแยกห้องน้ าตามเพศ จาก
การสัมภาษณ์แรงงานก่อสร้างในชุมชน พบว่า แรงงานส่วนใหญ่รู้สึกไม่ปลอดภัยในการใช้ห้องน้ า
ร่วมกับผู้อ่ืนรู้สึกเขินอายเพศตรงข้าม แรงงานก่อสร้างและคนในชุมชนมักใช้ห้องน้ าในช่วงเวลา
เดียวกันจึงส่งผลให้จ านวนห้องน้ าไม่เพียงพอต่อการใช้งาน สภาพแวดล้อมโดยรอบชุมชน เต็มไปด้วย
เศษเหล็กเศษปูน วางเศษขยะ เศษอาหาร ส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณ นอกจากห้องพักที่ทางบริษัทจัดสรร
ไว้ให้นั้น บริเวณรอบชุมชนยังมีที่พักแรงงานอีกจ านวนหนึ่ง ซึ่งเป็นที่พักของผู้รับเหมาที่จัดเตรียมไว้ให้
แรงงานข้ามชาติในกรณีที่ห้องพักในชุมชนไม่เพียงพอ เป็นลักษณะห้องแถวที่ท าจากไม้อัดและสังกะสี 
ภายในถูกกั้นเป็นห้องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ขนาดใกล้เคียงกับห้องพักในชุมชน  
  ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน (ไฟฟ้าและน้ าประปา) ของชุมชนถูกควบคุมจากทาง
บริษัท ซึ่งทางบริษัทมีโยบายเปิดปิดไฟฟ้าและน้ าประปาเป็นเวลา กล่าวคือ ทางบริษัทจะปิดไฟฟ้าและ
น้ าประปาในช่วงเวลาท างาน (เวลา 08.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.) เป็นการกระตุ้นและ
บังคับแรงงานก่อสร้างในชุมชนให้ออกไปท างาน การปิดไฟฟ้าและน้ าประปามีผลกระทบต่อผู้ติดตามที่

                                                           
3 แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานตามข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานต่างด้าวระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศคู่ภาคี
(MOU) ปัจจุบันท าข้อตกลงกับประเทศ 3 ประเทศ คือ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมา 
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ไม่ได้ไปท างาน เช่น พ่อแม่ ภรรยา และลูก ในช่วงกลางวันผู้ที่ไม่ได้ไปท างานต้องอาศัยอยู่ในชุมชนใน
สภาพที่ร้อนอบอ้าว ความร้อนจากแสงแดดและความร้อนของห้องพักท าให้ไม่สามารถพักอาศัยใน
ห้องพัก ในมุมมองของแรงงานก่อสร้างในชุมชนทั้งแรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ มองว่า ทางบริษัท
เอารัดเอาเปรียบคนในชุมชน พวกเขาถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ในขณะที่แรงงานก่อสร้างและ
คนในชุมชนก็ไม่สามารถเรียกร้องใดๆ  
  4.2.2 วิถีชีวิตในชุมชนของแรงงานข้ามชาติ  
  วิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติสะท้อนผ่านการด าเนินชีวิตประจ าวัน ซึ่งเก่ียวข้อง
สัมพันธ์กับชุมชน ผู้ที่อาศัยอยู่ชุมชน ทั้งแรงงานไทย แรงงานข้ามชาติ หัวงานคนงาน และผู้รับเหมา ใน
ชุมชนเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้คนที่อาศัยหลายรูปแบบ ทั้งปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติกลุ่ม
สัญชาติเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานต่างสัญชาติกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์กับคนไทยในชุมชน 
ปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าคนงาน  
  ในช่วงเช้าเป็นช่วงเวลาที่แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องเร่งรีบท ากิจวัตรประจ าวันของ
ตนเองให้เสร็จเพ่ือเตรียมตัวท างานและรายงานตัวกับหัวหน้าคนงาน โดยทางบริษัทมีระบบการตรวจ
นับจ านวนแรงงานด้วยเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในหนึ่งวันแรงงานข้ามชาติต้องสแกนลายนิ้วมือมากถึง 6 
ครั้ง คือ ก่อน 08.00 น. หลัง 12.00 น. ก่อน 13.00 น. หลังเลิกงาน 17.00 น. ก่อนช่วงท างานล่วงเวลา 
18.00 น. และหลังช่วงท างานล่วงเวลา 20.00 น. เครื่องสแกนลายนิ้วมือจะติดตั้งอยู่ที่หน้าส านักงาน
ก่อสร้าง ในช่วงเช้าแรงงานข้ามชาติทุกคนต้องเข้าแถวเพ่ือเคารพธงชาติ สวดมนต์ ออกก าลังกาย และ
พบปะกับหัวหน้าคนงาน หากแรงงานคนใดไม่เข้าแถวจะถือว่าขาดงานในวันนั้น หลังการเข้าแถว
แรงงานก็จะแยกย้ายไปท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ในช่วงพักกลางวันแรงงานจะกลับมาที่
ชุมชนเพ่ือรับประทานอาหารร่วมกับครอบครัว แรงงานส่วนใหญ่จะจัดเตรียมอาหารกลางวันไว้ตั้งแต่
ช่วงเช้าเนื่องจากเวลาพักกลางวันมีอย่างจ ากัด แรงงานต้องรีบรับประทานอาหารเพ่ือกลับไปท างาน
ในช่วงบ่าย  
  หลังเลิกงานเป็นช่วงส าคัญที่สะท้อนวิถีชีวิตของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติในชุมชน
อย่างชัดเจน แรงงานก่อสร้างผู้ชายจะมารวมตัวเล่นกีฬาที่ลานกีฬาใกล้บริเวณชุมชน บางกลุ่มเล่น
ฟุตบอล บางกลุ่มเล่นตะกร้อ การเล่นกีฬาถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่แรงงานชาวเมียนมาและชาวกัมพูชาได้
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งการเล่นกีฬาไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มแรงงานเท่านั้น ยังพบว่า หัวหน้าคนงาน 
รวมถึงเด็กๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกีฬาดังกล่าว ขณะเดียวกันช่วงหลังเลิกงานเป็น
ช่วงเวลาที่แรงงานก่อสร้างผู้หญิงใช้ท างานบ้าน ประกอบอาหาร แรงงานก่อสร้างผู้หญิงมักเดินเท้าไป
ซื้อของที่ตลาดซึ่งตลาดก็อยู่ห่างจากชุมชนเพียง 500 เมตร จากการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [391] 

พบว่า แรงงานข้ามชาติยังคงนิยมทานอาหารพ้ืนเมืองของตน วัตถุดิบเครื่องปรุงน ามาจากประเทศต้น
ทางจะซื้อเพียงผักและอาหารสดมาประกอบอาหาร แรงงานข้ามชาติยังคงด ารงชีวิตตามอัตลักษณ์ของ
กลุ่มชาติพันธ์ของตนไว้อย่างเหนียวแน่น ชายชาวเมียนมายังคงใส่โสร่งนั่งล้อมวงเคี้ยวหมากพบปะ
สังสรรค์ระหว่างกลุ่ม สาวชาวแรงงานเมียนมายังคงปะแป้งทานาคาในชีวิตประจ าวันเป็นปกติ 
  4.2.3 ปฏิสัมพันธ์ในชุมชนก่อสร้าง  
  ในชุมชนก่อสร้างมีจ านวนผู้พักอาศัยมากกว่าสามร้อยคน ในจ านวนนี้ประกอบด้วย 
แรงงานไทย แรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชา ชาวเมียนมา ชาวมอญ รวมถึงผู้ติดตามของแรงงานข้ามชาติ 
แรงงานจะอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มครอบครัว กลุ่มเครือญาติ หรือ
แรงงานบางคนเดินทางเข้ามาท างานคนเดียวก็จะอาศัยอยู่ใกล้กับกลุ่มชาติพันธ์ของตนเอง เช่น ที่พัก
ด้านหลังชุมชนจะมีแรงงานชาวกัมพูชาอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเครือญาติ ประมาณ 6 ครอบครัว 
เช่นเดียวกับแรงงานข้ามชาติชาวมอญอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเครือญาติบริเวณด้านหน้าชุมชน 
ประมาณ 5 ครอบครัว ส่วนแรงงานที่มาเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือมาเป็นคู่สามีภรรยาก็อาศัยกระจัด
กระจายตามจุดต่างๆ ในชุมชน ชุมชนก่อสร้างแห่งนี้จะมีดูแลความสงบเรียบร้อยของชุมชนเรียกว่า 
“พ่อบ้าน” ซึ่งเป็นแรงงานไทยที่บริษัทแต่งตั้งให้ดูแลความสงบ ความสะอาด และคอยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ในชุมชน ภาษาที่ใช้สื่อสารในชุมชน ประกอบด้วย ภาษาเมียนมา ภาษามอญ ภาษากัมพูชา และ
ภาษาไทย  
  ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติกับคนในชุมชนมีหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานข้ามชาติกลุ่มสัญชาติเดียวกัน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงงานต่างสัญชาติกลุ่ม 
ปฏิสัมพันธ์กับคนไทยในชุมชน ปฏิสัมพันธ์กับหัวหน้าคนงาน ซึ่งแรงงานก่อสร้างข้ามชาติจะมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันมากกว่าคนกลุ่มอ่ืน ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
เดียวกันมีการช่วยเหลือเกื้อกูล เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันในลักษณะเครือญาติ มีการแลกเปลี่ยน
อาหารระหว่างกัน ในขณะที่ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มชาติพันธุ์อ่ืน เช่น เมียนมา - กัมพูชา, เมียนมา - มอญ,
เมียนมา - ไทย, กัมพูชา - มอญ, กัมพูชา - ไทย เป็นปฏิสัมพันธ์แบบผิวเผินในฐานะเพ่ือนร่วมงานที่
อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันเท่านั้น มักใช้ภาษาไทยเป็นภาษากลางในการสื่อสาร ทั้งนี้ ในมุมมองแรงงาน
ไทยมองว่า แรงงานข้ามชาติคือเพ่ือนร่วมงานที่มีความขยัน รู้จักประหยัดอดออม ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
ในเรื่องทั่วไป แต่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องครอบครัว แต่ยังมองแรงงานข้ามชาติด้อย
กว่าในเรื่องความสะอาด การดูแลตัวเอง ดังที่พ่อบ้านของชุมชนก่อสร้าง กล่าวไว้ว่า  

“พวกพม่าเขมรมันสกปรก เข้าห้องน้ าทีไรมันก็ไม่ล้าง ไอ้เราก็ไม่อยากเข้าต่อ แต่ถ้า
พูดถึงเรื่องงานมันก็ท างานดีนะ มันไม่ข้ีเกียจ” (เอ [นามสมมุติ], สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2559)  
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  ในมุมมองของ หญิง (นามสมมุติ) สาวกัมพูชาวัย 22 ปี หญิงเล่าถึงความสัมพันธ์
ระหว่างแรงงานไทยกับแรงงานข้ามชาติว่า เธอรู้จักและสนิมสนมกับหัวหน้าคนงานในฐานะหัวหน้างาน
กับลูกจ้าง ทุกคนก็ให้การยอมรับเธอเป็นอย่างดี เธอรู้จักและสนิทสนมกับหัวหน้าคนงาน พ่อบ้าน 
เท่านั้น เธอไม่มีเพ่ือนคนไทยนอกชุมชนเลย  

“ไม่มีเพ่ือนคนไทยเลย มีคนในออฟฟิศนี่แหละที่พูดคุยด้วย มีพ่อบ้านแม่บ้าน ทุก
คนก็ดี ก็คุยปกติ” (หญิง [นามสมมุติ], สัมภาษณ์ 15 กันยายน 2559) 

 
  เช่นเดียวกับเอย สาวเมียนมา วัย 27 ปี เอยเล่าว่า เอยไม่มีเพ่ือนคนไทย เพราะเธอ
ไม่กล้าเข้าหาคนไทย เอยสามารถพูดคุยและสนิทสนมเฉพาะหัวหน้างานของเธอเท่านั้น เนื่องจากเอย
รู้สึกว่าคนไทยไม่อยากคุยกับแรงงานข้ามชาติ ยังไม่ได้การยอมรับแรงงานข้ามชาติ เอยจึงเลือกที่จะ
พูดคุยเฉพาะกับแรงงานข้ามชาติกลุ่มชาติพันธ์เดียวกันเท่านั้น  
  4.2.4 ลักษณะการท างานก่อสร้างและการปรับตัว 
  ลักษณะการท างานของแรงงานก่อสร้าง สามารถแบ่งเป็น มี 2 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานโครงสร้าง เช่น งานเทปูน งานเข้าแบบ งานตั้งแผ่นปูน งานเชื่อม งานหลังคา งาน
เหล็ก งานเทพ้ืน งานกลุ่มนี้ไม่จ าเป็นต้องใช้ทักษะหรือความช านาญ นิยมใช้แรงงานก่อสร้างจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ส่วนใหญ่แรงงานชาวกัมพูชาโดยให้แรงงานชายท างานเป็นหลักและแรงงานหญิงท า
หน้าที่ช่วยเหลือ เช่น มัดเหล็กมัดลวด หิ้วปูน ผสมปูน และท างานสะอาด และกลุ่มที่ 2 กลุ่มงาน
สถาปัตย์ เป็นงานที่ตกแต่งบ้านให้สวยงามตามแบบแปลนบ้านที่วางไว้ เช่น งานสี งานเก็บรายละเอียด 
งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานกลุ่มนี้จ าเป็นต้องใช้แรงงานที่มีทักษะและความช านาญอย่าง
มาก จะใช้แรงงานก่อสร้างของบริษัทเป็นหลัก เพ่ือสะดวกต่อการควบคุมดูแล งานกลุ่มนี้มักใช้แรงงาน
ที่มีทักษะและฝีมือพอสมควรจ าเป็นต้องเป็นช่างที่มีประสบการณ์ผ่านการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี นิยมใช้
แรงงานชายชาวเมียนมาเป็นหลัก ส่วนเรื่องค่าจ้างจะได้รับเงินจากบริษัทโดยตรงผ่านการโอนเข้าบัญชี 
แรงงานจะได้รับค่าจ้างเป็น “วีค” (ค่าค่าจ้างทุก15 วัน) ในขณะที่ผู้รับเหมาบางรายเป็นรายวัน ดังที่  
  เอย (นามสมมุติ) สาวเมียนมาวัย 27 ปี เล่าถึงลักษณะการท างานว่า งานก่อสร้าง
เป็นงานหนักภายใต้สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหลายครั้งที่ต้องเร่งท างานให้เสร็จทันต่อความต้องการ
ของผู้รับเหมาและหัวหน้าคนงาน แรงงานก่อสร้างต้องท างานตั้งแต่ 08.00 - 20.00 น. ในแต่ละวัน
แรงงานก่อสร้างต้องท างานมากกว่า 10 ชั่วโมง ท างานตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ มีวันหยุด 1 วัน คือ 
วันอาทิตย์ แต่แรงงานก่อสร้างกลับเลือกที่จะท างานทุกวันโดยไม่หยุด เพราะมองว่า วันอาทิตย์เป็นวัน
แห่งโอกาสจะได้ค่าจ้างมากกว่าปกติถึงหนึ่งเท่าตัว จากการสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม พบว่า 
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แรงงานมากกว่า 3 ใน 4 ของแรงงานก่อสร้างทั้งหมด ไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุทั้งๆ ที่งานก่อสร้าง
นั้นค่อนข้างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและมีอันตรายอยู่รอบตัว นอกจากนี้สภาพแวดล้อมจากเขตการ
ก่อสร้างยังเต็มไปด้วยมลพิษจากสารเคมีของสีทาบ้าน ฝุ่นละอองการเทปูน อาจก่อให้เกิดปัญหา
สุขภาพในระยะยาว แรงงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงเรื่องอุบัติเหตุจากการท างานและปัญหา
สุขภาพ เนื่องมาจากแรงงานขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและสุขอนามัยการดูแล
ตัวเอง ในแต่ละวีคแรงงานก่อสร้างได้รับค่าจ้างประมาณ 7,000 บาท (รวมค่าล่วงเวลา) เฉลี่ยเดือนละ 
14,000 บาท  
  แรงงานก่อสร้างข้ามชาติในชุมชนแห่งนี้เป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย พวกเขา
ได้รับสิทธิในฐานะ “แรงงาน” ในระยะแรกแรงงานกลุ่มนี้เป็นแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ได้รับการปรับเปลี่ยน
สถานะจากแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ ให้เป็นแรงงานเข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายโดย
ได้รับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับเอกสารรับรองสถานะจากเจ้าหน้าที่ประเทศต้นทาง ได้แก่ หนังสือ
เดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate Of Identity) เป็นต้น 
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุญาตท างาน  
  ในระยะแรก การปรับตัวถือเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายส าหรับแรงงานข้ามชาติเป็น
อย่างยิ่ง ความแตกต่างของเชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรม การด ารงชีวิต รวมถึงโครงสร้างทางสังคมต่างๆ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการปรับตัวและการด าเนินชีวิตของแรงงานข้ามชาติ เมื่อตัดสินใจเดินทางเข้ามาสู่
ประเทศไทยสิ่งแรกที่แรงงานข้ามชาติทุกคนต้องเผชิญ คือ “ภาษา” จากการสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติ 
พบว่า ในระยะแรก แรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นเข้ามาท างานในประเทศไทยครั้งแรก พวกเขาไม่สามารถ
สื่อสารภาษาไทยกับคนไทยหรือนายจ้างคนไทยได้ ต้องขอความช่วยเหลือกับแรงงานข้ามชาติที่
สามารถสื่อสารภาษาไทยให้เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร แรงงานข้ามชาติไม่สามารถออกไปซื้อของนอก
ชุมชน ไม่สามารถขอร้องที่พักอาศัยที่เหมาะสม ไม่สามารถเรียกร้องต่อรองใดๆ ขาดอ านาจในการ
ต่อรองเพ่ือเลือกงานหรือเลือกอาชีพ รวมทั้งลักษณะงานที่เหมาะสมกับความสามารถของตน ในขณะที่
แรงงานข้ามชาติบางส่วนมีทักษะการพูดภาษาไทย สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี (เนื่องจากเคยท างาน
ในพ้ืนที่ชายแดนแล้วจึงย้ายเข้ามาท างานในกรุงเทพฯ) สามารถเข้าถึงโอกาสในการเลือกอาชีพที่ดีกว่า 
ดังเช่น มิน ทูน [นามสมมุติ] หนุ่มเมียนมาวัย 32 ปีกล่าวไว้ว่า  

“ตอนแรกผมมาท างานกับนายจ้าง เขาก็ให้มาผมท างานก่อสร้างเพราะผมพูด
ภาษาไทยไม่ได้ แต่เพ่ือนผมเขา (ผู้หญิง) เคยท างานที่แม่สอดมาก่อน เขาพูดภาษาไทยได้เขาก็



แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในชุมชนก่อสร้าง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

[394]  เบญจพร  โคกแปะ / พัชรินทร์  ลาภานันท์ 

ได้ไปเป็นแม่บ้านงาน งานสบาย ไม่ต้องท างานหนักเหมือนผม” (มิน ทูน [นามสมมุติ], 
สัมภาษณ์ 10 กันยายน 2559) 

 
  ทักษะการท างานก่อสร้าง ถือเป็นข้อจ ากัดของแรงงานข้ามชาติ จากการสัมภาษณ์ 
พบว่า แรงงานส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการท างานก่อสร้างติดตัวมาจากประเทศต้นทาง เนื่องจากประเทศ
ต้นทางเป็นสังคมเกษตรกรรม วิถีชีวิตและทักษะการท างานส่วนใหญ่ผูกพันกับเกษตรกรรมมากกว่า
การท างานก่อสร้าง ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติขาดทักษะไม่สามารถเลือกงานหรือประเภทงานที่
เหมาะสมกับตนเอง ส่วนใหญ่นายจ้างมักใช้งานท างานประเภทไร้มือ เน้นงานที่ใช้แรงงานเป็นหลัก เชน่ 
แรงงานแบก - หาม แรงงานปลูกต้นไม้ ใช้แรงงานตามค าสั่งของนายจ้าง ดังนั้นแสดงให้เห็นได้ว่า ภาษา
และทักษะการท างานก่อสร้าง ถือเป็นข้อจ ากัดส าคัญที่แรงงานข้ามชาติต้องเผชิญและปรับตัวอย่าง
ต่อเนื่อง  
  นอกจากที่แรงงานข้ามชาติต้องปรับตัวตามข้อจ ากัดของตนเอง แรงงานต้องปรับตัว
ตามโครงสร้างกฎหมายและนโยบายของประเทศไทย กล่าวคือ กฎหมายก าหนดข้อจ ากัดในการ
ประกอบอาชีพของแรงงานข้ามชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่าง
ด้าวท า พ.ศ.2522 ว่าให้แรงงานข้ามชาติสามารถท าได้ใน 2 อาชีพ คือ กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน 
และต้องท างานในลักษณะการเป็นลูกจ้าง ห้ามเป็นเจ้าของกิจการโดยเด็ดขาด จากข้อจ ากัดในการ
ประกอบอาชีพสะท้อนถึงกระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ (Marginalization) อย่างชัดเจน แรงงาน
ข้ามชาติถูกกีดกัน ถูกปฏิเสธ เป็นการกดขี่ด้วยนโยบายรัฐ ผ่านการแบ่งสัญชาติ แบ่งกลุ่มคนตามความ
แตกต่างของเส้นพรมแดน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพอ่ืนที่
เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของตน กฎหมายท าให้แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกลายเป็นคนชาย
ขอบในสังคมไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
  4.2.5 การเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานข้ามชาติ 
  แรงงานข้ามชาติภายในบริษัทแห่งนี้ทุกคนมีสิทธิเข้ารับระบบบริการสุขภาพในฐานะ
ผู้ประกันตน ใช้สิทธิประกันสังคมตามที่กฎหมายก าหนด แต่จากการสัมภาษณ์กลับพบว่า แรงงานส่วน
ใหญ่หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการระบบบริการสาธารณสุขของไทย เนื่องจากมีความล่าช้าในการรับ
บริการ ความกลัวที่จะไม่ได้รับการยอมรับ เจ้าหน้าที่รัฐ (บางกลุ่ม) เลือกปฏิบัติและมีอคติกับแรงงาน
ข้ามชาติ หากแรงงานข้ามชาติรู้สึกไม่สบาย หรือเจ็บป่วยเล็กน้อย แรงงานข้ามชาติเลือกที่จะซื้อยา
รับประทานเอง หรือไปพบแพทย์ตามคลินิกเอกชน รวมถึงใช้การแพทย์พ้ืนบ้านของตนในการรักษา 
หากเจ็บป่วยรุนแรงหรือประสบอุบัติเหตุจากการท างานจึงจะเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [395] 

นอกจากแรงงานข้ามชาติจะหลีกเลี่ยงการเข้ารับการบริการสาธารณสุขของไทยแล้วนั้น ยังพบว่า 
แรงงานข้ามชาติยังขาดองค์ความรู้เบื้องต้นในการดูแลตนเอง ขาดความรู้ในเรื่องสิทธิประกันสังคม 
สวัสดิการ ในฐานะผู้ประกันตน จะเห็นได้ว่า ความเป็นชายขอบของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติสะท้อน
ผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของไทย แม้ว่าในทางกฎหมายแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้จะมีสิทธิ
เทียบเท่าแรงงานกลุ่มอ่ืนๆ ในฐานะแรงงาน แต่ในทางปฏิบัติแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ก็ไม่สามารถเข้าถึง
สิทธิ สวัสดิการ ด้านสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.3 ความเป็นชายขอบของแรงงานข้ามชาติในชุมชนก่อสร้าง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 ในบทความนี้คนชายขอบ หมายถึง “กลุ่มคนที่มีชีวิตห่างไกลจากศูนย์กลางทางการเมือง 
เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม เป็นคนกลุ่มที่ขาดอ านาจการต่อรอง ขาดการศึกษา ขาดเครื่องมือที่
เข้าถึงอ านาจ และถูกกีดกันออกจากระบบการต่อรองอ านาจและการจัดสรรทรัพยากรจากคนกลุ่ม
ใหญ่” ซึ่งแรงงานก่อสร้างข้ามชาติคือกลุ่มคนตามความหมายข้างต้น เป็นกลุ่มคนที่อพยพเคลื่อนย้าย
จากภูมิล าเนาดั้งเดิมเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมไทย วัฒนธรรมของกลุ่มแรงงานข้ามชาติไม่ได้รับการ
ยอมรับในกระแสวัฒนธรรมของไทย ขณะเดียวกัน กลุ่มแรงงานข้ามชาติก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพ่ือที่จะ
เอาตัวรอดหรือมีชีวิตอยู่ภายในสังคมไทย ความเป็นชายขอบไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมักจะเกิด
จากการถูกกระท าให้เป็นชายขอบ จากการศึกษาการตัดสินใจเข้ามาท างานก่อสร้างของแรงงานข้าม
ชาติในชุมชนก่อสร้าง ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยผลักดันหลายประการจากประเทศต้นทาง คือเงื่อนไขที่ท าให้
แรงงานข้ามชาติกลายเป็นคนชายขอบเริ่มต้นในประเทศของตนเอง เนื่องจากแรงงานข้ามชาติถูกกดขี่
จากโครงสร้างของการสร้างความเป็นรัฐชาติ ถูกผนวกความเป็นเชื้อชาติด้วยเส้นพรมแดน ในขณะที่
กลับถูกกีดกันในกระบวนการทางการเมือง ไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ขาดอ านาจในการต่อสู้
ต่อรอง อีกทั้งถูกจ ากัดการเข้าถึงทรัพยากร ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานไม่เอ้ืออ านวยในการด ารงชีวิต 
แรงงานข้ามชาติถูกกระท าให้เป็นคนชายขอบจากรัฐของตนเอง พวกเขาจึงเลือกอพยพเข้าสู่ประเทศ
ไทยเพ่ือแสวงหาโอกาสในการท างานแสวงหาโอกาสด ารงชีวิตที่ดีกว่า เมื่อพิจารณาลักษณะความเป็น
ชายขอบของแรงงานข้ามชาติในประเทศต้นทางนั้น สามารถจัดกลุ่มแรงงานข้ามชาติให้อยู่ในกลุ่มคน
ชายขอบที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ตามการจัดกลุ่มของ พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สาย
สุนทร (2551) 
 ในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติคือกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่ถูกกระท าให้เป็นคนชายขอบด้วย
เงื่อนไขที่ซับซ้อนส าคัญหลายประการ  



แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกับความเป็นชายขอบในชุมชนก่อสร้าง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

[396]  เบญจพร  โคกแปะ / พัชรินทร์  ลาภานันท์ 

  ประการแรก แรงงานข้ามชาติเป็นคนที่ด้อยโอกาสทางกฎหมาย เป็นกลุ่มคนชาย
ขอบของการพัฒนา รัฐก าหนดสถานะทางสังคม อาชีพ ลักษณะการท างาน โดยอนุญาตให้แรงงานข้าม
ชาติท างานในสองกลุ่มอาชีพ คือ กรรมกร และคนรับใช้ในบ้าน และต้องท างานในลักษณะการเป็น
ลูกจ้าง ห้ามเป็นเจ้าของกิจการ สะท้อนการถูกกระท าด้วยนโยบายรัฐ สร้างความเป็นอ่ืนให้เกิดขึ้นและ
รูปธรรมอย่างชัดเจน ส่งผลให้แรงงานข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพอ่ืนที่
เหมาะสมกับทักษะและความสามารถของตน ไม่สามารถเข้าถึงการได้รับต าแหน่งส าคัญและเป็น
สัญลักษณ์ทางเศรษฐกิจ กฎหมายท าให้แรงงานก่อสร้างข้ามชาติกลายเป็นคนชายขอบในสังคมไทย
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

ขณะเดียวกัน ไม่เพียงแต่นโยบายของรัฐเท่านั้นที่กระท าให้แรงงานข้ามชาติให้
กลายเป็นคนชายขอบ นโยบายของทางบริษัทที่เป็นนายจ้างของแรงงานก่อสร้างยังกระท าการกับ
แรงงานก่อสร้างกลายเป็นคนชายขอบมากข้ึน โดยการจ ากัดไม่ให้แรงงานก่อสร้างเข้าถึงทรัพยากร 
ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา อีกท้ังให้จัดสรรที่พักอาศัยที่ไม่เหมาะสมอาจ
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ความไม่ปลอดภัยในการห้องน้ าและที่อาบน้ า
ร่วมกับผู้อ่ืนและเพศตรงข้าม แรงงานก่อสร้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องกับทางบริษัท เนื่องจากพวกเขา
ขาดอ านาจการต่อรอง ขาดอ านาจในการก าหนดกฎระเบียบต่างๆ นโยบายดังกล่าวตอกย้ าสถานะ
พลเมืองชั้นสองและความเป็นชายขอบของกลุ่มอาชีพกรรมกรก่อสร้างหรือแรงงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะ
เป็นแรงงานไทยหรือแรงงานข้ามชาติ และเมื่อเป็นแรงงานก่อสร้างข้ามชาติแล้วนั้นการกระท าการให้
กลายเป็นคนชายขอบยิ่งเพ่ิมมากขึ้น  

ประการที่สอง แรงงานก่อสร้างข้ามชาติเป็นคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา พวก
เขาขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาในประเทศต้นทางหรือบางกลุ่มเข้าถึงการศึกษาในขั้นพ้ืนฐาน ซึ่ง
เป็นข้อจ ากัดของตัวแรงงานก่อสร้างข้ามชาติเอง และเมื่อเข้ามาท างานในประเทศไทยแรงงานก่อสร้าง
ข้ามชาติก็ไม่สามารถเข้าถึงระบบการศึกษาของไทย และนอกจากข้อจ ากัดเรื่องการศึกษาข้อจ ากัด
ส าคัญอีกประการ คือ ภาษา ในระยะแรกแรงงานก่อสร้างข้ามชาติไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยกับ
นายจ้างหรือกับคนอ่ืน ส่งผลให้แรงงานก่อสร้างข้ามชาติไม่สามารถเข้าถึงอาชีพ ลักษณะการท างานที่
ดีกว่า การท างานก่อสร้างจึงเป็นเสมือนทางเลือกสุดท้ายที่พวกเขาสามารถท าได้  
  ในการท างานแรงงานข้ามชาติยังต้องเผชิญกับงานที่หนัก สกปรก เสี่ยงอันตราย 
มากกว่าสิบชั่วโมงต่อวัน ลักษณะงานก่อสร้างก็เป็นหนึ่งสาเหตุที่ท าให้แรงงานก่อสร้างกลายเป็นคน
ชายขอบ ผ่านอาชีพแรงงาน ลักษณะงานที่หนักต้องเผชิญกับความสกปรก และเสี่ยงอันตรายอยู่
ตลอดเวลา แรงงานก่อสร้างต้องท างานมากกว่าสิบชั่วโมงต่อวัน การท างานทุกวันส่งผลให้แรงงานไม่มี



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [397] 

เวลาพักผ่อน พักผ่อนไม่เพียงพอ การท างานของแรงงานก่อสร้างเปรียบเสมือนเครื่องจักรในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่จะได้พักเมื่อช ารุดหรือมีระบบขัดข้อง เช่นเดียวกับแรงงานก่อสร้างจะมีโอกาสได้พัก 
เมื่อพวกเขาเจ็บป่วยหรือมีวันหยุดในวันส าคัญที่บริษัทบังคับหยุดตามกฎหมาย การท างานในลักษณะ
นี้คนไทยจ านวนมากจึงไม่อยากท าและเลือกที่จะมองว่าเป็นอาชีพที่ด้อยกว่าอาชีพอ่ืนๆ เป็นอาชีพที่ไม่
มีเกียรติ ความเป็นชายขอบของอาชีพแรงงานยังครอบคลุมไปถึงแรงงานไทยบางส่วนที่ยังคงประกอบ
อาชีพดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามแรงงานไทยยังคงได้รับการยอมรับในฐานะ “คนไทย” ในขณะที่แรงงาน
ข้ามชาติกลับถูกมองเป็นคนชายขอบ 
  ขณะเดียวกัน แม้ว่าแรงงานก่อสร้างข้ามชาติในชุมชนแห่งนี้จะการเข้าสู่กระบวนการ
ทางกฎหมายที่ถูกต้อง พวกเขาได้รับสิทธิในฐานะแรงงานเท่าเทียมกับแรงงานกลุ่มอ่ืนในประเทศไทย 
แต่กลับพบว่า แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของตนเอง การเข้าถึง
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ยังคงเป็นเรื่องที่ยากและซับซ้อนส าหรับตัวแรงงานก่อสร้างข้ามชาติ สะท้อนให้
เห็นภาพชัดเจนผ่านการเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข แรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่กล้าเข้าสู่ระบบ
บริการสาธารณสุขของไทย ด้วยข้อจ ากัดในการสื่อสารภาษาไทยของตัวแรงงานข้ามชาติ ปัญหาระบบ
บริการสุขภาพของไทยที่ล่าช้า การเลือกปฏิบัติของกลุ่มของเจ้าหน้าที่รัฐที่มองว่าแรงงานข้ามชาติเป็น
ภาระ เป็นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสกว่าคนไทย แรงงานข้ามชาติจึงเลือกที่จะใช้แพทย์พ้ืนบ้านตาม
วัฒนธรรมของตนและเลือกที่จะซื้อยามาทานเอง ซึ่งการกระท านี้ชี้ให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่รัฐมองแรงงาน
ก่อสร้างข้ามชาติเป็นคนอ่ืน แนวคิดพวกเขา - พวกเรายังคงปรากฏอย่างชัดเจน ส่งผลให้เกิดการเลือก
ปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  
  และ ประการที่สาม ผลสืบเนื่องมาจากความด้อยโอกาสทางกฎหมายและ
การศึกษาส่งผลให้เกิดความด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมตามมา  ในประเด็นสังคม 
ความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานกันกลุ่มอ่ืนๆ ถือเป็นหนึ่งภาพที่สะท้อนความเป็นคนชายขอบในสังคม
ของแรงงานอย่างชัดเจน แม้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเดียวกันเป็นไปในทิศทางที่ดี แต่ความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มกลับเป็นเพียงความสัมพันธ์ระดับผิวเผิน และความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานก่อสร้างข้าม
ชาติกับแรงงานไทยในชุมชนยังคงแฝงด้วยการดูถูก มองแรงงานข้ามชาติด้อยกว่าตนในเรื่องความ
สะอาด การดูแลตัวเอง ขณะเดียวกันคนไทยบางกลุ่มคงยังมองว่า แรงงานข้ามชาติเป็นพวกอ่ืนที่มา
อาศัย พวกเขาเข้ามาแย่งงานคนไทยเป็นแหล่งที่มาของโรคระบาด เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาตินั้น 
พวกเขาคือตัวปัญหา สะท้อนให้เห็นว่าแรงงานก่อสร้างข้ามชาติถูกกระท าให้กลายเป็นชายขอบผ่าน
แนวคิดเรื่องพวกเขา - พวกเขา แรงงานข้ามชาติกลายเป็นคนชายขอบซ้ าแล้วซ้ าเล่าซึ่งหากพิจารณา
อย่างลึกซึ้งนั้นจะพบว่า พวกเขาคือ “ปลายเหตุ” ไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหา 
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 ปัญหาความเป็นชายขอบของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติเป็นเสมือนวาทกรรมที่ถูกผลิตซ้ าผ่าน
กฎหมาย นโยบาย วิถีชีวิต อาชีพ ลักษณะการท างาน ที่แฝงไปด้วยอคติทางชาติพันธุ์ แม้ว่าแรงงาน
ก่อสร้างข้ามชาติกลุ่มนี้จะได้รับการยอมรับในทางกฎหมาย แต่ในเป็นความจริง สังคมไทยยังเบียดขับ
ให้แรงงานก่อสร้างขา้มชาติเหล่านี้กลายเป็นคนชายขอบ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ
“แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว กลุ่มตัวอย่างเป็นแรงงานข้ามชาติลาวที่เข้ามาท างานใน
ประเทศไทย จ าแนกเป็น “แรงงานเสรี” จ านวน 10 ราย และ “แรงงานทาส” จ านวน 10 ราย เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์มีโครงสร้าง ท าการเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดโดยใช้ค่าเฉลี่ยพร้อม
การตีความเพ่ือให้เข้าใจความหมาย ผลจากการศึกษาพบว่า “แรงงานทาส” มีอัตราการขูดรีดเฉลี่ยสูง
กว่า “แรงงานเสรี” ซึ่งเป็นลักษณะของ “การขูดรีดเกินปกติ” 
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Abstract 
 This research aimed to compare exploitation rate between free labor and slave 
labor of Lao migrant labor. Samples of this study comprising 10 free labor and 10 slave 
labor were Lao migrant labor working in Thailand. Structured interviews were employed 
for data collection. To compare exploitation rate, mean value as well as interpretation to 
acquire meaning and results were involved. Results indicated that slave labor had average 
exploitation rate higher than those of the free labor. This high exploitation was super 
exploitation. 
 
Keywords: Exploitation Rate, Lao Migrant Labor 
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บทน ำ 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีประวัติความเป็นมาของการอพยพย้าย
ถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติไปยังประเทศเพ่ือนบ้านโดยอาศัยพรมแดนที่มี
ความสลับซับซ้อนตามความยาวของลุ่มแม่น้ าโขง มีชาวลาวจ านวนมากข้ามมายังประเทศไทยเพ่ือ
แสวงหาโอกาสในการท างาน ในปีพ.ศ.2553 องค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน 
(International Organization for Migration, 2010: 30 - 31) คาดการณ์ว่ามีแรงงานลาวจ านวน 6,000 
ราย ข้ามประเทศจาก สปป.ลาว มายังประเทศไทยทุกวัน การข้ามพรมแดนที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในพ้ืนที่ที่
มีประชากรอาศัยอยู่ในลุ่มแม่น้ าโขงเป็นจ านวนมาก ท าให้การควบคุมการเดินทางเข้า - ออกระหว่าง
พรมแดนทั้งหมดเป็นเรื่องยาก มีการคาดการณ์จ านวนแรงงานอพยพจาก สปป.ลาว ที่ท างานใน
ประเทศไทยอยู่ในช่วงระหว่าง 100,000 ถึง 500,000 ราย (Howe & Sims, 2011: 333 - 355)  
 แรงงานข้ามชาติลาวที่เข้ามาหางานท าในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ยังขาด
ความรู้ทักษะในการท างาน และขาดอ านาจในการต่อรอง ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ ทั้งสภาพการจ้างงานและการท างานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย แม้ว่า
การตรวจสอบแรงงานจะได้ด าเนินการอย่างจริงจังและมีการลงโทษนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไป
เป็นจ านวนมากก็ตาม แต่ยังคงมีการลักลอบใช้แรงงานข้ามชาติที่เข้าประเทศนอกกฎหมายอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ และท าให้เกิดปัญหาส าคัญระดับประเทศขึ้นมา
หลายประการ อาทิ การละเมิดสิทธิมนุษยชน และการค้ามนุษย์ เป็นต้น (นิติภูมิ นวรัตน์ และคณะ, 
2554: 1) จากสถิติปี 2557 พบว่า มีแรงงานข้ามชาติที่ถูกบังคับใช้แรงงานจากขบวนการค้ามนุษย์ 
จ านวน 321 ราย โดยแรงงานข้ามชาติลาวมีจ านวนมากที่สุด 108 ราย รองลงมาคือ พม่า 83 ราย 
กัมพูชา 29 ราย (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์, 2557) 
ผู้เสียหายเหล่านี้มีลักษณะของ “แรงงานทาส” กล่าวคือ เป็นแรงงานไม่มีเสรีภาพที่จะเลือกงาน หรือ
อาจถูกหลอกลวงหรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท างาน หรืออยู่ในสภาพบังคับที่ต้องท างานโดยไม่
สมัครใจ ถูกบังคับให้ท างานด้วยวิธีการและความรุนแรงเสมือนมิใช่มนุษย์ ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพ ไม่
อาจด าเนินชีวิตของตนเองได้และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อ่ืน แตกต่างจาก “แรงงานเสรี” ซึ่ง
เป็นลักษณะของแรงงานที่มีเสรีภาพในการเลือกงาน สามารถตัดสินใจที่จะท างานนั้นด้วยตนเอง 
ปราศจากการขู่เข็ญ บังคับ หรือหลอกลวง โดยนายจ้างมีอ านาจควบคุมแรงงานภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมาย 
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 อัตราการขูดรีด (Rate of Exploitation) เป็นการค านวณหาอัตราการขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน
แรงงาน (surplus value) ภายใต้ระบบทุนนิยมของนักเศรษฐศาสตร์สายมาร์กซิสต์ เกิดจาก
ความสัมพันธ์ทางการผลิตในสังคมทุนนิยม (capitalist relations of production) ประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ระหว่าง “ทุน” และ “แรงงาน” (capital & labor) โดยแรงงานมีสถานะเป็นสินค้าชนิด
พิเศษ กล่าวคือ มีเพียงแต่ “พลังแรงงาน” เท่านั้นที่สามารถผลิตมูลค่าได้ แต่มูลค่าดังกล่าวนี้กลับถูก
แย่งยึดไปโดยนายทุนในรูปของมูลค่าส่วนเกิน เพ่ือน าไปใช้ในการสะสมทุน (capital accumulation) 
จึงท าให้ความขัดแย้งหลักในสังคมเป็นความขัดแย้งระหว่าง “ทุน” และ “แรงงาน” (Marx, 1979, อ้าง
ถึงใน สมศักดิ์ สามัคคีธรรม, 2552: 97) 
 จากความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเปรียบเทียบอัตราการ
ขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์
การขูดรีดมูลค่าส่วนเกินของแรงงานข้ามชาติที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทสังคมไทย โดยผลการวิจัยจะเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและความซับซ้อน
ของปัญหา อันเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาและพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้
แรงงานที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานรัฐและเอกชนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้าม
ชาติลาวในประเทศไทย 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ก าหนดขั้นตอนด าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้ให้ข้อมูลในกำรสัมภำษณ์ 
 ก าหนดผู้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Key - Informants) คือ แรงงานข้ามชาติลาวที่ย้ายถิ่น
เข้ามาท างานในประเทศไทย จ านวน 20 ราย ท าการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ าแนก
เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
  1.1 “แรงงำนเสรี” เป็นแรงงานที่ย้ายถิ่นเข้าท างานในประเทศไทย มีเสรีภาพในการ
เลือกงาน สามารถตัดสินใจที่จะท างานนั้นด้วยตนเอง จ านวน 10 ราย จ าแนกตามภาคการผลิตได้
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ภาคเกษตรกรรม จ านวน 6 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรพืชไร่ 3 ราย คนงาน
เลี้ยงปลา 2 ราย และเกษตรกรสวนผลไม้ 1 ราย กลุ่มที่ 2 ภาคบริการ จ านวน 3 ราย ประกอบด้วย 
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พนักงานเสิร์ฟ 2 ราย และแม่บ้าน 1 ราย และกลุ่มที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม เป็นพนักงานโรงงานผลิตน้ า
ดื่ม จ านวน 1 ราย 
  1.2 “แรงงำนทำส” เป็นแรงงานที่ถูกบังคับใช้แรงงานจากขบวนการค้ามนุษย์และ
ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐในสังกัดของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ านวน 10 ราย จ าแนกตามภาคการผลิตได้ออกเป็น 3 กลุ่ม 
คือ กลุ่มที่ 1 ภาคเกษตรกรรม จ านวน 6 ราย ประกอบไปด้วย เกษตรกรพืชไร่ 2 ราย เกษตรกรสวน
ผลไม้ 2 ราย แรงงานประมง 1 ราย และคนงานฟาร์มสุกร 1 ราย กลุ่มที่ 2 ภาคบริการ จ านวน 3 ราย 
ประกอบด้วย พนักงานเสิร์ฟ 2 ราย และพนักงานนวด 1 ราย และกลุ่มที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ 
แรงงานบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 ราย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือใช้ในการสัมภาษณ์แรงงาน
ข้ามชาติลาวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย โดยก าหนดประเด็นที่ใช้สัมภาษณ์ คือ ลักษณะและสภาพ
ของงานที่ท า จ านวนชั่วโมงการท างาน และอัตราค่าจ้างที่ได้รับ 
 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยท าการคัดเลือกและเตรียมกลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติหรือเกณฑ์ท่ีก าหนด
ไว้ เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึก แล้วจึงท าการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ เพ่ือด าเนินการสัมภาษณ์ 
 4. กำรตรวจสอบข้อมูล 
 การตรวจสอบข้อมูลในที่นี้ใช้การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (data triangulation) เป็นการ
พิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มาใน 3 ด้าน คือ ด้านเวลา สถานที่ และตัวบุคคล ว่าลักษณะข้อมูลมีความ
แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร  
 5.กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
  5.1 มูลค่ำส่วนเกินของแรงงำน ค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ (Gottheil, 1966: 33) 

s = L – v 
ก าหนดให ้ s  =  เวลาแรงงานสว่นเกิน (surplus value labor time) 

       L  =  เวลาวันท างาน (working day) 
       V  =  เวลาแรงงานจ าเป็น (necessary labor time) 
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  5.2 อัตรำกำรขูดรีด ค านวณโดยใช้สูตรดังนี้ (วิทยากร เชียงกูล, 2545: 205) 
100.. 

v

s
ER  

   ก าหนดให้  R.E.  =  อัตราการขูดรีด 
          S  =  เวลาแรงงานส่วนเกิน 
          V  =  เวลาแรงงานจ าเป็น 
  5.3 กำรเปรียบเทียบอัตรำกำรขูดรีด ได้แก่ เวลาวันท างาน เวลาแรงงานจ าเป็น 
เวลาแรงงานส่วนเกิน และอัตราการขูดรีด โดยใช้ค่าเฉลี่ยพร้อมการตีความเพ่ือให้เข้าใจความหมาย 
(meaning)  
 
ผลกำรศึกษำ 
 1. กำรค ำนวณมูลค่ำผลผลิตรำยชั่วโมง 
 สืบเนื่องจากการหาอัตราการขูดรีด (Rate of Exploitation: R.E.) ของคาร์ล มาร์กซ์ ที่ระบุไว้
ใน Das Kapital (ค.ศ.1867) ได้ค านวณมูลค่าผลผลิตที่เกิดขึ้นว่าเกิดจากผลรวมระหว่างทุนคงที่ 
(Constant capital: c) ทุนแปรผัน (Variable: v) และมูลค่าส่วนเกิน (Surplus value: s) โดยพิจารณา
จากภาคอุตสาหกรรมในโรงงานปั่นด้ายเมือง Manchester ซึ่งเป็นข้อมูลที่เจ้าของโรงงานให้แก่มาร์กซ์
โดยตรง โดยข้อมูลดังกล่าวเป็นลักษณะข้อมูลเชิงลึกจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อาทิ 
ปริมาณการผลิตด้ายฝ้ายจากเครื่องปั่นด้ายแต่ละเครื่อง อัตราการสูญเสียของฝ้าย อัตราการสึกหรอ
ของเครื่องปั่นด้าย ปริมาณน้ ามันเครื่องและถ่านหินที่ใช้กับเครื่องจักร รวมทั้งค่าจ้างแรงงานต่อสัปดาห์ 
เป็นต้น (คาร์ล มาร์กซ์, 2542: 214 - 216) จึงท าให้สามารถค านวณมูลค่าผลผลิตในรูปตัวเงินได้อย่าง
ชัดเจน อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากสภาพความเป็นจริง พบว่า แรงงานข้ามชาติลาวทั้ง “แรงงาน
ทาส” และ “แรงงานเสรี” ได้ย้ายถิ่นเข้ามาท างานในประเทศไทยอยู่เป็นจ านวนมากและมีความ
หลากหลายทางสาขาอาชีพ ทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ โดยมีลักษณะการท างานแบบ 
“แบ่งงานกันท า” (division of work) กล่าวคือ เป็นการแบ่งแยกงานกันท าตามความถนัดหรือตาม
ค าสั่งของนายจ้าง มีการแบ่งหน้าที่การผลิตอย่างชัดเจน จึงท าให้แรงงานข้ามชาติลาวที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ไม่อาจทราบถึงข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการผลิตในภาพรวม โดยเฉพาะ
ตัวเลขเกี่ยวกับทุนคงที่หรือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต นอกจากนี้อาชีพในภาคบริการเป็นงานที่วัด มูล
ค่าที่เป็นตัวเงินได้ค่อนข้างยากและไม่แน่นอน (เช่น เด็กเสิร์ฟในร้านอาหาร หรือพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เป็นต้น) ดังนั้นการค านวณมูลค่าผลผลิตของแรงงานตามสูตรของมาร์กซ์จึงกระท าได้ยาก 
ผู้วิจัยจึงได้ประยุกต์สูตรการค านวณโดยสมมติให้ค่าจ้างรายชั่วโมงมีค่าเท่ากับมูลค่าผลผลิตรายชั่วโมง
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ของแรงงาน ซึ่งมีฐานคิดมาจากการก าหนดค่าจ้างรายชั่วโมงของอาชีพภาคบริการในธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม เช่น พนักงานบริการลูกค้า พนักงานส่งอาหาร และพนักงานเสิร์ฟในร้านฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยน าข้อมูลค่าจ้างรายอาชีพปี 2558 ของกรมการจัดหางาน (ม.ป.ป.) มาเป็นฐาน
การค านวณ โดยผู้วิจัยได้น าข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุงเพ่ือค านวณหามูลค่าผลผลิตของแรงงานราย
ชั่วโมงปี 2560 เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพจริงในปัจจุบัน มีสูตรการค านวณดังต่อไปนี้ 
  เงินเดือนเฉลี่ยปี 59 = เงินเดือนเฉลี่ยปี 58+(เงินเดือนเฉลี่ยปี 58 x อัตราเงินเฟ้อปี 59) 
  เงินเดือนเฉลี่ยปี 60 = เงินเดือนเฉลี่ยปี 59+(เงินเดือนเฉลี่ยปี 59 x อัตราเงินเฟ้อปี 60 
  มูลค่าผลผลิตรายวัน  = เงินเดือนเฉลี่ยปี 60/26วัน3 
  มูลค่าผลผลิตรายชั่วโมง = มูลค่าผลผลิตรายวัน/8 ชั่วโมง4 
 จากการประยุกต์สูตรการค านวณข้างต้น จะน าไปใช้ในการค านวณมูลค่าผลผลิตของแรงงานเพ่ือ
เปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาวต่อไป 
 

2. ค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีพ 
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพ ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากรายงานผลการส ารวจ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นของแรงงานเพ่ือพัฒนาฝีมือปี 2560 ของกระทรวงแรงงาน มาเป็นฐานการค านวณ 
โดยข้อมูลดังกล่าวได้มาจากการสัมภาษณ์แรงงานไร้ฝีมือที่มีวุฒิการศึกษาไม่เกินชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
จากสถานประกอบการทั่วประเทศ จ านวน 26,000 ราย พบว่า ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นตามอัตภาพ มีค่า
เท่ากับ 272.70 บาทต่อคนต่อวัน (กระทรวงแรงงาน, 2560: 14) ผู้วิจัยได้น าตัวเลขดังกล่าวไปใช้ในการ
ค านวณมูลค่าส่วนเกินและอัตราการขูดรีดของแรงงานข้ามชาติลาวต่อไป 
 

3. มูลค่ำส่วนเกินและอัตรำกำรขูดรีด “แรงงำนทำส” ของแรงงำนข้ำมชำติลำว 
 การค านวณมูลค่าส่วนเกินและอัตราการขูดรีด “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว 
พิจารณาจากแรงงานชาวลาวที่ถูกบังคับใช้แรงงานและตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ จ านวน 10 ราย 
จ าแนกตามภาคการผลิตได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ภาคเกษตรกรรม จ านวน 6 ราย ประกอบไป
ด้วย เกษตรกรพืชไร่ 2 ราย เกษตรกรสวนผลไม้ 2 ราย แรงงานประมง 1 ราย และคนงานฟาร์มสุกร 1 
                                                           
3 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ก าหนดวันท างานต่อเดือนคือ 26 วัน และเวลาท างานวันละ 8 ช่ัวโมง 
4 หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตตามอัตภาพ ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึงปัจจัยสี่ ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่า
เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่อยู่อาศัย ค่าสาธารณปูโภค ค่ารักษาพยาบาลและยา (นอกเหนือจากประกันสังคมและสวัสดิการของ
สถานประกอบการ) ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่จ าเป็น เช่น สบู่ ยาสีฟัน ผ้าอนามัย ยาสระผม ครีมนวดผม แปง้ 
เป็นต้น 



การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส”ของแรงงานข้ามชาติลาว 

[2]  ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ / สุพจน์  สกุลแก้ว 

ราย กลุ่มที่ 2 ภาคบริการ จ านวน 3 ราย ประกอบไปด้วย พนักงานเสิร์ฟ 2 ราย และพนักงานนวด 
1 ราย และกลุ่มที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม ได้แก่ แรงงานบรรจุภัณฑ์ จ านวน 1 ราย โดยแสดงผลการ
ค านวณมูลค่าผลผลิตของแรงงานรายชั่วโมงในแต่ละอาชีพได้ดังตารางที่ 1 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [1] 

 
ตารางที่ 1 การค านวณมูลค่าผลผลิตแรงงานรายชั่วโมง “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว จ าแนกตามอาชีพ 
 

กรณี 
ศึกษำ 

อำชีพ 
ค่ำจ้ำง
เฉลี่ย 
ปี 58 

อัตรำเงิน
เฟ้อทั่วไป 

ปี 59 

ค่ำจ้ำงที่
เพ่ิมขึ้น 
ปี 59 

ค่ำจ้ำง
เฉลี่ย 
ปี 59 

อัตรำเงิน
เฟ้อทั่วไป 

ปี 60 

ค่ำจ้ำงที่
เพ่ิมขึ้น 
ปี 60 

ค่ำจ้ำง
เฉลี่ย 
ปี 60 

มูลค่ำ
ผลผลิต
รำยวัน 

มูลค่ำ
ผลผลิตรำย

ชั่วโมง 
1 คนงานฟาร์มสุกร 8,200 0.2% 16.40 8,216.40 0.6% 49.30 8,265.70 317.91 39.74 
2 เกษตรกรพืชไร ่ 7,800 0.2% 15.60 7,815.60 0.6% 46.89 7,862.49 302.40 37.80 
3 แรงงานประมง 7,800 0.2% 15.60 7,815.60 0.6% 46.89 7,862.49 302.40 37.80 
4 เกษตรกรพืชไร ่ 7,800 0.2% 15.60 7,815.60 0.6% 46.89 7,862.49 302.40 37.80 
5 แรงงานบรรจุภณัฑ ์ 8,055 0.2% 16.11 8,071.11 0.6% 48.43 8,119.54 312.29 39.04 
6 เกษตรกรสวนผลไม ้ 8,200 0.2% 16.40 8,216.40 0.6% 49.30 8,265.70 317.91 39.74 
7 เกษตรกรสวนผลไม ้ 8,200 0.2% 16.40 8,216.40 0.6% 49.30 8,265.70 317.91 39.74 
8 พนักงานเสิร์ฟ 8,579 0.2% 17.16 8,596.16 0.6% 51.58 8,647.74 332.61 41.58 
9 พนักงานนวด 9,600 0.2% 19.20 9,619.20 0.6% 57.72 9,676.92 372.19 46.52 
10 พนักงานเสิร์ฟ 8,579 0.2% 17.16 8,596.16 0.6% 51.58 8,647.74 332.61 41.58 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า อาชีพที่มีมูลค่าผลผลิตรายชั่วโมงมากท่ีสุด คือ พนักงานนวด สามารถสร้างผลผลิตมีมูลค่าเท่ากับ 46.52 บาท/ชม. 

รองลงมาคือ พนักงานเสิร์ฟ 41.58 บาท/ชม. คนงานฟาร์มสุกร 39.74 บาท/ชม. เกษตรกรสวนผลไม้ 39.74 บาท/ชม. แรงงานบรรจุภัณฑ์ 39.04 บาท/ชม. 
เกษตรกรพืชไร่ 37.80 บาท/ชม. และแรงงานประมง 37.80 บาท/ชม. ตามล าดับ 
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การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส”ของแรงงานข้ามชาติลาว 

[2]  ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ / สุพจน์  สกุลแก้ว 

 
ตารางที่ 2 การค านวณมูลค่าส่วนเกิน “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

กรณี 
ศึกษำ 

อำชีพ 
ภำคกำร

ผลิต 
มูลค่ำผลผลิต 

รำยชั่วโมง  C  
ค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็น 

 w  
เวลำแรงงำนจ ำเป็น 











C

w
v

 เวลำวันท ำงำน  L  เวลำแรงงำนส่วนเกิน 
 vLs   

1 คนงานฟาร์มสุกร เกษตร 39.74 บ. 272.70 บ. 6.86 ชม. 15 ชม. 8.14 ชม. 
2 เกษตรกรพืชไร่ เกษตร 37.80 บ. 272.70 บ. 7.21 ชม. 13 ชม. 5.79 ชม. 
3 แรงงานประมง เกษตร 37.80 บ. 272.70 บ. 7.21 ชม. 20 ชม. 12.79 ชม. 
4 เกษตรกรพืชไร่ เกษตร 37.80 บ. 272.70 บ.  7.21 ชม. 8 ชม. 0.79 ชม. 
5 แรงงานบรรจุภัณฑ์ อุตสาหกรรม 39.04 บ. 272.70 บ. 6.99 ชม. 17 ชม. 10.01 ชม. 
6 เกษตรกรสวนผลไม้ เกษตร 39.74 บ. 272.70 บ. 6.86 ชม. 17 ชม. 10.14 ชม. 
7 เกษตรกรสวนผลไม้ เกษตร 39.74 บ. 272.70 บ. 6.86 ชม. 17 ชม. 10.14 ชม. 
8 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 41.58 บ. 272.70 บ. 6.56 ชม. 10 ชม. 3.44 ชม. 
9 พนักงานนวด บริการ 46.52 บ. 272.70 บ. 5.86 ชม. 17 ชม. 11.14 ชม. 
10 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 41.58 บ. 272.70 บ. 6.56 ชม. 9 ชม. 2.44 ชม. 

 
 จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าส่วนเกินพบว่า “แรงงานทาส” กรณีศึกษาที่ 3 (แรงงานประมง) มีเวลาแรงงานส่วนเกินมากที่สุดเท่ากับ 
12.79 ชั่วโมง รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 9 (พนักงานนวด) 11.14 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 6 และ 7 (เกษตรกรสวนผลไม้) 10.14 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 5 
(แรงงานบรรจุภัณฑ์) 10.01 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 1 (คนงานฟาร์มสุกร) 8.14 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 2 (เกษตรกรพืชไร่) 5.79 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 8 (พนักงาน
เสิร์ฟ) 3.44 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 10 (พนักงานเสิร์ฟ) 2.44 ชั่วโมง และกรณีศึกษาที่ 4 (เกษตรกรพืชไร่) 0.79 ชั่วโมง ตามล าดับ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [3] 

 
ตารางที่ 3 การค านวณอัตราการขูดรีด “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาตลิาว 
 

กรณี 
ศึกษำ 

อำชีพ ภำคกำรผลิต เวลำแรงงำนจ ำเป็น  v  เวลำแรงงำนส่วนเกิน  s  
อัตรำกำรขูดรีด 









 100..

v

s
ER  

1 คนงานฟาร์มสุกร เกษตร 6.86 ชม. 8.14 ชม. (8.14/6.86) x 100 = 118.66% 
2 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตร 7.21 ชม. 5.79 ชม. (5.79/7.21) x 100 = 80.31% 
3 แรงงานประมง เกษตร 7.21 ชม. 12.79 ชม. (12.79/7.21) x 100 = 177.39% 
4 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตร 7.21 ชม. 0.79 ชม. (0.79/7.21) x 100 = 10.96% 
5 แรงงานบรรจุภณัฑ ์ อุตสาหกรรม 6.99 ชม. 10.01 ชม. (10.01/6.99) x 100 = 143.20% 
6 เกษตรกรสวนผลไม ้ เกษตร 6.86 ชม. 10.14 ชม. (10.14/6.86) x 100 = 147.81% 
7 เกษตรกรสวนผลไม ้ เกษตร 6.86 ชม. 10.14 ชม. (10.14/6.86) x 100 = 147.81% 
8 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 6.56 ชม. 3.44 ชม. (3.44/6.56) x 100 = 52.44% 
9 พนักงานนวด บริการ 5.86 ชม. 11.14 ชม. (11.14/5.86) x 100 = 190.10% 
10 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 6.56 ชม. 2.44 ชม. (2.44/6.56) x 100 = 37.20% 

 

 จากตารางที่ 3 เมื่อพิจารณาผลจากการค านวณอัตราการขูดรีด พบว่า “แรงงานทาส” กรณีศึกษาที่ 9 (พนักงานนวด) มีอัตราการขูดรีดสูงที่สุด 
คือ 190.10% รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 3 (แรงงานประมง) 177.39% กรณีศึกษาที่ 6 และ 7 (เกษตรกรสวนผลไม้) 147.81% กรณีศึกษาที่ 5 (แรงงาน
บรรจุภัณฑ์) 143.20% กรณีศึกษาที่ 1 (คนงานฟาร์มสุกร) 118.66% กรณีศึกษาที่ 2 (เกษตรกรพืชไร่) 80.31% กรณีศึกษาที่ 8 (พนักงานเสิร์ฟ) 52.44% 
กรณีศึกษาที่ 10 (พนักงานเสิร์ฟ) 37.20% และกรณีศึกษาที่ 4 (เกษตรกรพืชไร่) 10.96% ตามล าดับ
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [1] 

4. มูลค่ำส่วนเกินและอัตรำกำรขูดรีด “แรงงำนเสรี” ของแรงงำนข้ำมชำติลำว 
  การค านวณมูลค่าส่วนเกินและอัตราการขูดรีด “แรงงานเสรี” ของแรงงานข้ามชาติลาว ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างในส่วนนี้ให้มีความ
สอดคล้องกับกลุ่มตัวอย่าง “แรงงานทาส” มากที่สุด เพ่ือความสมเหตุสมผลในการเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่างกลุ่มแรงงานทั้งสอง โดยกลุ่ม
ตัวอย่าง “แรงงานเสรี” มีจ านวน 10 ราย จ าแนกตามภาคการผลิตได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ภาคเกษตรกรรม จ านวน 6 ราย แบ่งเป็นเกษตรกรพืช
ไร่ 3 ราย คนงานเลี้ยงปลา 2 ราย และเกษตรกรสวนผลไม้ 1 ราย กลุ่มที่ 2 ภาคบริการ จ านวน 3 ราย ประกอบไปด้วย พนักงานเสิร์ฟ 2 ราย และแม่บ้าน 
1 ราย และกลุ่มที่ 3 ภาคอุตสาหกรรม เป็นพนักงานโรงงานผลิตน้ าดื่ม จ านวน 1 ราย โดยแสดงผลการค านวณมูลค่าผลผลติของแรงงานรายชัว่โมงในแตล่ะ
อาชีพได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การค านวณมูลค่าผลผลิตแรงงานรายชั่วโมง “แรงงานเสรี” ของแรงงานข้ามชาติลาว จ าแนกตามอาชีพ 

อำชีพ 
กรณี 
ศึกษำ 

ค่ำจ้ำง
เฉลี่ย 
ปี 58 

อัตรำเงิน
เฟ้อทั่วไป

ปี 59 

ค่ำจ้ำงที่
เพ่ิมขึ้น 
ปี 59 

ค่ำจ้ำง
เฉลี่ย 
ปี 59 

อัตรำเงิน
เฟ้อทั่วไป 

ปี 60 

ค่ำจ้ำงที่
เพ่ิมขึ้น 
ปี 60 

ค่ำจ้ำง
เฉลี่ย 
ปี 60 

มูลค่ำ
ผลผลิต
รำยวัน 

มูลค่ำผลผลิต
รำยชั่วโมง 

พนักงานโรงงาน 1 8,055 0.2% 16.11 8,071.11 0.6% 48.43 8,119.54 312.29 39.04 
เกษตรกรสวนผลไม ้ 2 8,200 0.2% 16.40 8,216.40 0.6% 49.30 8,265.70 317.91 39.74 
คนงานเลี้ยงปลา 3 8,200 0.2% 16.40 7,815.60 0.6% 49.30 8,265.70 317.91 39.74 
คนงานเลี้ยงปลา 4 8,200 0.2% 16.40 7,815.60 0.6% 49.30 8,265.70 317.91 39.74 
เกษตรกรพืชไร ่ 5 7,800 0.2% 15.60 7,815.60 0.6% 46.89 7,862.49 302.40 37.80 
เกษตรกรพืชไร ่ 6 7,800 0.2% 15.60 7,815.60 0.6% 46.89 7,862.49 302.40 37.80 
เกษตรกรพืชไร ่ 7 7,800 0.2% 15.60 7,815.60 0.6% 46.89 7,862.49 302.40 37.80 
พนักงานเสิร์ฟ 8 8,579 0.2% 17.16 8,596.16 0.6% 51.58 8,647.74 332.61 41.58 
แม่บ้าน 9 9,600 0.2% 19.20 9,619.20 0.6% 57.72 9,676.92 372.19 46.52 
พนักงานเสิร์ฟ 10 8,579 0.2% 17.16 8,596.16 0.6% 51.58 8,647.74 332.61 41.58 
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การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส”ของแรงงานข้ามชาติลาว 

[2]  ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ / สุพจน์  สกุลแก้ว 

 จากตารางที่ 4 พบว่า อาชีพที่มีมูลค่าผลผลิตรายชั่วโมงมากที่สุด คือ แม่บ้าน สามารถสร้างผลผลิตมีมูลค่าเท่ากับ 46.52 บาท/ชม. รองลงมา
คือ พนักงานเสิร์ฟ 41.58 บาท/ชม. เกษตรกรสวนผลไม้ 39.74 บาท/ชม. คนงานเลี้ยงปลา 39.74 บาท/ชม. พนักงานโรงงาน 39.04 บาท/ชม. และ
เกษตรกรพืชไร่ 37.80 บาท/ชม. ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 5 การค านวณมูลค่าส่วนเกิน “แรงงานเสรี” ของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

กรณี 
ศึกษำ 

อำชีพ ภำคกำรผลิต 
มูลค่ำผลผลิต 

รำยชั่วโมง  C  
ค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็น 

 w  
เวลำแรงงำนจ ำเป็น 











C

w
v

 เวลำวันท ำงำน  L  
เวลำแรงงำน

ส่วนเกิน 
 vLs   

1 พนักงานโรงงาน อุตสาหกรรม 39.04 บ. 272.70 บ. 6.99 ชม. 9 ชม. 2.01 ชม. 
2 เกษตรกรสวนผลไม ้ เกษตรกรรม 39.74 บ. 272.70 บ. 6.86 ชม. 8 ชม. 1.14 ชม. 
3 คนงานเลี้ยงปลา เกษตรกรรม 39.74 บ. 272.70 บ. 6.86 ชม. 10 ชม. 3.14 ชม. 
4 คนงานเลี้ยงปลา เกษตรกรรม 39.74 บ. 272.70 บ. 6.86 ชม. 8 ชม. 1.14 ชม. 
5 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตรกรรม 37.80 บ. 272.70 บ. 7.21 ชม. 9 ชม. 1.79 ชม. 
6 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตรกรรม 37.80 บ. 272.70 บ. 7.21 ชม. 8 ชม. 0.79 ชม. 
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [3] 

 
ตารางที่ 5 การค านวณมูลค่าส่วนเกิน “แรงงานเสรี” ของแรงงานข้ามชาติลาว (ต่อ) 
 

กรณี 
ศึกษำ 

อำชีพ ภำคกำรผลิต 
มูลค่ำผลผลิต 

รำยชั่วโมง  C  
ค่ำใช้จ่ำยจ ำเป็น 

 w  
เวลำแรงงำนจ ำเป็น 











C

w
v

 เวลำวันท ำงำน  L  
เวลำแรงงำน

ส่วนเกิน 
 vLs   

7 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตรกรรม 37.80 บ. 272.70 บ. 7.21 ชม. 8 ชม. 0.79 ชม. 
8 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 41.58 บ. 272.70 บ. 6.56 ชม. 10 ชม. 3.44 ชม. 
9 แม่บ้าน บริการ 46.52 บ. 272.70 บ. 5.86 ชม. 12 ชม. 6.14 ชม. 
10 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 41.58 บ. 272.70 บ. 6.56 ชม. 8 ชม. 1.44 ชม. 

 
จากตารางที่ 5 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าส่วนเกิน พบว่า แรงงาน “เสรี” กรณีศึกษาที่ 9 (แม่บ้าน) มีเวลาแรงงานส่วนเกินมากที่สุดเท่ากับ 6.14 

ชั่วโมง รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 8 (พนักงานเสิร์ฟ) 3.44 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 3 (คนงานเลี้ยงปลา) 3.14 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 1 (พนักงานโรงงาน) 2.01 
ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 5 (เกษตรกรพืชไร่) 1.79 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 10 (พนักงานเสิร์ฟ) 1.44 ชั่วโมง กรณีศึกษาที่ 2 และ 4 (เกษตรกรสวนผลไม้ และ
คนงานเลี้ยงปลา) 1.14 ชั่วโมง และกรณีศึกษาที่ 6 และ 7 (เกษตรกรพืชไร่) 0.79 ชั่วโมง ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 

 

 

[415] 



การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส”ของแรงงานข้ามชาติลาว 

[4]  ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ / สุพจน์  สกุลแก้ว 

 
ตารางที่ 6 การค านวณอัตราการขูดรีด “แรงงานเสรี” ของแรงงานข้ามชาติลาว 
 

กรณี 
ศึกษำท่ี 

อำชีพ ภำคกำรผลิต 
เวลำแรงงำนจ ำเป็น  

 v  
เวลำแรงงำนส่วนเกิน  

 s  

อัตรำกำรขูดรีด 









 100..

v

s
ER  

1 พนักงานโรงงาน อุตสาหกรรม 6.99 ชม. 2.01 ชม. (2.01/6.99) x 100 = 28.76% 
2 เกษตรกรสวนผลไม ้ เกษตรกรรม 6.86 ชม. 1.14 ชม. (1.14/6.86) x 100 = 16.62% 
3 คนงานเลี้ยงปลา เกษตรกรรม 6.86 ชม. 3.14 ชม. (3.14/6.86) x 100 = 45.77% 
4 คนงานเลี้ยงปลา เกษตรกรรม 6.86 ชม. 1.14 ชม. (1.14/6.86) x 100 = 16.62% 
5 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตรกรรม 7.21 ชม. 1.79 ชม. (1.79/7.21) x 100 = 24.83% 
6 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตรกรรม 7.21 ชม. 0.79 ชม. (0.79/7.21) x 100 = 10.96% 
7 เกษตรกรพืชไร ่ เกษตรกรรม 7.21 ชม. 0.79 ชม. (0.79/7.21) x 100 = 10.96% 
8 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 6.56 ชม. 3.44 ชม. (3.44/6.56) x 100 = 52.44% 
9 แม่บ้าน บริการ 5.86 ชม. 6.14 ชม. (6.14/5.86) x 100 = 104.78% 
10 พนักงานเสิร์ฟ บริการ 6.56 ชม. 1.44 ชม. (1.44/6.56) x 100 = 21.95% 

 
จากตารางที่ 6 พบว่า “แรงงานเสรี” กรณีศึกษาที่ 9 (แม่บ้าน) มีอัตราการขูดรีดสูงที่สุด คือ 104.78% รองลงมาคือ กรณีศึกษาที่ 8 (พนักงาน

เสิร์ฟ) 52.44% กรณีศึกษาที่ 3 (คนงานเลี้ยงปลา) 45.77% กรณีศึกษาที่ 1 (พนักงานโรงงาน) 28.76% กรณีศึกษาที่ 5 (เกษตรกรพืชไร่) 24.83%
กรณีศึกษาที่ 10 (พนักงานเสิร์ฟ) 21.95% กรณีศึกษาที่ 2 (เกษตรกรสวนผลไม้) และกรณีศึกษาที่ 4 (คนงานเลี้ยงปลา) 16.62% และกรณีศึกษาที่ 6 และ 
7 (เกษตรกรพืชไร่) 10.96% ตามล าดับ 
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การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [417] 

5. เปรียบเทียบมูลค่ำส่วนเกินและอัตรำกำรขูดรีดระหว่ำง “แรงงำนเสรี” และ “แรงงำน
ทำส” ของแรงงำนข้ำมชำติลำว 
 ผลจากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบมูลค่าส่วนเกินและอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงาน
เสรี” และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว แสดงดังตารางที่ 44 
 
ตารางที่ 7 เปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานทาส” และ “แรงงานเสรี” ของแรงงานข้าม
ชาติลาว 

ประเด็น 
ประเภทแรงงำน 

ผลต่ำง 
“แรงงำนทำส” “แรงงำนเสรี” 

เวลาวันท างานเฉลีย่  L  14.30 9.00 5.30 
เวลาแรงงานจ าเป็นเฉลีย่  v  6.82 6.82 - 
เวลาแรงงานส่วนเกินเฉลีย่  s  7.48 2.18 5.30 
อัตราการขดูรีดเฉลีย่  ..ES  110.59 33.37 77.22 

 
จากตารางที่ 44 พบว่า “แรงงานทาส” มีเวลาวันท างานเฉลี่ย มากกว่า “แรงงานเสรี” เท่ากับ 

5.30 ชั่วโมง มีเวลาแรงงานส่วนเกินเฉลี่ย ที่ถูกโอนให้กับนายจ้างมากกว่าแรงงาน “เสรี” 5.30 ชั่วโมง 
ส่งผลให้ “แรงงานทาส” มีอัตราการขูดรีดเฉลี่ย สูงกว่า “แรงงานเสรี” ร้อยละ 77.22 ดังภาพที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส”ของแรงงานข้ามชาติลาว 

[418]  ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ / สุพจน์  สกุลแก้ว 

 

  

  

“แรงงำนเสรี” 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เวลำแรงงำนจ ำเป็น = 6.82 ชม. เวลำแรงงำน

ส่วนเกินทัว่ไป 
= 2.18 ชม. 

      

 

“แรงงำนทำส” 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
เวลำแรงงำนจ ำเป็น = 6.82 ชม. เวลำแรงงำน

ส่วนเกินทั่วไป  
= 2.18 ชม. 

    เวลำแรงงำนส่วนเกินพิเศษ = 5.30 ชม. 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 เปรียบเทียบเวลาแรงงานจ าเป็นและเวลาแรงงานส่วนเกินระหว่าง “แรงงานเสรี”  
และ “แรงงานทาส” ของแรงงานข้ามชาติลาว 

 

อภิปรำยผล 
 ผลการเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” ของแรงงาน
ข้ามชาติลาว พบว่า “แรงงานทาส” มีอัตราการขูดรีดเฉลี่ยสูงกว่า “แรงงานเสรี” และมีลักษณะ “การ
ขูดรีดเกินปกติ” (Super Exploitation) เป็นการขยายทฤษฎีมูลค่าส่วนเกิน (theory of surplus 
value) ของ Carl Marx จากเดิมที่กล่าวถึงเฉพาะ “มูลค่าส่วนเกิน” หรือ “เวลาแรงงานส่วนเกิน” ใน
ภาพรวม จากข้อค้นพบของการวิจัยในครั้งนี้ พบว่า “แรงงานทาส” ถูกขูดรีดมูลค่าส่วนเกินมากกว่า 
“แรงงานเสรี” เป็นผลมาจาก “นายจ้าง” ได้ใช้อ านาจที่เหนือกว่าผ่านกลไกการควบคุมเพ่ือบังคับให้ 
“แรงงานทาส” ท างานอย่างหนัก และมีเวลาวันท างานที่ยาวนาน โดย “แรงงานทาส” ไม่มีสิทธิ (no 
rights) ในการต่อต้านเพ่ือลดเวลาวันท างานลงได้ เนื่องจากถูกควบคุมและกดขี่จากนายจ้าง เพ่ือ
พยายามยึดแย่งมูลค่าส่วนเกินหรือขูดรีดจากแรงงานให้มากที่สุด ส่งผลให้เวลาแรงงานส่วนเกินของ 

เวลาวันท างาน (working day) = 9.00 ชม. 

เวลาวันท างาน (working day) = 14.30 ชม. 

เวลาแรงงานส่วนเกินพิเศษ 
(super surplus labor) time) 

เวลาแรงงานส่วนเกินทั่วไป 
(general surplus labor time) 

เวลาแรงงานจ าเป็น 
(necessary labor time) 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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“แรงงานทาส” มากกว่า “แรงงานเสรี” โดยเรียกผลต่างของเวลาแรงงานส่วนเกินนี้ว่า “เวลาแรงงาน
ส่วนเกินพิเศษ” (super surplus labor time) เป็นการขูดรีดจาก “แรงงานทาส” ที่มีมากกว่าแรงงาน
โดยทั่วไป 
 
สรุปผลกำรศึกษำ 
 ผลจากการเปรียบเทียบอัตราการขูดรีดระหว่าง “แรงงานเสรี” และ “แรงงานทาส” ของ
แรงงานข้ามชาติลาว พบว่า เวลาแรงงานสว่นเกินของ “แรงงานทาส” มากกว่า “แรงงานเสรี” โดยเรียก
ผลต่างของเวลาแรงงานส่วนเกินนี้ว่า “เวลาแรงงานส่วนเกินพิเศษ” (super surplus labor time) เป็น
ผลมาจาก “นายจ้าง” ได้ใช้อ านาจที่เหนือกว่าผ่านกลไกการควบคุมเพ่ือบังคับให้ “แรงงานทาส” 
ท างานอย่างหนัก และมีเวลาวันท างานที่ยาวนาน โดย “แรงงานทาส” ไม่มีสิทธิ (no rights) ในการ
ต่อต้านเพื่อลดเวลาวันท างานลงได้ เนื่องจาก “แรงงานทาส” เป็นแรงงานที่ไม่เป็นอิสระต่อตนเอง 
(Unfree Labor) มิได้เป็นเจ้าของพลังแรงงาน (Labor Power) ของตนเอง เนื่องจากถูกควบคุมและกด
ขี่จาก “นายจ้าง” เพ่ือพยายามยึดแย่งมูลค่าส่วนเกินหรือขูดรีดจากแรงงานให้มากที่สุด แตกต่างจาก 
“แรงงานเสรี” ที่มีเสรีภาพในการเลือกท างานในขอบเขตของการตัดสินใจที่จะท างานนั้นด้วยตนเอง 
ปราศจากการขู่เข็ญ บังคับ หรือหลอกลวง สามารถเลือกงานที่คิดว่าได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม หาก 
“แรงงานเสรี” มองว่า “นายจ้าง” พยายามยืดวันเวลาท างานออกไปมากเกินปกติวิสัย แรงงานเหล่านี้
จะใช้สิทธิ (take the rights) ในการต่อรองกับ “นายจ้าง” เพ่ือเรียกร้องช่วงเวลาวันท างานที่เหมาะสม 
เช่น เรียกร้องค่าตอบแทนล่วงเวลา การนัดหยุดงาน ประท้วง หรือลาออกจากงาน เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม “แรงงานเสรี” ยังคงถูกขูดรีดเวลาแรงงานส่วนเกินทั่วไป (general surplus labor time) จาก 
“นายจ้าง” อยู่บ้าง เพ่ือใช้ในการสะสมทุน (capital accumulation) ซึ่งเป็นไปตามวิถีการผลิตของ
ระบบทุนนิยม ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการขูดรีด “แรงงานทาส” เป็นลักษณะของการขยายมูลค่าส่วนเกิน
สัมบูรณ์ (Absolute surplus value) โดยการควบคุมหรือบังคับให้แรงงานปราศจากซึ่งเสรีภาพด้วย
การใช้ความรุนแรงหรือใช้อ านาจที่เหนือกว่าเพ่ือขูดรีดเชิงเศรษฐกิจ หรือเรียกว่า “การขูดรีดเกินปกติ”
 การขูดรีดเกินปกติ (Super Exploitation) เป็นการขูดรีดแรงงานที่ตกเป็น “แรงงานทาส” 
โดยใช้กลไกการควบคุมหรือใช้อ านาจที่เหนือกว่าเพ่ือบังคับให้ท างาน โดยแรงงานอาจถูกหลอกลวง
หรือถูกปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท างาน หรืออยู่ในสภาพบังคับที่ต้องท างานโดยไม่สมัครใจ ถูก
บังคับให้ท างานด้วยวิธีการและความรุนแรงเสมือนมิใช่มนุษย์ ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพโดยปราศจาก
เหตุผล ไม่อาจด าเนินชีวิตของตนเองได้และต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อ่ืน ผจญกับความเสี่ยงและ
อันตรายจากการท างานทั้งทางร่างกายและจิตใจ แรงงานเหล่านั้นถูกบังคับท างานโดยได้รับค่าจ้างใน
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[420]  ศุภกฤต  ปิติพัฒน์ / สุพจน์  สกุลแก้ว 

ระดับต่ ามากหรืออาจไม่ได้เลย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพให้อยู่รอดได้ ถือว่าเป็นการขูดรีดขั้นสูงสุด
จากก าลังกาย (physical strength) ของแรงงาน ท าให้แรงงานหมดสภาพและไม่สามารถท างานต่อไป
ได้ก่อนวัยอันควร ส่งผลต่อช่วงชีวิตในอนาคตที่ไม่สามารถท างานได้และปราศจากการได้รับสวัสดิการ
หรือเงินชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น 
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นบทความวิจัยเชิงคุณภาพ และเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในรายวิชา
โลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น ตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2555) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ทฤษฎีของนักทฤษฎีคนส าคัญที่ได้มีการบรรยายในรายวิชานั่น
คือ ทฤษฎีท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นของ อรชุน อัพพาดูรัย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจการ
เตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น
ในยุคโลกาภิวัตน์ และเพ่ือสังเคราะห์ภาพรวมการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ วิธีการเป็นการพรรณนา
วิเคราะห์ โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง เน้นที่การก าหนดนโยบาย
ของรัฐเป็นแนวทางในแผนปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ เก็บ
รวบรวมข้อมูลกระท าโดยการวิจัยเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 104 แห่ง จ านวน 104 คนเมื่อได้รับข้อมูลทั้งสองประเภทแล้ว จะท าการ
กลั่นกรองและจ าแนกข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการตีความวิเคราะห์และสังเคราะห์เชิง
ตรรกะ  

ผลการวิจัย คือ ภาพรวมการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบรูณ์
ต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ จะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

                                                           
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
3 อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
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[422] ธันยมัย  รังสิกรรพุม / พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์ / พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 

เพชรบูรณ์มีการเตรียมพร้อมต่อสภาวะท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในมิติทางเทคโนโลยี มิติทางสื่อมวลชนและ
ข่าวสารขอ้มูลเป็นส าคัญ แต่ยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของสภาวะท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นใน มิติทางชาติพันธ ุ์ 
มิติทางการเงิน และ มิติทางอุดมการณ์ มากเท่าที่ควร 
 
ค าส าคัญ: ภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น, การเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในอ าเภอเมือจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
Abstract 

This is a qualitative article and a part of a lecture in the subject ‘Globalization and 
Locality’ which is assigned in the Bachelor of Political Science (Political Science) curriculum 
of Petchabun Rajabhat University. This research tried to applied Arjun Appadurai’s theory 
of translocality which is the one of the most important theory in the subject of 
globalization into an actual research. Objectives of this research were to explore the 
Preparation of Muang Petchabun Local Administrative Organizations on translocality and 
to synthesize overall perspective of Muang Petchabun Local Administrative Organizations 
on translocality. Research methods were Descriptive Analysis, Documentary Analysis from 
Local Action Plans and In-Dept Interview from 104 key informants which were the 
representative of Muang Petchabun Local Administrative Organizations. Result of this 
research was; Muang Petchabun Local Administrative Organizations prompted on 
translocality phenomenon on the dimension of Technoscape and Mediascape while still 
had not awarded on the dimension of Etnoscape, Financescpe, and Ideoscape. Moreover, 
Muang Petchabun Local Administrative Organizations which have located in the urban 
area were more prompted on the translocality phenomenon more than the rural area. 
 
Keywords:  translocality, Petchabun Local Administrative Organizations’ action plan 
preparation 
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1. บทน า 
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคม

เดียวกันให้ส าเร็จภายในปี พ.ศ.2563 (ค.ศ.2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ.
2558 (ค.ศ.2015) เนื่องจากการแข่งขันรุนแรง เช่น อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของจีนและ
อินเดียสูงมากในช่วงที่ผ่านมา ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 14 ที่ชะอ า หัวหิน เมื่อวันที่ 1 
มีนาคม 2552 ผู้น าอาเซียนได้ลงนามรับรองปฏิญญาชะอ า หัวหิน ว่าด้วยแผนงานจัดตั้งประชาคม
อาเซียน (ค.ศ.2009 - 2015) เพ่ือขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนให้เป็นรูปธรรมชัดเจนมากยิ่งขึ้นในระดับ
นานาชาติภายในปี 2558 (สันติพจน์ กลับดี, 2558) ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอีกองค์กร
หนึ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกระบวนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน
อนาคต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและท าความเข้าใจ ในการรับมือกับสถานการณ์ทีก าลัง
เปลี่ยนแปลงภายในอาเซียน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคงภายในประเทศและอาเซียน ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและเศรษฐกิจ เพ่ือการรวมตัวไปในทิศทางเดียวกันของอาเซียนที่ก าลังจะเกิดขึ้น  

จีระ หงส์ลดารมภ์ (2557) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อม ประเด็นที่ต้องรู้เกี่ยวกับ อาเซียน 
คือการที่สินค้าและบริการที่ตกลงกันแล้ว จะไม่มีการกีดกัน ประเทศใดเก่งก็สามารถไปขายสินค้าหรือ
บริการในประเทศอ่ืนๆ ในกลุ่มอาเซียนได้โดยไม่มีภาษีศุลกากร แต่ขณะเดียวกันก็อาจเกิดการแข่งขัน
สูงจนธุรกิจบางอย่างจะหายไป การลงทุน ของประเทศใดมีความสามารถในการระดมทุนการเงิน
มากกว่าประเทศอ่ืน ก็เข้าไปลงทุนในประเทศเหล่านั้นได้ ยิ่งไปกว่านั้นยังเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนยา้ย
แรงงานข้ามประเทศอาเซียน ก็อาจจะมาท างานแข่งกับคนไทยได้ คนไทยก็อาจจะตกงานได้ หากไม่
พัฒนาทุนมนุษย์ ดังนั้นผู้น าท้องถิ่นต้องมีการปรับตัวเพ่ือเตรียมความพร้อม สิ่งแรกก็คือ เข้าใจ ศึกษา
ให้ถ่องแท้ ว่าโอกาสที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้าง อยู่ที่ว่าผู้น าจะฉกฉวยอย่างไร การปรับตัวที่ส าคัญที่สุด ก็คือ 
เรื่องทัศนคติ คือ ประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิม จะเป็นประเทศที่ต้องอยู่ร่วมกับประเทศอ่ืนๆ อีก รวม 
10 ประเทศ - ผู้น าท้องถิ่นไม่ใช่แค่ผู้น าของอ าเภอหรือต าบล ในประเทศไทยอีกต่อไป จะต้องเป็นผู้น า
ในชุมชนเดียว (One Community) คือ ชุมชนอาเซียน ดังนั้นต้องรักษาภูมิปัญญาและรากเหง้าหรือ
ความเป็นตัวตนของท้องถิ่นไทย เพราะถึงจะเป็นชุมชนอาเซียน แต่เราก็ต้องคงไว้ที่ภูมิปัญญาและ
รากเหง้าความเป็นตัวตนของท้องถิ่นไทย ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งในอนาคตก็จะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น หากมี
บริหารจัดการที่ดี ต้องพัฒนา “คนไทย” ให้ “สื่อสาร” ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนได้ ท้องถิ่นต้อง
พร้อมมากขึ้นในเรื่องภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน และยิ่งไปกว่านั้นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่
จะคุยแลกเปลี่ยนกับชาวอาเซียนด้วยกัน 



การเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อสภาวะโลกาภิวัตน์ท้องถ่ินข้ามท้องถ่ิน 

[424] ธันยมัย  รังสิกรรพุม / พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์ / พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 

ด้านการศึกษา ต้องสนับสนุนให้โรงเรียนภายใต้การดูแลของ อบจ./เทศบาล และอบต. สนใจ
การพัฒนาภาษาต่างประเทศ ทั้งอังกฤษ และ ภาษาอ่ืนๆ เพ่ือสร้างทุนมนุษย์ของประเทศไทยให้มี
ความสามารถเรื่องภาษาให้ได้โดยเร็วที่สุด การปรับตัวที่ส าคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ ความใฝ่รู้ สร้างให้
ท้องถิ่นเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดเวทีให้ชาวบ้านได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนกันไม่ใช่ผู้น าสั่งการให้
ท าตามสั่งอย่างเดียว ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ของท้องถิ่นก็ต้องมีความใฝ่รู้ด้วย และต้องมีเจ้าหน้าที่
ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวกับ “อาเซียน” เป็นพิเศษ อย่างเช่นรู้เขา รู้เรา ติดการสถานการณ์ เหตุการณ์ ที่
เกี่ยวเข้องกับอาเซียน การพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์หรือทุนมนุษย์ของข้าราชการท้องถิ่น 
รวมทั้งประชาชน เกษตรกร และธุรกิจในระดับชุมชน หรือ หลายๆ คนอาจเรียกว่า รากหญ้า ต้อง
บริหารความเสี่ยงให้เป็น โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุ
มีผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีคุณธรรม มีความรู้ รู้จริง อยู่กับความจริง อยู่ภายใต้ความสามารถที่จะจัดการได้ 

แผนปฏิบัติราชการหมายถึงแผนสี่ปี่ที่จัดท าโดยส่วนราชการซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการจะจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยนโยบาย
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประมาณการรายได้และรายจ่าย
และทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผนปฏิบัติราชการจะต้องเสนอต่อรัฐมนตรี ทั้งนี้หลังจากการปฏิรูป
ระบบราชการใน พ.ศ.2545 ได้น าแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ จึงได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการ
ล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่
ละข้ันตอน ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ส่วน
ราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วน
ราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด แผนปฏิบัติราชการที่เมื่อน าไป
ปฏิบัติแล้วเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้ส่วนราชการด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือ
ด าเนินการเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและ
ประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งหมายถึง การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุด
ของประเทศ โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐ 

จะเห็นได้ว่า การเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนนั้นส่งผลกระทบโดยตรงที่ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับตัว ซึ่งในการปฏิบัติราชการทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีการ
เตรียมพร้อม ซึ่งสามารถพิจารณาจากแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานนั้นๆ นั่นเอง ดังนั้นจากที่กล่าว
มาข้างต้นวัตถุประสงค์หลักของโครงการวิจัยครั้งนี้ คือ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [425] 

1. เพ่ือส ารวจการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อ
ปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ 

2. เพ่ือสังเคราะห์ภาพรวมการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบูรณ์ต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์  
 
2. วิธีการวิจัย  

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยใช้วิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ (descriptive research) โดยการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 
เน้นที่การก าหนดนโยบายของรัฐเป็นแนวทางในแผนปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ส าหรับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลกระท าโดยการวิจัยเอกสาร 
(documentary research) ซึ่งเป็นการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in depth interview)  

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 แห่ง จ านวน 19 คนเมื่อได้รับข้อมูลทั้ง
สองประเภทแล้ว จะท าการกลั่นกรองและจ าแนกข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เพ่ือท าการตีความ
วิเคราะห์และสังเคราะห์เชิงตรรกะ จากนั้นจึงมาเรียบเรียงและเสนอเป็นรายงานการวิจัยต่ อไป 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check - List) 
ประกอบด้วยข้อมูลต าแหน่ง และ สถานที่ปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2 เป็นสัมภาษณ์ 6 ข้อ ซึ่งออกแบบมาจาก
ทฤษฎีท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น ขอบเขตด้านเวลาในการวิจัยคือ ภาคการศึกษา 2/2559, 3/2559 และ 
2/2560 ขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
3. สรุปผลการศึกษา  

การปฏิรูประบบราชการใน พ.ศ.2545 ได้น าแนวคิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยส่วน
ราชการซึ่งสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ในแต่ละปีงบประมาณส่วนราชการจะจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์
ของงาน ประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้ โดยแผนปฏิบัติราชการจะต้อง
เสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ จึงได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการไว้เป็นการล่วงหน้าโดยมีรายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลาและ
งบประมาณท่ีจะต้องใช้ในการด าเนินการของแต่ละขั้นตอน ก าหนดเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
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ภารกิจ และตัวชี้วัดความส าเร็จของภารกิจ ส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ 
ก.พ.ร. ก าหนด แผนปฏิบัติราชการที่เมื่อน าไปปฏิบัติแล้วเกิดผลกระทบต่อประชาชน ให้ส่วนราชการ
ด าเนินการแก้ไขหรือบรรเทาผลกระทบนั้น หรือด าเนินการเปลี่ยนแผนปฏิบัติราชการให้เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและประโยชน์สุขของประชาชนซึ่งหมายถึง การปฏิบัติราชการที่
มีเป้าหมายเพ่ือให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคม
ส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการ
จากรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดินเป็นแผนสี่ปี ที่น านโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภามาพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ภายหลังจากการจัดท าแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ให้ส่วนราชการด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าแผนเป็น 2 ประเภท คือ แผนปฏิบัติราชการสี่ปีซึ่งเป็นแผนปฏิบัติ
ราชการที่ส่วนราชการ (กระทรวง/กรม) จัดท าให้สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน โดย
จัดท าเป็นแผนสี่ปี เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 
นโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประมาณการรายได้และ
รายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ โดยส่วนราชการจะต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการเสนอต่อ
รัฐมนตรีภายในหกสิบวันนับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศในราชกิจจานุเบกษา ส่วน
แผนปฏิบัติราชการแบบที่สอง คือ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการ 
(กระทรวง/กรม) จัดท า เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแผนที่ส่วนราชการจะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ โดย
ส่วนราชการจะจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีก่อนเสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
แผนปฏิบัติราชการประจ าปีจะระบุนโยบายการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอ่ืนที่จะต้องใช้เสนอต่อ
รัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการจะต้องเสนอให้รัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ จากนั้น
ส านักงบประมาณจะด าเนินการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการนั้น เพ่ือปฏิบัติงานให้
บรรลุผลส าเร็จในแต่ละภารกจิตามแผนปฏิบัติราชการ 

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญของทุกส่วนราชการ เพราะส่วน
ราชการที่มิได้เสนอแผนปฏิบัติราชการหรือแผนปฏิบัติราชการไม่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 
ส านักงบประมาณจะไม่จัดสรรงบประมาณส าหรับภารกิจนั้น เพ่ือให้ส่วนราชการด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เมื่อมีการก าหนดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามแผนปฏิบัติราชการ
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  [427] 

แล้ว จะไม่สามารถโอนงบประมาณจากภารกิจที่ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการไปด าเนินการอย่างอ่ืน
หรือน าไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้ก าหนดในแผนปฏิบัติราชการ เพราะจะท าให้ภารกิจไม่บรรลุเป้าหมาย 
การโอนงบประมาณจะกระท าได้เมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการปรับแผนปฏิบัติราชการ โดยการปรับ
แผนจะกระท าได้เมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นว่าภารกิจนั้นไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ต่อไปได้ หรือหมดความจ าเป็นหรือไม่เป็นประโยชน์ หรือหากด าเนินการต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเกิน
ความจ าเป็น หรือมีความจ าเป็นอย่างอ่ืนอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ปรับแผนปฏิบัติราชการแล้ว จะต้องด าเนินการ
แก้ไขแผนการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดคล้องกัน เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ทุกส่วนราชการจัดท า
รายงานแสดงผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อนายกรัฐมนตรีพ้น
จากต าแหน่ง ให้หัวหน้าส่วนราชการมีหน้าที่สรุปผลการปฏิบัติราชการและให้ข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรี
คนใหม่ ตามที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ สั่งการ ทั้งนี้ เพ่ือนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการ
พิจารณาก าหนด นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป (วรเดช จันทรศร , 2544) แผนปฏิบัติ
ราชการในระดับท้องในปัจจุบันยังต้องค านึงถึงสภาวะท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัตน์เอ้ืออ านวยแก่ 
กระแสชุมชนท้องถิ่น การเมืองภาคประชาชน ที่ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงรัฐบาลไปเสียทุกเรื่อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นตัวจักรส าคัญในกระบวนการสร้างส านึกชุมชนอย่างยิ่ง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นถือเป็นหน่วยทางการปกครองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ย่อมหลีกหนีไม่
พ้นที่จะต้องศึกษาท าความเขา้ใจผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท้องถิ่นของตน ยิ่งกับในสังคมไทยยุคที่ก้าว
สู่ประชาคมอาเซียน ย่อมส่งผลกระทบมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กลายเป็นที่พ่ึง เป็น
แหล่งข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นไทยไม่เกิดความเสียเปรียบในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียน  

รุ้งนภา ยรรยงเกษมสุข (2559) กล่าวว่า แม้ปัญหาของเศรษฐกิจทุนนิยม เทคโนโลยีการ
สื่อสาร และโลกาภิวัตน์ จะท าให้ผู้คนหันกลับมาสนใจท้องถิ่น และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
โลกาภิวัตน์ท าให้เกิดกระแสการโหยหาอดีต แต่ด้วยความไม่เข้าใจถึงที่มาและตัวตนที่แท้จริงของ
ท้องถิ่น บวกกับอิทธิพลของสื่อและการตลาดที่อยู่ในเมืองที่เสพสื่อ ในขณะที่คนที่อยู่ในท้องถิ่นก็ได้รับ
ผลกระทบจากโลกาภิวัตน์ แต่ด้วยความไม่รู้ว่าจะพ้นจากโลกาภิวัตน์และเศรษฐกิจแบบทุนนิยมได้
อย่างไร จึงปรับเอาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเข้าสู่ระบบตลาดและแปลงให้กลายเป็นสินค้า ซึ่งก่อนหน้า
นั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นจะต้องมีแผนการปฏิบัติราชการที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจุบันด้วยเช่นกัน  
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ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2555) กล่าวถึงการที่ท้องถิ่นต้องปรับตัว การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
นับเป็นโอกาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะของบประมาณเพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จาเป็นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ทางเศรษฐกิจ อย่างไร
ก็ดี ในภาพรวม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะในเขตเมืองมีความจ าเป็นจะต้องปรับตัวในด้าน
ต่างๆ ทั้งการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ ในการปรับบทบาทภารกิจ 
การพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอาเซียน 
การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบางพ้ืนที่ เช่น ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนหรือ
จังหวัดที่มีแรงงานต่างชาติ อาจจ าเป็นต้องมีฝ่ายหรือกองวิเทศสัมพันธ์เพ่ือให้สามารถปรับตัวและ
รับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนภายในท้องถิ่น เช่นการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ตลอดจนโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นต่อการผลิต เช่น ไฟฟ้า ประปา 

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจะเป็นต้องประสานขอความร่วมมือกับส่วนราชการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ทบทวนถึงบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการดูแลและช่วยเหลือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภายในท้องถิ่นรวมถึงวิสาหกิจชุมชน เช่น 
ทบทวนนโยบายและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมการลงทุนภายในท้องถิ่น 
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดแผนและมาตรการป้องกันและบรรเทาวิกฤติ
ทางด้านสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งทบทวนขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรมีแนวทางหรือนโยบายที่
ชัดเจนในเรื่องต่างๆ อาทิ การป้องกันโรคระบาดและการจัดการสาธารณสุขข้ันมูลฐาน การจัดการ
ศึกษาให้กับลูกหลาน การบริหารจัดการเรื่องแรงงานต่างชาติที่อพยพเข้ามาในประเทศไทย และการจัด
สวัสดิการให้แก่แรงงานอพยพผลกระทบ แนวทางการปรับตัว อาจต้องมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องการเฝ้า
ระวังปัญหาด้านอาชญากรรมมากขึ้น ในบางพ้ืนที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ าเป็น ต้องพัฒนา
ระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือนามาใช้ในยามจ าเป็น 
ในบางกรณี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของ
ชุมชนส าหรับแรงงานต่างชาติ จัดท าข้อมูลที่จ าเป็น สาหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 

โดยสรุปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องวางแผนบนความตระหนักว่า โลกาภิวัตน์ท าให้ความ
แตกต่างของอุดมการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจลดความส าคัญลง สิ่งที่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด คือ 
การลดความส าคัญของวัฒนธรรมรัฐชาติ แต่กลับเกิดส านึกท้องถิ่นนิยมย่อยต่างๆ ปรากฏรูปแบบ
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ชัดเจนมากขึ้นจนเกิดการยอมรับความคิดเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรม การขยายตัวของ
เศรษฐกิจการตลาดข้ามชาติมีผลในการลดบทบาทของรัฐชาติในการปกครองรูปแบบการบริหาร
ปกครองจึงต้องปรับเปลี่ยนจากการปกครองในระบบ “ผู้ปกครองผู้ใต้ปกครอง” มาเป็นระบบการ
บริหารจัดการโดยประชาชนบนพ้ืนฐานความแตกต่างของกลุ่มชนเนื่องจากความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและเมื่อสังคมสมัยใหม่ที่เป็นสังคมที่หลากหลาย ซับซ้อนและมีพลังพลวัต วิธีการบริหาร
จัดการก็จ าเป็นที่จะต้องหลากหลาย ซับซ้อนในรูปเครือข่ายและเชื่อมโยงหลายทิศทาง องค์กรสังคมที่
เกิดขึ้นจากหลายรูปแบบน่าจะเป็นกลุ่มองค์กรที่มีพลังเข้ามีบทบาทกระทบต่อการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรรัฐชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องตระหนักและ
เตรียมรับมือ 

กรอบทฤษฎีหนึ่งของส านักหลังอาณานิคม (postcolonialism) ที่มีอิทธิพลส าคัญในการศึกษา
รัฐศาสตร์ทั้งด้านการเมืองการปกครอง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในประเด็นโลกาภิวัตน์ คือ 
ทฤษฎีท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น (translocality) ของอรชุน อัพพาดูรัย โดยเขาเสนอว่า โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงส าคัญใน 5 มิติ ดังนี้ (Appadurai, 2000). 

1. มิติทางชาติพันธุ์ (etnoscapes) โลกาภิวัตน์ได้สร้างกระแสการไหลเวียนและ
เคลื่อนย้ายของผู้คนไปทั่วโลก เช่น นักท่องเที่ยว ผู้อพยพข้ามถิ่น ผู้ลี้ภัย แรงงาน ฯลฯ 

2. มิติทางเทคโนโลยี (technoscapes) โลกาภิวัตน์ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้าย
เครื่องจักร โรงงานสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งที่เป็นของบรรษัทข้ามชาติ บริษัทแห่งชาติและหน่วยงาน
ของรัฐบาล 

3. มิติทางการเงิน (finanscapes) โลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการไหลเวียนอย่างรวดเร็ว
ของเงินตราในตลาดการเงิน ตลาดหุ้น และการลงทุนข้ามชาติ 

4. มิติทางสื่อมวลชนและข่าวสารข้อมูล (mediascapes) โลกาภิวัตน์ท าให้เกิดการ
เดินทางของข้อมูล ข่าวสาร และภาพลักษณ์ผ่านสื่อมวลชนชนิดต่างๆ เช่น เครือข่ายโทรทัศน์ วิทยุ 
ภาพยนตร์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร ฯลฯ 

5. มิติทางอุดมการณ์ (ideoscapes) โลกาภิวัตน์สร้างกระแสความนิยมอย่าง
แพร่หลายของแนวคิดและอุดมการณ์ข้ามพรมแดนรัฐชาติ โดยเฉพาะแนวคิดและอุดมการณ์อันเป็น
ผลผลิตของการปฏิวัติภูมิปัญญาของตะวันตก เช่น ประชาธิปไตย เสรีภาพความเสมอภาค ความ
ยุติธรรม สวัสดิการสังคม สิทธิมนุษยชน สิทธิสตรี การอนุรักษ์สภาพแวดล้อม เป็นต้น 

จากขอบเขตด้านประชากรของการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยขอสรุปข้อมูลจากการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นตาราง ดังนี้ 
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[430] ธันยมัย  รังสิกรรพุม / พัชยา  เลือดชัยพฤกษ์ / พิสิษฐิกุล  แก้วงาม 

ตารางที่ 1 ความถี่ และร้อยละ อปท. ที่มีผู้ให้ข้อมูล จ าแนกตามเทศบาลเมือง เทศบาลต าบล และ อบต. 
 

อ าเภอ  
(อปท. ทัง้หมด) 

เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล อบต. 
อปท. ผู้ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ อปท. ผู้ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ อปท. ผู้ให้

ข้อมูล 
ร้อยละ 

เมืองเพชรบูรณ ์(n=17) 1 1 100.00 3 3 100.00 13 13 100.00 
ชนแดน (n=11) 0 0 - 4 2 50.00 7 4 57.14 
หล่มสัก (n=21) 1 1 100.00 1 1 100.00 19 17 89.47 
หล่มเก่า (n=10) 0 0 - 1 1 100.00 9 8 88.89 
วิเชียรบุรี (n=16) 1 1 100.00 1 1 100.00 14 8 22.22 
ศรีเทพ (n=8) 0 0 - 2 1 50.00 6 5 20.00 
หนองไผ ่(n=15) 0 0 - 5 5 100.00 10 8 80.00 
บึงสามพัน (n=10) 0 0 - 1 1 100.00 9 9 100.00 
น้ าหนาว (n=4) 0 0 - 0 0 - 4 2 50.00 
วังโป่ง (n=7) 0 0 - 2 2 100.00 5 5 100.00 
เขาค้อ (n=5) 0 0 - 1 1 100.00 4 4 100.00 

รวม 3 3 100.00 21 18 85.71 100 83 83.00 

 
จากตารางที่ 1 สรุปขอบเขตด้านประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในจังหวัดเพชรบูรณ์มีทั้งหมด 104 แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด 124 แห่ง จ านวนผู้ให้
ข้อมูลส าคัญคิดเป็นร้อยละ 83.87 ของจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย เมื่อส ารวจการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ด้วยกรอบทฤษฎีของอัพพาดู
รัย พบว่า ค าตอบจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญก็ไม่ได้ตรงตามทฤษฎีไปเสียทั้งหมด ซึ่งในการนี้เป็นหน้าที่ของ
คณะผู้วิจัยต้องอ่านตีความค าตอบอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งผลของการตีความค าให้สัมภาษณ์ คณะผู้วิจัยขอ
แสดงผลตามตารางดังนี้ 
 
ตารางที่ 2 ผลการส ารวจการเตรียมพร้อมต่อสภาวะท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นจาก 124 อปท. 
 

มิติทางชาติพันธ ์ มิติทางเทคโนโลย ี มิติทางการเงิน มิติทางสื่อฯ มิติทางอุดมการณ์ 

f p f p f p f p f p 
82 66.13 105 84.68 84 57.36 116 93.55 86 69.35 
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จากตารางพบว่าในภาพรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการ
เตรียมพร้อมต่อสภาวะท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในมิติทางสื่อมวลชนและข่าวสารข้อมูลมากที่สุด (ร้อยละ 
93.55) รองลงมาคือมิติทางเทคโนโลยี (ร้อยละ 84.68) มิติทางชาติพันธ์ (ร้อยละ 66.13) มิติทาง
อุดมการณ ์(ร้อยละ 69.35) และ มีการเตรียมพร้อมในมิติทางการเงินน้อยที่สุด (ร้อยละ 57.36) 

จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญมักเชื่อมโยงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เข้ากับการรับรู้
ข่าวสารของประชาชน โดยโครงการที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการที่เป็นรูปธรรมมักเป็นการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และแอพพลิเคชั่น คอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของภาครัฐสู่
ประชาชน อย่างไรก็ดีก็ยังคงมีการใช้เอกสารแผ่นพับ หรือระบบเสียงตามสาย รวมถึงการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่ปกครอง อาทิ ก านัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมด้วย สอดคล้องกับรุ้งนภา ยรรยง
เกษมสุข (2559) ที่ว่าแม้เศรษฐกิจทุนนิยม เทคโนโลยีการสื่อสาร และโลกาภิวัตน์ จะท าให้ผู้คนหัน
กลับมาสนใจท้องถิ่น และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน แต่ก็ท าให้เกิดกระแสการโหยหาอดีต 

ทว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างมิติทั้งสองด้านแรกกับมิติด้านการเงิน และ
อุดมการณ์ ซึ่งตามทฤษฎีของอัพพาดูรัยนั้น การเคลื่อนที่ของเงิน และการสร้างอุดมการณ์ความเชื่อ
เดียวกันจะแฝงมากับมิติทางเทคโนโลยีและสื่ออยู่เสมอ เหตุผลส่วนหนึ่งที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่เห็นความเชื่อมโยงนี้มีการให้เหตุผล อาทิ มองว่ามิติการเงิน
นั้นเป็นเรื่องของระบบเงินออนไลน์ หรือตลาดหุ้น ที่ยังไม่ส่งผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อประชาชนใน
พ้ืนที่ ส่วนมิติชาติพันธุ์นั้นจะพบว่าผู้ให้ข้อมูลส าคัญกล่าวถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์เห็นความส าคัญของมิตินี้จนบรรจุในแผนปฏิบัติราชการเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของตน จะปรากฏในเขตศูนย์กลางที่มีความเป็นเมือง รวมถึงมีความหนาแน่นและการ
เคลื่อนย้ายของผู้คนมากกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน สอดคล้องกับ ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ (2555) 
ที่กล่าวว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตเมืองอาจจ าเป็น ต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูล
เกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับราชการส่วนกลางเพ่ือน ามาใช้ในยามจ าเป็น ในบางกรณี องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอาจต้องร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนส าหรับแรงงาน
ต่างชาติ จัดท าข้อมูลที่จ าเป็น ส าหรับแรงงานต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอาเซียนอ่ืนๆ 

ดังนั้นเมื่อน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลมาสังเคราะห์ภาพรวมการเตรียมพร้อมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุค
โลกาภิวัตน์ จะพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีการเตรียมพร้อม
ต่อสภาวะท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในมิติทางเทคโนโลยี มิติทางสื่อมวลชนและข่าวสารข้อมูลเป็นส าคัญ แต่
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ยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของสภาวะท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นใน มิติทางชาติพันธุ์ มิติทางการเงิน และมิติ
ทางอุดมการณ์ มากเท่าที่ควร 

 
4. สรุปและเสนอแนะ 

ภาพรวมการเตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อ
ปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ จะพบว่า จากตารางพบว่าในภาพรวมองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์มีการเตรียมพร้อมต่อสภาวะท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในมิติทาง
สื่อมวลชนและข่าวสารข้อมูล รองลงมาคือมิติทางเทคโนโลยี ส่วน มิติทางชาติพันธุ์ มิติทางการเงิน 
และ มิติทางอุดมการณ์ มีจ านวนพอๆ กัน จากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอเมืองจังหวัด
เพชรบูรณ์ยังไม่ได้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์จึง
ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนนี้ผ่านการจัดอบรม หรือสัมมนาวิชาการ เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
เตรียมพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์ต่อปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่น
ในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้รวมถึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงปริมาณต่อปัจจัยของความเป็นเมืองที่ส่งผลต่อ
การระลึกถึงปรากฏการณ์ท้องถิ่นข้ามท้องถิ่นในยุคโลกาภิวัตน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือศึกษาเปรียบเทียบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ร่วมด้วย 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 จากการที่บทความนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลจนน ามาสู่ข้อสรุปอันเป็นผลสัมฤทธิ์จากการเรียน
การสอนในรายวิชาโลกาภิวัตน์กับท้องถิ่น ตามหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555) ซึ่งนักศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ที่ลงทะเบียนในรายวิชาดังกล่าวในภาค
การศึกษา 2/2559, 3/2559 และ 2/2560 มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลจากผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณนักศึกษาทุกท่านไว้ ณ ที่นี้  
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บทคัดย่อ  

บทความนี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการกลายเป็นชายขอบของผู้ที่ได้ชื่อว่า
โสเภณี ผู้ที่ขายบริการทางเพศ หรือผู้ที่อยู่ในสถานการณ์การค้ามนุษย์ด้านเพศ โดยมองผ่านมโนทัศน์
ของฟูโกต์ และเฟมินิสต์ เป็นกรอบหลักของการวิเคราะห์ ร่วมกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริง ของ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ท่ามกลางวัฒนธรรมกระแสหลัก โดยบทความนี้สังเคราะห์มาจากผลการวิจัย
โครงการกระบวนการเข้าสู่สถานการณ์การค้ามนุษย์ในนักศึกษา ซึ่งเก็บข้อมูลจากนักศึกษาที่ยอมรับ
ตนเองว่าเป็นผู้อยู่ในเครือข่ายของการขายบริการทางเพศ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย จ านวน 20 คน โดย
การใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งผลจากการสังเคราะห์ข้อมูล พบว่า การค้ามนุษย์เป็น
อาชญากรรมที่ส าคัญและเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงในมุมมองของวัฒนธรรมกระแสหลัก 
แต่กระบวนตอบโต้ต่อกระแสหลักเชื่อว่า การขายบริการทางเพศนั้นเป็นการปลดเปลื้องอิสรภาพทาง
ร่างกายและจิตใจให้กับตนเอง และเป็นวิถีทางเพศที่สามารถเลือกได้ รวมทั้งเป็นจุดเริ่มต้นที่จะมองการ
ขายบริการทางเพศ หรือการค้ามนุษย์ในฐานะเป็นผลผลิตของอ านาจความรู้ ไม่ใช่เป็นตัวตนทางเพศที่
แสวงหาเสรีภาพอย่างแท้จริง  
 
ค ำส ำคัญ: เพศวิถี, ขายบริการทางเพศ, การค้ามนุษย์  
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Abstract  
 This article reflected processes of turning marginal people to prostitutes, sex 
vendors or human trafficking accomplices. Foucault and feminism concepts were 
employed as a core analysis framework together with actual human trafficking among 
mainstream culture. Qualitative research methods were used for data collection. Human 
trafficking process data acquired from 20  students who accepted that they were related 
to human trafficking was analyzed as a result. 
 Findings found that human trafficking was a serious crime and also a severe 
human rights abuse in mainstream cultural perspective. On the contrary, an opposite 
group felt that prostitution was: 1) to release their own body and mind freedom, 2) their 
sexuality rights to select, and 3) a starting point making them to see prostitution was a 
product of knowledge power, not sexual identity that sought true freedom.   
 
Keywords: Sexuality, Prostitution, Human Trafficking 
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บทน ำ 
เป็นที่ยอมรับว่าปัญหาของการค้ามนุษย์เป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติที่ส าคัญใน

ระดับชาติและระดับสากล อีกทั้งยังถือว่าเป็นการละเมิด สิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง แม้ว่าในปัจจุบันจะ
พบว่าผู้ที่กระท าผิดหรืออาชญากรข้ามชาติได้เปลี่ยนแปลงวิธีการรูปแบบ ในการท าความผิด มีการใช้
หลักจิตวิทยา เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการล่อลวงบุคคลให้เข้าสู่ขบวนการค้ามนุษย์ ในหลากหลายวิธีการ 
ซึ่งส่งผลให้ผู้คนมากมายโดยเฉพาะเด็กและสตรีที่ถูกแสวงหาประโยชน์และถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
และได้รับความ เสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ ต้องสูญเสียโอกาสและอนาคต รวมถึงเกิดความ สูญเสีย
และเสียหายต่อบุคคล รอบข้าง ชุมชน และสังคม ไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ที่พบว่ายังคงมีความสุ่ม
เสี่ยงของสถานการณ์การค้ามนุษย์อย่างสูงเพราะยังคงมีสถานะเป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง โดยผู้เสียหายมีทั้งเด็ก ผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งเกิดขึ้นในรู ปแบบที่
ผู้เสียหายมีความสมัครใจอันเนื่องมาจาก ความต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดจาก
เครือข่ายธุรกิจผิดกฎหมายที่มีกระบวนการ ซับซ้อนมากขึ้นจน กลายเป็นอาชญากรรมข้ามชาติ ค าว่า
 “การค้ามนุษย์” (HUMAN TRAFFICKING) ถูกนิยามความหมายใน พิธีสารเพ่ือป้องกัน 
ปราบปราม และลงโทษ การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก (Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children) ไว้ว่า “การค้ามนุษย์” หมายถงึ 
การจัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดให้อยู่อาศัย หรือการรับไว้ซึ่ง บุคคล ด้วยวิธีการขู่เข็ญ หรือด้วย
การใช้ก าลัง หรือด้วยการบีบบังคับในรูปแบบอ่ืนใดด้วยการลักพาตัว ด้วยการฉ้อโกง ด้วยการ
หลอกลวง ด้วยการใช้อ านาจโดยมิชอบ หรือด้วยการใช้สถานะความเสี่ยงภัย จากการค้ามนุษย์โดยมิ 
ชอบ หรือมีการให้หรือรับเงินหรือผลประโยชน์เพ่ือให้ได้มาซึ่งความยินยอมของ บุคคลผู้มีอ านาจ
ควบคุมบุคคลอ่ืน เพ่ือความมุ่งประสงค์ในการแสวงประโยชน์การแสวงประโยชน์ อย่างน้อยที่สุดให้
รวมถึงการแสวงประโยชน์ จากการค้าประเวณีของบุคคลอ่ืนหรือการแสวงประโยชน์ ทางเพศในรูปแบบ
อ่ืน การบังคับใช้แรงงานหรือ บริการ การเอาคนลงเป็นทาสหรือการกระท าอ่ืนเสมือน การเอาคนลง
เป็นทาส การท าให้ตกอยู่ใต้บังคับ หรือ การตัดอวัยวะออกจากร่างกาย  (ส านักงาน เลขานุการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของ
มนุษย์, ออนไลน์, 2557)  
 แม้ว่าการค้ามนุษย์นั้นจะมีอยู่หลากหลายวิธีการตามความหมายที่ได้บัญญัติไว้ แต่บทความ
ฉบับนี้มุ่งศึกษา วิเคราะห์ปรากฏการณ์ของสถานการณ์การค้ามนุษย์ในรูปแบบของการขายบริการทาง
เพศ ในมิติทางสังคม วัฒนธรรม การสร้างความหมาย การถูกท าให้เป็นชายขอบ รวมทั้งการต่อต้าน ท้า
ทาย ผ่านมุมมองมโนทัศน์ของฟูโกต์ และเฟมินิสต์ ไม่เพียงแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงเท่านั้น 
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บทความฉบับนี้พยายามให้ความส าคัญกับมุมมองการค้ามนุษย์ด้านเพศที่เกิดขึ้นกับผู้ชาย และบุคคลที่
มีความหลากหลายทางเพศ ดังที่จะกล่าวต่อไป 
 
ควำมเป็นมำของกำรค้ำประเวณี  

จากบันทึกเก่าแก่ของเฮโรโดตุส (Herodous) บิดาแห่งประวัติศาสตร์ชาวกรีก เมื่อ ค.ศ.500 
ที่ได้กล่าวถึงพิธีกรรมความเชื่อทางศาสนาของชาวบาบิโลเนียน ในเรื่องราวของหญิงสาวบาบิโลเนียน
จะต้องมา ท าพิธีในโบสถ์โบสถ์อิซตาร์ (Ishtar) เพ่ือให้ชายมาเลือกผ่านการท าพิธีบูชาเจ้าแม่โมลิตา 
(Mylitta) โดยในพิธี นั้นฝ่ายชายสนใจหรือประสงค์จะเลือกสตรีคนใดก็จะโยนเงินเหรียญไปวางบนตัก
ของสตรีคนนั้น และตามมา ด้วยการมอบพรหมจรรย์ให้กับชายผูโ้ยนเหรียญ แต่เงินเหรียญที่ได้จากการ
ท าพิธีนั้นไม่ได้เป็นของหญิงสาว แต่เป็นกองทุนในการบ ารุงศาสนา (พล อิฏฐารมณ์, 2559) พิธีการ
มอบพรหมจรรย์แลกเงินนั้นเกิดขึ้นในหลาย วัฒนธรรม เช่น ในประเพณีชนเผ่าชาวก้อทางตอนเหนือ
ของประเทศไทยมีวัฒนธรรมการสอนมีเพศสัมพันธ์ โดยชนเผ่าจะมีการเลือกชายผู้หนึ่งให้มีหน้าที่สอน
หญิงสาวให้รู้จักความรู้สึกทางเพศ เรียกว่า คะจีราคะ โดย ชายผู้นั้นจะเป็นผู้เบิกพรหมจรรย์ของหญิง
สาวก่อนชายหนุ่มอ่ืนๆ ซึ่งชายคะจีราคะที่ชาวเผ่าก้อเลือกนี้ถือกัน ว่าเป็นตัวแทนของเทพเจ้ามิดสา ซึ่ง
ประกอบพิธีนี้ชาวก้อยอมรับนับถือว่าเป็นพิธีตามความเชื่อที่ตกทอดมาจาก บรรพบุรุษ  

จากพิธีกรรมของการเบิกพรหมจรรย์ตามความเชื่อ การประกอบพิธีกรรมตามศาสนา เป็น
ต้นเหตุปฐมบทของการมีเพศสัมพันธ์ผ่านการแลกเปลี่ยนกับทรัพย์ สิ่งของ วัตถุ และเงินตรา หลักฐาน
ที่ส าคัญ ของเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมเมื่อ 639 - 559 ก่อนคริสตกาล มีนักกฎหมายที่ส าคัญชื่อ 
โซลอน (Solon) ได้ตั้งส านักหญิงนครโสเภณีขึ้นเป็นแห่งแรกในโลกที่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีก โดยอยู่
ในความควบคุมดูแลของ ราชการ วัตถุประสงค์ของนครโสเภณีสร้างขึ้นเพ่ือป้องกันการลักลอบร่วม
ประเวณีให้น้อยลง โดยมีโซลอนตั้ง ตนเป็นเจ้าส านัก ควบคุมด าเนินการให้บรรดาหญิงโสเภณีเหล่านั้น
ประกอบอาชีพอย่างเป็นระบบ (บุญส่ง เผ่า ทรง, 2508) แต่ถึงอย่างไรก็ตามการตั้งนครโสเภณีนั้นไม่ได้
มีเฉพาะในวัฒนธรรมของยุโรป แต่ตามบันทึกของศาสนาพุทธ เชื่อว่าในสมัยพุทธกาลนั้น ประเทศ
อินเดียให้เกียรติหญิงโสเภณีว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในสังคม ชั้นสูง ทั้งนี้เพราะความเชื่อของสังคมในสมัย
นั้นรับรองว่าการค้าประเวณีเป็นอาชีพสุจริต ดังจะเห็นได้จาก หลักฐานในธรรมบทและชาดกหลาย
เรื่องที่เรียกชื่อหญิงเหล่านี้ไว้ต่างๆ กัน เช่น นางคนิกา หญิงงามเมือง โดยความแตกต่างของหญิงสาว
เหล่านี้จะมีการแบ่งตามคุณค่าของความงาม แต่ถึงอย่างไรก็ตามในยุคนั้น ถือว่าหญิงโสเภณีเหล่านีเ้ปน็
ที่ประดับประดานครให้สวยงาม (วศิน อินทสระ, 2549)  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [439] 

แม้ว่าในอดีตการเป็นโสเภณีนั้นจะได้รับการยกย่องและยอมรับในหลายวัฒนธรรม แต่เมื่อ 
คริสต์ศตวรรษที่ 16 ทั่วทวีปยุโรปนั้นได้เกิดปรากฏการณ์ของโรคระบาดที่เชื่อว่ามาจากการติดต่อทาง 
เพศสัมพันธ์จากหญิงโสเภณี ด้วยเหตุนี้เจ้าหน้าที่ปกครองบ้านเมืองจึงได้เริ่มกระบวนการของการ
ควบคุมการ ค้าประเวณีอย่างจริงจังเมื่อ ค.ศ.1530 - 1565 (พ.ศ.2073 - 2108) ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้
ได้จ ากัดการมีโสเภณี อย่างเปิดเผยและได้ออกกฎหมายห้ามการค้าประเวณี ผู้ใดฝ่าฝืนก็ถูกลงโทษ
อย่างรุนแรง เช่นในยุโรป ประเทศ เยอรมัน ในกรุงเบอร์ลินได้มีพระราชบัญญัติควบคุมการค้าประเวณี 
โดยก าหนดให้หญิงโสเภณีทุกคนไป รับการตรวจร่างกายทุกๆ 15 วัน ซึ่งนับว่าเป็นประเทศแรกๆที่มี
การบังคับใช้กฎหมายกับโสเภณีอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นเมื่อปี ค.ศ.1785 (พ.ศ.2328) รัฐบาลฝรั่งเศส 
ในกรุงปารีสได้บังคับใช้กฎหมาย โดยให้หญิง โสเภณีทุกคนจดทะเบียนเพ่ือให้มีสิทธิ์ที่จะท าการค้า
ประเวณีได้ตามกฎหมาย  

ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้นไม่มีหลักฐานการก าเนิดของโสเภณีท่ีแน่ชัด แต่เชื่อว่าถือก าเนิด
ขึ้นมาในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16 - 17 ในช่วงที่มีการติดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับ
ชาวตะวันตก หลักฐานส าคัญที่บ่งบอกก าเนิดโสเภณีในยุคนี้คือ ค าศัพท์ในสมัย สมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เรียกว่า รับจ้างท าช าเราแก่บุรุษ ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ใน ประมวลกฎหมายตรา 3 ดวง 
ในบทพระไอยการลักษณะผัวเมียได้มีการบัญญัติผู้ค้าประเวณีว่า หญิงนครโสเภณี ในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีสถานประกอบการเรียกว่า โรงหญิงนครโสเภณี ลักษณะ
โดยทั่วไปมีโคมสีเขียวตั้งข้างหน้า จึงเรียกกันว่า ส านักโคมเขียว แม้ว่าก่อนปี พ.ศ.2499 การค้า
ประเวณีไม่ถือว่า ผิดกฎหมาย แต่เมื่อเริ่มพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2503 ก าหนดว่า
การค้าประเวณีเป็นความผิดอย่างชัดเจน แต่ในสังคมยุคใหม่เริ่มแพร่หลายมากขึ้นในช่วงสงคราม
เวียดนาม โดยในช่วงนั้นการค้าประเวณีจะเป็นการลักลอบค้าประเวณี และปัจจุบันธุรกิจค้าประเวณีใน
ประเทศเริ่มมีโสเภณีให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ซึ่งสืบเนื่องมาจากการประกาศเลิกทาสใน พ.ศ.2448 โดยเหตุการณ์ส าคัญที่
ตามมาคือการพยายามดิ้นรณสร้างรายได้ด้วยตนเองของหญิงสาว และได้มีจ านวนของโสเภณีสยาม
เกิดขึ้นจ านวนมาก และจากนั้นก็ตามมาด้วยโรคระบาดที่เกิดขึ้นจากการติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ด้วย
เหตุนี้พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราพระราชบัญญัติป้องกันสัญจรโรค ร.ศ.127 ขึ้น เมื่อ
วันที่ 13 มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก 126 (พ.ศ.2452) จึงท าให้การจัดระเบียบกิจการโสเภณีครั้งแรกใน
สยามประเทศ  
 
 



เพศวิถีกับการค้ามนุษย์ 

[440]  ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์ / ศิริพงษ์  ทองจันทร์ 

เพศวิถีกับกำรค้ำมนุษย์  
การมองผ่านปรากฏการณ์ของการค้ามนุษย์ผ่านความเป็นเพศ จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ

มิติทางประวัติศาสตร์และความเป็นมาของโสเภณีที่เกิดขึ้นในหลายวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบัน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของชนเผ่าก้อ บันทึกเก่าแก่ของเฮโรโดตุส 
(Herodous) การเกิดขึ้นของนครโสเภณีในกรีก และเรื่องราวในสมัยพุทธกาล ท าให้เชื่อได้ว่าการค้า
มนุษย์เกิดขึ้นจากพัฒนาการของการเป็นโสเภณีตามมิติทางวัฒนธรรมและการเมือง นั่นคือแท้จริงแล้ว
เรื่องของการมีเพศสัมพันธ์และการค้ามนุษย์ ไม่ใช่กิจกรรมทางธรรมชาติ แต่เป็นปฏิบัติการเชิงอ านาจ
และความรู้ที่สังคมนามาควบคุมและจัดการระเบียบพฤติกรรมและความปรารถนาทางเพศ ในมุมมอง
เชิงแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (1978) เชื่อว่ากระบวนการทางสังคมที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศนั้น
มีเป้าหมายเพ่ือเข้ามาตรวจสอบและควบคุมมิติของเพศตั้งแต่ในพ้ืนที่ส่วนตัวไปจนถึงพ้ืนที่สาธารณะ 
โดยฟูโกต์ เชื่อว่า ชีวิตทางเพศไม่ว่าจะเป็นเพศทางกายภาพที่บอกได้ด้วยการแบ่งแยกโดยใช้อวัยวะ 
(Sex) และเพศสภาพ (Gender) และเพศวิถี (Sexuality) ของบุคคลไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแต่ทว่ามีการ
ซ้อนทับด้วยมิติของอ านาจที่เข้ามาแทรกแซงตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้มุมมองของเพศจึงไม่สามารถ
ปราศจากการกดทับเพศ (Sexual Repression) ดังจะเห็นได้จากการน าความรู้และวิทยาการที่ก้าวหนา้
แบบวิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบสังคมของเพศ วิทยาศาสตร์มีบทบาทในการ
ชี้น าถูกผิดของความเป็นเพศและเพศวิถี ผ่านกระบวนการใช้อ านาจและการเอ้ืออ านวยให้ทรงอิทธิพล
ด้วยอ านาจของรัฐ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นกลไกทางการเมืองเรื่องเพศ ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้อ านาจของกฎหมาย
มารองรับก็สามารถมีปฏิบัติการได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ซ่อนอยู่ในแทบทุกวัฒนธรรมทั่วโลก  

การมองผ่านปรากฏการณ์ของการค้ามนุษย์ทางเพศ ยังต้องให้ความส าคัญกับมิติวัฒนธรรม
ของศีลธรรมที่ถูกก าหนดขึ้นโดยสังคม ที่มองว่า การค้ามนุษย์ทางเพศ การเป็นโสเภณี นั้น เป็นความ
ตกต่ าของสังคมทั้งที่ในอดีตนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นการยอบรับได้ แต่เมื่อสมัยเปลี่ยนไปความหมายก็
เปลี่ยนตามไปโดยมีการเชื่อมโยงมุมมองของมิติทางศีลธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศมากขึ้น 
นอกจากสังคมยุโรปในยุควิคตอเรียนที่พยายามแบ่งแยกการมีเพศสัมพันธ์ที่ถูกและผิดแล้ว สังคมไทยก็
เช่นเดียวกัน นับตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) มีการตรา
กฎหมายส าคัญฉบับหนึ่งเรียกว่า พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายลักษณะผัวเมีย พุทธศักราช 
2473” สาระส าคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าว คือ เป็นกฎหมายฉบับแรกที่รับรองสถานะหญิงที่เป็น
ภรรยาด้วยทะเบียนสมรสและการหย่า แม้ว่า แนวคิดของการมีผัวเดียว เมียเดียวได้เข้ามาในสยาม
ประเทศตั้งแต่ปี 2410 (สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ, 2557) และตามมาด้วยค าถามที่มีต่อการด ารงอยู่ของ
วัฒนธรรมผัวเดียว หลายเมีย กับการสร้างสภาวะใหม่ของสยาม ที่ก่อให้เกิดปัญหาของความเป็นเพศ
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และความเป็นชาติ ที่ปัญหาอ่ืนๆ ที่ตามมา เช่นสถานะของผู้หญิง เมียน้อย ลูกนอกสมรส และค าถาม
ต่อค าว่า “ศีลธรรมทางเพศ” นั่นคือ การมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงอ่ืนที่มิใช่ภรรยาของตนเอง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับการขายบริการทางเพศ นั้นเป็นเรื่องที่ตกต่ าทางศีลธรรมผู้ที่มีความประพฤติแบบนี้ถูกมอง
ว่า “คนชั่ว” (หญิงชั่วหรือชายชั่ว) วัฒนธรรมไทยนั้นมีการแบ่งสีขาวด าและการนิยามชี้ถูกผิดของการมี
เพศสัมพันธ์ คือ เพศสัมพันธ์ที่ดีที่ถูกต้องเป็นของคู่สมรสและแต่งงานกันตามประเพณีแล้วเท่านั้น ส่วน
เพศสัมพันธ์อ่ืนที่นอกเหนือจากนี้ไม่ว่าจะเป็นการมีเพศสัมพันธ์กับคู่รักของตนแต่ยังไม่แต่งงานกัน 
หรือการซื้อบริการทางเพศจะถูกต าหนิว่าชั่วร้ายและเป็นบ่อเกิดของโรคติดต่อ โรคระบาด สมควรอย่าง
ยิ่งที่จะต้องได้รับการก าจัด และถูกจัดระเบียบอย่างเข้มงวด  

แต่ถึงอย่างไรก็ตาม การโจมตีการค้ามนุษย์ทางเพศ หรือการขายบริการทางเพศนั้นไม่ได้มี
เฉพาะอ านาจของวิทยาศาสตร์ อ านาจรัฐ และอ านาจที่มีในมิติสังคมและวัฒนธรรมเท่านั้น มุมมองของ
แนวคิดแบบเฟมินิสต์ (Feminist) โดยเฉพาะในกลุ่มของแนวคิดสุดโต่งนั้น เชื่อว่า การค้ามนุษย์ในเพศ
หญิงเป็นปรากฏการณ์ของกระบวนการการกลายเป็นชายขอบ (Marginalization) ของผู้หญิง ที่ถูก
ลดทอนคุณค่าเป็นเพียงวัตถุทางเพศ แนวคิดของเฟมินิสต์จึงพยายามปลดเปลื้องชุดของวาทกรรมนี้
โดยพยายามก าจัดโสเภณีและการขายบริการทางเพศให้หมดไปจากสังคม ทั้งนี้เพราะเฟมินิสต์เชื่อว่า 
การค้ามนุษย์ การขายบริการทางเพศ เป็นการเชิดชูอ านาจของผู้ชายที่รองรับระบบปิตาธิปไตย 
(Weitzer, 2005) แต่ทว่าในทิศทางตรงกันข้ามกลุ่มของความหลากหลายทางเพศ โดยเฉพาะกลุ่มของ
หญิงรักหญิง กลับมาความเชื่อว่า ผู้หญิงนั้นควรจะมีอิสระในการแสวงหาความสุขทางเพศโดยไม่ยึดติด
กับกรอบของวัฒนธรรมและอ านาจใดๆ ผู้หญิงสามารถมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงด้วยกันเองได้ หรือมี
อิสระที่จะนอนหรือมีสัมพันธ์ทางเพศกับใครก็ได้ ที่ตนเองรักและปรารถนาโดยไม่จาเป็นต้องติดกรอบ
ของสถาบันการแต่งงาน กลุ่มของหญิงรักหญิงให้มุมมองของการขายบริการทางเพศว่าธุรกิจทางเพศ
ไม่ได้มีมิติทางเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว แต่เป็นการปลดเปลื้องให้อิสรภาพกับผู้หญิงในการจัดการกับ
ร่างกายและความรู้สึกของตนเองโดยกระทั่งน ามาสู่การเคลื่อนไหวทางสังคมของการเรียกร้องให้มีการ
รับรองการขายบริการทางเพศที่ถูกกฎหมายในบางสังคมวัฒนธรรม  
 
ควำมหลำกหลำยของกำรเป็นโสเภณี  

การเป็นโสเภณีนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในกลุ่มของผู้หญิงเท่านั้น ยังพบว่าการขายบริการหรือ
แม้แต่การค้ามนุษย์ทางเพศเองนั้นเกิดขึ้นกับทุกเพศ ดังค าสัมภาษณ์ที่ได้จาก นายหนุ่ม (นามสมมติ) 
ชายหนุ่มอายุ 21 ปี และน้าฟ้า (นามสมมติ) คนข้ามเพศอายุ 23 ปี สะท้อนให้เห็นวงการของการขาย
บริการที่มีความหลากหลายและถูกให้ความหมายที่แตกต่างกัน 



เพศวิถีกับการค้ามนุษย์ 

[442]  ปิยลักษณ์  โพธิวรรณ์ / ศิริพงษ์  ทองจันทร์ 

 
“...สังกัดอยู่ที่ร้านอาหารตอนกลางคืน ร้านนี้จะเป็นที่รู้กันว่า ผู้ที่มาเที่ยวมาดื่มส่วน

ใหญ่นั้น เป็นเกย์ที่มีเงิน เขาจะมาซื้อบริการจากเรา โดยตอนแรกเรามีหน้าที่มานั่งดื่มเป็น
เพ่ือน กับลูกค้าเท่านั้น ส่วนเรื่องการบริการอย่างอ่ืนขึ้นอยู่กับการตกลงกัน ไม่มีราคาที่
แน่นอนตายตัว แต่พอมาปีนี้ทางร้านไม่ได้มีเพียงลูกค้าที่เป็นเกย์เท่านั้น ระยะหลังๆ มาจะมี
สาวใหญ่ สาวน้อยมาใช้บริการมากขึ้น แต่คนที่มาส่วนมากนั้นจะค่อนข้างมีฐานะดี และมี
ชื่อเสียงในสังคมแต่ส่วนมากเขาจะไม่เปิดเผยตัวเอง ยกเว้นแต่เป็นลูกค้าประจ า...ในส่วนของ
ผมนั้นให้ บริการมาแล้วทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ในส่วนของราคาก็ข้ึนอยู่กับความพอใจของทั้งคู่” 

สัมภาษณ์... นายหนุ่ม (นามสมมติ)  
 

“...ท างานในร้านเดียวกันกับพ่ีหนุ่มค่ะ แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรก เดิมเคยท างานไซต์ไลน์กบั
เพ่ือน ที่เป็นผู้หญิงค่ะ แต่ลูกค้าไม่ค่อยเลือกเรา คงเพราะเขารู้ว่าเราเป็นสาวประเภทสอง เคย
มีเหมือนกันที่ลูกค้าดูภาพเราแล้วนึกว่าเราเป็นผู้หญิง จึงเรียกเราไปให้บริการ แต่พอเจอหน้า
เรา เขาก็ปฏิเสธบางคนแม้ไม่ปฏิเสธ แต่ก็ให้ราคาน้อยกว่าที่ตกลงกันไว้ตอนแรก บางทีเราก็
นึกน้อยใจว่าแม้แต่คนขายบริการด้วยกันยังมีการแยกชนชั้นกัน ทั้งที่ก็ให้ความสุขได้
เหมือนกัน ...จากนั้นจึงตัดสินใจมาท างานที่ร้านอย่างน้อยลูกค้าก็เห็นเราก่อนที่จะตกลงกัน ก็
สบายใจขึ้นค่ะ และรู้สึกว่าได้รับความสุขมากขึ้นเพราะมีเพ่ือนที่ท างานเหมือนกันอยู่ด้วยกัน
และเข้าใจกันค่ะ... ” 

สัมภาษณ์... นา้ฟ้า (นามสมมติ)  
 

จากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ เป็นอีกบทที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายทางเพศของ
ผู้ที่เข้าสู่การขายบริการทางเพศ ในขณะที่นักแนวเฟมินิสต์นิยม ให้ความสนใจในเพศหญิงมากกว่าเพศ
อ่ืนๆ และมักจะถกเถียงถึงความตกต่ าและความไม่ยุติธรรมที่มีให้กับผู้หญิง แต่ในส่วนของผู้ชายนั้น
กลับไม่ได้รับความสนใจจากเฟมินิสต์ แต่ผลจากการศึกษาในมุมมองมโนทัศน์ของเควียร์ (Queer 
Study) นอกจากในวงการเควียร์ศึกษา สังคมมองปรากฏการณ์เกี่ยวกับโสเภณีชายด้วยความคิดแบบ 
“รักต่างเพศ” ซึ่งตีตราว่าผู้ชายขายบริการคือผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน และเป็นการขายเซ็กให้กับเกย์
เท่านั้น (นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, 2553) ความคิดการมองในลักษณะนี้เชื่อว่าปรากฏการณ์เริ่มต้นของการ
เป็นผู้ค้าบริการทางเพศในเพศชายนั้นเกิดมาจากวัฒนธรรมเกย์ หรือวัฒนธรรมของชายรักชาย แม้ว่าใน
ปัจจุบันข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นายหนุ่มนั้นจะเป็นหลักฐานส าคัญที่บอกว่า แม้การขายบริการ
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ทางเพศในชายจะเริ่มมาจากวัฒนธรรมเกย์ แต่ในปัจจุบันนั้นในวัฒนธรรมอ่ืนก็พบการขายบริการทาง
เพศชายเช่นเดียวกัน 
 ปรากฏการณ์ของการขายบริการทางเพศชายมักถูกท าให้เชื่อมโยงกับโสเภณีเด็กชาย หรือ 
ศัพท์ที่ได้ยินหนาหู เช่น “ตุ๋ยเด็ก” ดังจะเห็นจากข่าวสารตามจอทีวีหรือหน้าข่าวในหนังสือพิมพ์
บ่อยครั้ง นับตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมา การเริ่มมีกฎหมายคุ้มครองเด็ก สิทธิเด็ก ส่งผล
ให้สังคมเริ่มให้ความส าคัญกับปัญหาของเยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเยาวชนชาย ที่มักถูกเพ่งเล็งถึง
โอกาสที่จะกระท าผิดกฎหมายได้มากครั้งและบ่อยว่าเพศหญิง แนวความเชื่อจากสังคมกระแสหลักมอง
ว่า รัฐ จ าเป็นต้องให้ความคุ้มครองและจัดระเบียบด้วยการแทรกแซงมาตรการต่างๆ เพ่ือป้องกันภัยที่
จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเหล่านี้ เช่น การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน ศูนย์พิทักษ์และคุมครองสิทธิ
เด็ก รวมทั้งการออกพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก และมาตรการอ่ืนๆ อีกจ านวนมาก ทั้งนี้ไม่ว่าจะ
เป็นสถาบันกฎหมาย สถาบันสุขภาพจิต สถาบันการศึกษา ทั้งหมดเป็นกระบวนการใช้อ านาจของรัฐใน
การควบคุมมาตรการต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก รวมทั้งการนิยาม การขายบริการในเด็ก โดยมองว่าเด็ก
และเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์หรือการขายบริการทางเพศนั้น เป็นความตกต่ าของสังคม 
เป็นกลุ่มของบุคคลที่มีปัญหา ไม่ว่าจะมองผ่านอ านาจความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระบบชีววิทยา หรือ
เรื่องของพฤติกรรม ที่ถูกมองว่านี่คือ พฤติกรรมเบี่ยงเบน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นอ านาจของรัฐในการ
สร้างวาทกรรมให้กับเด็กและเยาวชนเพ่ือให้เกิดอ านาจที่ชอบธรรมในการจัดการ 

“...ส่วนใหญ่เด็กที่ขายบริการทางเพศ ทั้งหญิงและชายนั้น มักมาจากครอบครัวที่มี
ปัญหา หรือไม่ก็เกิดจากตัวเด็กเอง มีจ านวนมากที่ติดยาเสพติด และต้องการใช้เงิน หลงใหล
ในวัตถุ จนยอมขายตัวแลกกับเงิน ส่วนเงินที่ได้นั้นก็น าไปเที่ยวเตร่ หรือเล่นการพนัน ซื้อยา
เสพติด ... นับว่าเป็นปัญหาสังคมที่รุนแรง รัฐต้องเข้ามาจัดการให้เด็ดขาด อยากให้รัฐจัดการ
กับทั้งตัวเด็กที่มีปัญหาเหล่านี้ รวมทั้งพ่อ แม่ ผู้ปกครองก็ต้องโดนด้วย” 

สัมภาษณ์...เจ้าหน้าที่รัฐ 
 

การมองปรากฏการณ์การขายบริการที่เกิดในเด็กนั้นถูกสร้างวาทกรรมให้เชื่อมโยงกับยาเสพ
ติดและการพนัน การมองความผิดปกติที่เป็นปัญหา เป็นผลพวงจากการใช้อ านาจความรู้ของของ
จิตแพทย์และนักพฤติกรรมศาสตร์ การมองผ่านแนวคิดดังกล่าวท าให้เกิดการสร้างภาพลักษณ์ของเด็ก
ที่เกเร มีปัญหา มาจากครอบครัวที่แตกแยก อยู่ในกลุ่มอันธพาล ติดยา และขายบริการทางเพศ ภาพ
ตัวแทนเหล่านี้ถูกผลิตซ้ าอยู่ในแบบเรียน กิจกรรมทางการเรียน ข่าว ละคร รวมทั้งในสื่อกระแสหลัก ที่
เรียกร้องให้เกิดการจัดการโดยภาครัฐกระทั่งเกิดแนวคิดของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การเข้า
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ค่ายปรับพฤติกรรมของส านักงานคุมประพฤติ การอบรมบ่มนิสัยในสถานสงเคราะห์ สถานพินิจเด็ก
และเยาวชน โดยการให้ฝึกวิชาชีพและเรียนหนังสือเพ่ือที่จะไปทางานอย่างอ่ืนที่สุจริตและห่างไกลจาก
วงจรที่รัฐมองว่าเป็นวงจรอุบาทว์  

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วกระบวนการเบียดขับให้ต้องตกอยู่ในสภาพของคนชายขอบของ
การค้ามนุษย์ และการขายบริการทางเพศที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง ผู้ชาย และในเด็กแล้ว ยังพบว่าบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ เช่น สตรีข้ามเพศ หรือผู้หญิงข้ามเพศ กลับเป็นกลุ่มที่ถูกจัดให้อยู่ในสภาวะ
ต่ าสุด ไม่ว่าจะจากสายตาของสังคมกระแสหลัก หรือจากกลุ่มผู้ขายบริการด้วยกัน ดังค าสัมภาษณ์ของ 
เชอรี่ (นามสมมุติ) สตรีข้ามเพศ วัย 25 ปี 

“...มาท างานที่ร้านนี้ก็มีคนขายบริการทุกเพศ ทุกวัยค่ะ แต่ในการดูแลหรือโอกาสใน
การท างานไม่เท่ากัน แม้แต่เพ่ือนที่เคยไปท างานในต่างประเทศ เขาก็ถูกหลอกให้ไปขาย
บริการเหมือนกัน แต่เท่าที่เพ่ือนเล่าให้ฟังว่า ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือให้รอดออกมา 
เขาให้ความส าคัญกับผู้หญิง หรือเด็กมากกว่า ส่วนเรานั้นแม้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือแต่ก็ไม่
มีการเยียวยาใดๆ เลยค่ะ แตกต่างจากผู้หญิงมากๆ” 

สัมภาษณ์...เชอรี่ (นามสมมุติ) 
 

จากข้อมูลที่ได้จากเชอรี่ สะท้อนนโยบายของรัฐที่มองไม่เห็นปัญหาของการขายบริการหรือ
การค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นกับกลุ่มของสตรีข้ามเพศ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมความคิดของ
สังคมกระแสหลักของรักต่างเพศ (Heterosexual) แม้ว่ากลุ่มของสตรีข้ามเพศจะมีความพยายามที่จะ
ปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและจริตในตัวเองให้เป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ส่งผลถึงอัตลักษณ์ที่ไม่ชัดเจนของคนข้ามเพศ ดังนั้นหากจะน ามโนทัศน์ของอัตลักษณ์มาเป็นกรอบใน
การท าความเข้าใจต่อสตรีข้ามเพศที่ขายบริการ พบว่า กลุ่มของสตรีข้ามเพศที่ขายบริการเป็นความ
พยายามอ้างอิงโอกาสในการขายบริการบนความเป็นเพศหญิง ซึ่งเท่ากับเป็นการตอกย้ าความไม่ชัดเจน
ในอัตลักษณ์ของตน จึงถูกสังคมส่วนใหญ่มองว่าเป็นกลุ่มคนที่ขาดตกบกพร่อง กระทั่งถูกมองเชิงลบ 
ทั้งในเรื่องของเพศสภาพ และเพศวิถี ด้วยเหตุนี้การเป็นสตรีข้ามเพศที่มาขายบริการจึงเป็นเรื่องที่อยู่
นอกการนิยามจากสังคมกระแสหลัก แตกต่างจากการมีโสเภณีหญิงที่ถูกมองว่าเป็นการตอกย้ า
อุดมการณ์ของชายเป็นใหญ่ และโสเภณีชาย ที่ตอกย้ าการก่อเกิดจากวัฒนธรรมของเกย์ 
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สรุป 
เรื่องของเพศวิถีและการขายบริการทางเพศนั้นเป็นเรื่องที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้จากการมอง

ผ่านแนวคิดใดแนวคิดหนึ่งได้ เพราะมีความแตกต่างกันไปตามกรอบแห่งมโนทัศน์และวัฒนธรรมที่
หลากหลายออกไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามเรื่องของเพศในแทบทุกมิตินั้น ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่มีตาม
ธรรมชาติ แต่ถูกตีตราและสร้างวาทกรรมจากอ านาจของความรู้ระบบเหตุผลแบบวิทยาศาสตร์ ซึ่งฟูโกต์
ชี้ให้เห็นว่าความรู้วิทยาศาสตร์ในคริสต์ศตวรรษที่ 19 ท าให้เรื่องของเพศกลายเป็นเรื่องทางศีลธรรม 
ผ่านการจ าแนกออกเป็นอารมณ์ทางเพศและวิถีทางเพศที่ถูกต้องตามธรรมชาติ คือชายคู่กับหญิง และ
วิถีทางเพศที่ผิดธรรมชาติหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนที่แตกต่างจากในแบบแรก นอกจากแบ่งโดยการใช้
วิถีทางเพศแล้ว มิติทับซ้อนของการแบ่งการมีเพศสัมพันธ์ยังถูกแบ่งซ้อนไปอีก ที่นอกเหนือเพศที่ถูก
ปกติตามธรรมชาติแล้ว ภายใต้การมีเพศสัมพันธ์ต้องวางอยู่บนมิติทางศีลธรรมด้วย นั่นคือ จะต้องมี
ความสัมพันธ์ภายใต้สถาบันการแต่งานของกฎหมายแบบผัวเดียวเมียเดียว ที่นอกเหนือไปจากนี้ถือว่า
เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรม และถูกสร้างวาทกรรมตีตราไปในรูปแบบต่างๆของแต่ละวัฒนธรรมที่ไม่
เหมือนกัน ดังนั้นการมีการค้ามนุษย์ หรือการขายบริการทางเพศในสังคมจึงเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือ
การยอมรับได้ แม้ว่าจะเคยยอมรับได้ในอดีตก็ตาม การสร้างวาทกรรมของโรคติดต่อและโรคระบาดที่
เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นั้น มาจากการร่วมรักกับคนอ่ืนที่ไม่ใช่คู่สมรส ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบริการ
หรือจากการเต็มใจของทั้งคู่ ยังตกอยู่ภายใต้การใช้อ านาจน าของวิทยาศาสตร์การแพทย์มาเป็น
เครื่องมือที่ชอบธรรมในการจัดการ แต่ถึงอย่างไรก็ตามมุมมองที่มีต่อการค้ามนุษย์และการขายบริการ
ทางเพศนั้นถูกท้าทายโดยกลุ่มนักคิดทั้งจากเฟมินิสต์และจากมุมมองของฟูโกต์ ที่มองว่าการขาย
บริการนั้นไม่ใช่ท าเพ่ือแลกกับเงินหรือวัตถุ แต่เป็นการแสวงหาความสุขและเป็นการปลดปล่อยตนเอง
ออกจากการควบคุมจากอ านาจต่างๆ เป็นการท้าทายมาตรฐานทางศีลธรรมของสังคมกระแสหลัก
นั่นเอง 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูก
กระท ารุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับบริการจากบ้านพักเด็กและครอบครัว และส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการวิเคราะห์
ตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
รวมจ านวน 5 คน โดยผลการศึกษาพบอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ไม่รู้และไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งเป็นหนึ่ง
ปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคท าให้ผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้
อย่างรวดเร็ว  
 2) คนในสังคมมีทัศนคติเชื่อว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลภายนอกไม่ควรเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว ท าให้ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ 
 3) ผู้ประสบปัญหา ไม่กล้าบอกเล่าเรื่องราวการถูกท าร้ายให้บุคคลภายนอกรับรู้ การพ่ึงพา
สามีในทางเศรษฐกิจท าให้ผู้หญิงไม่พร้อมที่จะเดินออกจากปัญหาความรุนแรงนั้น  
 4) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีขั้นตอนการยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือยืดเวลาในการ
ด าเนินการที่เป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 5) จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ส่งผลท าให้ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 
ค าส าคัญ: ความรุนแรงในครอบครัว อุปสรรคการเข้าถึง ผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว  
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Abstract 
 This qualitative research aimed to investigate inaccessible obstacles in assisting 
domestic violent victims who had requested assistance from Phetchabun Children and 
Family Shelter and also Phetchabun Social Development and Human Security Provincial 
Office. Analyzing data from document and related literature involving in-depth interview 
with five officers from Phetchabun Children and Family Shelter and also Phetchabun 
Social Development and Human Security Provincial Office were used to acquire effective 
data. Results indicated that there were five inaccessible obstacles in assisting domestic 
violent victims. 
 1) Internal department and its officers did not comprehend their roles, so they 
could not access assistance to domestic violent victims. 
 2) The outsiders believed that a domestic affair was private and inappropriate to 
intervene. 
 3) Victims were worried to tell the outsiders about an assault. Besides, their 
reliance on economic assistance from their husbands made them unready to step out of 
the domestic violent trouble. 
 4) Processes of filing a petition to the court according to The Child Protection Act, 
B.E. 2546 (2003) for implementation delay burdened the officers. 
 5) A deficiency of officers affected effectiveness of assistance processes. 
 
Keywords: Domestic Violence, Inaccessible Obstacles, Domestic Violent Victims 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [449] 

บทน า 
 หากกล่าวถึง สถาบันทางสังคมสถาบันแรกซึ่งมีความส าคัญกับมนุษย์ ทั้งการให้ความรักความ
อบอุ่น การดูแลและอบรมสั่งสอนให้เติบโตเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมคงหนีไม่พ้น “สถาบันครอบครัว” 
แต่ในปัจจุบันปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นจากสถาบันครอบครัวกลายเป็นปัญหาส าคัญทั้งในระดับประเทศ
และระดับโลก โดยเฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่แทรกซึมกลายเป็นรากเหง้าพ้ืนฐานของ
ปัญหาสังคมอ่ืนๆ ทั้งนี้ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นได้กับทั้งผู้หญิง เด็ก คนแก่ คนพิการ 
หรือผู้ป่วย ฯลฯ เนื่องจากกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นกลุ่มเปราะบางของสังคม จึงมักตกเป็นเหยื่อของการใช้
ความรุนแรงจากบุคคลที่แข็งแรงกว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้กับคนทุกกลุ่มในสังคมและเกิดขึ้นได้กับสังคมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่
พัฒนาแล้วหรือก าลังพัฒนาก็ตามล้วนต่างก็ประสบกับปัญหาความรุนแรงทั้งสิ้น แต่อาจจะแตกต่างกัน
ตามบริบทของสังคมที่ส่งผลท าให้รูปแบบและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นมีลักษณะแตกต่างกันออกไป 
ตั้งแต่การบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงบาดเจ็บสาหัสต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือรุนแรง
ที่สุดคือการเสียชีวิต โดยข้อมูลจาก “ศูนย์พ่ึงได้” หรือ “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม” (One Stop Crisis 
Center: OSCC) ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง จ านวน 829 แห่ง พบผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปี 2547 - 2558 ว่ามีเด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงมารับบริการ จ านวนทั้งสิ้น 
206,244 ราย เป็นเด็ก 108,933 ราย และสตรี 97,291 ราย โดยในเด็กมีสาเหตุมาจากการปล่อยปละ
ละเลยของครอบครัว ขาดการดูแลอย่างเหมาะสมจนเป็นเหตุให้เด็กถูกกระท ารุนแรงทางเพศมากที่สุด 
ส่วนในสตรีมีสาเหตุมาจากการหึงหวงทะเลาะวิวาท ท าร้ายร่างกายกัน และจากข้อมูลล่าสุดในปี 2559 
มีผู้มารับบริการที่ศูนย์พ่ึงได้ จ านวน 22,850 ราย คิดเป็น 63 ราย/วัน หรือ 3 คน/ชม. ซึ่งปัจจัยส่วน
ใหญ่มาจากสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ การนอกใจ ทะเลาะหึงหวงของคู่สมรส การใช้สารกระตุ้น 
เช่น การดื่มสุรา การใช้สารเสพติดและสื่อลามก และสภาพแวดล้อม ได้แก่ ความใกล้ชิด โอกาส
เอ้ืออ านวย (ผู้จัดการออนไลน์, 2561: ออนไลน์) 
 ประกอบกับ เมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว คนในสังคมส่วนใหญ่มองครอบครัวเป็น
พ้ืนที่ส่วนตัวจึงท าให้บุคคลภายนอกมักไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือช่วยเหลือหากมีการท าร้ายร่างกายกัน
เกิดขึ้น ปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุส าคัญอย่างหนึ่งที่ท าให้ผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวตกเป็นเหยื่อ
ผู้เคราะห์ร้ายและยากที่จะหลุดพ้นจากวงจรความรุนแรงได้ ฉะนั้น ค าว่า “บ้านหรือครอบครัว” จึงอาจ
ไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยเฉกเช่นเดียวกับที่คนทั่วไปรับรู้ ในทางกลับกันอาจกลายเป็นสถานที่ปิดบังและ
ซ้อนเร้นความรุนแรงได้อย่างแยบยลและเป็นปัจจัยที่กีดกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปยุ่งย่ามเมื่อเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นด้วย ดั่งวลีคุ้นหูที่ว่า “เรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลภายนอกไม่ควร
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เข้าไปยุ่ง” เช่นเดียวกับที่ ยงยุทธ แสนประสิทธิ์ (2553) กล่าวว่า ความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในครอบครัวของสังคมไทยอย่างซ่อนเร้น และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกับบุคคลที่มีสถานะอ่อนแอกว่าในครอบครัว เช่น เด็ก ผู้หญิง และ 
ผู้สูงอายุ สภาพปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนี้ ปรากฏเป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ และมีสถิติการ
โทรศัพท์เข้ามาขอรับค าปรึกษากับองค์กรสตรีที่ให้การช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าวในปริมาณเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่องในแต่ละปี สิ่งบ่งชี้เช่นนี้แสดงให้เห็นว่า ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวและเป็นปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในลักษณะภัยเงียบ 
 จากสถิติและข้อมูลที่ปรากฏข้างต้น หากพิจารณาถึงตัวผู้กระท าความรุนแรงในครอบครัวคง
หนีไม่พ้นเพศชาย เนื่องจากเพศชายมีสรีระทางร่างกายและพละก าลังที่มากกว่าเหยื่อที่เป็นผู้หญิง เด็ก 
คนแก่ ฯลฯ โดยมีข้อมูลสนับสนุนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ชี้ว่า ประเภท
ความรุนแรงในครอบครัวที่พบได้บ่อยคือ กรณีคู่สมรสท าร้ายกันเอง ทั้งสามีท าร้ายภรรยา และภรรยา
ท าร้ายสามี (ซึ่งเป็นส่วนน้อย) กรณีบิดามารดาท าร้ายบุตร และผู้ที่แข็งแรงกว่าท าร้ายบุพการีที่มีความ
ชราภาพ หรือญาติผู้ใหญ่ที่มีความอ่อนแอทางสรีระร่างกาย 
 อย่างไรก็ตาม นอกจากปัจจัยทางสังคมที่ส่งผลให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหา
ที่ไม่สามารถแก้ไขหรือก าจัดให้หมดไปได้จากสังคมไทย ต้องมองกลับไปที่ตัวของผู้ถูกกระท ารุนแรง
ด้วย เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองตามที่กฎหมายให้ความคุ้มครอง และไม่ทราบข้อมูล
เกี่ยวกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ส่งผลให้พวก
เขาเหล่านั้นทนอยู่ในวงจรของความรุนแรงนั้นต่อไป โดยจากเก็บรวบรวมข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือ
ป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์
เกี่ยวกับสถิติจ านวนเหตุการณ์ความรุนแรงในครอบครัว ปี พ.ศ.2558 พบว่า มีจ านวนความรุนแรงที่มี
การบันทึกไว้ทั้งหมด 869 ราย และมีถึง 664 รายที่ไม่เป็นคดีความ (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์, 2559: ออนไลน์) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจสะท้อนได้ว่า ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วน
ใหญ่ผู้ถูกกระท าเองมักจะเก็บเรื่องราวที่ตนเองถูกท าร้ายไว้เพียงล าพัง ไม่กล้าบอกเล่าหรือขอความ
ช่วยเหลือจากคนภายนอก ประกอบกับบุคคลทั่วไปในสังคมก็มีการรับรู้และเข้าใจว่า เรื่องครอบครัว
เป็นเรื่องส่วนตัว จึงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือให้ความช่วยเหลือ ส่งผลท าให้ผู้ประสบปัญหาติดอยู่ในวงจร
ของความรุนแรงในครอบครัวอย่างหาทางหลุดพ้นได้ยาก 
 สถิติที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงข้อมูลเพียงบางส่วนที่ได้ถูกเก็บรวบรวมและมีการเปิดเผย
เท่านั้น ในความเป็นจริงปรากฏการณ์ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นมีอยู่มากกว่าข้อมูลที่ปรากฏ
อย่างแน่นอน สถานการณ์ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจึงเป็นปัญหาส าคัญที่สะท้อนความเจ็บป่วย
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ทางสังคมของไทยที่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นประเทศไทยจึงได้จัดตั้งหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนขึ้นมาเพ่ือดูแลและช่วยเหลือเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว อาทิเช่น บ้านพัก
เด็กและครอบครัว ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) ที่มีสายด่วน 1300 ให้ประชาชนที่พบเห็นการกระท า
รุนแรงในครอบครัวสามารถแจ้งเรื่องราวได้ตลอด 24 ชั่วโมง, ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ที่จัดตั้งอยู่ประจ าจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงมูลนิธิเอกชนต่างๆ ด้วย โดยหน่วยงาน
ดังกล่าวมีหน้าที่ช่วยเหลือ ดูแล เยียวยา และฟ้ืนฟูผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงในครอบครัว จึงถือ
ได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุนทางสังคมที่จ าเป็นและส าคัญในการบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
เบื้องต้น จากที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผูท้ี่
ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับบริการจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือน าข้อมูลที่ ได้มาพัฒนาหรือปรับปรุง
กระบวนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศึกษาอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวที่มา
ขอรับบริการจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักเด็กและครอบครัว 
จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการวิเคราะห์ตีความข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกกับผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวคือ บุคลากรของบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวโดยตรง เพ่ือสะท้อน
อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
 วิธีและขั้นตอนการเก็บข้อมูล 
  1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เอกสาร หนังสือ งานวิจัยและวิทยานิพนธ์ และ
ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงในครอบครัว  
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[452]  ยศวดี  นิรารมย์ 

  2. วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in - depth interview) โดยมีแนวค าถามใช้
เป็นแนวทางในการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวใน 2 
หน่วยงาน คือ 
   2.1 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ สถานคุ้มครองชั่วคราว
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการ และให้บริการสถานที่พักพิงชั่วคราวส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปัญหาสังคม 
โดยผู้วิจัยท าการติดต่อหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว เพ่ือขอเข้าเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ และ
แนะน าให้ผู้วิจัยรู้จักกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวของ
หน่วยงานที่ยินดีให้ข้อมูล ได้แก่ นักพัฒนาสังคม จ านวน 1 คน และนักสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 คน 
รวมจ านวน 2 คน 
   2.2 ส านักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดที่ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาสังคม ฟ้ืนฟู และพัฒนากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทุกประเภท อาทิ เด็ก 
เยาวชน สตรีคนพิการ ผู้ติดเชื้อ และผู้สูงอายุ จึงเป็นหน่วยงานที่เหมาะสมและมีเจ้าหน้าที่ที่เพียงพอ
ต่อการให้ขอ้มูลตรงตามเป้าหมายของงานวิจัย โดยหน่วยงานนี้มีการแบ่งการด าเนินงานออกเป็นหลาย
ฝ่าย ซึ่งฝ่ายที่มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวคือ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
ผู้วิจัยท าการติดต่อนักพัฒนาสังคมเพ่ือขอเก็บข้อมูล และแนะน าให้ผู้วิจัยรู้จักกับเจ้าหน้าที่ที่ยินดีให้
ข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันการกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
จ านวน 1 คน นักพัฒนาสังคม จ านวน 1 คน และนักสังคมสงเคราะห์ จ านวน 1 คน รวมทั้งหมด 3 คน 
   อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ให้ข้อมูลในงานวิจัยนี้ไม่ใช่ตัวแทนที่ดีของเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวทั้งหมด เนื่องจากงานวิจัยนี้ได้คัดเลือกเฉพาะ
เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ เท่านั้น ขณะที่ยังมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานอ่ืนอีกในเขตพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในขั้นตอนกระบวนการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ผู้วิจัยได้ท าหนังสือขออนุญาตเข้า
เก็บข้อมูลงานวิจัย และติดต่อนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์พูดคุยกับเจ้าหน้าที่คนละ 1 ครั้ง ครั้งละประมาณ 
1 - 2 ชั่วโมง ส่วนสถานที่ในการสัมภาษณ์คือ หน่วยงานทั้ง 2 ที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ทั้งนี้เพ่ือความ
สะดวกของผู้ให้ข้อมูล ด้านการบันทึกข้อมูล ผู้วิจัยใช้สมุดและเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ซึ่งการบันทึก
บทสนทนานั้นเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูลยินยอมให้ผู้วิจัยท าการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
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ผลการศึกษา 
 จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 2 คน และเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ รวมจ านวน 3 คน สรุปการศึกษา
ครั้งนี้มีผู้ให้ข้อมูลรวมทั้งหมด 5 คน ซึ่งจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 2 หน่วยงาน
ข้างต้น พบปัญหา/อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว โดยแยก
ข้อมูลตามหน่วยงานดังนี้ 
 
 บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 
  คุณขวัญเรือน ค าป้อ นักสังคมสงเคราะห์ (สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย. วันที่ 30 มกราคม 
2561) หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยว่า จากการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ที่ถูกกระท า
รุนแรงในครอบครัวที่มาขอรับบริการจากบ้านพักเด็กและครอบครัวพบว่า ผู้ถูกกระท ารุนแรงส่วนใหญ่
เป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือบุคคลในครอบครัวท าร้าย และผู้หญิงที่ถูกสามีหรือแฟนกระท า
รุนแรง ซึ่งอุปสรรคที่ท าให้เหยื่อของความรุนแรงเข้าถึงความช่วยเหลือคือ ข้อกฎหมาย โดยหาก
กล่าวถึงความรุนแรงในครอบครัว ประเทศไทยมีกฎหมายเฉพาะที่ออกมาให้ความคุ้มครองนั่นก็คือ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมาย
ตามแนวทางสมานฉันท์มุ่งเน้นการคงความเป็นครอบครัวไว้ ซึ่งอาจจะเหมาะกับกรณีความรุนแรงที่
เกิดขึ้นระหว่างสามีและภรรยามากกว่า พ่อแม่หรือผู้ปกครองท าร้ายเด็ก เนื่องจากเด็กเป็นกลุ่ม
เปราะบางของสังคม 
  ดังนั้น หากเด็กถูกทารุณกรรมหรือเจ้าหน้าที่ประเมินแล้วพบว่า เด็กจ าเป็นต้อง
ได้รับความคุ้มครองสวัสดิภาพอย่างเร่งด่วน เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ก็จะใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ซึ่ งคุณขวัญเรือนให้รายละเอียดว่า อุปสรรคในการ
ช่วยเหลือเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 คือมาตราที่ 42 ที่ระบุไว้ว่า การด าเนินการ
คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กตามมาตรา 41 วรรคสอง ต้องรีบจัดให้มีการตรวจรักษาทางร่างกายและจิตใจ
ทันที ถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เห็นสมควรต้องสืบเสาะและพินิจเกี่ยวกับเด็กและครอบครัว เพ่ือหาวิธีการ
คุ้มครองสวัสดิภาพที่เหมาะสมแก่เด็ก ก็อาจส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับก่อนได้ หรือถ้าจ าเป็นต้องให้การ
สงเคราะห์ก็ให้พิจารณาให้การสงเคราะห์ตามมาตรา 33 และถ้าจ าเป็นต้องให้การฟ้ืนฟูสภาพจิตใจก็ให้
รีบส่งเด็กไปยังสถานพัฒนาและฟ้ืนฟู โดยการส่งเด็กไปสถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู หรือ
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สถานที่อ่ืนใดตามวรรคหนึ่ง ระหว่างการสืบเสาะและพินิจเพ่ือหาวิธีการการคุ้มครองสวัสดิภาพที่
เหมาะสม ให้กระท าได้ไม่เกินเจ็ดวัน แต่ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นและสมควรเพ่ือประโยชน์ของเด็ก 
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานอัยการจะยื่นค าร้องขอต่อศาลตามมาตรา 5 เพ่ือมีค าสั่งขยายระยะเวลา
ออกไปรวมแล้วไม่เกินสามสิบวันก็ได้  
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2  
  คุณขวัญฤทัย บุศย์น้ าเพชร นักพัฒนาสังคม (สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย. วันที่ 30 มกราคม 
2561) ให้ข้อมูลว่า หากมีกรณีการกระท ารุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นวันเสาร์ - อาทิตย์ อุปสรรคในการ
เข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวคือ การประสานงานกับหน่วยงานในพ้ืนที่
เพ่ือลงสืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น เนื่องจากวันหยุดเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
โดยทั่วไปไม่ปฏิบัติงาน แต่การปฏิบัติงานของหน่วยงานบ้านพักเด็กและครอบครัวซึ่งเป็นสถานแรกรับ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 เป็นสถานคุ้มครองชั่วคราวตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 เพ่ือช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และจัดบริการ
สวัสดิการสังคมแก่กลุ่มผู้ประสบปัญหาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กและผู้หญิง 
  ไม่เพียงแค่นั้น บ้านพักเด็กและครอบครัวยังเป็นหน่วยงานที่ถูกส่งต่อตัวผู้ประสบ
ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและปัญหาสังคมอ่ืนๆจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ เช่น 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์ เนื่องจากบ้านพักเด็กและ
ครอบครัวเป็นหน่วยงานที่จัดให้บริการสวัสดิการด้านปัจจัย 4 และสวัสดิการพ้ืนฐานอื่นๆ ให้กับผู้
ประสบปัญหา ทั้งบ้านพักที่มีความผลอดภัยกับสวัสดิภาพ มีนักโภชนาการดูแลเรื่องอาหารที่ถูกต้อง
ตามหลักการ หรือถ้าผู้ประสบปัญหาเจ็บป่วยจะมีเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์พาไปพบแพทย์ที่
โรงพยาบาลเพ่ือตรวจรักษา เป็นต้น  
 
 ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 1 
  คุณณัฐริกา ชมปรีดา นักพัฒนาสังคมช านาญการ (สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย วันที่ 31 
มกราคม 2561) มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มผู้ประสบปัญหาที่เป็นเด็กโดยเฉพาะ ดังนั้นการปฏิบัติงาน
เพ่ือช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กจะใช้กฎหมาย 2 ฉบับควบคู่กันคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
2546 และพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 ซึ่งจากการ
สัมภาษณ์คุณณัฐริกาให้ข้อมูลด้านอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัว ดังนี้ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [455] 

  1) หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ไม่เข้าใจบทบาทของตนเอง โดยจากการด าเนินการ
ที่ผ่านมาเมื่อเจ้าหน้าที่ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับแจ้งเหตุรายละเอียด
ของเหตุการณ์ความรุนแรงในเบื้องต้นแล้ว กระบวนการต่อมาคือ การลงพ้ืนที่เพ่ือสืบเสาะข้อเท็จจริง 
ซึ่งในกระบวนการนี้ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จะด าเนินการประสานไปยัง
องค์การบริหารส่วนต าบลผู้ใหญ่บ้าน ก านัน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจ า
หมู่บ้าน (อพม.) เป็นต้น เนื่องจากเจ้าหน้าทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบล หรือเจ้าหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จะมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับผู้ประสบปัญหาและเชี่ยวชาญในพ้ืนที่มากกว่า ที่ส าคัญ
การให้หน่วยงานในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวเพ่ือให้ช่วยรับผิดชอบดูแลปัญหาของ
ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองร่วมกัน แต่จากการปฏิบัติงานพบว่า หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่
ในพ้ืนที่ไม่ค่อยเข้าใจบทบาทของตัวเอง เช่น ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 จึงส่งผลท าให้หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ไม่กล้าเข้ามามีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา ท าให้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในชุมชนไม่ได้รับการ
แก้ไขอย่างทันท่วงที และส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพความปลอดภัยของผู้ประสบปัญหาที่ไม่สามารถ
เข้าถึงความช่วยเหลือและได้ความคุ้มครองตามที่กฎหมายก าหนด 
  2) คนในชุมชนยังมีความเชื่อในเรื่องครอบครัวว่า เป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลภายนอก
ไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ผู้ประสบปัญหาจึงไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง 
  3) ผู้ประสบปัญหารู้สึกอับอาย โดยเฉพาะกรณีภรรยาถูกสามีกระท ารุนแรง จึงไม่
กล้าที่จะบอกเล่าเรื่องราวหรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ประกอบกับผู้หญิงยังมีความเชื่อเรื่อง
ครอบครัวว่า ครอบครัวต้องประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก ดังนั้น หากจะด าเนินคดีกับสามีหรือแยกทาง
ก็จะท าให้ครอบครัวไม่สมบูรณ์ และอีกหนึ่งสาเหตุที่ผู้หญิงยอมอยู่ในความรุนแรงนั้นเนื่องจากภาวะ
พ่ึงพิงสามีในทางเศรษฐกิจ ดังนั้นการแยกทางกับสามีหรือการหย่าร้างจึงเป็นเรื่องล าบากที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตในอนาคตต่อไป 
  ทั้งนี้ คุณณัฐริกา ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับกระบวนการปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวไว้ดังนี้ 
  1) การเพ่ิมบทบาทของหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 โดยการให้อ านาจหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่
สามารถจัดการปัญหาความรุนแรงในชุมชนของตนเองได้ เช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546 
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  2) เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ของส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดเพชรบูรณ์ยังไม่เพียงพอในการลงพ้ืนที่เพ่ือสืบเสาะข้อเท็จจริงและติดตามประเมินผลผู้ประสบ
ปัญหาในพ้ืนที่   
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 2 
  คุณญาณิศา ฉัตรบุบผา นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ (สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย วันที่ 
31 มกราคม 2561) ให้ข้อมูลด้านอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ประสบปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว ดังนี้ 
  1) ระบบความคิดและทัศนคติของผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ไม่
พร้อมจะช่วยเหลือตัวเองในการก้าวออกจากความรุนแรงนั้น ซึ่งบทบาทที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คือ การให้เงินสงเคราะห์กับผู้ประสบปัญหาทางสังคม
ต่างๆ โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ประสบปัญหาเผชิญกับความยากจน และหลายกรณีที่ปัญหานี้เป็นสาเหตุของ
การใช้ความรุนแรงกับบุคคลในครอบครัว โดยกรณีที่พบส่วนใหญ่คือ เมื่อประชาชนประสบกับปัญหา
ความยากจนก็จะเกิดความเครียดสะสม จากนั้นก็จะมีการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นปัจจัยที่ไปกระตุ้นท า
ให้เกิดการใช้ความรุนแรงกับคนในครอบครัวในที่สุด ซึ่งจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมากรณีการให้เงิน
สงเคราะห์กับผู้ประสบปัญหา นักสังคมสงเคราะห์จะท าการประเมินความเดือดร้อนและปัญหาของแต่
ละบุคคลเพ่ือหาวิธีการช่วยเหลือที่เหมาะสมต่อไป  

โดยคุณญาณิศา ยกตัวอย่างหนึ่งกรณีท่ีแสดงถึงการที่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ไม่พร้อมที่จะพ่ึงพาตัวเอง คือ มีเด็กถูกพ่อแม่กระท ารุนแรง เหตุเพราะเครียดที่ตกงาน 
เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ได้น าเรื่องเสนอเพ่ือพิจารณารับเงินสงเคราะห์จากกองทุนคุ้มครองเด็ก ซึ่ง
ภายหลังจากให้เงินสงเคราะห์ไปแล้ว ผู้ปกครองของเด็กคนดังกล่าวยังกลับมาขอรับเงินสงเคราะห์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยเอาเด็กมาเป็นข้ออ้าง นักสังคมสงเคราะห์จึงได้เสนอแนวทางให้กับผู้ปกครองว่า ถ้าไม่
พร้อมที่จะเลี้ยงเด็ก ทางหน่วยงานจะด าเนินการส่งเด็กไปยังสถานสงเคราะห์หรือโรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือต่อไป ซึ่งผู้ปกครองเด็กก็ไม่ยินยอมให้แยกตัวเด็ก
ออกจากครอบครัว นอกจากนั้น อีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ประสบปัญหาไม่พร้อมที่จะพ่ึงพา
ตัวเองคือ ภาวการณพ่ึ์งพิงสามีและอุดมคติครอบครัวด้วย จึงท าให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถก้าวออก
จากความรุนแรงนั้นได ้
  2) กรณีที่ผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวเป็นเด็ก อุปสรรคหนึ่งที่ท าให้เด็กไม่
สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและต้องอยู่ในวังวนของความรุนแรงซ้ าแล้วซ้ าเล่าก็คือ ผู้ปกครองและคน
ในสังคมยังคงเชื่อว่า ลูกคือสมบัติของพ่อแม่ การตีเพ่ือสั่งสอนลูกหลานจึงเป็นสิทธิที่พ่อแม่พึงกระท า
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ได้ ดังนั้น หากจะแก้ไขการกระท ารุนแรงต่อเด็ก ส่วนส าคัญอย่างหนึ่งคือ การแก้ที่ระบบความคิดของ
ผู้ปกครองและคนในสังคมให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าการตีสั่งสอนลูกหรือการบังคับลูกเป็นการกระท า
รุนแรงอย่างหนึ่งที่ไม่ควรกระท าและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย  
  ผู้ให้ข้อมูลคนที่ 3  
  คุณจุฑารัตน์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฎิบัติการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันการกระท า
รุนแรงในครอบครัว (จนท.ศปก) (สัมภาษณ์โดยผู้วิจัย วันที่ 31 มกราคม 2561) ให้ข้อมูลด้านอุปสรรค
ในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวดังนี้ 
  1) จากการปฏิบัติงานเมื่อมีเหตุการณ์การกระท ารุนแรงในครอบครัว เจ้าหน้าที่ต้อง
ลงพ้ืนที่เพ่ือท าการสืบเสาะข้อเท็จจริงหรือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งการ
ลงพ้ืนที่บางครั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ไม่ได้ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงต้องลงพ้ืนที่เอง จึงอาจส่งผลท าให้การปฏิบัติงาน
เกิดความล่าช้าเนื่องจากไม่ช านาญในพ้ืนที่และการสืบเสาะข้อเท็จจริงกับครอบครัวของผู้ประสบ
ปัญหา ซึ่งในบางครั้งต้องมีการพบปะพูดคุยกับตัวผู้กระท าด้วย จึงท าให้เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควรและรู้สึกไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพของตนเอง 
  2) ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดยเฉพาะภรรยาที่ถูกสามีท าร้ายไม่
ประสงค์แจ้งความด าเนินคดี เนื่องจากภาวะพ่ึงพิงสามีและอุดมคติความเป็นครอบครัว ส่งผลให้ผู้
ประสบปัญหาไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบ จึงท าให้การด าเนินงานช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาไม่สัมฤทธิ์ผลอย่างที่ควรจะเป็น 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
 จากการศึกษาพบอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว
ที่มาขอรับบริการจากบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังประเด็นต่อไปนี้ 
 1) อุปสรรคทางเทคนิค หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ที่เกิดความรุนแรงไม่กล้าเข้า
มามีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในชุมชน เนื่องจากบทบาท
หน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านความรุนแรงไม่มีความชัดเจนในทางกฎหมาย รวมถึงหากต้องมีการลงพ้ืนที่
เพ่ือสืบเสาะข้อเท็จจริงซึ่งตรงกับวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ จะมีปัญหาด้านการประสานงานกับหน่วยงาน
ในพ้ืนที่ในการเข้าร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาร่วมกัน สอดคล้องกับผลงานวิจัยของอนุกูล 
ปีดแก้ว (2554) ที่บอกว่า ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการคุ้มครองความ



อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ท่ีถูกกระท ารุนแรงในครอบครัว 

[458]  ยศวดี  นิรารมย์ 

ช่วยเหลือประชาชนตามกฎหมายด้านสังคม โดยเห็นว่าเป็นภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ และ
มูลนิธิ องค์การสาธารณประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น รวมถึงบุคลากรมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยใน
การปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที ่
 จากประเด็นดังกล่าว ผู้วิจัยมีทัศนะว่า หน่วยงานต้นสังกัดที่ดูแลรับผิดชอบปัญหาความ
รุนแรงในครอบครัวและปัญหาสังคมต่างๆ อย่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ควร
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงผู้น าชุมชนไม่ว่าจะเป็นก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน หรือแม้กระทั่งอาสาสมัครชุมชน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้ประสบปัญหาได้รับการช่วยเหลือและการคุ้มครองสวัสดิ
ภาพอย่างรวดเร็วและได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงยังท าให้การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมี
การบูรณาการแบบองค์รวมทั้งหน่วยงานหลักและหน่วยงานในพ้ืนที่ด้วย 
 2) อุปสรรทางสังคมและวัฒนธรรม หมายถึง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทัศนคติและ
ความเชื่อ มองเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ดังนั้น เมื่อเกิดความรุนแรงในครอบครัว คนภายนอกจึง
ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวส่งผลท าให้ผู้ประสบปัญหาไม่สามารถหลุดพ้นออกจากวงจรของความรุนแรงนั้นได้ 
รวมถึงผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดที่ว่า ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่ การตีเพ่ือสั่งสอนลูกเป็นสิทธิ
ที่พ่อพึงกระท าได้ เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของ นีรชา ฐานพงษ์ (2553) ที่ศึกษากระบวนการยุติธรรมใน
การคุ้มครองเด็กผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงโดยบุคคลในครอบครัว: วิเคราะห์พระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 พบว่า การกระท ารุนแรงต่อเด็กใน
ครอบครัวขึ้นอยู่กับความเชื่อ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีของแต่ละสังคม ซึ่งสังคมส่วนใหญ่มีความเชื่อ
ว่า การท าร้ายร่างกายเด็กโดยบุคคลในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว ท าให้บุคคลภายนอกหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปแทรกแซง เช่นเดียวกับผลงานวิจัยของสุทธาพร ขุขันธิน (2554) ที่พบว่า 
ครอบครัวในชุมชนส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว และขาดการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 
 ทั้งนี้ หากเชื่อมโยงความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นข้างต้นกับแนวคิดความรุนแรงของโยฮัน 
กัลป์ตุง (อ้างถึงในอภิญญา ดิสสะมาน, 2561) พบว่า ชั้นของความรุนแรงดังกล่าวเป็นความรุนแรงเชิง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นระดับชั้นของความรุนแรงที่ลึกที่สุดจากทั้งหมดสามชั้น ถึงแม้ว่าความรุนแรงทางตรง
อย่างการท าร้ายร่างกายเชิงกายภาพ และความรุนแรงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากภาวะทางเศรษฐกิจและ
สังคมจะสลายไป แต่ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมจะยังคงอยู่ในสังคม เนื่องจากความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม
เป็นเครื่องมือในการสร้างมายาคติที่ท าให้คนในสังคมเชื่อว่า สิ่งที่ก าลังกระท าอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
ดังเช่นการศึกษาชิ้นนี้ที่พบการกระท ารุนแรงของสามีที่กระท าต่อภรรยา และพ่อแม่/ผู้ปกครองกระท า
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ต่อบุตร ซึ่งผู้กระท าไม่ว่าจะเป็นสามีหรือพ่อแม่/ผู้ปกครองต่างรู้สึกว่าการกระท าของตนเองเป็นสิ่งที่
พึงกระท าได้โดยไม่ผิด เป็นผลพวงมาจากวัฒนธรรมความเชือ่ที่หล่อหลอมสร้างระบบความคิดที่ส่งผา่น
มายังพฤติกรรมการกระท ารุนแรงต่างๆ ต่อบุคคลใกล้ชิดของตนเอง 
 3) อุปสรรคจากตัวผู้ประสบปัญหา ได้แก่ ความรู้สึกอับอายท าให้ผู้ประสบปัญหาไม่กล้า
บอกเล่าเรื่องราวความรุนแรงที่เกิดขึ้นให้ใครฟัง อุดมคติครอบครัวที่ว่าครอบครัวต้องประกอบไปด้วย
พ่อ แม่ ลูก ท าให้ภรรยาส่วนใหญ่ไม่ประสงค์แจ้งความด าเนินคดีกับสามี รวมถึงไม่เปิดเผยความจริง
ทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่รับทราบส่งผลท าให้การด าเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาไม่สัมฤทธิ์ผลอยา่ง
สมบูรณ์ ประกอบกับภาวการณ์พ่ึงพิงสามีท าให้ผู้หญิงยอมทนอยู่ในความรุนแรงนั้นต่อไป ซึ่ง
สอดคล้องกับที่ Bowker (1993: 158 - 160 อ้างถึงในรณชัย คงสกนธ์ และนฤมล โพธิ์แจ่ม.2551: 21 - 
26) ที่เสนอว่า เหตุผลที่ท าให้ผู้หญิงยังคงอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงและใช้ชีวิตร่วมกับผู้ชายที่
ท าร้ายเธอนั้นเป็นเพราะการพ่ึงพิงสามีในทางเศรษฐกิจ ท าให้ไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์ได้ และ
ความอับอาย ความล้มเหลว และการถูกประทับตราจากสังคม ท าให้ภรรยายังคงอยู่ในความสัมพันธน์ัน้ 
เพราะกลัวอับอายต่อค าครหาว่าไม่มีความอดทนพอเป็นสาเหตุที่ท าให้ครอบครัวล้มเหลว สิ่งเหล่านี้
เป็นเรื่องใหญ่ส าหรับความเป็นแม่และความเป็นเมียของผู้หญิง 
 เช่นเดียวกับที่ทิชา ณ นคร (2546: 3 - 4) กล่าวถึง รากเหง้าความรุนแรงต่อผู้หญิงไว้ว่า ความ
รุนแรงต่อผู้หญิงที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจาก ผู้หญิงโง่ - หัวอ่อนหรือมีพฤติกรรมที่น่าเบื่อเท่านั้น หากแต่
มีรากหยั่งลึกและเชื่อมโยงกันผ่านความเชื่อที่พัฒนากลายเป็นชุดความคิดส าเร็จรูป ส่งผ่านจากคนรุ่น
หนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ในลักษณะค าสอนและสุภาษิตต่างๆ ที่แฝงไว้ซึ่งอ านาจของชายเป็นใหญ่เช่น เป็น
ผู้หญิงดีชั่วอยู่ที่ผัว ผู้ชายคือช้างเท้าหน้าผู้หญิงคือช้างเท้าหลัง ไฟในอย่าน าออก - ไฟนอกอย่าน าเข้า 
เป็นต้น โดยความเชื่อดังกล่าวข้างต้นจะถูกส่งผ่านไปยังรูปแบบการเลี้ยงดูลูกสาว - ลูกชาย เช่น ลูกสาว
ต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน ลูกชายต้องมีความอดทน กล้าหาญและมีความเป็นผู้น า เป็นต้น ดังนั้น 
การที่เหยื่อของความรุนแรงในครอบครัวไม่กล้าบอกเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นและขอความช่วยเหลือจาก
บุคคลภายนอกครอบครัวจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจ เพราะความเชื่อเหล่านั้นหยั่งรากจากความคิดสู่
พฤติกรรมและการกระท า 
 4) อุปสรรคทางกฎหมาย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีขั้นตอนที่เพ่ิม
ภาระการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย
กระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาส่วนใหญ่มีขั้นตอนการด าเนินงานที่ใช้ระยะเวลา
เกิน 7 วัน ท าให้บ้านพักเด็กและครอบครัวต้องยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือยืดเวลาในการด าเนินการเพิ่ม 
ขั้นตอนดังกล่าวในมุมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงอาจเป็นการเพ่ิมภาระงานให้เกิดขึ้นได้ 
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 โดยประเด็นการน าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มาใช้ปฏิบัติงานด้านความรุนแรง
ในครอบครัว ได้มีผู้ศึกษาประสิทธิภาพของกฎหมายต่อการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กไว้น่าสนใจ อย่าง
การศึกษาของทิตยาภรณ์ ดีแก้ว (2559) ที่การศึกษาประสิทธิภาพกลไกการคุ้มครองเด็กของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 ภายใต้การปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครั ว: 
กรณีศึกษาพ้ืนที่จังหวัดน่าน ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นบุคลากรด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านกฎหมาย 
ด้านการศึกษา และด้านการปกครอง มีทัศนะเกี่ยวกับการส่งตัวเด็กไปสถานแรกรับหรือสถานพัฒนา
และฟ้ืนฟูหรือสถานอ่ืนใดเพ่ือการคุ้มครองเด็กที่ต้องกระท าภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน เป็นการ
ท างานในระยะเวลาที่สั้นอาจท าให้การคุ้มครองเด็กขาดประสิทธิภาพ รวมทั้งในประเด็นเพ่ือประโยชน์
ของเด็กพนักงานเจ้าหน้าที่จะยื่นค าร้องขอศาลเพ่ือมีค าสั่งขยายเวลาออกไปไม่เกิน 30 วันก็ได้ ซึ่งใน
การปฏิบัติงานบุคลากรที่ส่วนใหญ่มีภาระงานมาก ในการสืบเสาะข้อเท็จจริงเพ่ือการคุ้มครองเด็ก
จ าเป็นต้องมีความรอบคอบ และหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็ก และครอบครัวเด็กให้ได้มากที่สุด เพ่ือจะเป็น
ฐานข้อมูลในการวางแผนให้การคุ้มครองเด็ก ดังนั้นในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนดอาจไม่เพียงพอ
ในการสืบเสาะหาข้อเท็จจริงและวางแผนให้การช่วยเหลือเด็ก เนื่องจากบางครั้งติดวันหยุดราชการหรอื
บุคลากรต้องเดินทางไปราชการต่างจังหวัดท าให้ระยะเวลาในการสืบเสาะข้อเท็จจริงและวางแผนให้
การช่วยเหลือเด็กน้อย 
 5) อุปสรรคทางโครงสร้างหน่วยงาน หมายถึง จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบ้านพักเด็กและครอบครัว และส านักงานพัฒนาสังคมความมั่นคง
ของมนุษย์ ไม่ได้รับผิดชอบดูแลเฉพาะเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเพียงประเด็นเดียว แต่มีประเด็น
ปัญหาสังคมอ่ืนๆ ที่ต้องติดตามดูแล เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาเด็กเร่ร่อน 
ปัญหาขอทาน ปัญหาของผู้พิการ ปัญหาของผู้สูงอายุ เป็นต้น ประกอบกับการปฏิบัติงานมีทั้งในส่วน
ของเอกสารและการลงพ้ืนที่ภาคสนาม ท าให้ปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบมากกว่าจ านวนเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1) รัฐบาลควรส่งเสริมด้านอัตราก าลังเจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ในหน่วยงานประจ าจังหวัดที่
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหาด าเนินการได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม 
 2) หน่วยงานภาครัฐและผู้น าชุมชนควรมีบทบาทในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ดูแล และประเมิน
สถานการณ์การใช้ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวภายในชุมชนของตนเอง 
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 3) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และองค์การบริหารส่วนต าบลควรรณรงค์
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการแจ้งข่าวเมื่อพบเห็นการกระท ารุนแรงในครอบครัวในพ้ืนที่
รับผิดชอบของตนเอง 
 
สรุปผลการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้ มุ่งศึกษาอุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือของผู้ที่ถูกกระท ารุนแรงใน
ครอบครัวที่มาขอรับบริการจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยผลการศึกษาพบปัจจัยที่เป็นอุปสรรค 5 ประเด็นส าคัญ ได้แก่ 
 1) หน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงาน เนื่องจากไม่
มีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคท าให้ผู้ที่ถูก
กระท ารุนแรงในครอบครัวไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว  
 2) คนในสังคมมีทัศนคติเชื่อว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องส่วนตัว บุคคลภายนอกไม่ควรเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว ดังนั้น หลายครั้งที่เมื่อเกิดการกระท ารุนแรงในครอบครัว เสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเหยื่อ
จึงไม่ได้รับความสนใจและช่วยเหลือท าให้ต้องตกอยู่ในวังวนของความรุนแรงนั้นต่อไป 
 3) ผู้ประสบปัญหา ไม่กล้าบอกเล่าเรื่องราวการถูกท าร้ายให้บุคคลภายนอกรับรู้ การพ่ึงพา
สามีในทางเศรษฐกิจท าให้ผู้หญิงไม่พร้อมที่จะเดินอกจากปัญหาความรุนแรงนั้น  
 4) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีขั้นตอนการยื่นค าร้องต่อศาลเพ่ือยืดเวลาในการ
ด าเนินการที่เป็นภาระให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 5) จ านวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากหน่วยงานอย่างบ้านพักเด็กและ
ครอบครัว และส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ มีหน้าที่ดูแล
ปัญหาสังคมหลายด้าน ไม่เฉพาะปัญหาความรุนแรงในครอบครัว จึงท าให้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานโดยเฉพาะการลงพ้ืนที่สืบเสาะข้อเท็จจริง และติดตามประเมินผล  
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[462]  ยศวดี  นิรารมย์ 

กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาครั้งนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานของบ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ และส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ให้ข้อมูลทุกท่านที่ให้ความรู้และข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ใน
การศึกษาครั้งนี้ 
 ที่ส าคัญยิ่ง ขอขอบพระคุณความกรุณาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเพชรบูรณ์ ที่ได้สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ผู้วิจัยในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชา
พัฒนาสังคมทุกท่านที่ช่วยเหลือและให้ก าลังใจผู้วิจัยมาโดยตลอด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
ที่กล่าวมาข้างต้นด้วยความเคารพอย่างสูง 
 เหนือสิ่งอ่ืนใด ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณคุณแม่ของผู้วิจัย ผู้ที่เป็นที่รักยิ่งส าหรับความรัก 
ความเข้าใจ การเลี้ยงดู และการสนับสนุนผู้วิจัยในทุกด้าน และขอขอบพระคุณ คุณพ่อที่คอยห่วงใย
และให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

บทความเรื่อง “การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อม และการพัฒนา: เรื่องราวการมีส่วนร่วม
ของสตรีอีสาน” มุ่งน าเสนอข้อค้นพบส าคัญจากงานวิจัยเรื่อง “บทบาทสตรีกับการมีส่วนร่วมใน
การเมืองภาคพลเมือง” ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ใช้วิธีวิทยาแบบผสานวิธี ภายใต้ญาณวิทยาสตรีนิยม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจ แรงบันดาลใจและ รูปแบบ และกระบวนการในการมีส่วนร่วมของสตรี
ไทยในการเมืองภาคพลเมืองในมิติต่างๆ บทความน าเสนอข้อค้นพบจากการวิจัยเชิงคุณภาพด้วย
ระเบียบวิธีวิจัยแนวเรื่องเล่า ผลการวิจัยพบว่าแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่นและการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของผู้หญิงอีสานคือการมีประสบการณ์ตรงในการ
แก้ปัญหาการจัดการทรัพยากร ดินน  า ป่า ซึ่งเป็นผลพวงของการด าเนินนโยบายของรัฐในการพัฒนา
เศรษฐกิจแบบมุ่งเน้นการจ าเริญเติบโตเป็นหลักตลอดระยะเวลากว่าสามทศวรรษที่ผ่านและได้ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดแจ้ง รูปแบบส าคัญในการมีส่วนร่วม
ในการเมืองภาคพลเมืองของสตรี ได้แก่ การชุมนุมเคลื่อนไหวเพ่ือกดดันให้เกิดการเจรจาต่อรองกับผู้มี
อ านาจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนเพ่ือเปิดพื นที่ทางสังคมให้กับ
การมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง การใช้ยุทธศาสตร์ความรู้  - วัฒนธรรมเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและการสานภาคีเครือข่ายระหว่างองค์กรภาคประชาชนกับสถาบันการศึกษา ส านึก
แห่งความเป็นพลเมืองของของสตรีอีสานในฐานะผู้เล่นส าคัญในเวทีการเมืองภาคพลเมืองนับว่ามีส่วน
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ผลักดันให้สังคมขบคิดถึงความหมายของประชาธิปไตยในแง่มุมที่ท้าทาย ลุ่มลึกและเข้มข้นขึ นอย่าง
ยากที่จะปฏิเสธ 

 

ค ำส ำคัญ: การเมืองภาคพลเมือง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  ประชาสังคม  การวิจัยแนวสตรีนิยม 
 
Abstract 

The article titled “Citizen Politics, the Environment and Development: Participation 
Narratives of Isan Women” aims at illustrating key findings of the research project on “The 
Roles of Women in People’s Politics” which was conducted using mixed methodology 
based on feminist epistemology. The objectives of the research were manifold but one of 
the major goals was to understand the motivations, approaches and processes which the 
women used in their engagement in the various dimensions of the realm of citizen politics. 
Based on the analysis of qualitative data such as narratives and transcripts of focus group 
interviews, the findings are as follows: Motivations leading women’s commitment to 
participate in community development and natural resource conservation caused from 
their direct experience in solving problems of natural resource management. These 
problems came from operation approach of the government policy that had emphasized 
on oriented economic growth for over three decades. This explicitly affected the 
community on their living that the women transformed themselves as active advocates of 
their community. The approaches used by the women as they became active players of 
citizen politics are consisted of: 1) protesting rallies as to pressure stake holders and those 
in decision making power to negotiate, 2) constructing network among people’s 
organizations in order to create social space in citizen politics, 3) using knowledge and 
cultural strategies for social change, and 4) building partnership and collaboration between 
people’s organizations and academic institutions. Undoubtedly, sense of good citizenship 
of Isan women in terms of key players in citizen political stage motivates the society to think 
of democracy’s meanings in more challenging, prudent and profound perspectives.  
 
Keywords: Citizen Politics, Participatory Democracy, Civil Society, Feminist Research 
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บทน ำ 
เป็นที่รับรู้กันว่าพัฒนาการของความรู้ ความเข้าใจของประชาชนคนไทยต่อการเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยด าเนินไปภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยแบบตัวแทน (Representative 
Democracy) หรือการเมืองแบบเลือกตั ง (Parliamentary Politics) เป็นหลัก หากแต่ดูเหมือนว่า
วิกฤตการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจครั งแล้วครั งเล่าได้ก่อให้เกิดวิกฤตศรัทธาและความเชื่อมั่นใน
ระบอบประชาธิปไตยอย่างยากที่จะปฏิเสธ วิกฤตการณ์ทางการเมืองดังกล่าวส่งผลให้ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมน าโดยภาคประชาชนและประชาสังคมไทยพัฒนาอย่างก้าวกระโดดด้วยตระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการแสดงออกถึงสิทธิ เสรีภาพ และการมีบทบาทโดยตรงต่อเป้าหมายและทิศทางใน
การพัฒนาประเทศท่ามกลางการรุกคืบของระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่น้อยที่
ก่อให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนในชุมชนท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติและท ามาหา
เลี ยงชีพจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประชาชนเริ่มตระหนักถึงภัยคุกคามของทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่
เข้ามาช่วงชิงอ านาจอธิปไตยซึ่งเป็นของปวงชนจากมือรัฐบาลผู้ใช้อ านาจแทนประชาชนผ่านการ
เลือกตั งให้ไปตกอยู่ในมือและกลไกของตลาด  

ภาคส่วนที่เรียกว่าประชาสังคมในสังคมไทยมีวิวัฒนาการมานับตั งแต่ยุคประชาธิปไตย 
เบ่งบาน (พ.ศ.2514 - พ.ศ.2534) อันเป็นช่วงเวลาที่องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ถือก าเนิด เติบโตและ
พัฒนา จนเป็นมีความเป็นปึกแผ่นและมีบทบาทในการขับเคลื่อนขบวนการประชาธิปไตยให้เกิดขึ นใน
สังคมฐานรากอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม บทบาทด้านการพัฒนาสังคมทั งในเขตเมืองและชนบท
ขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยคือปัจจัยส าคัญที่ช่วยให้ประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มที่ประสบความ
ยากล าบากในการด าเนินชีวิต มีความตื่นตัวในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ สามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม องค์กร 
สมาพันธ์ สมัชชา เครือข่าย อาทิ สมาพันธ์ชาวไร่ชาวนาแห่งประเทศไทย สมาคมสตรีชาวนาไทย 
สหภาพแรงงาน ฯลฯ นอกจากนั นยังมีการรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายที่เชื่อมโยงกันด้วยอุดมการณ์
และผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มและองค์กรภาคประชาชนในรูปสมัชชา อาทิ สมัชชาคนจนและเครือข่าย
พลเมืองตามประเด็นปัญหาต่างๆ เป็นที่มาของภาคส่วนใหม่ที่เรียกว่าภาคประชาสังคมในสังคมไทยซึ่ง
ได้เปิดพื นที่ให้ประชาชนได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรง นับเป็นก้าวย่างส าคัญของ
พัฒนาการทางการเมืองภาคพลเมืองที่มีองค์ประกอบส าคัญคือประชาชนที่ตื่นรู้และตระหนักในหน้าที่ 
สิทธิและบทบาทแห่งความเป็นพลเมือง จิตส านึกและความตระหนักดังกล่าวคือคุณลักษณะส าคัญที่
ท าให้พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยกระท าการในลักษณะต่างๆ อันแสดงถึงสิทธิเสรีภาพของเขา
อย่างลึกซึ ง และแตกต่างจากประชาชนในพื นที่ทางการเมืองแบบตัวแทน 
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การที่ชีวิตทางเศรษฐกิจของประชาชนต้องด าเนินไปภายใต้เงื่อนไขของแรงกดดันและแรงดึงดูดของ
ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดกระแสความคิดและแนวปฏิบัติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(Sustainability Movement) ที่มุ่งตอบโต้ - ต่อต้านกับกระแสการพัฒนาที่ เน้นการเติบโตทาง
เศรษฐกิจเป็นเป้าหมายส าคัญ พร้อมๆ กับการอุบัติขึ นของพลเมืองที่ตื่นรู้ ในสถานการณ์นี  บทบาท
และภาวะผู้น าของสตรีได้ปรากฏชัดและเข้มข้นขึ นเป็นล าดับ สตรีกลายมาเป็นผู้เล่นส าคัญในเวที
การเมืองภาคพลเมืองที่มุ่งหวังสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมพัฒนาไปอย่างสมดุลและเป็นธรรม แต่
เนื่องจากอุดมการณ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในวิถีการผลิตสินค้าและบริการที่
ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ระยะสั นจ านวนมหาศาล การคาดหวังให้ผู้ผลิตสินค้ามีส านึกความ
รับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างระมัดระวังและตระหนักรู้ในขีดจ ากัดของระบบนิเวศใน
การจัดสมดุลก็ดี หรือเปลี่ยนวิถีทางในการผลิตสู่แนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างฉับพลันก็ดีจึง
นับเป็นเรื่องยาก สภาวะความขัดแย้งอันเกิดจากการแย่งชิงการถือครองทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง
ผลประโยชน์ของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ กับประชาชนฐานล่างจึงเกิดขึ นเรื่อยมา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาเรื่องราวและเส้นทางชีวิตของสตรีในระดับชุมชนท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมและมี
บทบาทในการเมืองภาคพลเมือง 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และบริบทที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและการมีส่วนร่วมของสตรีใน
การเมืองภาคพลเมือง 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

แนวนโยบำยสังคมในกำรพัฒนำสตรี 
ในการด าเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2554 - 2559) 

ซึ่งสิ นสุดลงแล้ว คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ (กยส.) ได้
แต่งตั งคณะอนุกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสตรีฉบับที่ 12 (พ.ศ.2559 - 2564) โดยมีวิสัยทัศน์ “สร้าง
สังคมเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ สตรีมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงปลอดภัย ร่วมสร้างชาติน า
สมัย” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1. ปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมในประเด็น
ความเท่าเทียมกันของหญิงชาย 2. เสริมพลัง เพ่ิมบทบาทการมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตแก่สตรีทุกกลุ่มและทุกระดับ 3. พัฒนาเงื่อนไขและปัจจัยที่เอื อต่อการพัฒนาสตรีที่มีประสิทธิผล
และเสมอภาค 4. ก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขจัดปัจจัยเสี่ยง ป้องกัน คุ้มครอง ช่วยเหลือและเยียวยา 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [469] 

และ 5. สร้างความเข้มแข็งของกลไก และกระบวนการพัฒนาสตรี เป้าประสงค์หลักคือการสร้าง
สังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีความเสมอภาค คนในสังคมมีเจตคติที่ดีต่อสตรี ตระหนักและยอมรั บ
ศักยภาพและบทบาทสตรีในมิติต่างๆ ทั งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนั นยังให้
ความส าคัญต่อการเปิดโอกาสให้สตรีทุกกลุ่มได้เข้าถึงการศึกษาทุกระดับมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
การพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม มีความมั่นคงในชีวิต และที่ส าคัญยิ่งคือการพัฒนา
ศักยภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง การปกครอง การบริหารและการตัดสินใจในระดับ
ต่างๆ ความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาสตรีในสังคมไทย 

ในระดับนโยบายสังคม การที่รัฐให้ความส าคัญต่อประเด็นความเสมอภาคย่อมหมายถึงการ
เปิดโอกาสให้สตรีก้าวเข้ามามีบทบาทในฐานะ “พลเมือง” มากขึ นเป็นล าดับ สตรีมีโอกาสการร่วม
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการด าเนินชีวิตในฐานะสมาชิกในสังคม โดยกระท าผ่าน
กลไกทางการเมืองตามหลักการประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม ทั งยังมีบทบาทส าคัญในฐานะผู้น าในภาค
ประชาสังคม (Civil Society) เช่นเดียวกับผู้ชาย นอกจากนั นยังมีโอกาสใช้สิทธิเสรีภาพแห่งความเป็น
พลเมืองท าหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าภาครัฐ การติดตามตรวจสอบการ
ก าหนดนโยบายสาธารณะเพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน รวมถึงมีส่วนร่วมในขบวนการเคลื่อนไหว
ทางสังคมเพ่ือเรียกร้องสิทธิในการตัดสินใจเชิงนโยบาย แผน และการด าเนินการที่ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตและสวัสดิภาพของชุมชนร่วมกับภาครัฐ (โปรดดูศิริพร โคตะวินนท์, 2543; อธิกา พัฒนาพงศ์, 
2545; ภาวินี ไชยภาค, 2551) 
 

สตรีกับสิ่งแวดล้อม 
 แนวคิดสตรีกับสิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน ให้ความส าคัญกับการศึกษาผู้หญิงที่มีบทบาท
ส าคัญในการดูแล ปกป้อง จัดการ ตลอดจนการให้ความรู้/การศึกษาแก่ชุมชนและท้องถิ่นของตนเอง
เกี่ยวกับทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่มีความรู้และมีบทบาทส าคัญในการปลุกจิตส านึกให้คนใน
ชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีบทบาทในการ 
ยืนหยัด คัดค้าน หรือมีบทบาทในฐานะผู้เฝ้าระวังการล่วงละเมิดต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน รวมทั งมีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวเพ่ือปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในการ
ทบทวนประเด็นเกี่ยวกับสตรีกับสิ่งแวดล้อม และสิทธิชุมชน คณะผู้วิจัยเริ่มต้นจากการศึกษาแนวคิด
สตรีนิยมแนวนิ เวศ (Eco feminism) Karen J. Warren แห่งวิทยาลัย Macalester เป็นหนึ่ งใน
นักวิชาการกลุ่มแรกที่พูดถึงแนวคิดสตรีนิยมแนวนิเวศเมื่อเกือบสองทศวรรษก่อนโดยได้ประยุกต์
ทัศนะแบบสตรีนิยมเข้าไปในระบบความคิดแบบนิเวศนิยมเพ่ือถ่ายทอดมุมองของผู้หญิงที่ตระหนักถึง
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ความส าคัญของระบบนิเวศด้วยความเชื่อที่ว่าการคิดไม่เพียงพอต้องลงมือกระท าด้วย (praxis) เชื่อว่า
ปัญหาทางระบบนิเวศจะได้รับการแก้ไขเมื่อหากพิเคราะห์จากสตรีนิยมแนวนิเวศ (ออนไลน์, 2554) 
 ในมุมมองทางประวัติศาสตร์ นักคิดสตรีนิยมแนวนิเวศเชื่อว่าก่อนศตวรรษที่ 17 แผ่นดินโลก
เป็นดั่ง “มารดา” ของทุกสรรพสิ่ง แต่ทุนนิยมที่ถูกคิดค้นเพียงไม่กี่ร้อยปีได้พรากทุกสรรพสิ่งต่างๆ ไป
จากธรรมชาติโดยมนุษย์หันไปเชื่อในแนวคิดที่เรียกว่า Anthropocentrism ที่เชื่อว่ามนุษย์เป็น
ศูนย์กลางและเป็นเจ้าของสรรพสิ่งมีสิทธิขาดในการแสวงหาผลประโยชน์กับธรรมชาติภายในระยะเวลา
ไม่ก่ีร้อยปีธรรมชาติได้ถูกน าไปใช้อย่างเต็มที่ในการพัฒนาและระบบนิเวศหลายแห่งถูกท าลายแบบสูญ
พันธุ์แน่นอนว่าผลกระทบจากระบบนิเวศที่ถูกท าลายไม่ได้แสดงผลทันตาเห็นการท าลายยังคงเดินหน้า
ต่อไปจนในที่สุดปัญหาต่างๆ เริ่มปะทุและระเบิดออกช้าๆ คลื่นแห่งปัญหาถาโถมใส่มนุษยชาติ ผู้หญิง
กลุ่มหนึ่งที่ศรัทธาในแนวคิดดังกล่าวมองว่า ปัญหาดังกล่าวนั นเกิดจาก “ผู้ชาย” ผู้เป็นคิดค้น
เทคโนโลยีต่างๆ และเป็นผู้จัดล าดับขั นและความส าคัญให้กับธรรมชาติและผู้หญิงอย่างไม่เท่าเทียม
พวกเธอจึงลุกขึ นมาทวงสิทธิในการปกปักรักษาระบบนิเวศด้วยความเป็นกระบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมอย่างหนึ่งการเคลื่อนไหวนั น จงึไม่ใช่เพียงรูปแบบที่เป็นทฤษฎีแต่ยังมีขั นตอนในการลงมือปฏิบัติ
ด้วย เช่น ผู้หญิงในเคนย่ารวมตัวกันปลูกพืชในผืนดินที่แห้งแล้งที่สุดในประเทศจนกลายเป็นทุ่งหญ้า
เขียวขจี กลุ่มผู้หญิงในอินเดียรวมตัวกันกระท าการที่เรียกว่า “Chipko” หรือการ “กอดป่า” เมื่อ
นายทุนพยายามจะเข้ามาตัดไม้ในพื นที่ป่า พวกเธอจะโผร่างเข้ากอดต้นไม้ใหญ่เพ่ือที่จะบอกกับพวก
เขาว่า “ถ้าพวกคุณจะตัดต้นไม้ ต้องห  าหั่นชีวิตของชั นไปด้วย” กระแสดังกล่าวยังพัฒนาไปยังประเทศ
ที่พัฒนาแล้วเมื่อกลุ่มผู้หญิงในแคนาดารวมตัวกันคัดค้านการสร้างโรงงานยูเรเนียมใจกลางเมืองหรือใน
สหรัฐอเมริกากลุ่มแม่บ้านในโรงงานท้องถิ่นรวมตัวกันท าความสะอาดสารพิษในโรงงานโดยทุกๆ คน
เชื่อเหมือนกันว่านี่คือการต่อชีวิตให้กับโลกใบนี  

กล่าวโดยสรุป แนวคิดสตรีนิยมแนวนิเวศเป็นการผสมผสานแนวคิดสายเสรีนิยมและสตรีสาย
สังคมนิยม สตรีนิยมสายนิเวศเป็นแนวคิดค่อนข้างสุดขั วได้เสนอว่า ผู้หญิงตามธรรมชาติล้วนมีความ
แตกต่างและเหมาะสมกว่าผู้ชายโดยเงื่อนไขทางชีวภาพ เช่น การเป็นผู้หญิงให้ก าเนิดเด็ก การเป็น
ผู้หญิงมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติ เชื่อมโยงกับโลก (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 
2545: 108) นักสตรีนิยมสายนิเวศให้ความส าคัญกับความเชื่อมโยงระหว่างผู้หญิงกับธรรมชาติเป็น
เรื่องหลัก ซึ่งประเด็นนี กลายเป็นข้อถกเถียงทางทฤษฎีที่ว่าการอธิบายว่าผู้หญิงมีความใกล้เคียงกับ
ธรรมชาตินั นเป็นการอธิบายโดยให้ผู้หญิงตกอยู่ในฐานะที่เป็นรองผู้ชาย เนื่องมาจากวิธีคิดทางโลก
ตะวันตกที่ให้ความส าคัญกับพื นที่ของวัฒนธรรมมากกว่าพื นที่ทางธรรมชาติ ดังนั นจึงจัดให้ผู้หญิงอยู่
ในปริมณฑลทางธรรมชาติและให้ผู้ชายอยู่ในปริมณฑลทางวัฒนธรรมรวมทั งการให้คุณค่ากับ
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วัฒนธรรมด้วยวิธีคิด มนุษย์อยู่เหนือธรรมชาติ จึงสามารถควบคุมธรรมชาติได้ กลายมาเป็นเหตุผลที่
สถานภาพของผู้ชายอยู่เหนือกว่าผู้หญิงอยู่ร่ าไป  

อย่างไรก็ตามการเชื่อมโยงผู้หญิงเข้ากับโลกทางธรรมชาติด้วยการอธิบายตามแนวคิดสตรีนิยม
แนวนิเวศได้ถูกวิพากษ์จากนักสตรีนิยมหลายฝ่ายโดยฝ่ายที่วิพากษ์มองว่าการอธิบายแบบนี เป็นเสมือน
การถอยหลังเข้าคลองและเป็นการท าร้ายผู้หญิงทั่วโลก (วารุณี ภูริสินสิทธิ์, 2545: 110) รวมถึงการ
อธิบายในลักษณะนี เป็นการอธิบายแบบครอบจักรวาลและเป็นสารัตถะนิยม (essentialism) (ค าศรี 
สิทธิวรดา, 2552: 44) ซึ่งเป็นเสมือนการกดขี่ผู้หญิงและให้ผู้หญิงกลายเป็นเครื่องมือของการรองรับการ
กดขี่ เพียงเพราะผู้หญิงถูกจ ากัดอยู่ในกรอบของระบบนิเวศ แท้ที่จริงแล้วไม่ได้หมายความว่าผู้หญิงจะ
เหมือนกันหมด การอธิบายด้วยแนวคิดสตรีนิยมแนวนิเวศสายนี จึงถูกโจมตีว่า เป็นการอธิบายความ
เป็นผู้หญิงในวงกว้างจนเกินไปจุดอ่อนของแนวคิดสตรีนิยมแนวนิเวศได้น าไปสู่การพัฒนาแนวคิดสตรี
นิยมสายนิเวศเชิงวิพากษ์ (critical ecological feminism)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสตรีกับสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่าใน
ปัจจุบันผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเข้าร่วมมีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนมากขึ น อย่างไรก็ตามในงานวิจัยบางเรื่องกลับพบว่าผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในการบริหารจัดการ
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยลง เช่น การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของผู้หญิงแถบลุ่มน  าชี
ตั งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา การศึกษากรณีกลุ่มอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแก่งละว้าและพื นที่ลุ่มน  าชี พบว่า 
ผู้หญิงมีส่วนในการตัดสินใจในกระบวนการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรชุมชนไม่มากเท่าที่ควร 
จ าเป็นต้องศึกษาในเชิงลึกว่าอะไรเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวบทบาท
ของสตรีกับสิ่งแวดล้อมสะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างในระดับของการมีส่วนร่วมหรือความเข้มข้น
ของบทบาทระหว่างหญิงกับชาย ผลจากงานวิจัยจ านวนหนึ่งชี ให้เห็นว่า แม้ว่าผู้หญิงจะมีศักยภาพใน
การบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่หากบริบททางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม ไม่เอื อต่อการแสดงบทบาทของผู้หญิง ก็เป็นการยากท่ีผู้หญิงจะมีโอกาสได้แสดง
ศักยภาพดังกล่าวได้  
 
วิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำ 

การวิจัยเรื่องบทบาทสตรีกับการเมืองภาคพลเมืองอันเป็นที่มาของการน าเสนอข้อค้นพบใน
บทความเรื่อง “เส้นทางการมีส่วนร่วมของสตรีอีสาน: การเมืองภาคพลเมืองในมิติสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา” เป็นการวิจัยแนวสตรีนิยม ภายใต้ญาณวิทยาแนวจุดยืนของสตรีนิยม (Feminist Standpoint 
Epistemology) ที่ก าหนดเป้าประสงค์การสร้างความรู้จากรากฐานประสบการณ์ เสียง และความเป็น
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ตัวแทนของผู้หญิงในสังคม (Women’s experience, voices and representation) จึงเป็นการสร้าง
ความรู้จากความจริงที่ถ่ายทอดและบอกเล่าโดยผู้หญิงในฐานะผู้เล่นส าคัญ (situated telling/tellers) 
ในเวทีการเมืองภาคประชาชน สอดคล้องกับการก าหนดเป้าหมายการสร้างความรู้เพ่ือการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม (Harbermas,1971, Harding and Hintikka, 2003, Siriphant, 2000) ผู้ศึกษาใช้วิธีวิทยาการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) เริ่มจากการสุ่มแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) 
สตรีที่มีบทบาทโดดเด่นในชุมชนท้องถิ่นทุกภาคจ านวนทั ง สิ น 44 คน ในบทความนี ผู้ศึกษาเลือก
น าเสนอและอภิปรายผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจ านวนหนึ่งที่มี
ประสบการณ์ในการเมืองภาคพลเมืองในมิติสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาเท่านั น 

เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured 
Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Interview) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ นอกจากนั น
ยังได้ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแนวประวัติชีวิตและเรื่องเล่า (Life History and Personal 
Narratives) ซึ่งเป็นวิธีการศึกษาทางมานุษยวิทยา มาใช้ออกแบบกิจกรรมการสนทนากลุ่ม อาทิ การ
จับคู่สัมภาษณ์กันและกัน การเล่าเรื่องเส้นทางชีวิตผ่านบอร์ดภาพและสัญลักษณ์ การเรียนรู้เรื่องราว
ของกันและกันเพ่ือสร้างบรรยากาศที่เอื อต่อการทบทวนไตร่ตรองชีวิตและประสบการณ์ชีวิต 
(Personal and Group Reflection) ในฐานะที่เป็นผู้หญิง ควบคู่ไปกับการผลิตบทวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ชีวิตทางสังคมและการเมืองที่เชื่อมโยงกับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย (Gender Roles 
and Relations) ในสังคมไทย  

อนึ่งภายใต้กรอบการวิจัยแนวสตรีนิยมนั น การเล่าเรื่องและการเรียบเรียงประวัติชีวิตของ
ผู้หญิงคือปฏิบัติการในการสร้างความรู้ที่มีความเป็นการเมือง เนื่องจากเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้พินิจ-
วิเคราะห์และเรียบเรียงเรื่องราวชีวิตตนเองใหม่ เรื่องราวการต่อสู้และการมีส่วนร่วมในการเมืองภาค
พลเมืองของผู้หญิงจ านวนมากจึงสะท้อนความขัดแย้ง ต่อต้านเรื่องราวที่เป็นแม่บท (grand narratives) 
ในสังคมกระแสหลักอันมีเพศชายเป็นศูนย์กลางในการก าหนดรูปแบบชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจและ
การเมือง ในนัยยะนี การเล่าเรื่องจึงเป็นส่วนหนึ่งของการน าการเปลี่ยนแปลงทางสังคม (Gluck & 
Patai,1991; Siriphant, 1996) ผู้ศึกษาท าการ วิเคราะห์ ตีความ เนื อหา ที่ได้ จากการสัมภาษณ์
รายบุคคล และการสัมภาษณ์กลุ่ม แล้วประมวลเป็นประวัติชีวิตโดยสังเขป จากนั นจึงพิจารณาประเด็น
หลักจากข้อมูลของสตรีหกคนที่มีความคล้ายคลึงกัน (Common themes/sub themes) พร้อม
น าเสนอบทวิเคราะห์ ตีความภายใต้กรอบทฤษฎีที่สอดคล้อง 
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ผลกำรศึกษำ 
เรื่องรำวชีวิตและประวัติโดยสังเขปของสตรีภำคพลเมืองภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้

ศึกษาใคร่ขอน าเสนอประวัติและภูมิหลังโดยย่อของผู้เข้าร่วมประชุมและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี  
 
1. ฤทธิ์ บุญประกอบ “เครือข่ำยป่ำชุมชนดงขุมค ำ” 
ฤทธิ์ หรือ แม่ฤทธิ์ บุญประกอบ อายุ 69 ปี (ขณะมีส่วนร่วมในการวิจัยในปี พ.ศ.2555) เป็น

สมาชิกเครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค า ต าบลคอนสาย อ าเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี การต่อสู้
เพ่ือชุมชนของแม่ฤทธิ์ บุญประกอบ เริ่มต้นขึ นเมื่อปี พ.ศ.2518 ขณะที่มีอายุประมาณ 37 ปี ในเวลา
นั นได้มีนายทุนได้รับสัมปทานเข้ามาตัดไม้ขนาดใหญ่ อาทิ ไม้ยางนา ไม้กระบาก ด้วยความกังวลว่า
ต้นไม้จะถูกท าลายจนหมด จึงร่วมต่อสู้เพ่ือยับยั งโครงการท าสัมปทานป่าไม้ โครงการอีสานเขียวและ
โครงการจัดสรรที่ดินท ากินเพ่ือราษฎรที่ยากไร้ในเขตป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) และเป็นแกนน าในการ
ต่อสู้เรื่องที่ดินท ากินที่ถูกท าเป็นเขตป่าอนุรักษ์ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร
ในท้องถิ่น และผลักดันจนกระทั่งมีการจัดตั งเครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค าใน ปีพ.ศ.2527 ทางการได้
ประกาศพื นที่ป่าดงขุมค าเป็นพื นที่ป่าสงวน โดยติดป้ายเขตป่าสงวนครอบคลุมกว่าสี่อ าเภอ ในจังหวัด
อุบลราชธานี การต่อสู้เพ่ือพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของแม่ฤทธิ์ บุญประกอบ เป็นที่รู้จักและเป็นที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังจะเห็นได้จากการได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั งที่ 1 ปี 2542 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 แผนผังเส้นทางชีวิตของฤทธิ์ 
บุญประกอบ 
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2. อุไร สมบูรณ์ เครือขำ่ยอนุรักษ์และฟื้นฟูแก่งละว้ำ จังหวัดขอนแก่น 
แม่อุไร สมบูรณ ์เป็นหนึ่งในสมาชิกของเครือข่ายอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแก่งละว้า จังหวัดขอนแกน่ 

ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศในพื นที่แก่ง
ละว้า แก่งละว้าเป็นพื นที่ชุ่มน  าขนาดใหญ่ในระบบนิเวศลุ่มน  าชี ตั งอยู่ในเขต พื นที่ อ าเภอบ้านไผ่ และ 
อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น มีเนื อที่ประมาณ 17,000 ไร่ ครอบคลุมพื นที่ 3 ต าบล คือ ต าบลบ้าน
ไผ่ ต าบลเมืองเพีย อ าเภอบ้านไผ่ และต าบลโคกส าราญ อ าเภอบ้านแฮด มีชุมชนที่อาศัยอยู่รอบแก่ง 
13 หมู่บ้าน ปัจจัยผลักดันที่ท าให้แม่อุไรเข้ามาอยู่ในกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่งละว้าคือความ
ต้องการที่จะพิทักษ์สิทธิของตนเอง เนื่องจากทางกรมชลประทานได้สร้างคันกั นน  า ส่งผลให้น  าท่วมนา
ของตนเองและชาวบ้านได้รับความเสียหาย ในฐานะสมาชิกเครือข่ายสมาชิกเครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแก่งละว้า แม่อุไรเคยยื่นหนังสือเรียกร้องกับทางราชการ ขอให้เปิดทางน  าแต่ไม่เป็นผล 
ชาวบ้านจึงรวมพลังไปขุดคันกั นน  า จนเกิดผลส าเร็จ ในปี พ.ศ.2550  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แผนผังเส้นทางชีวิตของอุไร สมบูรณ ์

 
3. ศรสวรรค์ โม่งน้อย สมำคมอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ำภูกระแต อ ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัด

ชัยภูมิ 
ศรสวรรค์ โม่งน้อย เป็นสตรีรุ่นใหม่ชาวชัยภูมิ ที่สนใจการพัฒนาชนบทและเรื่องสาธารณะ

ประโยชน์ต่างๆ เส้นทางการท างานในภาคพลเมืองเริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน
เกษตรกรตีนภู แต่ต่อมาเครือข่ายได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าภูกระแตก การเป็นส่วน
หนึ่งของเครือข่ายท าให้ศรสวรรค์มีโอกาสท างานด้านพัฒนาชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [475] 

และสิ่งแวดล้อมรอบป่าภูกระแต โดยยึดหลักการพัฒนา ที่สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วิถีชาวบ้าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 แผนผังเส้นทางชีวิตของศรสวรรค์  โม่งน้อย 

 
4. ผำ กองธรรม สมำคมคนทำมรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
แม่ผา กองธรรม เป็นผู้น าสตรีในการต่อสู้คัดค้านโครงการก่อสร้างเขื่อนราษีไศลโดยเข้าร่วม

ในขบวนการต่อสู้ในฐานะประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ แม่ผามีประสบการณ์ในงานการเมืองภาค
พลเมืองหลากหลายด้าน ด้านหนึ่งที่ โดดเด่นคือการท างานในเครือข่ายของผู้หญิง โดยเป็น
คณะกรรมการเครือข่ายของผู้หญิงภาคอีสาน นับว่าเป็นสตรีที่มีประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวต่อสู้
เพ่ือความเป็นธรรมมายาวนาน นอกจากนั นเธอยังมีโอกาสได้ท างานวิจัยเรื่องผักพื นบ้าน อาทิเรื่องผัก
พื นบ้านป่าทาม แม่ผาให้ความส าคัญกับงานวิจัยชุมชนเพราะเห็นว่าการวิจัยช่วยให้ชุมชนตระหนัก
ด้วยตนเองว่าจะพัฒนาต่อไปในทิศทางใด 

 
 
 
ภาพที่ 4 แผนผังเส้นทางชีวิต

ของผา กองธรรม 

 
 
 



การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา: เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรอีีสาน 

[476]  ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน 

5. มณี บุญรอด กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธำนี 
แม่มณี บุญรอด ประธานกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี ที่เป็นที่รู้จักคัดค้านโครงการ

เหมืองแร่โปแตซ ปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) โดยด ารงต าแหน่งนี 
มากว่า 3 สมัย ในเรื่องการคัดค้านโครงการเหมืองแร่โปแตซ แม่มณีเริ่มตั งกลุ่มในพื นที่ที่ประกอบด้วย
สมาชิกจาก 41 หมู่บ้าน รวมตัวเดินทางกันไปยื่นหนังสือคัดค้านที่ส านักงานข้อมูลข่าวสาร รัฐสภา และ
เดินทางไปที่สถานทูตแคนาดา เพ่ือติดตามสอบถามเรื่องการสร้างเหมืองแร่โปแตซ เพราะบริษัทที่
ประมูลได้เป็นของประเทศแคนาดา เมื่อชาวบ้านในชุมชนได้ทราบข้อมูลว่าบริษัทจะสร้างเหมืองแร่โดย
จะท าการขุดเป็นอุโมงค์ลงไปใต้ดินซึ่งเป็นพื นที่ของชาวบ้าน โดยมีรัศมีโดยรอบของเหมือง 25 กิโลเมตร 
ชาวบ้านจึงร่วมกันคัดค้านไม่ให้ภาครัฐด าเนินโครงการดังกล่าว จนถึงวันนี  แม่มณีและชาวบ้านร่วม
ต่อสู้คัดค้านการสร้างเหมืองโปแตซ รวมระยะเวลา 12 ปี 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 แผนผังเส้นทางชีวิตของมณ ีบุญรอด 

 
6. แจ่มจันทร์ แสงป้อง สมาชิกเครือข่ายกลุ่มแม่มูนมั่นยืน 

 แจ่มจันทร์ แสงป้อง เป็นสมาชิกเครือข่ายแม่มูลมั่นยืน ซึ่งปะอบด้วยประชาชนจาก 55 
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนปากมูลตั งแต่ปี พ.ศ.2534 แม้ว่าแจ่มจันทร์ไม่มีต าแหน่ง
ใดๆ ในชุมชนแต่เธอก็มีความกังวลห่วงใยต่ออนาคตของคนรุ่นหลังเป็นอันมากว่าจะใช้ชีวิตอย่างไรหาก
แม่น  ามูลไม่กลับมามีสภาพดังเดิม แจ่มจันทร์เล่าว่าในอดีต ก่อนที่จะมีการสร้างเขื่อนปากมูล ชาวบ้าน
ริมน  ามูลประกอบอาชีพประมงและปลูกผักริมน  า เนื่องจากชายหาดมีทางลาดและกว้างสามารถปลูก
ผักทุกอย่างได้ เช่น ผักบุ้ง พริก มะเขือ มะกรูด ตะไคร้ หลังจากได้มีการสร้างเขื่อน และมีระบบเปิด - 
ปิดน  าเป็นเวลา พบว่าปลาในแม่น  าลดน้อยลง พื นที่ส าหรับการเพาะปลูกก็หายไป เพราะทิศทางการ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [477] 

ไหลของน  าเปลี่ยน ตลิ่งพังและทรุดตัว เพราะถูกน  ากัดเซาะ บริเวณริมแม่น  ามูลไม่มีทางลาดและ
ชายหาดเหมือนเมื่อก่อน ระบบนิเวศท่ีเปลี่ยนแปลงเช่นนี ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวแม่มูลเป็น
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูญเสียรายได้และอาชีพ แจ่มจันทร์และชาวบ้านกลุ่มแม่มูลมั่นยืนจึง
รวมตัวกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิกับภาครัฐผู้เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหาย ระยะเวลาที่ท าการต่อสู้
ยาวนานกว่า 22 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6 แผนผังเส้นทางชีวิตของแจม่จันทร์ แสงป้อง 

 
อภิปรำยผลกำรศึกษำ 

เส้นทำงกำรมีส่วนร่วมของสตรีในกำรเมืองภำคพลเมือง: บริบท เหตุผล และแรงบันดำลใจ 
ผลการศึกษาพบว่าบริบทที่เป็นเหตุผล และแรงจูงใจให้สตรีก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในภาค

พลเมืองประกอบด้วย 2 บริบทส าคัญ กล่าวคือ บริบทของการพัฒนาที่ไม่สมดุลที่ก่อให้เกิดความไม่
เป็นธรรมในมิติต่างๆ และบริบทของการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั งสองบริบทของ
แรงจูงใจนี ได้สะท้อนให้เห็นบริบทของเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมที่คลี่คลายเป็นสองทวิวิถี (dual 
track) ในบริบทของการพัฒนากระแสหลักในแนวทางท่ีมุ่งเน้นแต่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
กายภาพนั นสตรีส่วนใหญ่ถูกผลักให้เข้ามาอันเนื่องมาจากต าแหน่งแห่ งที่ของการเป็น "ผู้ได้รับ
ผลกระทบ" ที่มีความรู้สึกคับแค้นจ าเป็นต้องต่อสู้ดิ นรน คัดค้านกับแนวทางการพัฒนาที่ไม่เป็นธรรม
ด้วยแนวทางของการเคลื่อนไหวทางสังคมในลักษณะ "งานร้อน" เพ่ือให้โครงการพัฒนาเหล่านั น
ปรับเปลี่ยน ยุติ หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ น ในขณะที่บริบทของการพัฒนาทางเลือกและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ดึงดูดให้สตรีเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมืองในรูปลักษณะของ "งานเย็น" ที่
มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน การตั งรับ และการรู้เท่าทันต่อบริบทการพัฒนากระแสหลักบริบทแรก  
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กำรพัฒนำประเทศสู่อุตสำหกรรม: บทวิเครำะห์กำรพัฒนำที่ก่อให้เกิดควำมไม่เป็นธรรม 
การบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของสตรีผู้มีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มในครั งนี สะท้อนให้เห็นถึง

ประเด็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางระหว่างปัจเจกชน - ชุมชนฝ่ายหนึ่งกับรัฐและทุนอีกฝ่ายหนึ่ง ความ
ไม่ลงรอยระหว่างประโยชน์ของประชาชนที่มีวิถีชีวิตและวิถีการผลิตผูกผันและพ่ึงพากับระบบนิเวศ
ธรรมชาติกับผลประโยชน์ของทุนขนาดใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของภาครัฐท าให้ประชาชนต้อง
ต่อสู้เพ่ือการพิทักษ์ประโยชน์ของตนด้วยรูปแบบและวิธีการต่างๆ ด้วยเหตุที่โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเป็นหลักและยังคงเป็นการพัฒนาแบบบนลงล่าง (Top - 
down Development Model) การเร่งด าเนินการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานขนาดใหญ่มักเป็นไปโดย
ปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ แม้จะการมีวางแผนและด าเนินการประเมิน
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหากแต่พบว่าบ่อยครั งกระบวนการเหล่านั นด าเนินไปเพ่ือสร้าง
ความชอบธรรมและรองรับการด าเนินโครงการมากกว่าการใช้ผลประกอบการตัดสินใจอย่างซื่อสัตย์
หรือค านึงถึงสิทธิของประชาชนผู้เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเชิงลบต่อระบบนิเวศ สังคมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเป็นหลัก 

สถานการณ์เช่นนี ท าให้ ประชาชนจ าเป็นต้องก้าวเข้ามามีบทบาทโดยตรงเพ่ือสื่อสารถึงผู้
ก าหนดนโยบาย เรียกร้องความเป็นธรรมและก้าวเดินบนเส้นทางการต่อสู้เพ่ือพิทักษ์ประโยชน์ของตน
และชุมชน นอกจากนั นในการเมืองภาคพลเมืองเป็นที่สังเกตว่าการปฏิบัติการเพ่ือสร้างการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ มักเดินควบคู่ไปกับบทวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาที่ไม่สมดุลโดยให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นส าคัญ (อภิชัย พันธเสน, 2550: 2) 
 

ควำมขัดแย้งในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ดิน น  ำ ป่ำ ระหว่ำงรัฐ ทุน ประชำชน 
กล่าวได้ว่าการเข้ามามีบทบาทในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของสตรีกลุ่มตัวอย่างมีความ

เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเผชิญกับอ านาจรัฐและอ านาจทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแผนการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับเป็น
ภูมิภาคที่ภาครัฐให้ความส าคัญ เริ่มจากการพัฒนาตามโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) ซึ่งริเริ่มในปี พ.ศ.2535 หลังจากที่
นายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได้ประกาศนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า 
ตลอดจนการด าเนินนโยบายการค้าเสรีตามแนวทางของเสรีนิยมทางเศรษฐกิจของเขตการค้าเสรี
อาเซียน การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดนในการพัฒนาเศรษฐกิจ



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [479] 

ระหว่างประเทศของไทย โดยการเสริมสร้างความร่วมมือทั งในระดับโลกและเวที APEC ในระดับ
ภูมิภาคในแทบทุกรัฐบาล (สุกรี คลองวิธี, 2558) 

ผลการวิจัยท าให้ผู้วิจัยตระหนักชัดถึงช่องว่างที่เกิดขึ นระหว่างการตัดสินใจในระดับนโยบาย
กระท าโดยชนชั นน าที่ไม่ได้มีชีวิตเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ กับส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ชาวบ้านอุไร สมบูรณ์ สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่งละว้า จังหวัดขอนแก่นและมณี บุญรอด 
สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ได้บอกเล่าเรื่องราวความขัดแย้งที่เกิดจาก
การนโยบายภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ ความขัดแย้งในการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น  า ป่า ที่
เกิดขึ นระหว่างประชาชน รัฐและกลุ่มทุน ภัยคุกคามอันเกิดจากการด าเนินโครงการขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางโดยมีรัฐและเอกชนเป็นคู่ขัดแย้งน าไปสู่การต่อสู้เพ่ือปกป้องสิทธิของชุมชนประสบการณ์ท่ี
สั่งสมในการจัดการกับปัญหาท าให้สตรีเหล่านี เข้าใจประเด็นปัญหาอย่างลึกซึ ง 
 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

ควำมขัดแย้งในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ดิน น  ำ ป่ำ  
ระหว่ำงรัฐ ทุน ประชำชน 

มณี บุญรอด  
กลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธาน ี

“เมื่อปี 44 มีหน่วยงานเอ็นจีโอเขาลงพื นท่ี บอกว่าพื นที่ท่ีพวกเราอยู่เขาจะ
ท าโครงการเหมืองแร่โปแตซ และมีบริษัทศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
EIA เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่เขาจะขอสัมปทานบัตรท าเหมือง ซึ่งตรงนี 
ชาวบ้านไม่รู้เรื่องเลยเขาจะท าเหมืองเป็นอุโมงค์โดยมันจะอยู่ใต้ถุนบ้านของ
เรามีรัศมีของเหมือง 25 กิโลเมตร…. 
แล้วก็เขาก็ไปออกกฎหมาย พรบ.แร่ ว่าเขาไม่เอาพื นที่ของเรา เขาจะเอา
ทรัพยากรแร่ข้างล่างใต้ดิน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบชาวบ้าน ดิฉันก็เลยบอกว่า
เขาจะมาท าอย่างนั นไม่ได้ พวกเราเป็นเจ้าของพื นที่ เป็นเจ้าของบ้านมีคน
จะมาขุดของใต้ถุนบ้าน ไม่ถามเจ้าของบ้านได้อย่างไร ไม่ให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจหรือ พวกเรามีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง จะมาท าอย่างนั นได้
อย่างไร ไปออกเอกสารสิทธิ์แล้วก าหนดกฎหมายเอื อกันเอง ซึ่งมันถูกต้อง
หรือไม่ ดิฉันตั งค าถามเขาอย่างนี …” 

อุไร สมบูรณ ์
เครือข่ายอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมแก่งละว้า  
จังหวัดขอนแก่น 
 

“เราเองก็พิทักษ์สิทธิของเรา คือ ทางชลประทานเขาท าคันกั นน  า แล้วมันมี
ผลกระทบคือมันท่วมนาของเรา ชาวบ้านไม่สามารถท ามาหากินได้เลย 
พวกเราก็ยื่นหนังสือต่อสู้ขอให้เขาเปิดทางน  าให้แต่ขอแล้วขอเล่าเขาก็ไม่ท า
ให้สักที  ก็เลยเกิดพลังกลุ่มชาวบ้านไปขุดคันจนเกิดความส าเร็จ น  าก็ไหล 
แล้วได้ไปขอร้องให้เขามาท าสะพานให้อีก แต่เขาก็ไม่ท าให้หรอก เรา
อธิบายกับเขาว่าเพื่อที่ชาวบ้านจะได้สัญจรไปมาง่ายๆ แต่เรื่องนี เราก็ต่อสู้
มา 5 ปีแล้ว เริ่มตั งแต่ปี 50” 

 



การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา: เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรอีีสาน 

[480]  ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน 

ความพยายามต่อสู้เพ่ือคลี่คลายสถานการณ์ชีวิตที่คับขันหรือการแก้ปัญหาจากผลกระทบที่
เกิดจากการพัฒนากลายมาเป็นพลังในการต่อสู้กับผู้รับผิดชอบทั งภาครัฐและเอกชน และด้วย
ประสบการณ์จริงในการต่อสู้กับอ านาจรัฐและทุนนี่เองท าให้ผู้หญิงจ านวนไม่น้อยตื่นตัว รู้เท่าทัน
สถานการณ์ทางสังคมและการเมือง ผู้หญิงหลายคนกลายมาเป็นปัญญาชนพื นถิ่นผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม กล่าวได้ว่าการเผชิญกับความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากนโยบายจากภาครัฐที่มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจแต่ละเลยมิติสังคมคือโอกาสในการเรียนรู้และเข้าใจการเมืองอย่างลึกซึ งขึ น ในอดีตในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การอนุมัติให้ด าเนินการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ มักกระท ากันโดยปราศจาก
การให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ปราศจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื นที่ รวมถึง
การขาดการจัดท าการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรอบคอบ อาทิ โครงการ
สร้างเขื่อนปากมูล จังหวัดอุบลราชธานี โครงการสร้างเขื่อนราศีไศล จังหวัดศรีสะเกษ เป็นต้น เมื่อ
โครงการในลักษณะดังกล่าวได้ด าเนินการมาในระยะหนึ่ง และได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงทั งในเชิง
กายภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ่มจันทร์ แสงป้อง ผู้ได้รับผลกระทบ
จากการสร้างเขื่อนปากมูล และฤทธิ์ บุญประกอบ เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค า อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธานี จึงบอกเล่าความจริงเรื่องการให้สัมปทานป่าไม้ทับซ้อนพื นที่ป่าท ากินของ
ชาวบ้านดงขุมค าดังนี  
 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

ควำมขัดแย้งในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ดิน น  ำ ป่ำ  
ระหว่ำงรัฐ ทุน ประชำชน 

แจ่มจันทร์ แสงป้อง 
เครือข่ายแมมู่นมั่นยืน  
อ าเภอพิบูลมังสาหาร 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

“เมื่อมีเขื่อนมาคนในชุมชนจะแตกออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งบอกว่าถ้า
เราสร้างเขื่อนน  าก็จะเยอะ ปลาก็จะเยอะ อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าถ้าเขาสร้าง
แล้วปลามันจะเข้ามาไม่ได้ ความขัดแย้งมันจึงเกิดขึ นในชุมชน แต่พอถึงปี 
พ.ศ.2532 เขาเริ่มระเบิดเขื่อนเพราะเขาจะเจาะให้ลึกลงไป เมื่อเกิดแรง
ระเบิดปรากฏว่าปลาไม่สามารถขึ นมาด้านบนได้ เขาก็เริ่มรู้แล้วว่ามันมี
ปัญหาอะไรบางอย่างท าไมปลาถึงขึ นมาไม่ได้ การหาอยู่หากินของเราก็
เริ่มล าบาก ชุมชนก็มาคุยกันโดยมีนักศึกษาเข้ามาให้ความรู้อยู่บ้างมันจะ
เป็นลักษณะนี  เพราะว่ารัฐบาลเองก็ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงได้
ว่าเมื่อสร้างแล้วจะเป็นอย่างไร จะเป็นไปในทิศทางไหนเพราะว่าเขาบอก
ว่าหากสร้างแล้วหากปลาไม่มีเขาก็จะเอาปลามาปล่อยให้ เอากุ้งมาปล่อย
ให้ ยิ่งจะท าให้อาหารเรามากขึ นกว่าเดิม แต่เมื่อถึงเวลาที่เขื่อนสร้างเสร็จ
เรียบร้อย เขาเอาปลามาปล่อยจริงๆ แค่แสนตัวซึ่งมันจะเหลือรอดสักกี่ตัว 
เมื่อเปรียบเทียบเมื่อก่อนนี กับวันนี  ปริมาณมันเทียบกันไม่ได้เลย” 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [481] 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

ควำมขัดแย้งในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกร ดิน น  ำ ป่ำ  
ระหว่ำงรัฐ ทุน ประชำชน 

ฤทธิ์ บุญประกอบ 
เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค า 
อ าเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธาน ี
ผู้เลา่ความจริงเรื่องการให้
สัมปทานป่าไม้ทับซ้อน 
พื นที่ป่าท ากินของ 
ชาวบ้านดงขุมค า 

“ทางการเขาก็บอกว่าป่าดงขุมค าเป็นป่าเสื่อมโทรม ดังนั นเขาจะปลูกป่า
เสริมป่า แต่มันจะเป็นป่าเสื่อมโทรมไปได้อย่างไร ในเมื่อมีต้นไม้ใหญ่ขนาด
เท่าสามสี่คนโอบ มีการให้สัมปทานมาตัดไม้ใหญ่ หลังจากนั นไม่นานเขาก็
เริ่มตัดป่าแล้วบุกเข้ามาเพื่อสร้างเรือนเพาะช ากล้ายูคาลิปตัส แต่ชาวบ้าน
ก็บอกว่าไม่ยอม ถ้าคุณจะปลูกต้องคุยกับพี่น้องก่อน แต่เขาก็ไม่ยอม
เพราะอ้างว่าเป็นนโยบายฟื้นฟูป่าของโครงการอีสานเขียว เขามีเลื่อยยนต์ 
มีปืนอาก้า ก่อนที่จะประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ชาวบ้านก็ท าอยู่ท ากินได้
เพราะยังเป็นเขตป่าสงวนอยู่ แต่ต่อมาเมื่อรัฐประกาศเป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์
เมื่อชาวบ้านไปท ามาหากิน ชาวบ้านก็ถูกจับกุม ชาวบ้านก็เลยเกิดความ
เดือดร้อนขึ นมา” 

 
รูปแบบและวิธีกำรในกำรมีส่วนร่วมของสตรีในกำรเมืองภำคพลเมือง 
ในภาพรวมแม้ว่าสตรีภาคพลเมืองในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีส่วนร่วมในการศึกษาครั งนี 

จะมีบทบาทหรือมีความแข็งขันในการเมืองภาคพลเมืองในมิติที่แตกต่างกันออกไป แต่เรื่องราวที่น ามา
เล่าสู่กันฟัง สะท้อนให้จุดร่วมและความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่อง รูปแบบ วิธีการหรือยุทธศาสตร์ว่าด้วย
การมีส่วนร่วมของสตรีอย่างน่าสนใจได้แก่ 1) การเคลื่อนไหวต่อสู้ ต่อรองเพ่ือการด ารงอยู่ของชุมชน 2) 
การสร้างเครือข่ายขององค์กรภาคประชาชนเพ่ือเปิดพื นที่ในการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง 
3) การใช้ยุทธศาสตร์ความรู้เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 4) การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกับโอกาส
ในการพัฒนาศักยภาพสตรีสู่เส้นทางการมีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมือง  
 

กำรเคลื่อนไหวต่อสู้ ต่อรองเพื่อกำรด ำรงอยู่ของชุมชน 
 แนวทางการต่อสู้ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยในสังคมไทยมีพัฒนาการมาเป็น
ระยะๆ และเป็นที่รู้จักกันมากขึ นในสังคมที่มีองค์ประกอบแห่งความเป็นประชาสังคม (Civil Society) 
เด่นชัด การเข้าชื่อหรือล่ารายชื่อเพ่ือเรียกร้องหรือยื่นข้อเสนอต่อผู้มีอ านาจในการตัดสินใจปรากฏชัด
มากขึ นด้วยกระแสการตื่นตัวเรื่องประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมในสังคมประชาธิปไตย การประท้วง 
การเคลื่อนไหวคัดค้าน หรือแม้แต่การลุกขึ นมาต่อสู้เพียงล าพังนั นมิอาจบังเกิดผลได้หากไม่มีการยื่น
ข้อเสนอต่อภาครัฐ ซึ่งเป็นการเจรจาต่อรองอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการแสดงเจตจ านงอย่างเป็น 
ลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้รัฐได้ทบทวนแผนพัฒนาหรือการด าเนินการพัฒนาเสียใหม่ และสร้างอ านาจ
ในการต่อรองของภาคประชาชน เพราะอย่างน้อยที่สุดเสียงของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจาก
กระบวนการพัฒนาก็ส่งผ่านไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (นิตยา โพธิ์นอก, 2557: 3 - 5; 
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Cornwall and Coelho, 2007: 5; Gaventa, 2002: 1) สตรีที่มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยในครั งนี 
จ านวนหนึ่งได้ใช้รูปแบบการต่อสู้ ต่อรอง หรือการสร้างขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเพ่ือเรียกร้อง
สิทธิของตนและชุมชน  
 

กำรชุมนุม กำรเคลื่อนไหวเพื่อกดดันให้เกิดกำรเจรจำต่อรองกับผู้มีอ ำนำจหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 การชุมนุม การเคลื่อนไหวเพ่ือกดดันให้เกิดการเจรจาต่อรองกับผู้มีอ านาจหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียนับเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่พบเห็นในเวทีการเมืองภาคพลเมือง โดยเป็นแนวทางหนึ่งที่น าไปสู่การ
คลี่คลายสถานการณ์ตึงเครียด และน าไปสู่การแสวงหาทางออกให้สภาวะที่ขัดแย้งด้วยการหันหน้าเข้า
สู่การเจรจาระหว่างผู้มีอ านาจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเครือข่ายการเมืองภาคพลเมือง ถือว่าเป็น
จุดเริ่มต้นหนึ่งของกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งร่วมกัน (Foweraker, 1995: 100 - 101; 
Melucci, 1996: 4) ยุทธวิธีในการชุมนุม หรือการแสดงท่าทีแข็งข้อต่ออ านาจรัฐหรือผู้มีอ านาจในภาค
ส่วนต่างๆ นั น ได้รับการอธิบายโดยสตรีกลุ่มตัวอย่างดังนี   
 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

กำรชุมนมุ กำรเคลื่อนไหวเพ่ือกดดันให้เกิดกำรเจรจำต่อรองกับผู้มี
อ ำนำจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

มณี  บุญรอด  
กลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมอุดรธาน ี
เครือข่ายต่อต้านเหมืองโปแตซ 
จังหวัดอุดรธาน ี

“ในการบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชนแต่ละพื นที่ท้องถิ่นของ
ตนเอง กลุ่มของเราที่ท าจะเป็นกลุ่มที่ เป็นเครือข่ายของคนที่มี
อุดมการณ์ เรามีอุดมการณ์ในการต่อสู้นโยบายของรัฐ มีเป้าหมาย
เดียวกัน มีประเพณีเดียวกัน แล้วก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
อย่างเป็นระบบ เช่น เรื่องกฎหมาย สิทธิชุมชน พี่น้องเราได้ ร่วมกัน
ต่อสู้ คือเราจะต่อสู้แบบหัวชนฝาไม่ได้ เราต้องเรียนรู้เรื่องกฎหมาย 
เรื่องสิทธิของเรา ที่เราไปพูดสื่อสารนั่นคือเราไปขยายความให้คนใน
ชุมชนได้รู้จัก เราไปพูดแต่สู้เรื่องเขื่อน มันต้องมี” 

แจ่มจันทร์ แสงป้อง  
เครือข่ายแมมู่ลมั่นยืน 
อ าเภอพิบูลมังสาหาร  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

“เรามีการรวมกลุ่ม เพราะมันมีผลกระทบกว่า 55 หมู่บ้าน เราก็ไป
ต่อสู้ ไปเรียกร้องต่อผู้ว่า ประมาณ 1 เดือนอยู่ท่ีศาลากลาง ตอนนั นพ่อ
เขาก็ไม่ให้ไป แต่เราก็ดื อรั นจะไป เมื่อ ไปแล้วก็ไม่กลับ อยู่กับเพื่อนเขา 
แต่พอต้องพูดถึงเรื่องนี มันจะร้องไห้…” 

มณี บุญรอด 
กลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมอุดรธาน ี
เครือข่ายต่อต้านเหมืองโปแตซ 
จังหวัดอดุรธาน ี

แม่มณีเล่าว่าเธอได้ต่อสู้เรื่องเหมืองโปแตซมา 12 ปี ล้มลุกคลุกคลาน 
ได้เป็นคณะกรรมการวิจัยไทบ้านร่วมกับคุณหมอที่อยู่กรุงเทพฯ ท า
วิจัยร่วมกันเพื่อหาค าตอบว่าเพราะเหตุใด กฎหมาย พ.ร.บ.สุขภาพจึง
ไม่เกิด  



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [483] 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

กำรชุมนมุ กำรเคลื่อนไหวเพ่ือกดดันให้เกิดกำรเจรจำต่อรองกับผู้มี
อ ำนำจหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

“ท าไมมันไม่คลอด มีท้องแต่ไม่คลอดสักที เก้าเดือนก็ไม่คลอด สามปีก็
ไม่คลอด  พอหมอลงไปหากลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มอนุรักษ์บอกว่า อย่าพูดถึง
แต่เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องสุขภาพของคนในชุมชนจะเอาอย่างไรกับ
โครงการเหมืองแร่โปแตซที่มันมีมูล มีมลพิษ มีสารเคมีเก้าอย่างที่เขา
จะใช้ละลายแร่และเกลือออกจากกันแล้วให้มันตกผลึก แต่เขาไม่พูดถึง
เลย คุณหมอลงไปแม่มณีก็พาเดินไปท าวิจัยหมู่บ้าน ส ารวจว่าน  าจะ
ไหลไปที่ไหน แล้วอาหารของเรา อาหารในชุมชนมีอะไรบ้าง มีเห็ด มี
ป่าไม้ ยาสมุนไพรมีต้นบ้าง ท าวิจัยอยู่ประมาณเดือนหนึ่ง พอดีมีการ
ยึดอ านาจจากนายกทักษิณ เป็นนายกทหารสุรยุทธ์ จุลานนท์ ก็ท าวิจัย
ชาวบ้านจบ จากนั นเอาเรื่องนี เข้าสู่สภา ปรากฏว่า พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติก็ถูกผลักออกมา พวกเราก็บอกกับทางบริษัทว่า อย่าพูดแต่
เรื่องสิ่งแวดล้อม มาสนใจเรื่องสุขภาพของคนหน่อย แต่เขาก็ไม่สนใจ 
พวกแม่และชาวบ้านก็ปิดถนนเพื่อเรียกร้องผู้ว่าจังหวัดอุดรธานี พวก
เราบอกว่าให้ผู้ว่าลงมาพูดคุยกับชาวบ้าน เพราะชาวบ้านมีข้อมูลเรื่อง
สุขภาพ พวกเราปิดถนนแค่เลนเดียว ผู้ว่าก็ไม่มา แต่พอปิดสองเลน 
ผู้ว่าก็มาทันที เราพูดคุยสรุปกันว่าจะมีการตั งคณะกรรมการเรื่อง
สุขภาพคนในชุมชน ท าให้ได้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติของเรา ที่กลุ่ม
อนุรักษ์พูดว่า อย่าพูดถึงแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมนั นก็ท าให้เคลื่อนไหวจน
ประสบความส าเร็จ” 

 
สตรีกลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนให้เห็นถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการเมืองภาคพลเมืองอย่างแข็ง

ขันผ่านการชุมนุม และการเคลื่อนไหวกดดันอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาของ 
McAdam (1998) ที่ระบุว่า ผู้หญิงมักจะใช้การเคลื่อนไหวทางสังคมในการมุ่งสู่เป้าหมายทางการเมือง 
( See Siriphant 1996: 5) เรื่องราวของสตรีกลุ่มตัวอย่างข้างต้นชี ให้เห็นถึงเงื่อนไขส าคัญของการ
ชุมนุมนั่นคือ ความผูกพันกันเป็นกลุ่มและการมีอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) ในการต่อสู้
เรียกร้อง (Porta & Diani, 2006: 94) กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเมื่อสตรีภาคพลเมืองสามารถสร้างความเป็น 
"เรา" ที่เป็นกลุ่มก้อนได้ก็ท าให้เกิดพลังที่จะต่อรอง คัดค้าน ยับยั งแนวทางและโครงการพัฒนาที่ไม่เป็น
ธรรมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อวิถีชีวิต มากไปกว่านั นเรายังได้เห็นถึงรายละเอียดของยุทธวิธีที่
ผู้หญิงใช้ในการชุมนุม กดดัน นั่นคือ การปิดถนน รวมไปถึงการบริหารจัดการให้การชุมนุมด าเนินไป
อย่างเป็นระบบ มีการจัดล าดับของขบวนการชุมนุมโดยให้เยาวชนเป็นแถวหน้า ตามด้วยกลุ่มแกนน า
ผู้หญิง เพ่ือลดความเสี่ยงของการเกิดการปะทะกันด้วยความรุนแรงระหว่างผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่รัฐ 
ยุทธวิธีเหล่านี เป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพ่ีเลี ยงของการเคลื่อนไหว ที่อาจจะเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กร
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พัฒนาเอกชน หรือเครือข่ายภาคพลเมืองจากพื นที่ อ่ืนที่เคยประสบปัญหามาก่อน กิจกรรมทาง
การเมืองเหล่านี สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสตรีที่จะต่อสู้เพ่ือพิทักษ์สิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรดิน น  า ป่า (Taylor & Dyke, 2004: 264 - 266)  

 
กำรสร้ำงเครือข่ำยขององค์กรภำคประชำชนเพื่อเปิดพื นที่ในกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง

ภำคพลเมือง 
รูปแบบหนึ่งของการขับเคลื่อนบทบาทสตรีกับการเมืองภาคพลเมืองของผู้หญิงที่ส าคัญคือการ

จัดตั งหรือการใช้เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนให้เป็นกลไกหรือเครื่องมือหลักในการต่อสู้ เพราะการ
เคลื่อนไหวภาคประชาชนจ าเป็นจะต้องมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันและจ าต้องอาศัยภาคีภายใน ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมหรือเป็นผู้มีสภาพปัญหาเดียวกัน เครือข่ายองค์กรภาคประชาชน
จึงมีศักยภาพในการขยายขอบเขตจนกระทั่งกลายเป็นพลังการต่อสู้เพ่ือความเป็นธรรมที่เข้มแข็งขึ นได้
อย่างต่อเนื่อง (Adams, 2007: 182) เครือข่ายองค์กรภาคประชาชนที่เกิดขึ นมีรากฐานทางอุดมการณ์
เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งมักสวนทางกับแนวทางการพัฒนาของ
ภาครัฐและการรุกรานของกลุ่มทุน การที่กลุ่มบุคคลมีอุดมการณ์ร่วมกันมาปฏิสัมพันธ์กันจนเกิดเป็น
กลุ่ม มีการจัดระเบียบจนเป็นองค์กร มีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั งในเชิงการให้ความรู้ ให้ข้อมูล
ข่าวสาร นับเป็นกระบวนการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางความคิดปัญญาของผู้เข้าร่วมไม่น้อย 

การประท้วง เคลื่อนไหว ต่อต้าน-คัดค้านจนเกิดเป็นเครือข่ายที่ขยายเป็นวงกว้างเป็นยุทธวิธี
หลักในการเมืองภาคพลเมือง  วิธีการต่อสู้ด้วยการไม่เชื่อฟังรัฐในลักษณะต่างๆ (civil disobedience) 
(ชัยวัฒน์ สถาอานันท,์ 2551; Arendt, 1972: 54 - 55) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการสร้างพื นที่การ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชน ที่เน้นการเพ่ิมอ านาจในการต่อรองด้วยการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
ทั งหมดที่กล่าวมาย่อมต้องอาศัยพลเมืองที่มีจิตส านึกประชาธิปไตย และมโนธรรมส านึกที่แข็งแกร่ง 
พร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมอันนับเป็นรากฐานของสังคมที่มีความ
เข้าใจความเป็นประชาธิปไตยแนวลึกนั่นเอง (Green, 1999: xiv) 
 

กำรใช้ยุทธศำสตร์ควำมรู้ - วัฒนธรรมเพื่อสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม 
 ข้อค้นพบที่ส าคัญในเรื่องรูปแบบและวิธีการที่สตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ในการต่อสู้
เพ่ือปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอีกประการหนึ่งคือการใช้ยุทธศาสตร์ความรู้เพ่ือการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม โดยหัวใจส าคัญอยู่ที่การสร้างกระบวนการเรียนรู้แนวราบให้เกิดขึ นในบรรดา
สมาชิกขององค์กรภาคประชาชนเป็นล าดับแรก กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าวให้ความส าคัญกับการปลุก



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [485] 

ส านึกให้เท่าทันโลกและสังคมหรือการสร้างปัญญาให้เกิดขึ นอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ยุทธศาสตร์
ความรู้จึงนับว่าเป็นพลังส าคัญที่ช่วยให้ประชาชนมีอ านาจในการต่อรองและก่อให้เกิดกระแสสนับสนนุ
และปกป้องสิทธิของพลเมือง รูปแบบเฉพาะได้แก่การใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในการปลุกจิตส านึกทาง
สังคมและการเมือง การสานเครือข่ายระหว่างองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชนกับสถาบันการศึกษา
เพ่ือยกระดับการบูรณาการความรู้ทางการ (official knowledge) กับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น (Indigenous knowledge) ในนัยหนึ่งภาคีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความรู้ ความเข้าใจระดับลึก 
และความตระหนักถึงความรู้ในลักษณะที่เป็นองค์รวมที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและ
วิกฤตการณ์ต่างๆ ที่ชุมชน และสังคมเผชิญอยู่ในขณะนี ได้อย่างมีพลังและมีทิศทางที่ชัดเจน 
 

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในฐำนะเครื่องมือในกำรปลุกจิตส ำนึกชุมชน 
สตรีจ านวนหนึ่งใช้ประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่นบอกเล่าเรื่องราว ความเป็นมาของชุมชน 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่มีในชุมชนเพ่ือการปลุกจิตส านึกให้รักและหวงแหนถิ่นก าเนิด 
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังบอกเล่าถึงวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่ดีงามในการด ารงชีวิตของคนในชุมชนดั งเดิม
ชุมชนว่าเคยอยู่ร่วมกันอย่างเกื อกูล จากนั นผู้บอกเล่าก็ผูกโยง เรื่องราวให้เชื่อมต่อกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน อาทิ เมื่อมีโครงการของรัฐและกลุ่มทุนเข้ามาโดยใช้เงินเป็นตัวตั ง เรื่องราวของการวิพากษ์พิษ
ของเงินหรือการท าให้เงินเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าลายประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ชุมชน 

แม่ฤทธิ์ บุญประกอบ กล่าวถึงการใช้ประวัติศาสตร์เพ่ือบอกเล่าเรื่องราวของชุมชนในบริบท
ของการต่อสู้ของชุมชนเพ่ือการด ารงอยู่เพ่ือการปลุกจิตส านึกให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความ
เชื่อมโยงของระบบนิเวศ การด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนภายใต้วัฒนธรรมที่เอื ออาทรและ
แบ่งปันกัน การต่อสู้ด้วยมิติประวัติศาสตร์ในนัยหนึ่งคือการเรียกคืนพลังและความเป็นเอกภาพของ
ผู้คนในชุมชนให้สามารถตอบโต้อ านาจจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นอ านาจจากรัฐหรือทุน ดังนี  
 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

ประวัติศำสตร์ท้องถิ่นในฐำนะเคร่ืองมือในกำรปลุกจิตส ำนึกชุมชน 

ฤทธิ์ บุญประกอบ 
เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค า 
อ าเภอตระการพืชผล 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

“การสร้างกลุ่มเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ให้กับกลุ่มเด็ก เยาวชน และคนรุ่นใหม่
ในชุมชนเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นอย่างมาก ทั งนี การสร้างให้เกิดการเรียนรู้นั น 
ล าดับแรกคือการปลูกจิตส านึกนะคะ ให้เด็กๆ รู้ว่าสิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดี เอา
ข้อมูลที่มีให้กับคนรุ่นใหม่ในชุมชน ให้เขาคิดเป็น วิเคราะห์ได้ รู้เท่าทันโลก
และสังคม เติบโตเป็นผู้ใหญ่ภายภาคหน้าเขาก็จะมีจิตส านึกรักษา และหวง
แหนแผ่นดินที่อยู่อาศัยอันเป็นบ้านเกิดของเขาเอง มิให้ใครกดขี่เอารัดเอา
เปรียบได้” 



การเมืองภาคพลเมือง สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา: เรื่องราวการมีส่วนร่วมของสตรอีีสาน 

[486]  ฐิติพร  ศิริพันธ์  พันธเสน 

กำรสำนเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนกับสถำบันกำรศึกษำ 
 ผลจากการวิจัยชี ให้เห็นว่าสตรีที่ท าหน้าเป็นผู้น าทางความคิดในระดับชุมชนหมู่บ้าน 
ตระหนักถึงความไม่ม่ันคงของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม หากลุกขึ นมาสู้แต่ฝ่ายเดียว การรวมกลุ่ม
เป็นเครือข่ายไม่เพียงพอในการเจรจาต่อรองกับกลุ่มอ านาจรัฐและกลุ่มทุน เครือข่ายภาคประชาชนมี
ความจ าเป็นต้องพ่ึงพานักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านที่มีอุดมการณ์เพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริงในการประสานงาน  หรือแสวงหาความร่วมมือเพ่ือต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรม 
(Adams, 2007: 182; United Nations, 2009: 75) 
 ในการท าความเข้าใจยุทธศาสตร์ความรู้ของสตรีในการเมืองภาคพลเมือง พบว่าความส าเร็จที่
เกิดขึ นในขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมมีความเกี่ยวข้องกับการสร้างภาคีหุ้นส่วนในการสร้างความรู้
เชิงวิชาการกับนักวิชาการในมหาวิทยาลัย หรือแม้กระทั่งกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่มีความมุ่งมั่นและ
จริงใจในการแก้ปัญหาของประชาชน (Puntasen, 2012) นอกจากนั นสตรีที่มีส่วนร่วมในการวิจัยย  าถึง
ความส าคัญของการสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยการใช้ความรู้จากการวิจัย ซึ่งมิอาจกระท าโดยล าพังได้ 
จ าเป็นที่จะต้องมีภาคีนักวิชาการและ/หรือภาคส่วนอ่ืนๆ เข้ามาสนับสนุนและร่วมสร้างศักยภาพให้กับ
ชุมชน 
 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

กำรสำนเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนกับ
สถำบันกำรศึกษำ 

ผา  กองธรรม 
กลุ่มต่อต้านเขื่อนราษีไศล 
อ าเภอโพนทราย  
จังหวัดร้อยเอ็ด 

“ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ท างานวิจัยผักพื นบ้าน ผักพื นบ้านป่าทาม งานวิจัย
มันจะน าไปสู่อนาคตข้างหน้า ว่ามันจะเป็นอย่างไรในอนาคต และหวน
กลับมาว่าแต่ก่อนเป็นอย่างไร แล้วก็มันจะพัฒนาไปแบบไหน มันก็
จะต้องมีการวิจัยเชิงลึกในประเด็นที่จะเข้าใจแล้วเดินไปข้างหน้า ดิฉัน
คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับสังคม” 

ศรสววรค์  โม่งน้อย 
สมาคมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าภูกระแต 
อ าเภอเกษตรสมบรูณ์  
จังหวัดชัยภูม ิ

“ตอนนี พวกหนูก็ท างานวิจัยเหมือนกัน เป็นงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
เรียกว่างานวิจัยไทบ้านนะคะ ก็คือจะมีการสร้างคน รวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล หาแนวทางการแก้ไข แล้วก็ลงมือปฏิบัติ จากนั นเราก็
เอามาใช้การเผยแพร่ ก็คือเรามีภูมิปัญญาอะไร เราจะให้เขาไปใช้
อย่างไร เราจะให้เขาไปประยุกต์ใช้อย่างไร” 

 

 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [487] 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

กำรสำนเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรภำคีเครือข่ำยภำคประชำชนกับ
สถำบันกำรศึกษำ 

มณี  บุญรอด 
กลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
อุดรธาน ีและเครือข่ายต่อต้าน
เหมืองโปแตซ จังหวัดอุดรธาน ี

“การต่อสู้เรื่องเหมืองโปแตซ 12 ปีนี่ล้มลุกคลุกคลาน มีโอกาสได้เป็น
คณะกรรมการวิจัยไทบ้านร่วมกับคุณหมออยู่ที่กรุงเทพฯ ก็ไปท าวิจัย
ร่วมกันเรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.สุขภาพ…พอคุณหมอลงไปหากลุ่มอนุรักษ์ 
ท าให้กลุ่มอนุรักษ์รู้ว่า อย่าพูดถึงแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ต้องสนใจเรื่อง
สุขภาพของคนในชุมชนว่าจะท าอย่างไรกับโครงการเหมืองแร่โปแตซที่
มีมลพิษ มีสารเคมีกี่อย่างที่เขาจะละลายแร่และเกลือออกจากกันแล้ว
ให้มันตกผลึก ซึ่งประเด็นเหล่านี เขาไม่พูดถึงเลย คุณหมอลงไป แม่มณกี็
พาเดินไปท าวิจัยหมู่บ้าน ส ารวจว่าน  าจะไหลไปที่ ไหน อาหารอยู่ใน
ชุมชนมีอะไรบ้าง มีเห็ด มีป่าไม มียาสมุนไพรอะไรบ้าง ท าวิจัยกันอยู่
ประมาณเดือนหนึ่ง” 

 
ความเห็นของสตรีข้างต้นสะท้อนได้เป็นอย่างดีถึงความส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ

มีส่วนร่วมซึ่งมิได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างความรู้ที่เป็นทางการแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นกระบวนการ
สร้างความรู้ที่จ าเป็นและส าคัญต่อชีวิตของตนเองและชุมชน รวมถึงสังคมในวงกว้างควบคู่ไปกับการมี
โอกาสได้ทดลองน าเอาความรู้ที่สร้างมาปฏิบัติจริงเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง การวิจัยในลักษณะนี จึงเป็นการวิจัยที่สอดคล้องและหนุนเสริมกระบวนการเสริมพลังตนเอง
ของชุมชนมากกว่าการวิจัยแบบประเพณีนิยม (ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, 2554) 
  

กำรใช้บทเพลงเพื่อปลุกส ำนึกให้ต่อสู้เพื่อควำมเป็นธรรม 
เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการทุกครั ง สตรีผู้เข้าร่วมประชุม ใช้บท

เพลง อธิบายอารมณ์ ความรู้สึก ความเห็น การด้นสด เพลงพื นบ้านอิสานของ “แม่ฤทธิ์” และ “แม่
มณ”ี ช่วยฉายภาพคุณลักษณะของการน าของของผู้หญิงอีสานด้วยการใช้ศิลปเรื่องเพลง 
 

สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

กำรใช้เพลงพื นบ้ำนเพ่ือปลุกส ำนกึให้ต่อสู้ 
เพ่ือควำมเป็นธรรม 

ฤทธิ์ บุญประกอบ 
เครือข่ายป่าชุมชนดงขุมค า 
อ าเภอตระการพืชผล  
จังหวัดอุบลราชธาน ี

ร าเพลงเกี่ยวกับชาวอีสาน  (แปลจากเพลง) 
การฟื้นฟูวิถีชีวิตป่าชุมชน บ้านเราเองก็มีทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นป่าพงไพรก็ไม่
เคยจน สิ่งไหนก็สามารถหาได้ แม้ว่าเราจะเป็นไข้ก็สามารถหายามารักษาได้ 
ในป่ามีสมุนไพรซึ่งเราสามารถหาได้ แล้วเล่าเรื่องป่าดงขุมค าที่แม่ฤทธิ์อาศัย
อยู่มาอย่างเนิ่นนาน และกล่าวถึงรัฐมาสัมปทานไม้ในป่าที่ชาวบ้านอาศัยอยู่
หมดทุกอย่าง ไม่เหลือแม้กระทั่งที่หาท่ีกินของพี่น้อง ป่านั นถูกท าลาย ที่เหลือ
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สตรีกลุ่มตัวอย่ำง 
ในกำรสนทนำกลุ่ม 

กำรใช้เพลงพื นบ้ำนเพ่ือปลุกส ำนกึให้ต่อสู้ 
เพ่ือควำมเป็นธรรม 

ก็มีน้อยอยู่แล้วยิ่งถูกท าลาย บอกว่าเอาต้นยูคา (ไม้เศรษฐกิจ) ออกไปให้เหลือ
ดงขุมค าไว้ ให้ชาวบ้านช่วยกันออกมาต่อสู้ 

มณี  บุญรอด  
กลุ่มอนุรักษส์ิ่งแวดล้อม
อุดรธานีเครือข่ายต่อต้าน
เหมืองโปแตซ  
จังหวัดอุดรธาน ี

(แปลจากเพลง) พี่น้องเอ๊ย เมืองอุดรแต่เดิมทีก็ดีอยู่ แต่ว่าทุกวันนี จะไปอะไรก็
ไม่รู้แล้ว ถ้าเขาขุดเจาะได้ (ขุดเจาะเหมืองโปแตซ) จะเป็นเรื่องใหญ่ แดน
อีสานจะเป็นดินแดนที่จมลงอยู่บนพื น อยากให้พ่อแม่พี่น้องช่วยปกป้อง
ช่วยกัน คนอีสานนับล้านคนเป็นอย่างไร 
ท าไมไม่ช่วยกัน มีคนนิดหน่อยคอยต้าน จะไม่ไหวพ่อแม่พี่น้องเอ๋ย เสียดาย
มาก เสียดายแดนอีสานถิ่นฐานบ้านเกิดที่เคยอยู่ ต้องมาเป็นห่วงเป็นใยได้แล้ว 
คนจัณฑาลจะขายถิ่น..... ถ้าทุกคนต้องการเหมืองแร่ แผ่นดินนี จะหม่นหมอง 
แล้วพี่น้องจะมาบ่นว่าเสียใจภายหลังไม่ได้ อยู่ในน  ามีปลาในนามีข้าวอยู่แล้ว 
บ้านของเรามีความสุขขนาดไหน อยากให้ทุกคนร่วมใจ แม่เองอยู่มา 50 ปีไม่มี
ภัย สุขเดี๋ยวนี ไม่เหมือนเมื่อก่อน มีความเดือดร้อนคุกคามเข้ามาหา เราอยู่
ตั งแต่เดิมร่วมกันมา ลูกชาวนาอย่ายอมแพ้ให้แก่มัน จิตใจเราอย่าได้ไหวหวั่น 

 
เนื อหาของบทเพลงและการใช้เพลงจึงเป็นตัวอย่างของการใช้ที่ผู้หญิงอีสานใช้ศิลปะเป็นสื่อ

ในการน าเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของชุมชนในชนบท โดยเนื อหาของเพลงสอดแทรกทัศนะ บทวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์สังคม อีกทั งยังสะท้อนให้เห็นถึงจิตส านึกทางการเมืองและจริยธรรมของผู้หญิงในการ
ดูแลรักษา (Women’s Ethics of Care) ของผู้แต่งและผู้ขับขานเพลงได้เป็นอย่างดี ดังกรณี แม่ฤทธิ์
และแม่มณี ใช้บทเพลงพื นบ้าน เป็นสื่อเพ่ือปลุกเร้า ส านึกรักถิ่น เชิญชวนให้ผู้ฟังหันมาช่วยกัน พิทักษ์
รักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ มั่งคั่งนั่นเอง  
 
สรุปผลกำรศึกษำ  

เรื่องราวและเส้นทางชีวิตของสตรีในทุกภาคที่ปรากฏในผลการศึกษาวิจัยในครั งนี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งบทบาทของสตรีอีสาน คือ ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่บ่งบอกว่าความต้องการมีส่วนร่วม
ทางตรงในทางการเมืองของประชาชนในสังคมไทยนั นหนักแน่นเพียงใด การตื่นตัวในชีวิตทางการเมือง 
ความสนใจในความหมายของประชาธิปไตย การส่งเสียง เรียกร้อง ประกาศจุดยืน และร้องเรียนต่อผู้มี
อ านาจในภาครัฐเมื่อพบว่าการตัดสินใจระดับนโยบายของภาครัฐก่อให้เกิดหรือคาดว่าจะก่อให้เกิด
ผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพชีวิตและผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม จะเกิดขึ นได้ยากยิ่งหากประชาชน
ขาดซึ่งส านึกทางการเมอืงหรือส านึกแห่งความเป็นพลเมือง เรื่องราวของสตรีอีสานในฐานะผู้เล่นส าคญั



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [489] 

ในเวทีการเมืองภาคพลเมืองจึงมีส่วนผลักดันให้สังคมขบคิดถึงความหมายของประชาธิปไตยในแง่มุมที่
ท้าทาย ลุ่มลึกและเข้มข้นขึ นอย่างยากที่จะปฏิเสธ  

การท าความเข้าใจเส้นทางการมีส่วนร่วมของสตรีในการเมืองภาคพลเมือง ไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงการวิเคราะห์บริบททางสังคม - การเมืองซึ่งก าหนดโจทย์ สถานการณ์ วิกฤติการณ์และความ
ท้าทายต่างๆ ให้สตรีผู้มีบทบาทน าการเคลื่อนไหวในระดับท้องถิ่นต้องขบคิดและร่วมกันแก้ไข ผลจาก
การวิเคราะห์ ตีความข้อมูลท าให้เห็นบริบททางสังคมเศรษฐกิจและการเมืองสองบริบทใหญ่ด้วยกันคือ 
บริบทการพัฒนาแบบทุนนิยม ขับเคลื่อนโดยอุดมการณ์เสรีนิยมใหม่ และบริบทการพัฒนาแบบทวน
กระแสที่ขับเคลื่อนโดยกระบวนทัศน์การพัฒนาอย่างยั่งยืน บริบทการพัฒนาประเทศสู่อุตสาหกรรม
กับการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมท าให้เส้นทางการมีส่วนเริ่มของสตรีจ านวนหนึ่งต้องเริ่ม
ต้นแบบขรุขระและขัดแย้ง เนื่องจากต้องต่อสู้กับอ านาจทั งในระบบและนอกระบบ ทั งจากรัฐและกลุ่ม
ทุนขนาดใหญ่ ส าหรับสตรีที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการผลิตเพ่ือเลี ยงชีพในภาคเกษตรกรรม ความขัดแย้ง
ในการบริหารจัดการทรัพยากร ดิน น  า ป่า ระหว่างรัฐ ทุน ประชาชน กลายมาเป็นบริบทและเหตุผล
ส าคัญที่หล่อหลอมให้ต้องกลายมามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

บริบททางสังคมและการเมืองสร้างแรงบันดาลใจส าคัญต่อสตรีในการมีส่วนร่วมหรือมีบทบาท
ในฐานะผู้น าภาคประชาสังคมในการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็น
เหตุผลเรื่องความต้องการเห็นความเป็นธรรมในสังคมหรือแรงบันดาลใจอันเกิดจากความตระหนักรู้ใน
ความรู้ ภูมิปัญญาและประสบการณ์ของตนเองที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาของชุมชน
ท้องถิ่น ข้อค้นพบจากการศึกษาในครั งนี ท าให้ได้ทราบว่าสตรีที่มีบทบาทเด่นในการเมืองภาคพลเมือง
ด้านสิ่งแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบ วิธีการ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์และนวัตกรรมหลากหลายแบบ ในพื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประสบการณ์
การรุกเข้ามาของอุตสาหกรรมที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและความมั่นคงของชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนท าให้ชุมชนต้องต่อสู้กับความรุนแรงอันเกิดจากการกระท าของอ านาจรัฐและอ านาจทุนผ่าน
โครงการขนาดใหญ่ ส่งผลให้สตรีได้ก้าวเข้ามาเป็นแกนน าในการเคลื่อนไหวเพ่ือพิทักษ์รักษาความ
สมบูรณ์และความยั่งยืนของระบบนิเวศอย่างน่าชื่นชม  
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บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “การศึกษาการจัดการความขัดแย้งใน
ชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้าง การสนทนากลุ่ม การสังเกต กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยคือ 1) กลุ่มหมอเหยาในชุมชน
พ้ืนที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จ านวน 20 กลุ่ม และ 2) กลุ่มครอบครัวของประชากรที่
เคยผ่านการรักษาด้วยพิธีกรรมเหยาจากกลุ่มหมอเหยาลุ่มเป้าหมาย 40 ครอบครัว ใช้เทคนิคการการ
สุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้ 4 เทคนิคหลักคือ 1) การบันทึกประวัติ
ชีวิตบุคคล 2) เครื่องมือการสังเกต 3) แนวทางการสัมภาษณ์เชิงลึก และ 4) การสัมภาษณ์กลุ่ม  
 ผลการศึกษาพบว่า บทกลอนขับล าที่หมอเหยาใช้ในการขับล าในพิธีกรรมการเหยาในแต่ละ
ขั้นตอนนั้นนอกจากจะสะท้อนให้เห็นถึงการสื่อภาษา การติดต่อ ระหว่างมนุษย์กับผี เพ่ือสร้างความ
เข้าใจเป็นการยุติมิให้ผีมารังควานท าความเดือดร้อนต่อผู้ป่วยอีก นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึง
บทบาทด้านการจัดการความขัดแย้งทางสังคมที่พบปรากฏในกลอนล าอย่างเด่นชัด หมอเหยาจะมี
การขับล าให้คนป่วยประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ตามหลักทางพระพุทธศาสนา
และฮีต คลองธรรมเนียมของชาวอีสาน ได้แก่ 1) หลักความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ 2) หลักแห่ง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่พูดโอ้อวด ทระนงตนเอง และรักษาสัจจะเท่าชีวิต 3) หลักของการท าบุญ
ให้ทาน 4) หลักของกฎแห่งกรรม  
 
ค าส าคัญ: การจัดการความขัดแย้ง, กลุ่มหมอเหยา, พิธีเหยา 
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Abstract 
This qualitative research was to investigate community conflict management 

through Yao ritual of Phu Tai ethnic group in Isan (Northeastern Thailand). The research 
methodology included semi-structured interview, focus group discussion and observation. 
Using specific sampling technique, the selected samples were: 1) a group of 20 Mor Yao 
in the communities of Nakhon Phanom and Mukdahan Provinces, and 2) a group of 40 
families whose their members as a patient had been treated by Mor Yao. The research 
tools comprising: 1) a record of personal information, 2) observation, 3) in-depth interview, 
and 4) group interview were employed for data collection. 

The study indicated that the local poem recited by Mor Yao in each stage of the 
ritual reflected: 1) language delivery and communication between humans and spirits, 
aiming to inform the evils to stop and discontinue making a patient in trouble, and 2) the 
explicit role of social conflict management. Lyrics of Mor Yao’s local poems also informed 
the patients to well behave in accordance with morality of Buddhist principles as well as 
Isan customs and traditions in: 1) expressing gratitude to benefactors, 2) admitting humility, 
avoiding boastfulness, accepting self-esteem and keeping one’s words as important as 
life, 3) making merit and charity, and 4) comprehending the Law of Kamma. 
 
Keywords: Conflict Management, Mor Yao Group, Yao Ritual 
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บทน า 
“พิธีเหยา” (Mor Yao Rite) เป็นความเชื่อและพิธีกรรมหนึ่งในการรักษาสุขภาพของคนใน

ชุมชน ผู้ไทยที่สืบทอดมาแต่ครั้งบรรพกาลอันสืบเนื่องมาจากความเชื่อดั้งเดิมที่นับถือผี เป็นการท าพิธี
เพ่ือติดต่อระหว่างผีกับคน ให้ผีช่วยเหลือแก้ปัญหาความเดือดร้อนโดยเฉพาะการเจ็บไข้ได้ป่วย มูลเหตุ
ที่ต้องมีการเหยามาจากสภาพสังคมดั้งเดิมของชาวไทยที่ไม่มีสถานพยาบาลรับรองความเจ็บป่วย 
ก่อให้เกิดความจ าเป็นที่ชาวไทยต้องดิ้นรนหาที่พ่ึงยามเจ็บไข้ได้ป่วย ส่วนใหญ่นั้นใช้สมุนไพรพ้ืนบ้านที่
มีในท้องถิ่นในการรักษาและดูแลสุขภาพ ในอดีตการรักษาโรคภัยไข้เจ็บจ าเป็นต้องอาศัยผีเป็นผู้
วินิจฉัยโรคบอกวิธีรักษา พิธีเหยา เป็นพิธีกรรมที่เกิดจากการนับถือผีบรรพบุรุษเรียกว่า “ผีหมอ” และ
มีความเชื่อในเรื่องการเสี่ยงทายเป็นพื้นฐาน โดยมีผู้ประกอบพิธีกรรมคือ “หมอเหยา” ชาวผู้ไทย
ประกอบพิธีกรรมเหยาขึ้นเพ่ือเป็นการบ าบัดรักษาพยาบาลคนเจ็บป่วยเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงค์เพ่ือบูชาเลี้ยงผี เพ่ือการละเล่นรื่นเริง และเพ่ือเน้นย้ าฮีตคลองของพิธีกรรมเหยาให้คงอยู่ 
พิธีเหยาของชาวผู้ไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ เหยารักษาคนเจ็บป่วย พิธีเหยาคุมผี
ออก พิธีกรรมเหยาเลี้ยงผี และพิธีกรรมเหยาเอาฮูป ซึ่งพิธีกรรมนี้ถือเป็นพิธีกรรมการรักษาความ
เจ็บป่วยที่มีมาช้านาน โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อจากคติความเชื่อเรื่องผีฟ้าและผีบรรพบุรุษท่ีพวกตน
เคารพสักการะ ที่คอยช่วยเหลือเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดภาวะความเดือดร้อน โดยการประกอบ
พิธีเหยาอัญเชิญมาช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย (สุรชัย ชินบุตร, 2553) 
 ในปัจจุบันนี้ พิธีกรรมการเหยาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเฉพาะในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยังคงปรากฏภาพของปรากฏการณ์ทางสังคมของพิธีกรรมดังกล่าว
ตามเขตชนบทท้องที่อ าเภอต่างๆ ที่มีประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่ามี
เงื่อนไขหรือปัจจัยภายในหรือภายนอกชุมชนใดบ้างที่ท าให้กลุ่มคนเหล่านั้นยังคงสืบทอดพิธีกรรม
ดังกล่าวเอาไว้อย่างต่อเนื่องจากอดีตจนถึงปัจจุบัน กลุ่มหมอเหยาในฐานะที่เป็นกลุ่มหมอพ้ืนบ้านของ
กลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทยที่ส าคัญกลุ่มหนึ่งในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มหมอพ้ืนบ้านอีกกลุ่ม
หนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาประเทศของรัฐไทย มีประสบการณ์ของการถูกครอบง า 
การเบียดขับ และการแย่งชิงอ านาจความชอบธรรมในการรักษาโรคจากรัฐมาตลอดทุกยุคทุกสมัย ซึ่ง
ภาพของปฏิบัติการทางสังคมของการประกอบพิธีกรรมของกลุ่มหมอเหยา ตลอดจนประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการของกลุ่มหมอเหยา ไม่ได้สะท้อนภาพบทบาทด้านการท าหน้าที่หมอพ้ืนบ้านในการรักษาคน
ป่วยในชุมชนเท่านั้น หากแต่ได้สะท้อนภาพบทบาทด้านการท าหน้าที่การจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในชุมชน ทั้งระดับครอบครัวและระดับชุมชนอย่างชัดเจน เช่นกรณีบทกลอนค าสอนในพิธีกรรมการ
รักษาคนป่วย ที่หมอเหยาใช้ขับล าประกอบการรักษาคนป่วยนั้น กลอนล าส่วนหนึ่งได้สะท้อนภาพของ
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การท าหน้าที่จัดการความขัดแย้งในลักษณะต่างๆ เช่น กลอนล าที่สะท้อนภาพความเชื่อเรื่องกรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนา กฎแห่งกรรม กลอนล าที่สะท้อนภาพหลักความประพฤติปฏิบัติส าหรับชีวิตและ
สังคม เป็นการแสดงให้เห็นถึงโลกทัศน์ของชาวผู้ไทยที่มีต่อแบบแผนการด าเนินชีวิตภายในสังคม ที่
สามารถท าให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยการใช้เพียงหลักจริยธรรมแทนกฎหมายของ
รัฐ จากตัวอย่างดังกล่าวได้แสดงให้เห็นถึงบทบาททางสังคมที่ส าคัญของพิธีเหยาของชาวผู้ไทยในสังคม
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อการจัดการความขัดแย้งผ่านพิธีกรรมภายในชนเผ่าชุดหนึ่ง (มานะชาติ 
คล่องดี, 2552) 
 ส าหรับชาวผู้ไทย “พิธีเหยา” จึงมิใช่เพียงการรักษาพยาบาลคนป่วยในชุมชนชนบทตาม
ท้องที่ต่างๆ เท่านั้น แต่สะท้อนความสามารถในการสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ครอบคลมุ
องค์ความรู้ เรื่องการสร้างความทรงจ าร่วมเก่ียวกับการจัดการความเจ็บป่วยของคนในสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และเป็นรากฐานวัฒนธรรมด้านอื่นๆ เช่น 
ระบบความเชื่อ พิธีกรรม และดนตรีในวิถีชีวิตชาวผู้ไทยซึ่งได้สะท้อนภาพของปฏิบัติการทางสังคม
ภายในชุมชนต่อกระบวนการจัดการความขัดแย้งในระดับครอบครัวและระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การขยายตัวของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมพร้อมๆ กับ
การเผยแพร่วิทยาการการรักษาพยาบาลตามแบบอย่างตะวันตกผ่านระบบการศึกษา ท าให้องค์ความรู้
การแพทย์พ้ืนบ้านโดยเฉพาะพิธีเหยา ถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรงด้วยความรู้แบบวิทยาศาสตร์ เพราะ
ความจริงทางสังคมแบบดั้งเดิมของพิธีเหยา ได้ถูกลดทอนให้มีสถานะเป็นเพียงความเชื่อที่ยังพิสูจน์
ไม่ได้ ซึ่งเปรียบเสมือนการขุดท าลายรากของต้นไม้ ซึ่งจะท าให้พิธีเหยาไม่มีทางจะสืบทอดพิธีกรรม
ของกลุ่มชนต่อไปได้ ถึงแม้ว่าระบบการแพทย์พ้ืนบ้านจะได้รับความยอมรับมากขึ้นภายใต้วาทกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ก็ยังเป็นความรู้ชายขอบที่ถูกเบียดขับและกดทับจากความรู้แบบวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาวิจัยภูมิปัญญาการจัดการความขัดแย้งของชุมชนผ่านพิธีกรรมเหยาอย่างลุ่มลึกในทุกมิติเพ่ือ
ดึงสิ่งที่ยังเหมาะสมกับยุคสมัยมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในสถานการณ์จริงของชุมชนจึงเป็นสิง่ที่
ควรพิจารณา ภาครัฐและองค์กร สถาบันต่างๆ รวมทั้งภาคเอกชน ควรให้ความสนใจและฟ้ืนฟูพิธีเหยา
ในฐานะที่เป็นระบบการแพทย์พ้ืนบ้านให้กลับมาอยู่คู่กับสังคม เพราะการละทิ้งภูมิปัญญาด้าน
การแพทย์พ้ืนบ้านมาโดยการขาดการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะท าให้องค์ความรู้ด้านนี้ไม่ได้รับ
การพัฒนาและก าลังจะสูญหายไปจากสังคมไทย จึงจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้
ให้เป็นระบบที่ชัดเจน 
  
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [497] 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือศึกษาการจัดการความขัดแย้งผ่านบทกลอนขับล าในพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์

ผู้ไทย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีหน่วยที่ใช้ในการวิเคราะห์คือกลุ่มหมอเหยาและ
กลุ่มคนป่วยที่เคยผ่านการรักษาด้วยพิธีกรรมการเหยาในเขตจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร 
จ านวน 2 ชุมชน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ จังหวัดนครพนม เก็บข้อมูลที่ชุมชนบ้านเรณูนคร ต าบลเรณู
นคร อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหาร เก็บข้อมูลที่ชุมชนบ้านค าพอก ต าบลโนนยาง 
อ าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร  

เครื่องมือ และวิธีการที่ใช้ในการวิจัย การศึกษาครั้งนี้ใช้ 1) แนวทางการสัมภาษณ์ เพ่ือใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 2) แนวทางการสัมภาษณ์กลุ่ม เพ่ือใช้การสัมภาษณ์กลุ่ม 3) แนวทางการ
สนทนากลุ่ม เพ่ือใช้การสนทนากลุ่ม และ 4) แนวทางการสังเกตการณ์ เพ่ือใช้การสังเกตการณ์อย่างมี
ส่วนร่วม 
 ระยะเวลาในการวิจัย ระยะเวลาในการเป็นเวลา 1 ปี 
 การประมวลผลข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ด าเนินการประมวลผลข้อมูลตามแนวทางการ
สัมภาษณ์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) 
 
ผลการศึกษา 

กรณีพ้ืนที่บ้านเรณูนคร พิธีกรรมเหยาที่เกิดจากคติความเชื่อในชุมชน พิธีกรรมเหยาเกิดจาก
ความเชื่อดั้งเดิมของบรรพบุรุษสืบต่อกันมา ซึ่งมีที่มาจากความเชื่อในการนับถือผีบรรพบุรุษและยังมี
ความเชื่อในเรื่องของการท าผิดผีหรือการกระท าที่ผิดต่อผีจึงท าให้ผีลงโทษ เมื่อเจ็บป่วยแล้วไปรักษา
กับแพทย์แผนปัจจุบันไม่หายและไม่ทราบสาเหตุของการป่วย จึงหันมาพ่ึงพิธีกรรมการเหยาเพราะมี
ผู้ป่วยหลายรายที่ท าการรักษาโดยพิธีกรรมเหยากลับมีอาการดีขึ้นและทราบสาเหตุที่ป่วยซึ่งพิธีกรรม
เหยาคือเป็นการให้ผีหมอเป็นตัวแทนคุยกับผีที่ท าให้เจ็บป่วยเพ่ือขอขมาหรือเจรจาให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลาหรือหายเป็นปกติ ซึ่งเป็นความเชื่อของบรรพบุรุษมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่าผีสามารถช่วยให้หายจาก
โรคภัยหรือทุเลาลงได้และท าให้ผู้ป่วยมีก าลังใจดีขึ้นมีความศรัทธาว่าถ้าท าพิธีกรรมเหยาแล้วจะต้อง
หาย และมีผู้ป่วยหลายรายที่หายจากโรคอันเกิดจากความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณ ท าให้เกิดความเชื่อ
ว่าผีจะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย ซึ่งพิธีกรรมเหยาก็เป็นพิธีกรรมที่มีมาแต่อดีต ความเชื่อในการ
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ใช้พิธีเหยาเพ่ือรักษาอาการเจ็บป่วย คือ เชื่อว่า โรคภัยต่างๆ เกิดจากการกระท าของผี การไปรักษากับ
แพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ พ่อแม่หรือผู้อาวุโสในครอบครัว เคยรักษาด้วย
วิธีการเหยามาก่อน เชื่อว่าโรคที่เกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้ต้องท าพิธีเหยาเท่านั้นจึงจะหาย  

ความเชื่อของชาวผู้ไทยเรณูนคร นั้นมีความเชื่อคล้ายกันความเชื่อของชาวอีสานหรือชาว
ภาคเหนือโดยทั่วไปทั้งนี้เนื่องจากการแลกเปลี่ยนทางวิถีชีวิตศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างกัน พร้อม
กับความเกี่ยวพันเชื่อมโยงของเผ่าพันธุ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน นั่นเอง จากความเชื่อของชาวผู้ไทยเรณู
นครที่นับถือ “ผี” ดังกล่าวเมื่อลูกหลานกระท าผิดจารีตประเพณีของหมู่บ้าน จนท าให้เจ้าตัวหรือ
บุคคลในครอบครัวต้องเจ็บไข้เกิดอาการป่วย จึงจ าเป็นต้องอาศัยการรักษาด้วย “หมอเหยา” หรือ 
“แม่เมืองเพ่ือเป็นการขอขมาลาโทษและเชิญผีออกจากร่างผู้ป่วยให้ร่างกายกลับคืนสู่สภาพปกติ
โดยเร็ว” ซึ่งถือว่า “การเหยา” เป็นการรักษาอาการเจ็บป่วยทางจิตวิญญาณเพ่ือให้คนไข้มีขวัญ
ก าลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆ และมีก าลังใจที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้อีกต่อไป 
 กรณพ้ืีนที่บ้านค าพอก จากการสัมภาษณ์หมอเหยาในพ้ืนที่ ท าให้ได้รับข้อมูลว่า “การเหยา” 
ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวผู้ไทยบ้านค าพอก อ าเภอหนองสูงนี้ ถือเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมตาม
หลักการแพทย์แผนไทย ที่เชื่อมร้อยวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยตั้งแต่เกิดจนตาย โดยการเหยาเป็นภูมิปัญญา
ในการดูแลรักษาสุขภาพที่มาจากรากฐานของความเชื่อและความศรัทธาในสิ่งเร้นลับเหนือธรรมชาติ 
หรือผี ความหมายของผีของชาวผู้ไทยเป็นสิ่งที่อยู่เหนืออ านาจความรู้สึกนึกคิด เป็นสิ่งที่พ่ีน้องชาวผู้ไท
ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์ มีพลังที่จะดลบันดาลให้เป็นไปในสิ่งต่างๆ นานา ผีที่ชาวผู้ไทยเคารพนับถือเรียงจาก
ล าดับสูงลงไป คือ ผีองค์ปู่เป็นผีบรรพบุรุษของเจ้าเมืองหรือกษัตริย์ ผีฟ้าพญาแถน ผีปู่ตาเป็นผีของ
ชาวบ้าน ผีบรรพบุรุษหรือผีบรรพชนจากปู่ย่าตายาย ผีไท้ ผีน้ า ผีมูล ผีตาแฮะ ผีซะโละซะลาน เป็นต้น 
และเชื่อว่าความเจ็บป่วยทั้งหลายมาจากผีกระท านั่นเอง “การเหยา” คือ พิธีกรรมรักษาและส่งเสริม
สุขภาพผู้ป่วย โดยขั้นตอนการรักษาจะมี หมอเหยาแม่เมือง ท าหน้าที่ในการสื่อสารกับผี ด้วยบทร้องที่
อ่อนหวานเชิงอ้อนวอนและนิยมใช้ในท่วงท านองของร้อยกรองเพ่ืออ้อนวอนขอความเมตตาจากผีให้
ช่วยขจัดปัดเป่าและคุ้มครองภัยอันตรายต่างๆ โดยมีการตั้งเครื่องคาย และเครื่องดนตรีบรรเลง ซึ่งจะ
ใช้พิณและแคน เป็นเครื่องดนตรีประกอบ 

ขั้นตอนการเหยานั้น หมอเหยาเป็นผู้ติดต่อสื่อสารกับผีเพ่ือจะได้รู้วัตถุประสงค์ของผีในการ
กระท าให้เกิดความเจ็บป่วยนั้นๆ เพ่ือจะได้แต่งเครื่องสังเวยแก้ได้ถูก โดยจะมีหมอส่องมาส่องญาณดู
ว่าคนป่วยถูกผีอะไรกระท า เช่น ผีบรรพบุรุษ หรือผีป่า เมื่อหมอส่องรู้แล้วก็จะแจ้งหมอเหยาให้ท าการ
รักษาให้ ซึ่งหมอส่องและหมอเหยาจะท าพิธีคู่กัน จากนั้นหมอเหยาก็จะท าพิธีรักษาโดยการสื่อสารผา่น
บทอัญเชิญเหยา เพ่ือเชิญผีมาเทียมร่างหมอเหยา จะสอบถามผีว่าได้ท าอะไรให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่วย 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [499] 

และจะแก้ไขอย่างไรจึงจะหาย พอทราบความต้องการของผีแล้ว หมอเหยาก็จะบอกครอบครัวให้ท า
การแต่งแก้ หรือบางครั้งก็เป็นเพราะผีต้องการมาอยู่ด้วย หมอเหยาก็แนะให้รับเอา ผู้ที่รับปากว่าจะรับ
เอาผีมาอยู่ด้วยนั้นก็จะกลายเป็นหมอเหยาลูกเมืองของหมอเหยาที่มาท าพิธีเหยาให้ต่อไป ในกรณีที่
เหยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือผีไม่ยอมให้อภัย หมอเหยาก็จะสวดอ้อนวอนต่อไปและแต่ละครั้งก็จะท า
พิธีเสี่ยงทายว่าผีนั้นจะให้อภัยหรือยังและหมอเหยาจะท าพิธีจนผียอม นอกจากนี้การเหยารักษาแล้ว 
ยังมีการเหยาท าขวัญ จะเหยาในกรณีที่หายจากเจ็บป่วยใหม่ๆ ผู้ป่วยยังไม่แข็งแรง จิตใจยังมีความ
กังวลกับการเจ็บป่วย หรือเจ็บออดๆ แอดๆ ไม่หายขาด ท าให้ขวัญและก าลังใจไม่ดี การท าพิธีเหยาจึง
ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจ ช่วยฟ้ืนฟูสภาพจิตใจแก่ผู้ป่วยและญาติได้ อีกพิธีกรรมที่ส าคัญที่จะขาด
มิได้ในวิถีชาวผู้ไท คือพิธีกรรมเลี้ยงผีประจ าปี เป็นพิธีกรรมที่ส าคัญมากส าหรับหมอเหยา เพ่ือเลี้ยงผี
ให้อยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ อ่ิมหน าส าราญ และเชื่อว่าจะท าให้หมอเหยาที่ท าพิธีกรรมอยู่นั้นอยู่ดีมีแฮง มี
สุขภาพแข็งแรงตลอดปีและที่จะขาดไม่ได้คือการเหยาเลี้ยงผีทะหลาหรือผีมเหสักข์ ซึ่งเป็นผีที่ใหญ่
ที่สุด ที่ท าหน้าที่คุ้มครองลูกหลานคนผู้ไทย การเลี้ยงผีทะหลาจะจัดขึ้นปีละครั้งในช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน หมอเหยาแม่เมืองจะเป็นผู้น าในการท าพิธีบวงสรวงสักการะผีทะหลา 

กล่าวได้ว่าการรักษาแบบเหยาของชาวผู้ไทยบ้านค าพอก ในปัจจุบันให้คุณค่าทางด้านจิตใจ
ของชาวผู้ไทยเป็นหลัก ทั้งด้านการดูแลรักษาสุขภาพและการเคารพนับถือผีที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน 
แม้ปัจจุบันการเหยาในกลุ่มคนรุ่นหลังจะไม่ค่อยนิยม ซึ่งอาจมาจากความเชื่อเรื่องผีลดลงหรือได้รับ
อิทธิพลความคิดจากวัฒนธรรมใหม่ๆ มากกว่า แต่การเหยาของชาวผู้ไทยก็ยังคงได้รับการขานรับใน
ชุมชนด้วยดี เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามความเชื่อของคนผู้ไทยในการรักษา
ผู้ป่วย “การเหยา” เป็นวิถีหนึ่งในการแพทย์พ้ืนบ้านที่สะท้อนผ่านประเพณีและวัฒนธรรมอันเก่าแก่ที่
ยังเชื่อมร้อยอดีตปัจจุบันและอนาคตให้เป็นหนึ่งเดียว นี่แหละวิถีชาวผู้ไทยวิถีการแพทย์แบบองค์รวม
เมื่อเจ้าของร่างทรงผีหมอได้ก าหนดวันที่จะท าพิธีเหยาให้แล้ว เจ้าของบ้านที่มีคนเจ็บไข้หรือป่วยอาศัย
อยู่จะต้องจัดเตรียมบ้านหรือสถานที่ไว้ให้กับผีหมอ โดยจะใช้ห้องโถงใหญ่ภายในบ้านไม่นิยมท าพิธี
นอกบ้าน ระเบียงบ้าน ชานบ้านหรือใต้ถุนบ้านเมื่อถึงก าหนดวันท าพิธีและเวลาตามฤกษ์ที่ผีหมอ
ก าหนด ถ้าบ้านคนป่วยอยู่ใกล้บ้านผีหมอ ร่างทรงผีหมอจะเดินทางไปเองแต่ถ้าระยะทางไกลเจ้าบ้าน
จะต้องไปรับหรือไปส่งเอง ร่างทรงผีหมอจะเริ่มท าพิธีเหยา ด้วยการการล าเชิญผีหมอเข้าร่าง การล า
ง้าว (ดาบ) การตั้งไข่ การเสี่ยงเสื้อผ้า การท าบูชาสะเดาะเคราะห์ การผูกด้ายขาวแดง การหว่าน
ข้าวสารการไล่สิ่งชั่วร้าย สิ่งไม่ดีออกจากร่างคนป่วย ฯลฯ เมื่อท าพิธีเหยาเสร็จเรียบร้อย ถ้ามีการท า
บูชาสะเดาะเคราะห์ ก็ให้ลูกหลานน ากระทงใบกล้วย ไปทิ้งนอกหมู่บ้านตามทิศที่ผีหมอก าหนด ส่วน



บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

[500]  เกรียงไกร  ผาสุตะ 

คายผีหมอ คือ ขัน้ห้า ขั้นแปด ค าหมากกรอกยา ไข่ ข้าวสาร เหล้า เงินคาย ให้ผูกมัดด้วยผ้าขาวรวมกนั
มอบให้ร่างทรงผีหมอน ากลับบ้านแล้วน าร่างทรงผีหมอไปส่งที่บ้าน ร่างทรงผีหมอก็เป็นเสร็จพิธี 

จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามในสนามวิจัยในพ้ืนที่สองจังหวัด พบว่าในพิธีกรรมการ
เหยาจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ บุคคลในพิธีกรรม เครื่องคายบูชาในพิธีกรรม หิ้ง
บูชาครูบาอาจารย์ ข้อคะล าของผู้นับถือหมอเหยา ดนตรีในพิธีกรรม บทกลอนขับล า การฟ้อนร าใน
พิธีกรรม ล าดับขั้นตอนในพิธีกรรม และการลงข่วงเลี้ยงผีหมอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

กลุ่มหมอเหยาที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ทั้งหมด 20 กลุ่มจากพ้ืนที่สองอ าเภอ ในเขตจังหวัด
นครพนมและมุกดาหาร พบว่าในจ านวน 20 กลุ่มดังกล่าว มีกลุ่มที่มีครูบาหมอล าเป็นเพศหญิงจ านวน
ถึง 19 กลุ่ม และมีกลุ่มที่มีครูบาหมอล าเป็นเพศชายจ านวน 1 กลุ่ม ประเด็นประสบการณ์การรักษาคน
ป่วยในชุมชนพบว่ามีกลุ่มที่มีประสบการณ์การรักษาระหว่าง 10 - 19 ปี จ านวน 6 กลุ่ม กลุ่มที่มี
ประสบการณ์การรักษาระหว่าง 20 - 29 ปี จ านวน 8 กลุ่ม กลุ่มที่มีประสบการณ์การรักษาระหว่าง 30 
- 39 ปี จ านวน 4 กลุ่ม กลุ่มที่มีประสบการณ์การรักษาระหว่าง 40 - 49 ปี จ านวน 1 กลุ่ม และกลุ่มที่
มีประสบการณ์การรักษาระหว่าง 50 - 70 ปี จ านวน 1 กลุ่ม เมื่อพิจารณาเป็นรายอ าเภอพบว่าอยู่ใน
เขตอ าเภอเรณูนครจ านวน 10 กลุ่ม อ าเภอหนองสูง จ านวน 10 กลุ่ม ประเด็นจ านวนบริวารผู้ติดตาม
ภายในกลุ่มหมอเหยา พบว่ากลุ่มหมอเหยาที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มีสมาชิกภายในกลุ่มที่ท าหน้าที่
รักษาคนป่วยในชุมชนตั้งแต่จ านวน 3 - 6 คน และประเด็นการก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งหัวหน้าคณะหมอ
เหยาของหมอเหยาทั้ง 20 กลุ่มนั้นพบว่า หัวหน้าหมอเหยาที่ได้รับขันสืบทอดต าแหน่งหมอเหยามาจาก
อาจารย์คนก่อนจ านวน 9 กลุ่ม ได้รับขันสืบทอดต าแหน่งหมอเหยามาจากคนในครอบครัวได้แก่ พ่อ 
แม่ แม่สามี สามี พ่ีสาว จ านวน 11 กลุ่ม 
 หัวหน้าหมอเหยา บางท้องถิ่นเรียก หมอจ้ า กก และครูบา โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีอุปนิสัย
เป็นคนอัธยาศัยดีและมีความฉลาดไหวพริบดี การท าหน้าที่ในการเป็นหมอเหยาสืบทอดจากหมอเหยา
คนเดิมที่ถึงแก่กรรมไป ส่วนผู้ร่วมขับล าในพิธีเรียกว่า บริวารหรือลูกเผิ่ง ได้แก่ ผู้ที่ผ่านการรักษาด้วย
การเหยามาแล้ว และเข้าร่วมพิธีกรรมในลักษณะท าให้พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และร่ายร าเกิดความ
สนุกสนานไปด้วย เพ่ือเร่งเร้าให้ผู้ป่วยลืมความเจ็บปวดลืมความทุกข์คลายกังวล จากการสัมภาษณ์
หมอเหยาบางท่าน กล่าวว่า ก่อนที่จะรับเป็นหัวหน้านั้นได้เกิดการเจ็บป่วย รับการรักษาจากหมอ
พ้ืนบ้านและแพทย์ปัจจุบัน ก็ไม่หาย ขณะเดียวกัน จึงได้เปลี่ยนมารักษาด้วยพิธีกรรมการเหยา และ
หัวหน้าครูบาหมอเหยาได้ท าพิธีรักษาให้ตนแล้วบอกกับตนเองว่าให้รับต าแหน่งหมอเหยาถึงจะหาย
ป่วย ตนเองจึงได้รับเป็นหมอเหยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
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ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [501] 

“…สมัยนั้นแม่เป็นสาวน้อย  หล่ะเกิดบ่มีเฮง เป็นไข้หมากไม้  เฮ็ดแนวเล่อกะมิหายไข้  ไปโรงบาล

กะไป  ปัวน าหมอธรรมกะปัวกะมิหาย  แม่ของแม่เพิ่นหลดไปหาเจ้านายเบิ่งปีเบิ่งเดิน  เจ้านายทางเทิงเพิ่น

ละว้าให้อินางน้อยนิเป็นแม่เมิง  จั่งสิขายไข้  คั้นแม้นมิรับ  กะมิหาย  ต้องรับเอาเป็นแม่เมิง...”  

     (นางค าพอก 3, บันทึกประวตัิชีวิตบคุคล, 2560) 

 
“…ก่อนหั้นแม่เฮาเพิ่นเป็นหมอเหยา แม่นี้นี้เป็นลูกหล้าเพิ่น เป็นผู้เล้งเพิ่น เพิ่นบ่ปันมูลเห้อเผอ 

พอเพิ่นเฒ่ามา เพิ่นกะมอบเห้อแม่นิฮับเอา เพ้อสิได้ตุ้มเอาพี่น้องในบ้านเฮา …”  

      (นางโพนทอง 1, บันทึกประวัติชีวิตบุคคล, 2560) 
 

หัวหน้าหมอเหยากล่าวคล้ายกันว่า การสืบทอดหัวหน้านั้น ก าหนดล่วงหน้าไม่ได้ โดยทั่วไป
เกิดขึ้นเอง ภาษาท้องถิ่นเรียกว่า “ซอด” ผีจะเป็นผู้ก าหนดหรือบ่งบอก และจะปฏิเสธไม่ได้ เป็นไป
ตามอาณัติของผีที่ก าหนด ดังนั้น หน้าที่ของหัวหน้าหมอเหยา มีหน้าที่คือการประกอบพิธีรักษา 
ปกครองคุ้มครองบริวารให้มีความสงบสุข ขจัดความเดือดร้อน และอบรมสั่งสอนบริวาร เป็นต้น 

บริวารผู้ติดตามหัวหน้าหมอเหยา ในพิธีกรรมการเหยานั้น พบว่าบริวารผู้ติดตามมีบทบาท
ใน 4 ด้าน คือ บทบาทด้านการท าหน้าที่แต่งเครื่องคายบูชาในพิธีกรรมช่วยหมอเหยา โดยพบว่าทั้ง 20 
กลุ่ม ใช้บริวารผู้ติดตามหมอเหยาเป็นผู้หน้าที่แต่งเครื่องคายบูชาในพิธีกรรมดังกล่าว บทบาทด้านการ
ขับล าช่วยครูบาหมอล ารักษาคนป่วย พบว่า มีกลุ่มบริวารผู้ติดตามที่มีบทบาทด้านการขับล าช่วยหมอ
เหยารักษาคนป่วย จ านวน 17 กลุ่ม และไม่มีบทบาทด้านการขับล าช่วยหมอเหยารักษาคนป่วย 
จ านวน 3 กลุ่ม บทบาทด้านการฟ้อนร าในพิธีกรรมช่วยหมอเหยาฟ้อนล ารักษาคนป่วยพบว่า มีกลุ่ม
บริวารผู้ติดตามหมอเหยาที่มีบทบาทด้านการฟ้อนร าช่วยหมอเหยาล ารักษาคนป่วยจ านวน 20 กลุ่ม 
และประเด็นด้านบทบาทการเล่นดนตรีเพ่ือประกอบในพิธีกรรม พบว่าในการศึกษาครั้งนี้มีเครื่องดนตรี
ที่หมอเหยาใช้ประกอบการขับล าและฟ้อนร าเพ่ือรักษาคนป่วยในชุมชนอยู่สี่ประเภท คือ แคน กลอง
หาง ปี่ และพิณ จากการศึกษาพบทั้ง 20 กลุ่มมีบริวารผู้ติดตามที่มีบทบาทด้านการเล่นดนตรีประกอบ
ในพิธีกรรม กรณีบริวารผู้ติดตามหัวหน้าหมอเหยากลุ่มนางค าพอก 1 ได้กล่าวว่า ก่อนที่ตนเองจะรับมา
เป็นบริวารผู้ติดตามหมอเหยานั้น ตนเองเกิดเจ็บป่วยไม่สบายและต่อมาได้รับการรักษาด้วยพิธี
กรรมการเหยา จนอาการป่วยหายขาด จึงเกิดความศรัทธาต่อหมอเหยาและขอเป็นผู้ติดตามหัวหน้า
หมอเหยาออกไปประกอบพิธีกรรมรักษาชาวบ้าน 



บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

[502]  เกรียงไกร  ผาสุตะ 

“...ต าอิดนั่น  แม่กะป่วยบ่มีเฮง  กินข้าวมิได้  วินอยู่เกือบเดิน  กินยาหมอในเมิงกะมิดีดีขึ้น  ไป

โรงบาลกะมิหาย  กะเลยมาปิ่นปัวน าแม่เมิงเพิ่น  มันผัดดีขึ้น  กะเลยอาสาติดตามแม่เมืองไปปัวพี่น้องป้อง

ปลายเฮา  ตามค าแม่เมิงชักชวนเอา  แต่นั้นมา  แม่กะมิเป็นไข้เป็นหนาวอีกจักเท่อเลยละลูกหล้า...” 

(นางวาดทา้ย ขว่งหนองโอ 1, บันทึกประวัติชีวิตบคุคล, 2560) 

 

“...เป่าแคนเสพม้าเห้อแม่เมิงเพิ่นมาแต่งเหิงละหล้า  กะย้อนว่าแต่ก่อนพุ้น  พ่อของพ่อนี้เป็นผู้

ขับปี่ขับแคนเห้อแม่เมิงเพิ่น  ก่อนตายพ่อกะสั่งความเอาไว้  ว่ามิให้ถิ่มฮีตถิ่มคองผู้ไทยเฮา  ให้ค้ าเอาแม่เมงิ

ออกปัวพี่น้องบ้านเฮา...” 

(นายวาดท้าย ข่วงโพนทอง 1, บันทึกประวัติชีวติบุคคล, 2560) 

 
คนป่วย ที่เข้ารับการศึกษาด้วยพิธีกรรมการเหยา พบว่าคนป่วยในพิธีกรรมจากการศึกษาใน

ครั้งนี้ พบว่าเป็นเพศชาย 18 คน เพศหญิง 22 คน รวมทั้งหมด 40 คน ด้านการวินิจฉัยอาการของโรค
จากแพทย์แผนปัจจุบัน พบว่าทั้ง 40 คนเคยผ่านการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยจากแพทย์แผนปัจจุบันมา
ก่อนตามลักษณะอาการของแต่ละคน ส่วนการวินิจฉัยอาการเจ็บป่วยจากหมอเหยา พบว่า หมอเหยา
จะแจ้งแก่คนป่วยทั้ง 40 คน ผ่านพิธีกรรมการเหยาว่า คนป่วยไม่สบายด้วยอาการของโรคที่เรียกว่า 
“โรคผิดผี” หรือโรคที่เกิดจากการกระท าของผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ด้านรูปแบบการรักษาโรคของแพทย์
แผนปัจจุบัน พบว่า แพทย์จะสั่งยาหรือฉีดยาให้กับคนป่วยและให้คนป่วยกลับมาพักรักษาตัวต่อที่บา้น
ของตนเอง ทั้ง 40 คน รูปแบบการรักษาโรคของหมอเหยา พบว่า มีการจัดพิธีกรรมการเหยาขึ้นมาเพ่ือ
ท าการรักษาคนป่วยผ่านพิธีกรรมทั้ง 40 คน และหมอเหยาจะแจ้งวิธีการรักษาโรคภัยแก่คนป่วยและ
ญาติของคนป่วยผ่านพิธีกรรมด้วย ส่วนประเภทของปัญหาระดับครอบครัวที่พบในการศึกษาครั้งนี้นั้น 
พบว่าสามารถแบ่งประเภทของปัญหาได้ 4 กลุ่มปัญหาใหญ่ๆ คือ ปัญหาเชิงสุขภาพ ปัญหาเชิงสังคม 
ปัญหาเชิงเศรษฐกิจ และปัญหาเชิงการขัดแย้งภายในครอบครัว 

เครื่องคายบูชาในพิธีกรรม พบว่า เครื่องสักการะที่หมอเหยาใช้ประกอบพิธีอัญเชิญผีให้ลง
มาปกปักรักษาผู้ป่วย เป็นเครื่องคายหลักของการประกอบพิธีรักษา และเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของ
การเหยา ที่จะต้องมีการไหว้ครูก่อนที่จะเริ่มประกอบพิธีกรรม การจัดท าเครื่องคายนั้น หัวหน้าหมอ
เหยา ตลอดจนบริวารผู้ติดตามและคณะญาติของคนป่วยผู้มาร่วมในงานจะเป็นผู้จัดท า วัสดุอุปกรณ์
ส่วนใหญ่หาได้ในท้องถิ่น เช่น ใบกล้วย ดอกไม้ ขมิ้น ข้าว หมาก พลู ยาสูบ ฯลฯ เครื่องคายต้องจัดท า
ให้ถูกต้องตามธรรมเนียมของหมอเหยาแต่ละคน ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะมีผลต่อการรักษา เช่น การขับ
ล าเหยาไม่ราบรื่น เหยาส่องหาสาเหตุไม่พบ หรือรักษา คนป่วยไม่หาย เป็นต้น และนอกจากนี้ เครื่อง



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [503] 

คายรักษาของหมอเหยาแต่ละกลุ่มนั้น จะมีรายละเอียดปลีกย่อยบางส่วนแตกต่างกัน แต่ภาพรวมโดย
ส่วนใหญ่เหมือนกัน 

หิ้งบูชาครูบาอาจารย์ โดยส่วนมากแล้วหิ้งบูชาครูบาอาจารย์ของครูบาหมอเหยานั้น มี
องค์ประกอบหลักท่ีคล้ายคลึงกัน โดยทั้ง 20 หิ้งของครูบาหมอเหยา จะประกอบไปด้วย สีผึ้งหลัก 
เทียนเล่มบาท เงิน 4 บาท สีผึ้งแผ่น ขันห้า ขันแปด ขันหมากเบ็ง ขวดน้ าหอม ขันน้ าหอม ค าหมาก 
มวนยาสูบ พลูพัน ฝ้ายพัน จานฝ้ายผูกแขน ขันห้าคนป่วย และครูบาท่านที่ 1 - 16 จะมีช้าง ม้า ดาบ 
บนหิ้งบูชา วันปกติหมอเหยาจะน าดอกไม้และเทียนขึ้นหิ้งเพ่ือบูชา และทุกวันพระจะต้องน าขัน 5 ขึ้น
บูชากราบไหว้ และเปลี่ยนขันน้ าหอม บนบานบอกกล่าวให้ดวงวิญญาณของผีครูบาอาจารย์ ได้ปกปัก
รักษาให้น้องนุ่ง (บริวาร) ให้มีความสุข ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั่วหน้ากัน เมื่อบริวารคนใดคนหนึ่ง
เจ็บป่วยหรือเดือดร้อน ไม่สบาย บริวารคนนั้นก็จะน าขัน 5 มายังบ้านของหมอเหยา เพ่ือให้หมอเหยา
บอกกล่าวต่อหิ้งบูชาครูบาอาจารย์ถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น แล้วก็น าฝ้ายมาผูกแขน ส าหรับขี้ผึ้ง
หลัก เมื่อถึงวันเทศกาลลงข่วงเลี้ยงผีหมอ หมอเหยาต่างก็จะอัญเชิญลงสรงด้วยน้ าหอม คล้ายกับชาว
พุทธ เมื่อถึงวันสงกรานต์ก็นิมนต์พระพุทธรูปลงสรงน้ า เพ่ือให้ดวงวิญญาณครูบาอาจารย์เกิดความชุ่ม
เย็นและเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง สถานที่เก็บหิ้งบูชาครูบาอาจารย์ เป็นห้องเฉพาะ ห้ามบุคคล 
ภายนอก เข้าไปยกเว้นจะได้รับอนุญาตเท่านั้น 

ข้อปฏิบัติของกลุ่มหมอเหยา พบว่า กลุ่มหมอเหยาทั้ง 20 กลุ่ม มีข้อปฏิบัติที่ยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดรวม 20 ประการ ด้วยกันได้แก่ ไม่เหยารักษาในบ้านที่มีงานศพ ไม่เหยา
รักษาในวันพระ ไม่ด่าว่าให้ร้ายคนอ่ืน ไม่ขึ้นค่าคายรักษา ไม่เอาผ้าซิ่นในคาย ไม่กินของในคายพิธี ไม่
พูดโกหก ห้ามรักษาคนที่ป่วยมาก ห้ามแก่งแย่งชิงดีกับครูบาท่านอ่ืน ถือศีล 5 อย่างเคร่งครัด ห้ามเอา
ของมาจากบ้านคนป่วย พูดจาไพเราะกับทุกคน ให้รับรักษาคนไข้ทุกคน แบ่งปันรายได้แก่บริวาร
ผู้ติดตามอย่างเท่าเทียมกัน ไม่กินมังสาหาร 10 อย่าง ไม่กินของเหลือจากคนอ่ืน ไม่รับประทานอาหาร
ที่บ้านงานศพ  

เครื่องดนตรีในพิธีกรรมการล ารักษา พบว่า มีการใช้เครื่องดนตรีหลักทั้ง 4 ชนิด คือ แคน 
พิณ ปี่ และกลอง เพ่ือประกอบการเหยารักษาคนป่วยในชุมชน และประเด็นที่น่าสนใจคือ มีข่วงที่ 1, 
3, 5, 6, 9, และ 19 ที่ใช้แคนผสมซีดีเทปลายแคนหรือลายมโหรีอีสานเพ่ือประกอบการเหยาปัวคนป่วย 

บทกลอนขับล าและท านองขับล า บทกลอนล าของพิธีกรรมการเหยา เป็นลักษณะบทกลอน
ล าที่มีเนื้อหาไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์หรือการเจ็บป่วย การขับล าจะด าเนินการไปตาม
ขั้นตอนของพิธีกรรม จากการสัมภาษณ์หัวหน้าหมอเหยา กล่าวว่า กลอนล าที่ใช้ขับล านั้น ไม่ได้ท่องจ า
เหมือนดั่งกลอนของหมอล าทั่วๆ ไป เพราะกลอนที่ใช้ล าเกิดขึ้นเองในขณะนั้น ลักษณะการสัมผัสของ



บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

[504]  เกรียงไกร  ผาสุตะ 

กลอนหมอเหยา มีการสัมผัสคล้องจองกันภายในวรรคและระหว่าง วรรค ในแต่ละวรรคมีประมาณ 5 - 
12 พยางค์ และยังใช้การสัมผัสนอกและสัมผัสใน ท านอง ท่วงจังหวะการขับล าของหมอเหยา เป็น
ท านองเอ้ือนเสียงยาว - ช้า การล าในลักษณะเช่นนี้โดยทั่วไปเรียกว่า ล าผญา หรือล าพ้ืน หรือล าอ่าน
หนังสือ ซึ่งเป็นท านองการขับล าที่พบได้เฉพาะในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและประเทศ
ลาว ซึ่งบทกลอนขับล าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในพิธีกรรมการเหยาที่ยังประโยชน์ทางด้านเป็นสื่อภาษา 
การติดต่อ ระหว่างมนุษย์กับผี เพ่ือสร้างความเข้าใจเป็นการยุติมิให้ผีมารังควานท าความเดือดร้อนต่อ
ผู้ป่วยอีก นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความไพเราะสนุกสนานในท านองกลอนล าท าให้คนป่วยคลายกังวล 
ลืมทุกข์โศกที่ตนเองได้รับ จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามเพ่ือเก็บข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัย พบว่า 
กลอนล าในพิธีกรรมการเหยา สามารถแบ่งได้เป็น 8 ประเภทกลอนล า ได้แก่ 1) กลอนล าเชิญผีลงมา
ช่วยบ าบัดรักษาไข้ 2) กลอนล าอ้อนวอนให้ผีบอกสาเหตุแห่งความเจ็บไข้ 3) กลอนล าถามหาสาเหตุ
และกลอนบอกสาเหตุแห่งการป่วยไข้ 4) กลอนล าปลอบประโลมคนไข้ 5) กลอนล าเสี่ยงไข่ขวัญคนป่วย 
6) กลอนล าอวยพรและกลอนล าลงข่วง 7) กลอนล าเรียกขวัญคนป่วย และ 8) กลอนล าเลิกพิธีกรรม 
ล าเชิญผีกลับ 
 
การจัดการความขัดแย้งผ่านพิธีกรรมเหยา: กรณีการจัดการความขัดแย้งผ่านบทกลอนขับล าใน
พิธีกรรม 

บทกลอนขับล าในพิธีกรรมการเหยา ถือเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ส าคัญในการประกอบ
พิธีกรรมที่หมอเหยาใช้ขับล าในการรักษาคนป่วย กลอนล าและท านองล าในพ้ืนที่กรณีศึกษา เป็น
ลักษณะกลอนล าที่มีเนื้อหาไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุการณ์หรือการเจ็บป่วย หมอเหยาซึ่งใน
พิธีกรรมถือว่าเป็นร่างทรงของผี และปฏิบัติตนทุกอย่างในพิธีกรรมไปตามค าบัญชาของผี มีการขับล า
และฟ้อนร าไปตามขั้นตอนของพิธีกรรม จากการสัมภาษณ์หัวหน้าหมอเหยา กล่าวว่า กลอนล าที่ใช้ขับ
ล านั้น ไม่ได้ท่องจ าเหมือนดั่งกลอนของหมอล าทั่วๆ ไป เพราะกลอนที่ใช้ล าเกิดขึ้นเองในขณะนั้น ซึ่ง
อยู่ในอ านาจของผีที่ลงมาสิงร่างกาย นอกจากนี้ หมอเหยายังสวมบทบาทของผีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
กระท าให้เกิดการเจ็บป่วย แสดงความโกรธ ไม่พอใจที่ผู้ป่วยละเมิดต่อตนเอง และสวมบทบาทของผู้
อ้อนวอนขอถ่ายถอนชีวิตของผู้ป่วยต่อผีด้วย และเมื่อหมอเหยาอยู่ในภาวะปกติ จะไม่สามารถล าเป็น
กลอนล าได้ และท่วงท านองจังหวะการขับล าของหมอเหยา เป็นท านองเอ้ือนเสียงยาว ช้า การขับล าใน
ลักษณะเช่นนี้โดยทั่วไปเรียกว่า ล าผญา หรือล าอ่านหนังสือ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

กลอนล าเชิญผีลงมาช่วยบ าบัดรักษาไข้ หมอเหยาเริ่มขับล าไหว้ครูบาอาจารย์ ที่ล่วงลับไป
แล้ว โดยคายพิธีวางอยู่ด้านทิศเหนือของใต้ถุนบ้าน หมอเหยานั่งหน้าคายพิธี บริวารผู้ติดตามนั่งอยู่



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [505] 

ล าดับถัดมา หมอแคนนั่งอยู่ด้านทิศเหนือของคายพิธี ส่วนคนป่วยนั่งอยู่หลังหมอเหยา รายรอบด้วย
คณะญาติที่เป็นผู้หญิง ด้านหลังคนป่วยและญาติฝ่ายหญิงคือญาติฝ่ายชายและสามีของคนป่วย ดัง
ตัวอย่างกลอนล า 

“...เชิญหมอโหลงเห้อมาลงเห้อเป็นเจ้า  เชิญหมอเฒ่ากะเห้อให้เต็มหน้า  เด้อไทเฮาเอ่ย 
ลงมาเด้อมาแปลงบ้านเห้อมันเฮิง  แปลงเมิงเฮาเด้อมันฮุ่ง  ลงมาเด้อกินข้าวปุ้นน้ าปัดไล่ลาด  
กินข้าวปาดนั้นน้ าไลเลย  ลงมาเด้อกินข้ามต้มนั้นเส้อน้ าตาล  ข้าวหวานนั้นเส้อน้ าอ้อย  
ลงมาเด้อเฮ็ดตามฮีตแม่เฮาดู  ตามคูนั้นแม่เฮากล่าว  ลงมาเด้อคั้นผู้แก่นั้นเห้อออกก่อน 
ผู้อ่อนนั้นย้อนน าหลัง  เด้อไทเฮาเอ่ย...” 
 
กลอนล าอ้อนวอนให้ผีบอกสาเหตุแห่งความเจ็บไข้  หมอเหยาเริ่มขับล าเสี่ยงทายเพื่อ

สอบถามหาสาเหตุของการเจ็บป่วย ดังตัวอย่างกลอนล า 
“...อันแม่นไม้สิทางได๋มาสีเด้ไทเฮาเอ่ย  แม่ผีสิทางได๋ผัดม่เฮ็ดน้อไทเฮาเอ่ย  ตาหลักเซอ  ฮาวนี้

ผัดเย่มไสเด้อไทเฮาเอ่ย  ตาไสเซอฮาวนี้ผัดเย่มน้อ  ผี๋ดงเซ้อเพิ่น้ีผัดมาว่าได้ไทเฮาเอ่ย  อันผีป่าซิทางนั้นผัด

มาเซย  เด้ไทเฮาเอ่ย...” 

 

กลอนล าถามหาสาเหตุและกลอนบอกสาเหตุแห่งการป่วยไข้ และทราบสาเหตุของการ
เจ็บป่วย หมอเหยาขับล าเสี่ยงทายเพ่ือสอบถามหาสาเหตุของการเจ็บป่วยของคนป่วย โดยมี
สาระส าคัญของการสอบถามหาสาเหตุว่ามีผีไร่ ผีนาหรือผีบรรพบุรุษมาท าให้เกิดการเจ็บป่วยหรือไม่ 
คนป่วยจึงได้เกิดการเจ็บป่วยขึ้นมา ดังตัวอย่างกลอนล า 

“...เอ้าละเด้อ  คั้นว่าสาธุเด้อ  พญาแถนเพิ่นอยู่เทิงฟ้า  ครูเพิ่นอยู่ทางนอก  คั้นเดี๋ยวนี้เชิญเด้อ  

คันดูรู้ตากันไว้  ปัวไข้เบิ่งดู  คั้นเดี๋ยวนี้  เชิญเด้อ  ตั้งแต่นงนางหล่าสุชาดาคนต่าง  คั้นเจ้ามาฮ่วมห้อง  ให้

เจ้าฮ้องปวดกุ้มหู  หลับตาหล่ะเอ้า  ตั้งแต่พวกเพิ่นกล้า  พวกหมู่กล้าเพิ่นเคยลงมาเทียมเฮาบาดนี้...” 

 
กลอนล าปลอบประโลมคนไข้ หมอเหยาขับล าเพ่ือปลอบประโลมใจคนไข้ และให้ค ามั่น

สัญญากับคนไข้ว่าอาการเจ็บป่วยของคนไข้ต้องหายขาดแน่นอน และจะไม่ทอดทิ้งคนไข้ ดังตัวอย่าง
กลอนล า 

“…ตกตีนไปต่าง  ตกย่างไปไกล  เด้อไทเฮาเอ่ย  ไปนาขามาน าแล้ง  อย่าเห้อเป็นเหตุดอนกลาง  

เป็นลงตอนหน้า  เห่อเลียงลอด  เห้อปลอดความไข ้ เด้อไทเฮาเอ่ย...” 

 



บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

[506]  เกรียงไกร  ผาสุตะ 

กลอนล าเสี่ยงไข่ขวัญคนป่วย หมอเหยาขับล าประกอบการเสี่ยงทายอาการเจ็บป่วยของหาก
สาเหตุของการเจ็บป่วยมาจากการทะเลาะวิวาทกันภายในครอบครัว หมอเหยาจะจัดพิธีกรรมการสมมา
เจ้าโคตรแทรกขึ้นมาเพ่ิมเติม ดังตัวอย่างกลอนล า 

“...สาธุการ  สมภารเจ้าพาเว้า  สาธุแล้วแม่แก้วมาสั่ง  เด้อไทเฮาเอ้ย  เอ็ดแนวเลอจั่งสิเจออั่นนั้น  

เฮ็ดอี่หลี่มันจั่งมีดีอ้าง  เฮ็ดเหลิงหล่าง  ฮ้างเปล่าเสียดาย  เด้ไทเฮาเอ้ย  ลงมาลิ้นกินตามมะหุ่งปิ้งเด้อไทเฮา

เอ้ย  ลงมาเย้อกินตับเจอไก่โอก  เด้อไทเฮาเอ้ย  เอ็ดแนวเลอจั่งสิเจออั่นนั้น  เฮ็ดเหลิงหล่าง  ฮ้างเปล่า

เสียดาย  เด้ไทเฮาเอ้ย…” 

 
กลอนล าอวยพร หมอเหยาขับล าอวยพรให้คนป่วยหายป่วย พร้อมท าการขับล าสั่งสอนคน

ป่วยและคณาญาติของคนป่วยผ่านพิธีกรรมว่าให้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยยึด
หลักความกตัญญูรู้คุณและหลักของศีลมาเป็นแนวทางหลักของการปฏิบัติตน ดังตัวอย่างกลอนล า 

“...จับหัวพาเว้า  เด้อไทเฮาเอ่ย  จับเข้าพาจา  เด้อไทเฮาเอ่ย  เทียมแข้งอย่าล้า  เทียมข้าอย่าเม้

ยเด้อไทเฮาเอ้ย  ศูนย์จิตพาไป  ศูนย์ใจพาเว้า  ผัดพาพ่อล้าง  ผัดผางพ่อพัด  เด้อไทเฮาเอ่ย… …เก็บหมูเ่ฮานี้

ใส่ข้อง  เก็บน้องน้อยนี้เอาแขนแอว  เอาของโหลงเมือฝะยะเมิง  ให้ไปอยู่เมิงเจ๊กแข้วขาว  ให้ไปอยู่เมิงลาว

แข้วด า  เด้อไทเฮาเอ้ย...” 

 

กลอนล าลงข่วง หมอเหยาขับล าเพ่ือเชิญชวนให้คนป่วยพร้อมบริวารและคณาญาติของคน
ป่วยออกมาฟ้อนร ารอบคายพิธีร่วมกัน ดังตัวอย่างกลอนล า 

“...เฮาละลิ้นจุ้มโหลงซาวแปด  จุ้มแสดซาวสอง  เฮ็ดตามฮีตแม่ดู  เฮ็ดตามคูแม่กล่าว  เด้อไทเฮา

เอ่ย... ...ขันเผิ้งเซอมือลุ่มเพิ่นเยอ  เลนขันเทนเพิ่นหุ้มยอไว  เด้อไทเฮาเอ่ย  ตะกุมเซ้อเมิงลุ้ม  ผัดมาหาได้

พญาเมิงเอ้ย... …สาวนางน้อยผู้ชมดอกงา  สาวสีดาผู้ชมดอกอ้ม  เด้อไทเฮาเอ้ย...” 

 
กลอนล าเรียกขวัญคนป่วย หมอเหยาขับล าเพ่ือเรียกขวัญคนป่วยที่เชื่อว่าหนีออกจาก

ร่างกายคนป่วยไปหลบลี้อยู่ตามสถานที่ต่างๆ ให้กลับคืนมาเข้าสู่ร่างกายคนป่วยเหมือนเดิม ดังตัวอย่าง
กลอนล า 

“...สองหลบเจ๋อข้อยที่ผัดซังจั่งเซ้อ  เด้อไทเฮาเอ่ย  สามเท้อเซ้อข้อยนี้ผัดจั่งเอาได้  อันทอโผโกง

หลังผัดเอาง้าว  ได้ไทเฮาเอ้ย...…เอาหลังเม้งจือหื้อเซอผัดหลังควายพาแลงวายจึงเสดหลังซ้าง  เด้อไทเฮา

เอ่ย…...หวันโหมิให้ยายเส็งน าเด้อ  ให้ดอกเฝ้าสิเจเจ้าสิเมอเฮินได้วันนางเอ่ย…” 

 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [507] 

กลอนล าเลิกพิธีกรรมการเหยา หมอเหยาขับล าเพ่ืออัญเชิญผีที่ลงมาช่วยในการรักษาใน
พิธีกรรม กลับคืนยังสถานที่สิงสถิตย์ของตนเอง และถือเป็นเสร็จสิ้นพิธีกรรมการเหยา ดังตัวอย่าง
กลอนล า 

“...มันหากสมควรแล้ว  เวลาลงโค้งอ่วยแล้วเด้อ  เห้อคุ้มครองลูกซ้างในเมิง  เด้อไทเฮาเอ่ย  เห้อ

ซี้ทางออก  เห้อบอกทางเมอ  เด้อไทเฮาเอ่ย...” 

 
กล่าวโดยสรุปแล้วจากการศึกษาพิธีกรรมการเหยา ในประเด็นการจัดการความขัดแย้งของ

กลุ่มหมอเหยาในการจัดการปัญหาระดับครอบครัว โดยมองผ่านบทกลอนขับล าในพิธีกรรมนั้น ท าให้
ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่าสังคมของประชากรในพ้ืนที่ยังคงยึดหลักการปกครองด้วยระบบจารีตแบบ
ดั้งเดิมที่เรียกว่า ฮีตคลองส าหรับการจัดการความขัดแย้ง ฮีตคลองนี้มีความหมายกว้างขวาง ลุ่มลึก 
เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ ถือเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านการกลั่นกรองมาแล้ว
โดยยุคสมัยว่า ถ้าประพฤติปฏิบัติตามจะสามารถท าให้สังคมมีความสงบสุขได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะ
ท าให้สังคมเกิดปัญหาทันที ระบบฮีตคลองนี้ คือ ธรรมเนียม ประเพณี และวิถีปฏิบัติอันเกิดจากระบบ
ความเชื่อในเรื่องต่างๆ ผสมผสานกัน โดยทุกคนในสังคมต้องได้รับการอบรมสั่งสอน ไม่จ ากัด เพศ วัย 
และสถานภาพทางสังคม ต่างก็ตกอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันนี้ ถือว่าเป็นการใช้ศีลธรรมปกครองแทน
กฎหมายและได้ผลเป็นอย่างดี ฮีตคลองที่ปรากฏในบทกลอนขับล าของหมอเหยานั้น ในประเด็น
จริยธรรมส าหรับชีวิตและสังคม จริยธรรมทางการเมือง การปกครองที่ปรากฏในค าสอนในพิธีกรรมการ
เหยา นอกเหนือจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ล้วนเป็นฮีตคลองของสังคมอีสานดั้งเดิมทั้งสิ้น 
เช่น ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที ความเจียมเนื้อเจียมตัว เป็นต้น  

บทบาทของหมอเหยาในพิธีกรรม เป็นการรักษาบนความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ หมอเหยา และผู้ป่วยรวมทั้งบรรดาญาติพ่ีน้อง ช่วงเปลี่ยนผ่านของชีวิตส าหรับผู้ป่วยในพิธี
กรรมการรักษาโดยหมอเหยา เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้ป่วยที่อาจละเมิดต่อกฎธรรมเนียมประเพณี 
หรือไม่เคารพต่อบรรพบุรุษของครอบครัว ได้กลับเข้ามาสู่ครอบครัวสู่สังคมอีกครั้ง โดยหมอเหยาได้
อาศัยองค์ประกอบหลายประการเข้ามามีส่วนร่วม นอกเหนือไปจากการแสดงความเคารพบูชาต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์เหนือธรรมชาติ และการอยู่ร่วมแวดล้อมใกล้ชิดกับบรรดาญาติพ่ีน้องของคนป่วย เสียงดนตรี
จากหมอแคน การขับล าร้องและภาษาค าร้องของหมอเหยาต่างเป็นองค์ประกอบส าคัญในพิธีกรรม ที่
ท าให้ผู้ป่วยมีอารมณ์ความรู้สึกร่วมต่อพิธีกรรม และประสบการณ์ร่วมต่อความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
กระบวนการรักษาหมอพ้ืนบ้านโดยหมอเหยา โดยพิธีกรรมต่างๆ ตั้งแต่การรักษาจนถึงพิธีกรรมในช่วง
รอบปี การแสดงออกในพิธีกรรมเป็นสิ่งที่ สามารถสื่อให้เห็นถึงหน่วยทางวัฒนธรรมที่สามารถ



บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

[508]  เกรียงไกร  ผาสุตะ 

สังเกตเห็นได้ และรวมทั้งท าให้ผู้คนที่เป็นลูกศิษย์และชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมในพิธีกรรม การ
แสดงในพิธีกรรมนี้จึงน าชาวบ้านไปสู่โครงสร้างทางวัฒนธรรมหรือระบบคุณค่าความเชื่อที่มี
ความสัมพันธ์ต่อโลกธรรมชาติและโลกที่อยู่เหนือธรรมชาติ ยิ่งไปกว่านั้น การแสดงในทางพิธีกรรมยัง
เป็นวิถีทางทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังและน าไปสู่การเปลี่ยนรูป ทั้งประสบการณ์และความสัมพันธ์ทาง
สังคมของผู้คนที่มีส่วนร่วมในพิธีกรรม อันน าไปสู่การก่อตัวตนทางวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ของผู้เข้าไปมี
ส่วนร่วมในพิธีกรรม 
 
อภิปรายผลการศึกษา 

บทกลอนขับล าที่หมอเหยาใช้ในการขับล าในพิธีกรรมการเหยาในแต่ละขั้นตอนนั้นนอกจาก
จะสะท้อนให้เห็นถึงการสื่อภาษา การติดต่อ ระหว่างมนุษย์กับผี เพ่ือสร้างความเข้าใจเป็นการยุติมิให้
ผีมารังควานท าความเดือดร้อนต่อผู้ป่วยอีก นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทด้านการจัดการ
ความขัดแย้งทางสังคมที่พบปรากฏในกลอนล าอย่างเด่นชัดอีกด้วย หมอเหยาจะมีการขับล าให้คนป่วย
ประพฤติและปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดี ตามหลักทางพระพุทธศาสนาและฮีต คลองธรรมเนียม
ของชาวอีสาน ได้แก ่

1) หลักความกตัญญูรู้คุณต่อผู้มีพระคุณ ในบทกลอนขับล าได้กล่าวไว้ว่า เกิดมาเป็นคนต้อง
รู้จักกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณต่อตนเอง เมื่อมีเวลาและโอกาสต้อง
ทดแทนบุญคุณท่านเหล่านั้น ในกลอนล าได้เปรียบเทียบพระคุณของท่านเหล่านั้นว่ายิ่งใหญ่เหมือนเขา
พระสุเมร ไม่มีสิ่งใดเปรียบเทียบ ให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันในวงศ์ตระกูล รักในศักดิ์ศรีของ
ตระกูลไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน ถ้าเป็นเพศชายควรบวชเรียนตามครรลองแห่งพระพุทธศาสนา ถ้าเป็น
เพศหญิงก็ควรรักนวลสงวนตัว รู้จักส ารวมระวังในอิริยาบถต่างๆ ประพฤติปฏิบัติตนตามฮีตคองของ
หญิงอย่างเคร่งครัด  
 2) หลักแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่พูดโอ้อวด ทระนงตนเอง และรักษาสัจจะเท่าชีวิต ใน
บทกลอนขับล าได้กล่าวไว้ว่าเกิดมาเป็นคนต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
ไม่เกียจคร้าน ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับการพนันและอบายมุข ไม่คบคนพาลหรือพวกนักเลงหัวไม้ ไม่
ประพฤติตนนอกธรรมเนียม ให้ความเคารพรุ่นพี่ ครูบาอาจารย์ และต้องรักษาค าสัตย์หรือค ามั่น
สัญญาที่ตนเองได้พูดออกไป กับบุคคลอ่ืนๆ โดยมีแนวทางของพระพุทธศาสนาเป็นวิถีการปฏิบัติตน  

3) หลักของการท าบุญ ให้ทาน ในบทกลอนขับล าในพิธีกรรมล าผีฟ้า ครูบาหมอล าผีฟ้าจะมุ่ง
สอนให้คนป่วย ประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามฮีตคอง ประเพณีโบราณ และรู้จักให้ทาน รักษาศีล 
เพ่ือผลบุญที่คนป่วยได้กระท าจะได้ส่งผลให้คนป่วยหายขาดจากโรคภัยไข้เจ็บที่เผชิญอยู่ 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [509] 

4) หลักของกฎแห่งกรรม บทกลอนขับล าในพิธีกรรมการเหยาที่น ามาศึกษาวิจัยครั้งนี้ ส่วน
หนึ่งได้สะท้อนให้เห็นแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรม ซึ่งชาวอีสานมีความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมในฐานะที่
ส่งผลให้มนุษย์ไปเกิดในภพภูมิต่างๆ และเจ็บไข้ได้ป่วยตามกรรมเก่าที่เคยได้กระท ามา นอกจากนี้
แนวคิดของหมอเหยาเรื่องเกี่ยวกับสาเหตุของการเจ็บป่วยของคนป่วยนั้น สาเหตุที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งที่ท าให้คนไข้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายขึ้นมา เป็นผลมาจากกรรมเก่าที่มีมาแต่ชาติปางก่อน 
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บของคนป่วยที่ส าคัญ คือ เกิดจากกรรมเก่าที่มีมาแต่ปางก่อน ซึ่ง 
เป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวอีสานมากที่สุด ท าให้ชาวอีสานต้องคิดอย่างรอบคอบเสมอก่อน
จะท าอะไรตามเพราะกลัวจะเป็นบาปเวรติดตามตนเองไปในชาติหน้า และจะต้องหมั่นท าบุญท าทานมิ
ให้ขาด 

บทบาททางสังคมของของหมอเหยาในประเด็นการจัดการความขัดแย้งผ่านพิธีกรรมการเหยา 
หมอพ้ืนบ้านกลุ่มนี้จะท าหน้าที่เป็นผู้สื่อสารหรือสื่อกลางระหว่างโลกสองภพเข้าด้วยกัน ระหว่างโลก
แห่งความเชื่อและวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับโลกทางสังคม โดยผ่านพิธีต่างๆ การแสดงในพิธีกรรมไม่ได้
เป็นเพียงการแสดงให้รับรู้เท่านั้น แต่เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมในพิธีกรรมด้วย ตลอดช่วงของพิธี
กรรมการรักษา ญาติพ่ีน้องของผู้ป่วยได้เข้ามามีส่วนร่วมต่อพิธีกรรมตลอดเวลา การรักษาโดยหมอ
เหยาจึงไม่ได้เป็นเพียงความสัมพันธ์ ระหว่างหมอกับคนไข้ดังเช่นการแพทย์แผนปัจจุบัน แต่การรักษา
โดยหมอเหยาเป็นการรักษาบนความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หมอเหยา และผู้ป่วย
รวมทั้งบรรดาญาติพ่ีน้อง 

จากการศึกษาพิธีกรรมการเหยา ในพิธีกรรมสะท้อนให้เห็นถึงจริยธรรมส าหรับชีวิตและสังคม 
จริยธรรมทางการเมืองการปกครองระดับท้องถิ่น และแนวคิดเรื่องกฎแห่งกรรมสรุปได้ว่า สังคมของ
ประชากรในพ้ืนที่ยังคงยึดหลักการปกครองด้วยระบบจารีตแบบดั้งเดิมที่เรียกว่า ฮีตคลอง ฮีตคลองนี้มี
ความหมายกว้างขวาง ลุ่มลึก เป็นระเบียบวิธีปฏิบัติที่สั่งสมมาจากประสบการณ์ ถือเป็นภูมิปัญญา
ท้องถิ่นผ่านการกลั่นกรองมาแล้วโดยยุคสมัยว่า ถ้าประพฤติปฏิบัติตามจะสามารถท าให้สังคมมีความ
สงบสุขได้ ถ้าไม่ปฏิบัติตาม ก็จะท าให้สังคมเกิดปัญหาทันที ระบบฮีตคลองนี้ คือ ธรรมเนียม ประเพณี 
และวิถีปฏิบัติอันเกิดจากระบบความเชื่อในเรื่องต่างๆ ผสมผสานกัน โดยทุกคนในสังคมต้องได้รับการ
อบรมสั่งสอน ไม่จ ากัด เพศ วัย และสถานภาพทางสังคม ต่างก็ตกอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกันนี้ ถือว่าเป็น
การใช้ศีลธรรมปกครองแทนกฎหมายและได้ผลเป็นอย่างดี ฮีตคลองที่ปรากฏในค าสั่งสอนของหมอ
เหยานั้น ปรากฏในค าสอนในพิธีกรรมการเหยา นอกเหนือจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาแล้ว ล้วน
เป็นฮีตคลองของสังคมอีสานดั้งเดิมทั้งสิ้น เช่น ความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความกตัญญูกตเวที 
ความเจียมเนื้อเจียมตัว  



บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

[510]  เกรียงไกร  ผาสุตะ 

สรุปผลการศึกษา 
กล่าวโดยสรุปอาจกล่าวได้ว่า พิธีกรรมการเหยาในสองพ้ืนที่จังหวัดนครพนมและมุกดาหาร 

ซึ่งเป็นพ้ืนที่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยทั่วไปเป็นพิธีกรรมการรักษาความเจ็บป่วยของหมอพ้ืนบ้าน
กลุ่มหนึ่งที่ท าการรักษาคนป่วยในชุมชนท้องถิ่นที่มีมาช้านาน โดยมีพ้ืนฐานความเชื่อจากคติเรื่องผีฟ้า
ซึ่งเป็นผีบรรพบุรุษท่ีพวกตนเคารพสักการะ ที่คอยให้ความช่วยเหลือเมื่อยามที่คนในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเกิดเจ็บป่วยหรือเกิดภาวะความเดือดร้อน โดยการที่หมอพ้ืนบ้านกลุ่มนี้จะประกอบพิธีอัญเชิญ
ให้ผีฟ้าลงมาช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัย การประกอบพิธีกรรมนี้ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ
หลายส่วนด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในพิธีกรรม ได้แก่ หมอเหยา บริวารผู้ติดตาม คนป่วย ญาติของ
คนป่วย และชาวบ้านในหมู่บ้าน ในพิธีกรรมจะต้องจัดให้มีเครื่องคายบูชาผี มีลักษณะขั้นตอนการ
ประกอบพิธีกรรมที่มีลักษณะเฉพาะของหมอเหยาแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้กลุ่มผู้นับถือหมอเหยา ยังต้อง
มีข้อปฏิบัติตนเองในชีวิตประจ าวันอย่างเคร่งครัด และประเด็นที่ส าคัญของพิธีกรรมดังกล่าวที่ผู้วิจัย
มุ่งหาความหมายและให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้คือ บทบาททางสังคมในการเข้าจัดการ
ปัญหาระดับครอบครัวในครอบครัวของคนป่วยที่เข้ารับการรักษาด้วยพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มหมอ
เหยาในฐานะที่เป็นหมอพ้ืนบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่มีบทบาททางสังคมอย่างสูงในสังคมชนบทในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบทบาทด้านการจัดการความขัดแย้งผ่านพิธีกรรม ที่ปรากฏให้เห็น
อย่างชัดเจนในพิธีกรรม  
 
กิตติกรรมประกาศ 

ขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการศึกษาครั้งนี้คือ กรมส่งเสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการระดับชาติพื้นถ่ินโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 3 
“ถอดรื้อพรมแดนความรู้”: ความท้าทายของสหวิทยาการในการพัฒนาท้องถ่ินโขง ชี มูล 

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน ส านักวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี [511] 

เอกสารอ้างอิง 
 
เกรียงไกร  ผาสุตะ. (2558). การควบคุมทางสังคมของกลุ่มหมอล าผีฟ้าในการจัดการปัญหาระดับ 

ครอบครัวในสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวชิาสังคมวิทยา. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  

โกมาตร  จึงเสถียรทรัพย์ และคณะ. (2547). ชาติพันธุ์กับการแพทย์. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร. 

  . (2541). การดูแลรักษาสุขภาพและการรักษาพยาบาล: ประเดน็ที่ควร พิจารณา. ใน: ระบบ 
ความรู้พื้นบา้นปัจจุบัน: การวิจัยและพัฒนา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

ชอบ  ดีสวนโคก. (2546). เจา้โคตร: การระงับความขัดแย้งในวัฒนธรรมอีสาน. ขอนแก่น:  
ส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

ทิพย์สุดา  สหพรรณนาพานชิย์. (2545). บทบาทสตรีชาวผู้ไทยในพิธีกรรมเหยา ต าบลป่าไร ่ 
อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร. การศึกษาค้นคว้าอิสระ (ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา). 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

พันใจ  นครชยั. (2538). พิธกีรรมเหยาของชาวผูไ้ทย ต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.ไทยคดีศึกษา เน้นมนุษยศาสตร)์. มหาสารคาม: มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. 

มานะชาต ิ คล่องด.ี (2552). การศึกษารูปแบบการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางสังคมด้วย
พิธีกรรมเหยาของชาวผู้ไทย จงัหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตร์มหาบัณฑิต. 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

มาลี  สิทธิเกรยีงไกร. (2538). หมอเหยา: ผู้รักษาพื้นบ้านในชุมชนชาวผู้ไทย. วิทยานิพนธ ์
สังคมศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยมหิดล. 

สมศักดิ์  ศรีสันติสุข. (2548). ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์: แนวทางสู่การศกึษาเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ. ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 . (2551). หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที ่3). ขอนแก่น:  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

 . (2552). สังคมวิทยาสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 2). ขอนแก่น: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 



บทกลอนขับล ากับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนผ่านพิธีกรรมการเหยาของกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ไทย 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 

[512]  เกรียงไกร  ผาสุตะ 

 . (2551). สังคมวิทยาชนบทแนวคิดทางทฤษฎแีละแนวโน้มในสังคม. กรุงเทพฯ:  
เอ็กเปอร์เนท. 

สุรชัย  ชินบุตร. (2553). การศกึษารูปแบบการสร้างเครือข่ายความเข้มแข็งทางสังคมด้วยพิธีกรรม
เหยาของชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร. วิทยานิพนธ์อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

สุรัตน์  วรางค์รัตน์. (2524). การศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเพณีวัฒนธรรมชาวภไูทและชาวโซ่. 
สกลนคร: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลยัครูสกลนคร. 

สัญชัย  ดว้งบุ้ง. (2550). ดนตรพีิธีกรรม ของชาวผูไ้ทในต าบลโนนยาง อ าเภอหนองสูง จังหวัด
มุกดาหาร. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร.์ 

อนันต์  มีชัย. (2551). พิธเีหยา กรณีดนตรีที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีเหยาเพื่อรักษาอาการเจบ็ป่วย
ของชาวผู้ไทย หมู่บ้านหนองเม็ก ต าบลป่าไร ่อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร. ปริญญา
นิพนธ์ ศิลปกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ. 

อลงกรณ์  อิทธผิล. (2557). วัจนกรรมค าเรียกขวัญในพิธีกรรมรักษาโรคของหมอเหยาชาวผู้ไทย.  
วิทยานิพนธป์รัชญาดุษฎีบัณฑิต. กรงุเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 




	00-0ปกหน้าเล่ม1_new
	00-1รองปกเล่มที่1_new
	00-ส่วนนำ
	01-สารบัญ
	1-page-ไทบ้านเดอะซีรีส์
	2-page-ลูกทุ่งร่วมสมัย
	3-page-ภาษาไทยกับการครอบงำของอาณานิคม
	4-page-การล้อมปราบจากรัฐสู่ศาสนา
	5-page-โส้รำลึก การฉวยให้อัตลักษณ์
	6-page-ความหลากหลายที่ไม่หลากหลาย
	7-page-พญานาค เรื่องเล่าพื้นถิ่น
	8-page-การเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
	9-page-ความสำคัญของช่องข้าวสาร
	10-page-โลกทัศน์ว่าด้วยความเชื่อ
	11-page-เอกสารใบลานวัดกลางมิ่งเมือง
	12-page-ศาศนาพรามหณ์ ศาสนาพุทธ
	13-page-พระครูขี้หอม
	14-page-ความรักชนชั้นกลางไทย
	15-page-อิทธิพลจีนในอนุภูมิภาค
	16-page-การสร้างชุมชนชายแดน
	17-page-ผู้ประกอบการไทยข้ามแดน
	18-page-การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
	19-page-แรงงานก่อสร้างข้ามชาติ
	20-page-การขูดรีดแรงงานเสรีกับแรงงานทาส
	21-page-การเตรียมความพร้อม อปท.เพชรบุรณ์
	22-page-เพศวิถีกับการค้ามนุษย์
	23-page-อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือ
	24-page-การเมืองภาคพลงเมือง
	25-page-บทกลอนขับลำ
	99-2ปกหลังเล่มที่1_new

